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Od Redakcji

Oddajemy do r¹k Czytelników po³¹czony czwarty i pi¹ty tom wydaw-
nictwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu �l¹-
skiego w Katowicach �Studia Politicae Universitatis Silesiensis�. Podobnie
jak w poprzednich tomach, wiêkszo�æ opracowañ zamieszczonych w niniej-
szym zbiorze to teksty pracowników i doktorantów naszego Instytutu. Ze
wzglêdu na podjête tematy zosta³y one pomieszczone w czterech grupach
tematycznych: �My�l polityczna�, �Systemy polityczne�, �Komunikowanie
spo³eczne� oraz �Stosunki miêdzynarodowe i integracja europejska�.

W dziale �My�l polityczna� znajduj¹ siê cztery opracowania. W pierw-
szym z nich Idea³ nowego pañstwa Jana Jakuba Rousseau i Rewolucja
Francuska Jacek Derek analizuje jeden z najwa¿niejszych w¹tków my�li
politycznej i filozoficznej Jana Jakuba Rousseau, jakim by³y jego rozwa-
¿ania nad wolno�ci¹ liberaln¹, idea³em nowego pañstwa i ide¹ rewolucji
w nowo¿ytnym tego s³owa znaczeniu. My�l polityczna autora Umowy spo-
³ecznej omawiana jest w kontek�cie wybranych filozoficznych aspektów
Rewolucji Francuskiej. Z kolei Anna Stêpieñ w artykule Eksperyment hi-
storii � demokracja w Stanach Zjednoczonych w ujêciu A. de Tocquevil-
le�a  dokonuje analizy znanej koncepcji francuskiego libera³a na temat cha-
rakteru amerykañskiej demokracji, w tym problemu relacji miêdzy wol-
no�ci¹ i równo�ci¹,  prezentowanej przez pryzmat opinii i interpretacji ró¿-
nych autorów, g³ównie polskich. Autorka akcentuje aktualno�æ wielu pro-
blemów sformu³owanych przez A. de Tocqueville�a. Obszerne opracowa-
nie Agnieszki Turoñ Cz³owiek w refleksji spo³ecznej Tomasza Manna po-
�wiêcone jest koncepcji cz³owieka w twórczo�ci T. Manna. Podjête  w tym
tek�cie rozwa¿ania s¹ wa¿ne dla zrozumienia  podstawowych dylematów
wspó³czesnej my�li politycznej. Sylwia Turañska, autorka artyku³u Ho-
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locaust jako zjawisko nowoczesno�ci. Wokó³ refleksji Zygmunta Baumana,
skupia siê na koncepcji Z. Baumana dotycz¹cej przyczyn i istoty Holocau-
stu. Stanowisko Z. Baumana jest wa¿nym g³osem w sporze, którego uczest-
nicy próbuj¹ odpowiedzieæ na pytanie, w jakim zwi¹zku Zag³ada pozosta-
je � o ile pozostaje � z nowoczesno�ci¹.

W grupie tekstów �Systemy polityczne� zamieszczone zosta³y dwa opra-
cowania. W pierwszym z nich Determinanty preferencji wyborczych na
przyk³adzie elektoratu Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedli-
wo�ci w latach 2000�2005 Dorota Doliñska omawia determinanty prefe-
rencji wyborczych elektoratu PO oraz PiS. W pierwszej czê�ci tego opra-
cowania Autorka stosunkowo szeroko potraktowa³a teorie i modele wyja-
�niaj¹ce mechanizm kszta³towania siê i trwa³o�ci preferencji wyborczych.
Z kolei Jeremiasz Salamon w artykule Polityczne konsekwencje wyboru me-
tody dystrybucji mandatów na przyk³adzie elekcji do Sejmu RP z 21 pa�-
dziernika 2007 roku wykazuje wp³yw metody dystrybucji mandatów na
wyniki wyborcze. Analizuje tak¿e po�rednie konsekwencje badanej zale¿-
no�ci, takie jak: mo¿liwo�ci tworzenia koalicji rz¹dowych, przebieg proce-
su legislacyjnego, ewentualne mo¿liwo�ci zmiany konstytucji.

W dziale �Komunikowanie spo³eczne� znajduj¹ siê dwa artyku³y � au-
torstwa Siergieja Korkonosenki oraz Felicjana Byloka. Tekst Siergieja Kor-
konosenki z Sankt-Petersburga Politologia dziennikarstwa: zakres i per-
spektywy rozwoju jest o tyle wa¿ny dla polskiego Czytelnika, ¿e prezentuje
stan badañ w tej dziedzinie w Rosji, autor za� niejednokrotnie w sposób
polemiczny odnosi siê do ustaleñ przyjêtych w nauce �wiatowej i rosyjskiej
oraz podejmuje próbê wypracowania w³asnego stanowiska. Felicjan By-
lok w swoim opracowaniu Reklama spo³eczna jako �sumienie� wspó³czesnego
spo³eczeñstwa przedstawia zarówno definicje podstawowych pojêæ, jak
i problemy badawcze zwi¹zane z tez¹ sformu³owan¹ w tytule opracowa-
nia. Autor szerzej omawia kwestie zwi¹zane z reklam¹ spo³eczn¹, funkcje
reklamy spo³ecznej oraz formu³ê �Dzieciñstwo bez przemocy� jako przy-
k³ad reklamy spo³ecznej.

W czê�ci tomu �Stosunki miêdzynarodowe i integracja europejska� znaj-
duj¹ siê trzy opracowania. W pierwszym z nich autorstwa Agnieszki Sto-
larczyk Udzia³ Hiszpanii w kszta³towaniu Partnerstwa Euro�ródziemno-
morskiego Unii Europejskiej omówione zosta³y kwestie dotycz¹ce stano-
wiska Hiszpanii wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa
Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony, miej-
sca krajów basenu Morza �ródziemnego w WPZiB UE, charakteru polity-
ki Hiszpanii wobec pañstw basenu Morza �ródziemnego w latach 1975�
1991 oraz wk³ad Hiszpanii w przygotowanie i realizacjê Partnerstwa Eu-
ro�ródziemnomorskiego. Anna Orlikowska i Mariusz Jankowski w artykule
Przysz³o�æ Unii Europejskiej w �wietle ustaleñ szczytu brukselskiego z dnia
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21 i 22 czerwca 2007 roku. Analiza wybranych aspektów niemieckiej pre-
zydencji odnosz¹ siê miêdzy innymi do tak istotnych dylematów integra-
cyjnych Unii Europejskiej na obecnym etapie jej rozwoju jak: charakter
polityki wschodniej, polityka energetyczna oraz kryzys konstytucyjny UE.
W ostatnim z artyku³ów zamieszczonych w tej czê�ci zbioru pt. Konflikt
w Darfurze. �ród³a, przebieg, rola spo³eczno�ci miêdzynarodowej pióra Ka-
tarzyny Kopiasz podjêto problematykê, która stosunkowo rzadko stanowi
przedmiot badañ naukowych prowadzonych w Polsce. Artyku³ ten jest wa¿-
nym �ród³em uporz¹dkowanych informacji na temat jednego z najpowa¿-
niejszych konfliktów ostatnich lat w skali �wiatowej. W opracowaniu
przedstawione zosta³y �ród³a tego konfliktu, jego przebieg oraz rola spo³ecz-
no�ci miêdzynarodowej.

W koñcowej czê�ci zbioru znajduje siê osiem recenzji i omówieñ. Zain-
teresowany Czytelnik znajdzie tak¿e krótkie noty o Autorach.

Dziêkujemy za ¿yczliwe przyjêcie trzech wydanych dotychczas tomów
i zapraszamy do wspó³pracy w przygotowaniu kolejnych.

Redaktorzy tomu









Jacek Derek

Idea³ nowego pañstwa Jana Jakuba Rousseau
i Rewolucja Francuska

Nowo¿ytna Rewolucja bêdzie tym aktem zdobywania wolno�ci, gdzie
wykorzystane zostan¹ zarówno o�wieceniowe, jak i romantyczne idea³y
�wyzwolenia� jednostki. Przes³anie koncepcji �woli powszechnej� Jana Ja-
kuba Rousseau istoty ludzkie znajd¹ na ka¿dym szczeblu rozwoju histo-
rycznego. Wiedzê na temat obiektywnych praw, które wynikaj¹ z Historii,
ods³oni Rewolucja. To w³a�nie Rewolucja Francuska bêdzie przebiega³a
zgodnie z antynomicznym duchem teorii J.J. Rousseau. Po �rewolucji bur-
¿uazyjnej� jednostki odkryj¹, ¿e ich wolno�æ ma charakter po³owiczny, ¿e
proces rewolucyjny zatrzyma³ siê w pó³ drogi i ich powinno�ci¹ jest dopro-
wadzenie go do koñca. �Zjednoczenie� �rozproszonych� jednostek bêdzie siê
odbywa³o jednak nie pod w³adz¹ Lewiatana, ale pañstwa rewolucyjnego.
To za� prowadzi³o do, jak uj¹³ to Rousseau, �zmuszania do wolno�ci�.

Klasyczna filozofia polityczna dokonuj¹c podzia³u bytu na sferê trans-
cendentn¹, która obiektywnie �jest�, i empiryczn¹ rzeczywisto�æ, której nie
mo¿na przypisaæ statusu prawdziwo�ci, nie dawa³a obietnicy rozwi¹zania
problemu egzystencji ludzkiej � uwolnienia siê od fizycznej niedoskona-
³o�ci i osi¹gniêcia idei dobra. U progu czasów nowo¿ytnych Niccolo Ma-
chiavelli odkry³, ¿e problem dobrej organizacji pañstwa le¿y w zasiêgu
mo¿liwo�ci istot ludzkich. To bowiem, czego jednostki pragn¹ najbardziej,
stanowi emancypacja ego, a nie d¹¿enie do idea³u znajduj¹cego siê �poza�
spo³eczeñstwem.

Thomas Hobbes i John Locke � wspó³twórcy doktryny liberalizmu �
stworzyli koncepcjê Lewiatana. Obaj my�liciele zwrócili siê przeciwko kla-
sycznej teorii prawa naturalnego i w tym sensie byli �rewolucjonistami�.
�S³awna Rewolucja� z 1688 roku w Anglii zosta³a zrealizowana wedle dok-
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tryny politycznej J. Locke�a. Wolno�æ w doktrynie liberalnej ogranicza³a
siê jednak do empirycznej kondycji jednostek. Ta wolno�æ by³a wolno�ci¹
�pracowników� � mieszczan, czy jak pó�niej nazwie ich J.J. Rousseau �
bourgeois. �Pracownik� to ten typ ludzki, który � w zale¿no�ci od inter-
pretacji � odnajduje pe³niê egzystencji w ¿yciu �tu i teraz�, czyli, ¿yciu
po prostu, lub ogranicza siê do niego w najbardziej ekonomicznym sensie.

�S³awna Rewolucja� raz ju¿ zrealizowana, nie mog³a uruchomiæ pro-
cesów, które wykracza³y poza liberalne ujêcie wolno�ci. W tym sensie przy-
wódcy rewolucji angielskiej okazali siê �reakcjonistami�, którzy wolno�æ
traktowali jako stan osi¹gniêty. Monteskiusz zwróci³ uwagê na to, ¿e wol-
no�æ �pracowników� nie jest wolno�ci¹ �obywateli�, ale sugerowa³ zarazem,
¿e taka jest cena dobrobytu, rozwoju cywilizacji, które ³agodz¹ obyczaje.

XVIII wiek ukaza³ problem egzystencji w kontek�cie polis w zupe³nie
innym �wietle. Wolno�æ pracowników nie by³a wolno�ci¹, ale niewol¹ �
oto teza Rousseau. Ludzko�æ w jego ujêciu realizuj¹c wolno�æ liberaln¹,
utworzy³a pañstwo poni¿ej godno�ci istot ludzkich lub co najwy¿ej zatrzy-
ma³a siê w po³owie drogi do �prawdziwej� wolno�ci. Ta ostatnia wszak mo¿e
byæ przedmiotem nie tylko pragnieñ, ale i udzia³em jednostek. W ten spo-
sób powsta³a idea Rewolucji w nowo¿ytnym tego s³owa znaczeniu.

Nie ma zgody w�ród badaczy zjawiska Rewolucji 1789, czy jej zwo-
lennicy zrealizowali liberalne ujêcie idei wolno�ci, czy te¿ wydarzenia tego
czasu we Francji by³y pocz¹tkiem kreowania �nowego cz³owieka�, który
nie by³, ani �wilkiem�, ani �pracownikiem�, ale mia³ byæ �obywatelem�. Ana-
liza tego prze³omu wskazuje, ¿e tym, co najtrafniej odzwierciedla jego fe-
nomen, jest ujêcie go jako procesu, a nie wydarzenia. Rewolucja przede
wszystkim odnosi siê nie do faktów, ale idei. Oznacza to, ¿e w jej projekcie
zawarty jest d³ugi ci¹g dziejów wolno�ci istoty ludzkiej. Trwa on do dnia
dzisiejszego. Z tego wzglêdu opisanie przes³ania Rewolucji Francuskiej
napotyka powa¿ne problemy metodologiczne. Wydarzenia, jakie mia³y miej-
sce pod koniec XVIII wieku we Francji, nie s¹ jedynie faktami, które mo¿na
zinterpretowaæ sine ira et studio. Ujêcie tych wydarzeñ jako nieskoñczo-
nego procesu ludzkiej historii pozbawia badaczy mo¿liwo�ci bezstronnej
jego analizy. Problem tkwi w tym, ¿e ka¿dy, jak zauwa¿y³ François Furet,
�musi siê okre�liæ�1 wobec Rewolucji Francuskiej, z zastrze¿eniem, i¿ jest
to pewne uproszczenie, mo¿na tu byæ bowiem albo zwolennikiem doktry-
ny Hobbesa (absolutyzm) albo Locke�a (liberalizm), albo Rousseau (jako-
binizm). Ten podzia³ jest logiczny, co oznacza, ¿e wobec nowo¿ytnego po-
lis nie mo¿na byæ kim�, kto pozostaje poza tym podzia³em. Pytanie o sens
idei Rewolucji jest w istocie pytaniem o to¿samo�æ jednostki w kontek�cie
zbiorowo�ci, zarówno u progu czasów nowo¿ytnych, jak i � w jakim� za-

1 F. F u r e t: Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej. Kraków 1994, s. 7.
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kresie � wspó³cze�nie. Wszystkie wspomniane doktryny skupiaj¹ siê wo-
kó³ idei Rewolucji. Ta Rewolucja uruchomi³a proces, który trwa. Nie mo¿-
na bowiem zasadnie twierdziæ, ¿e �problem Rewolucji� zosta³ przezwyciê-
¿ony. Ma to szczególne zastosowanie do Rewolucji 1789 roku. Wspó³cze-
�nie nadal spo³eczeñstwa s¹ pod wp³ywem idei, które ona �g³osi³a�.
F. Furet zauwa¿y³, ¿e w odniesieniu do jej idei �nie istnieje co� takiego jak
czysta interpretacja historyczna, a historia, któr¹ siê pisze, tkwi jeszcze
w historii, bierze siê z historii�2.

J.J. Rousseau ukaza³ cz³owieka natury jako istotê nie w pe³ni jeszcze
ukszta³towan¹; nie-ludzk¹. Ma ona potencjalne mo¿liwo�ci doskonalenia
siê (perfectibilité). Ta zdolno�æ powoduje, ¿e istota przed-ludzka mo¿e do-
piero wykreowaæ siebie jako cz³owieka. Tê zdolno�æ w toku dziejów reali-
zuje ona w sposób, który nie jest �ci�le okre�lony. J.J. Rousseau dopusz-
cza³ mo¿liwo�æ, ¿e jednostka mo¿e kreowaæ i dobro, i z³o. Mo¿e zatem stwo-
rzyæ siebie jako kogo� nieludzkiego. W istocie, wed³ug opisu francuskiego
my�liciela z Rozprawy o pochodzeniu i podstawach nierówno�ci miêdzy
lud�mi cz³owiek w toku uspo³ecznienia sta³ siê z³y. Historia jest czym�, co
powoduje zniewolenie jednostki. Przeciwieñstwem jest stan natury, gdzie
istoty ludzkie nie by³y ani dobre, ani z³e. Perfectibilité stanowi co� natu-
ralnego dla cz³owieka obdarzonego rozumem. Jednocze�nie nawet gdyby
móg³ on rozwijaæ siê w sposób harmonijny, dostosowuj¹c potrzeby do mo¿-
liwo�ci, z³o, jakie rodzi uspo³ecznienie, jest nieuchronne. To pesymistycz-
na strona teorii autora Umowy spo³ecznej.

J.J. Rousseau nie ogranicza siê jednak do stwierdzenia tego faktu.
W jego opinii historia jest przyczyn¹ z³a, perfectibilité jest nieuchronne
i jednocze�nie zawiera z³o. Jean Starobinski zauwa¿y³, ¿e J.J. Rousseau
�wysuwa niepewn¹ hipotezê »powrotu do prawdziwych instytucji« i odro-
dzenia cia³a spo³ecznego�3. Spo³eczeñstwo jest przyczyn¹ z³a, ale tylko
w ramach tego spo³eczeñstwa mo¿na doprowadziæ do pe³nego pojednania
istoty ludzkiej z sam¹ sob¹ i jednostki ze wspólnot¹. Owo pojednanie po-
winno dokonaæ siê dziêki odnowie spo³eczeñstwa. Mia³a to byæ �la regene-
ration, a wiêc regeneracja jedyna, totalna, prawdziwa�4  � podkre�la Jan
Baszkiewicz. Autor ten przeciwstawia koncepcjê la regeneration idei per-
fectibilité. J.J. Rousseau bli¿szy jest koncepcji �regeneracji� jednostki ni¿
koncepcji �doskonalenia siê�. W jego bowiem ujêciu ewolucja instytucji
spo³ecznych przez rozwój cywilizacji jest niepo¿¹dana; jest zaprzeczeniem
wolno�ci jednostki; w sensie moralnym nic nie daje. W tym kontek�cie au-

2 Ibidem.
3 J. S t a r o b i n s k i: 1789. Emblematy rozumu. Prze³. M. O c h a b. Warszawa

1997, s. 125.
4 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek, nowy naród, nowy �wiat. Mitologia i rzeczy-

wisto�æ rewolucji francuskiej. Warszawa 1993, s. 26.
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tor Emila przeciwstawi³ siê o�wieceniowej wierze w postêp. �Condorcet woli
[...] mówiæ nie o regeneracji, lecz perfectibilite, nieustannej zdolno�ci do-
skonalenia siê ludzi. Rzecz w tym, by instytucje sprzyja³y takiemu dosko-
naleniu siê, którego motorem s¹ postêpy rozumu�5 � podkre�la J. Basz-
kiewicz. W tym kontek�cie idea Rewolucji Francuskiej mo¿e byæ zinterpre-
towana � z jednej strony � jako efekt doskonalenia siê istoty ludzkiej,
a z drugiej � jako próba realizacji �mitu eternelle jeunesse, wiecznej m³o-
do�ci postrewolucyjnego spo³eczeñstwa�6 � konstatuje cytowany autor.

Rewolucja rozumiana jako proces radykalnie sprzeczny z ide¹ postê-
pu zwolenników doktryny liberalizmu oznacza przekonanie, ¿e rok 1789
zapocz¹tkowa³ zjawisko, które mia³o szerszy zasiêg ni¿ doktryna politycz-
na. Idea liberalizmu �wpisa³a siê� w Rewolucjê, ale jednocze�nie jej idea³
wolno�ci zosta³ �przelicytowany� koncepcj¹ wolno�ci, która wykracza³a poza
�pospolit¹� wolno�æ �pracowników�. �Idea rewolucji jako apokalipsy, jako
wej�cia w formê ostateczn¹, jest radykalnie ró¿na od o�wieceniowej filo-
zofii postêpu. Wiara w postêp oznacza nadziejê na lepszy �wiat, który wy-
³oni siê z obecnego �wiata jako jego kontynuacji przez wzrost o�wiaty, roz-
s¹dku, naprawê obyczajów, usprawnienia techniczne. »Postêp« oznacza
ci¹g³o�æ, kulminacjê osi¹gniêæ, naprawê. Mesjanizm rewolucyjny, przeciw-
nie, karmi siê nadziej¹ na radykaln¹ nieci¹g³o�æ w historii�7.

J.J. Rousseau odró¿nia³ koncepcjê perfectibilité od koncepcji transfor-
mer. Jednostka bowiem mo¿e siê przekszta³ciæ z �pracownika� w �obywa-
tela�. Najskuteczniejszym sposobem �przyspieszenia� historii, a zarazem
�powrotu natury� by³a Rewolucja. Koncepcja transformer zawarta jest
w idei Rewolucji zinterpretowanej jako proces tworzenia siê �nowego cz³o-
wieka�. Analizy Rousseau w Umowie spo³ecznej przedstawiaj¹ trudno�ci kon-
cepcji transformer. Pytanie, dlaczego i w jaki sposób bourgeois mia³by �prze-
kszta³ciæ siê� w �obywatela� pozostaje otwarte.  Nawet jednak te trudno�ci
nie godz¹ w optymizm autora Emila. Odkry³ on bowiem, ¿e potrzeba rów-
no�ci i wolno�ci tkwi w naturze ka¿dej istoty ludzkiej. Rousseau nie prze-
czy, ¿e w stanie natury istoty ludzkie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Te ró¿nice
maj¹ jednak charakter �fizyczny�. Nie kochaj¹, gdy¿ nie znaj¹ idei piêk-
na, nie znaj¹ uczucia chytro�ci, gdy¿ nie ³¹cz¹ ich ¿adne interesy. W sta-
nie natury jednostki fizycznie ró¿ne, w sensie moralnym s¹ równe.

Rzecz w tym, ¿e na pewnym etapie rozwoju do tkanki spo³ecznej wkra-
d³a siê nierówno�æ o charakterze najbardziej zniewalaj¹cym. Jest to nie-
równo�æ polityczna. Nie ma jakiego� jednego zwrotnego punktu, w którym
taka przemiana siê dokona³a. Francuski filozof pisze o rozwoju rolnictwa,

5 Ibidem, s. 33.
6 Ibidem, s. 7.
7 L. K o ³ a k o w s k i: Lektury studenckie. Warszawa 1986, s. 19.
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podziale pracy, a w ostateczno�ci o w³asno�ci indywidualnej jako tych ele-
mentach historii, które w najwiêkszej mierze przyczyni³y siê do obrazu
najbardziej zdeprawowanej jednostki w dziejach � cz³owieka nowo¿ytne-
go. Rozwój ludzkich dokonañ, postêp przywiód³ ostatecznie do nastêpstw
mo¿e niezamierzonych, ale ostatecznie nieuchronnych. Troska o samego
siebie prowadzi³a do konkurencji i rywalizacji, które wykroczy³y poza sferê
czysto ekonomiczn¹, przekszta³caj¹c relacje miêdzy lud�mi w skompliko-
wany system stosunków, zale¿no�ci i hierarchii. Naturalna nierówno�æ zo-
sta³a zast¹piona nierówno�ci¹ spo³eczn¹. Tym gorsz¹, ¿e bez reszty demo-
ralizuj¹c¹ cz³owieka. Odt¹d traktowa³ on innych jak rzeczy. Istoty ludz-
kie � z powodu ambicji i chêci patrzenia na drugiego cz³owieka �z góry�
� zaczê³y bardziej ceniæ panowanie nad innymi ni¿ swoj¹ niezale¿no�æ.
W takim spo³eczeñstwie piêkniejszy, zrêczniejszy, silniejszy jest najbardziej
powa¿any. Tak rodzi siê nierówno�æ, która prowadzi do wystêpków.

Autor Umowy spo³ecznej odkry³ jednak mechanizm przekszta³cania siê
tezy w antytezê ujmuj¹c je w paradoksy. Dostrzeg³, ¿e panowanie spo³ecznej
nierówno�ci wyzwala potrzebê równo�ci. Skoro nierówno�æ jest wynikiem
historii spo³eczeñstwa, idea równo�ci powinna równie¿ siê realizowaæ
w historii. Ta historia jest bowiem �prawdziw¹� natur¹ istoty ludzkiej. Wy-
równywanie kondycji jednostek bêdzie celem pañstwa, którego zadaniem
jest ingerowanie w naturalne, oparte na sile, stosunki miêdzy lud�mi. Naj-
skuteczniejszym sposobem urzeczywistniana tego zadania bêdzie Rewo-
lucja. �Rok 1789 po³o¿y³ fundamenty nie pod jaki� stan trwa³y, lecz pod
ruch, którego logika jest logik¹�8 przej�cia od demokracji politycznej do na-
stêpnego etapu (socjalizm). �Obydwie walki � o demokracjê i socjalizm �
s¹ dwiema konfiguracjami dynamiki równo�ci, u genezy której jest Rewo-
lucja Francuska�9 � konstatowa³ F. Furet. W tym kontek�cie mo¿na ideê
Rewolucji potraktowaæ jako etapy �znoszenia� partykularnych interesów
jednostek. �Rewolucja Francuska to nie tylko Republika. To tak¿e mglista
obietnica równo�ci oraz uprzywilejowana forma zmian. [...] Wiek XIX wie-
rzy³ w Republikê. Wiek XX wierzy w Rewolucjê�10. Podzia³ na �panów
i niewolników� zniknie, gdy¿ jednostka w koncepcji J.J. Rousseau bêdzie
obdarzona moc¹ wydawania samemu sobie rozkazów. Natur¹ istoty ludz-
kiej jest wolno�æ, która objawia siê w czynie.

Rewolucjê Francusk¹ jako ideê mo¿na traktowaæ w dwojaki sposób.
Z jednej strony wydarzenia, jakie wybuch³y w 1789 roku, mo¿na ograni-
czyæ do zespo³u idei, które da³y pocz¹tek demokracji � zarówno w jej li-
beralnym (tak, jak nakazywa³a logika koncepcji J. Locke�a), jak i kolek-

2 Studia Politicae...

8 F. F u r e t: Prawdziwy koniec..., s. 11.
9 Ibidem, s. 12.

10 Ibidem, s. 11.
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tywnym ujêciu (który wyra�nie formu³owa³ J.J. Rousseau w koncepcji �woli
powszechnej�). Z drugiej strony, mo¿na potraktowaæ j¹ jako ideê niezre-
alizowan¹. Te dwa ujêcia nie wykluczaj¹ siê, ale dope³niaj¹. Jest rzecz¹
charakterystyczn¹, ¿e badacze Rewolucji Francuskiej nie s¹ zgodni co do
koñca jej zasadniczego przebiegu. Jedni sytuuj¹ go na 9 Thermidora po
obaleniu dyktatury jakobinów, inni na 18 Brumaire�a, gdy rozpoczê³y siê
rz¹dy Napoleona Bonaparte. Ta niezgoda mo¿e wynikaæ z przyjêcia od-
miennych za³o¿eñ metodologicznych przez ró¿nych autorów. Brak wyra�-
nie okre�lonego koñca Rewolucji mo¿e jednak prowadziæ do wniosku, ¿e,
jak podkre�la³ cytowany F. Furet, nadal spo³eczeñstwa nie rozstrzygnê³y
zasadniczego dylematu nowo¿ytnego pojmowania wolno�ci.

W�ród badaczy �problemu Rewolucji� nie ma zgody co do faktu, czy
pisma J.J. Rousseau by³y, czy nie by³y zwiastunem roku 1789. Niezale¿-
nie od odpowiedzi na to wci¹¿ ponawiane w tradycji intelektualnej Zachodu
pytanie francuski filozof dokonuj¹c podzia³u na �z³e spo³eczeñstwo� i �do-
brego cz³owieka�, da³ impuls do poszukiwania w realnej zbiorowo�ci roz-
wi¹zania dylematu: status quo a wizja �nowej wspólnoty�. �Wniosek i na-
kaz s¹ proste: przeszkoda musi upa�æ zupe³nie. G³ównie to zaostrzenie
przeciwieñstwa pomiêdzy nêdznym stanem epoki a dobroci¹ przyrodzenia
ludzkiego uczyni³o Rousseau chor¹¿ym rewolucji�11  � pisa³ R. Eucken.

Jean Starobinski zauwa¿y³, ¿e kazania Rousseau nie �sprowokowa³y
rewolucji francuskiej, lecz pomog³y one ludziom roku 1789 zrozumieæ, ¿e
ich sytuacja jest sytuacj¹ kryzysu rewolucyjnego. S³owa Rousseau (i s³owa
filozofów) nie spowodowa³y samego wydarzenia, lecz rozbudzi³y uczucie,
które nada³o wydarzeniu jego majestatyczny sens: rozwinê³y koncepcje,
które polityczna refleksja i dzia³alno�æ mia³y wystawiæ na próbê, urucha-
miaj¹c [...] wielkie figury mityczne, jakie zapisa³y siê trwale w zbiorowej
wyobra�ni�12. W podobny sposób oceniali zwi¹zek filozofii i polityki rewo-
lucjoni�ci. Jean Paul Marat pisa³: �Filozofia przygotowa³a, rozpoczê³a i po-
piera³a obecn¹ rewolucjê � to jest bezsporne. Ale pisma nie wystarcz¹,
potrzeba jest czynów�13.

Rewolucja Francuska jako idea przebiega³a zasadniczo w dwóch eta-
pach. By³o to zgodne z antynomicznym rytmem koncepcji J.J. Rousseau.
Pierwszy cykl rewolucyjnego protestu odtwarza³ schemat doktryny libe-
ralizmu. Ustanowienie wolno�ci w imiê naturalnych praw odby³o siê dziê-
ki umowie �pracowników�. Drugi etap polega³ na �przekroczeniu� tego sta-
nu. Odkryto �now¹ naturê� istoty ludzkiej, a rewolucjoni�ci starali siê

11 R. E u c k e n: Wielcy my�liciele i ich pogl¹dy na ¿ycie. Lwów�Poznañ 1925,
s. 161.

12 J. S t a r o b i n s k i: 1789..., s. 126.
13 J.P. M a r a t: Pisma wybrane. Prze³. K. L i b e r a. Warszawa 1951, s. 99.
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zjednoczyæ �rozproszone� jednostki. Spo³eczeñstwo egzystuj¹ce w Republice
uznali za rodzaj stanu natury, gdy¿ by³o ono ustanowione dziêki sile bo-
gatych przeciw biednym. J.P. Marat pisa³: �Je¿eli prawa narodów s¹ rów-
nie �mia³e jak prawa cz³owieka, z których siê wywodz¹, i je¿eli cz³owiek
posiada, w stanie natury, prawo odparcia si³y si³¹, prawo zadawania �mier-
ci, a¿eby uchroniæ siebie od otrzymania jej, wynika z tego, ¿e naród uci-
skany posiada prawo karania swych ciemiê¿ycieli�14.

Obalenie ¿yrondy w 1793 roku, powo³anie rz¹dów Komitetu Ocalenia
Publicznego oraz og³oszenie �robespierrowskiej� Deklaracji Praw by³o prób¹
�przekszta³cania� �pracowników� w �obywateli�. Ustanowienie zbiorowej
woli by³o warunkiem egzystencji �obywateli�. Jak pisa³ J.P. Marat, �z chwi-
l¹ [...], gdy obywatele nie mog¹ wystêpowaæ zbiorowo, z pañstwa pozo-
staj¹ tylko odosobnione jednostki, naród za� przestaje istnieæ�15. Wyst¹piono
wiêc przeciwko �liberalnej naturze� i og³oszono prawa wolno�ci dla �oby-
watela�. �Proklamowanie naturalnych Praw Cz³owieka mia³o siê staæ ka-
mieniem milowym na [...] drodze powrotu do »nagiej« Natury�16 � kon-
statuje J. Baszkiewicz. Og³oszono suwerenno�æ narodu, równo�æ praw, któ-
re mia³y byæ wyrazem �woli powszechnej�. Nale¿y przy tym odró¿niæ �po-
trzebê ochrony w³asnej osoby i maj¹tku i [...] [jak pisa³ teoretyk rewolucji
amerykañskiej Benjamin Rush � J.D.] »niezwyk³e napiêcie ducha (un-
common tone of mind) pobudzone mi³o�ci¹ do Wolno�ci i Ojczyzny«, które
powoduje niewra¿liwo�æ na niebezpieczeñstwa i trudy rewolucyjnej wal-
ki. Zauwa¿my jednak, i¿ od jednej gor¹czki niedaleko do drugiej�17 pisa³
wspomniany autor.

Jedn¹ z trudno�ci zrozumienia idei Rewolucji jest kwestia odpowiedzi
na pytanie o to, dlaczego �pracownicy� po zagwarantowaniu sobie praw
naturalnych mieliby d¹¿yæ do urzeczywistniania wolno�ci obywatelskiej?
W pismach J.J. Rousseau mo¿na odnale�æ wizjê obu etapów przebiegu
Rewolucji. I jest to niezale¿ne od faktu, ¿e w Umowie spo³ecznej trudno
doszukaæ siê wyra�nego do niej wezwania.

W XVIII wieku spo³eczeñstwa zachodniej Europy by³y rz¹dzone przez
monarchów. Nawet je�li ta forma rz¹dów by³a �absolutyzmem o�wieconym�,
zasadniczo nie zmienia³o to sytuacji wiêkszo�ci ludzi jemu podleg³ych. Ta
wiêkszo�æ chcia³a byæ wolna i równa; nie chcia³a znosiæ jarzma tyranii.
Spo³eczeñstwa o�wiecone pismami J. Locke�a i J.J Rousseau egzystowa³y
nie w pañstwie, ale w zbiorowo�ci podobnej do stanu natury opisywanym

2*

14 Ibidem, s. 100.
15 Ibidem, s. 63.
16 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek..., s. 46�47.
17 I d e m: Francuzi 1789�1794. Studium �wiadomo�ci rewolucyjnej. Warszawa

1989, s. 53.
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w Dwóch traktatach o rz¹dzie i Umowie spo³ecznej. Nikt bowiem z cz³on-
ków spo³eczeñstwa nie da³ przyzwolenia w �umowie spo³ecznej� na utwo-
rzenie pañstwa. To pañstwo by³o rz¹dzone w istocie przez uzurpatorów,
którzy opierali swoj¹ w³adzê na prawie silniejszego. Wolno�æ i równo�æ
gwarantowa³a tylko �umowa�, czyli swobodne objawienie woli przez ka¿-
d¹ jednostkê z osobna. Zburzenie Bastylii nie by³o zatem form¹ protestu,
która mia³a doprowadziæ jedynie do zmiany rz¹dów. Zmiana mia³a byæ za-
sadnicza. Chodzi³o bowiem o zmianê filozofii rz¹dzenia. Spo³eczeñstwo
francuskie w swoim prote�cie zanegowa³o dotychczasowy sposób funkcjo-
nowania pañstwa-stanu natury. Przywileje stanowe, które by³y wyrazem
panowania nierówno�ci w stosunkach miêdzy jednostkami, zniesiono.
W 1789 roku uchwalono Deklaracjê praw cz³owieka i obywatela, gdzie
sformu³owane zosta³y prawa �naturalne, nienaruszalne i �wiête�: prawo
do ¿ycia, wolno�ci, w³asno�ci i obrony samego siebie. �Rozproszone� jed-
nostki stanu natury swoj¹ wolê objawi³y w ustanowieniu Konstytucji
z wrze�nia 1791 roku. Og³oszenie Republiki jako nowego ustroju pañstwa
by³o w istocie rodzajem �umowy spo³ecznej� jednocz¹cej jednostki dotych-
czas pozbawione praw. Dziêki niej jednostki stanu natury zagwarantowa³y
sobie wolno�æ i równo�æ. Celem tego etapu Rewolucji by³a ochrona w³asno-
�ci �pracowników�. Rewolucjoni�ci w ten sposób zrealizowali schemat po-
stulowany w pismach J. Locke�a � porzucili stan natury, utworzyli pañ-
stwo przez �umowê spo³eczn¹� i og³osili, ¿e w³asno�æ jest najwa¿niejszym
prawem, z którego wynikaj¹ wszystkie inne. Idea³ zachowania w³asnego
¿ycia i wszystkiego co siê z nim wi¹¿e (property) zosta³ zagwarantowany.
Albert Soboul, jeden z najwybitniejszych badaczy Rewolucji Francuskiej, za-
uwa¿y³, ¿e tu �pañstwo przesta³o byæ celem samo w sobie � jedynym jego
zadaniem jest umo¿liwiæ obywatelom korzystanie z ich praw naturalnych�18.

Deklaracja praw cz³owieka i obywatela by³a dzie³em bourgeois. Rów-
no�æ mia³a co prawda zapanowaæ miêdzy lud�mi, ale jedynie dla �u¿ytecz-
no�ci publicznej�. W³asno�æ by³a okre�lana jako �prawo niezaprzeczalne�,
ale nie wszyscy mogli korzystaæ z tego prawa. Tak¹ sytuacjê rewolucjoni-
�ci d¹¿¹cy do �prawdziwej� wolno�ci oceniali krytycznie. Tak jak J.J. Rous-
seau, bardziej cenili oni wolno�æ ni¿ bezpieczeñstwo ekonomiczne. �Bez-
pieczeñstwo wszystkich polega na unicestwieniu ka¿dego�19 � pisa³
Saint-Just. I wyja�nia³: �Ludzie traktuj¹c siê nawzajem jako wrogowie,
obrócili przeciwko swej w³asnej spo³ecznej niezale¿no�ci si³ê, która by³a prze-
znaczona jedynie do obrony ich niezale¿no�ci zewnêtrznej i zbiorowej; ¿e
si³a ta na mocy umowy spo³ecznej sta³a siê w rêku pewnej czê�ci ludu bro-

18 A. S o b o u l: Rewolucja Francuska. Warszawa 1951, s. 98.
19 A.L. de S a i n t - J u s t:  Wybór pism. Prze³. J. Z i e m i l s k i, B. K u l i k o w s k i.

Warszawa 1954, s. 228.
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ni¹, któr¹ uciska siê ca³y lud pod pretekstem bronienia go przeciw jego
w³asnym cz³onkom i przeciwko wrogom zewnêtrznym�20.

Uzasadnienie dla swoich dzia³añ rewolucjoni�ci znajdowali w pismach
J.J. Rousseau. Francuski filozof krytycznie siê odnosi³ do umowy spo³ecz-
nej opisanej w pismach T. Hobbesa i J. Locke�a. Ta umowa w jego ujêciu
nie �zjednoczy³a� jednostek stanu natury. Przeciwnie: rozdzia³ miêdzy na-
tur¹ a spo³eczeñstwem powiêkszy³ siê. Tymczasem w naturze istoty ludz-
kiej tkwi potrzeba jedno�ci. J.J. Rousseau sugerowa³, ¿e celem spo³eczeñ-
stwa nie mo¿e byæ ustanowienie �liberalnej� wolno�ci. Ta wolno�æ jest bo-
wiem zaprzeczeniem tego, do czego d¹¿y jednostka � bycia wolnym bez
uwarunkowañ z³ej natury. Ustanowienie wolno�ci w Deklaracji praw cz³o-
wieka i obywatela i Konstytucji z 1791 roku Maksymilian Robespierre,
przywódca Komitetu Ocalenia Publicznego, okre�la³ jako �demi-liberté�.
By³a to zatem �pó³-wolno�æ�, która gwarantowa³a prawa wszystkim cz³on-
kom Republiki do nieskrêpowanej aktywno�ci, g³ównie w sferze ekonomicz-
nej. Wkrótce jednak po ustanowieniu Republiki okaza³o siê, ¿e nie wszy-
scy maj¹ w spo³eczeñstwie te same prawa. W ujêciu Saint-Justa by³a to
rewolucja, która zatrzyma³a siê w pó³ drogi. �System republikañski [...] za-
le¿y od zniszczenia arystokracji � pisa³ Saint-Just � W rzeczywisto�ci,
nieuchronny bieg wypadków prowadzi nas, byæ mo¿e, do takich wyników,
o których zgo³a nie my�leli�my. Znaczne maj¹tki znajduj¹ siê w rêkach
poka�nej liczby wrogów rewolucji; potrzeby wpêdzaj¹ lud pracuj¹cy w za-
le¿no�æ od jego wrogów. [...] Ci, którzy po³owicznie tylko przeprowadzaj¹
rewolucje, sami kopi¹ sobie grób. Rewolucja prowadzi nas do uznania za-
sady, ¿e kto okaza³ siê wrogiem swojego kraju, ten nie mo¿e byæ w nim
posiadaczem�21. I konstatuje: �Biedacy s¹ najwiêksz¹ potêg¹ �wiata�22.

Po ustanowieniu Republiki w sferze politycznej kondycjê jednostek ce-
chowa³a jednak nierówno�æ. Wprowadzono bowiem podzia³ na �obywateli
biernych� i �obywateli czynnych�. Terminy te ustanowi³ ks. Emmanuel
Sieyès. Równo�æ wobec prawa nie oznacza³a równo�ci praw. Zapis w usta-
wie zasadniczej pozbawia³ czê�æ obywateli prawa wybierania swoich przed-
stawicieli i bycia wybieranym � ze wzglêdu na cenzus maj¹tkowy. Wyso-
ko�æ p³aconego podatku decydowa³a o tym, czy kto� jest �obywatelem�, czy
te¿ nie posiada takiego statusu. O tym, kto wspó³rz¹dzi w pañstwie, decy-
dowa³ posiadany maj¹tek. Prawo nie odmawia³o ju¿ nikomu bogacenia siê;
przynajmniej teoretycznie ka¿dy móg³ byæ �pracownikiem�.

Takie za³o¿enie w opinii J.J. Rousseau by³o jedynie hipotez¹. Zauwa-
¿y³ on bowiem, ¿e niektórzy cz³onkowie pañstwa s¹ bogaci tylko wtedy,

20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 102�103.
22 Ibidem, s. 103.
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gdy inni s¹ biedni. Ten schemat jest zawsze obecny w pañstwie ustano-
wionym przez �umowê spo³eczn¹�, tak jak siê j¹ pojmuje w doktrynie libe-
ralizmu. Panowanie bogatych kosztem biednych nie jest jednak istot¹
stosunków miêdzyludzkich. Zadaniem pañstwa jest znoszenie ró¿nic w kon-
dycji jednostek. Dlatego czê�æ deputowanych Stanów Generalnych z Sieyès
na czele terminy: �obywatel czynny� i �obywatel bierny� uzna³a za
sprzeczne. Nie istnia³a bowiem w ich ujêciu kategoria �bierny obywatel�.
�Obywatel� móg³ tylko bezpo�rednio uczestniczyæ we w³adzy; wtedy urze-
czywistnia³ swoj¹ wolno�æ. Mo¿na byæ albo �obywatelem�, albo kim� po-
zbawionym wolno�ci � g³osili rewolucjoni�ci.

J.J. Rousseau przej¹³ sposób my�lenia J. Locke�a, ale go w istotny spo-
sób zmodyfikowa³. W³asno�æ indywidualna jednostek nale¿y do sfery jej
wolno�ci. Pierwszy cykl procesu rewolucyjnego � zagwarantowanie �libe-
ralnej� wolno�ci � jest zgodny z koncepcj¹  J.J. Rousseau. Autor Umowy
spo³ecznej nie by³ jednak my�licielem akceptuj¹cym bez reszty efekty tego
cyklu. Stworzy³ on odrêbn¹ koncepcjê wolno�ci, która wykracza³a poza �wol-
no�æ liberaln¹�. Co zatem nale¿y rozumieæ przez okre�lenie, ¿e pierwsza
faza Rewolucji by³a zgodna z ide¹ J.J. Rousseau? Czy sugerowa³ on, ¿e
�prawdziwa� wolno�æ mo¿e byæ zrealizowana tylko po zagwarantowaniu
w³asno�ci indywidualnej?

Mit éternelle jeunesse, o którym wspomina³ J. Baszkiewicz, napotka³
w praktyce rewolucyjnej powa¿ne trudno�ci w realizacji. Indywidualne
prawa bourgeois z jednej strony by³y zakoñczeniem d³ugiego procesu po-
konywania nierówno�ci kondycji jednostek. �Umowa spo³eczna� realizuj¹-
ca prywatne interesy jednostek zosta³a ustanowiona; pañstwo by³o �do-
brze� zbudowane. Z drugiej strony wszak jednostki zawsze d¹¿¹ do �prze-
kroczenia� wolno�ci indywidualnej. Wszystkie rozwa¿ania w Umowie spo-
³ecznej maj¹ ten cel � ukazaæ, w jaki sposób mo¿na tê wolno�æ ustano-
wiæ. Prywatne interesy w naturalny sposób przeciwstawiaj¹ siê odnowie
spo³eczeñstwa. �Problem polega³ [...] na tym, ¿e wedle Robespierre�a ne-
gatywna obecno�æ przesz³o�ci w rewolucyjnym »dzisiaj« to nie tylko z³o-
wieszcze i gro�ne dzia³ania zwolenników ancien régime�u. Moralne obci¹-
¿enia przesz³o�ci¹ tkwi¹ we wszystkich, tak¿e w budowniczych promien-
nej przysz³o�ci�23. Dlatego rewolucjoni�ci zdawali sobie sprawê z tego, ¿e
koncepcjê transformer nale¿y zacz¹æ od samych siebie. Nie mo¿na bowiem
pe³niæ jednocze�nie dwóch ról w spo³eczeñstwie: jako cz³owiek prywatny
i osoba publiczna. Ustanowienie praw zgodnych z �wol¹ powszechn¹� mia³o
rozwi¹zaæ ten problem. W tym kontek�cie pojawia siê jednak pytanie: Czy
nowe ustawodawstwo mia³o dotyczyæ �nowych ludzi�, czy te¿ �rzeczywi-
stych�, a wiêc takich, którzy s¹ �obci¹¿eni� prywatn¹ wol¹?

23 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek..., s. 34.
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Umowa spo³eczna J.J. Rousseau nie zawiera³a co prawda konkretne-
go programu politycznego, ale jednocze�nie by³a czym� wiêcej � by³a to
wizja �nowego pañstwa�. Jej autor nie móg³ jednak abstrahowaæ od rze-
czywisto�ci. Cz³owiek spo³eczny jest z³y � ten paradygmat J.J. Rousseau
przyjmuje bez zastrze¿eñ. Historia zanegowa³a Naturê. W Deklaracji praw
z I roku (1793) zawarto tezê, ¿e przez dzieje cz³owiek stawa³ siê z³y. Re-
wolucja powinna zakoñczyæ degeneracjê istoty ludzkiej wskutek ustano-
wienia �nowej� �umowy spo³ecznej�. Jednostki powinny w zbiorowym ak-
cie woli uczyniæ spo³eczeñstwo zgodne z natur¹. Analizuj¹c refleksje hra-
biego Mirabeau, J. Baszkiewicz pisa³: �Dramat ludzi rozpisany zosta³ na
4 akty: Natura, Historia, Wola � i odzyskana Natura�24. Cz³owiek natury
w procesie doskonalenia siê zostaje zdeprawowany przez spo³eczeñstwo.
Jednak anihilacja wolno�ci wywo³uje w jednostce sprzeciw. Chce ona byæ
�prawdziwym� cz³owiekiem. Fina³em historii ludzkiej jest cz³owiek spo³ecz-
ny to¿samy ze swoj¹ natur¹. Ustanowienie �umowy spo³ecznej� powinno
byæ zatem udzia³em �rzeczywistych� jednostek, które posiadaj¹ samowie-
dzê w³asnej sytuacji. Ta samowiedza jest warunkiem utworzenia postulo-
wanego polis. �Do natury bêdzie siê powracaæ dziêki temu, co polityczne,
obywatelskie [...]. To nie przypadek, ¿e w Deklaracji Praw mowa o Cz³o-
wieku i Obywatelu, ¿e nie s¹ to bynajmniej dwie ró¿ne osoby, ¿e cz³owiek
nie mo¿e nie byæ obywatelem�25 � konstatuje J. Baszkiewicz. Rewolucjo-
ni�ci francuscy my�leli i dzia³ali zgodnie z logik¹ rousseauistycznej anty-
nomii � dobra natura, z³e spo³eczeñstwo � która okazywa³a siê spójna
w syntezie natury, która jest spo³eczna, i w spo³eczeñstwie, które jest na-
tur¹. �Je¿eli wed³ug Saint-Justa prawdziwego wieku z³otego spo³eczeñstwa
powinny szukaæ w stanie natury, to jednak stan natury by³ dlañ stanem
spo³ecznym, a nie antyspo³ecznym � zauwa¿y³ Stanis³aw Salmonowicz.
Spo³eczeñstwo by³o wiêc czym� pierwotnym, jednostka czym� wtórnym�26.
Robespierrowska Deklaracja praw przyznawa³a wiêcej praw ni¿ Deklara-
cja praw cz³owieka i obywatela z 1789 roku. Granicami sprawiedliwo�ci
s¹ prawa innych jednostek, jej podstaw¹ jest natura, a gwarancj¹ � pra-
wo. Artyku³ pierwszy g³osi³: �Celem spo³eczno�ci jest szczê�cie wspólne�. To
szczê�cie nie mia³o byæ sum¹ szczê�cia ka¿dej jednostki z osobna. �Szczê-
�cie wspólne� mo¿e byæ nawet przeciwne szczê�ciu jednostki, która wy¿ej
ceni swój interes partykularny od �woli powszechnej�. De facto bowiem,
jak pisa³ Saint-Just, �po�wiêca siê ojczyznê dla interesów poszczególnych
ludzi, zamiast po�wiêciæ wszystkie interesy prywatne dla dobra ojczyzny�27.

24 Ibidem, s. 49.
25 Ibidem.
26 S. S a l m o n o w i c z: Sylwetki spod gilotyny. Warszawa 1989, s. 133.
27 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór pism..., s. 105.
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W Deklaracji zwracano uwagê na ekonomiczne wyrównywanie kondycji
jednostek. Artyku³ 21 wskazywa³, w jaki sposób nale¿y zrealizowaæ ten
idea³: �Spo³eczeñstwo winno udzielaæ wsparcia obywatelom nieszczê�liwym
b¹d� przez dostarczenie im pracy, b¹d� zapewniaj¹c �rodki egzystencji fi-
zycznej tym, którzy nie s¹ w stanie pracowaæ�.

Nierówno�æ w³asno�ci, któr¹ ustanowi³ pierwszy �liberalny� etap Re-
wolucji Francuskiej, by³a najbardziej atakowana przez rewolucjonistów ja-
kobinów. Odwo³ywali siê oni do J.J. Rousseau, który w³asno�æ prywatn¹
z jednej strony traktowa³ jako nienaruszaln¹; z drugiej strony pañstwo
w jego koncepcji mia³o wyrównywaæ naturalne nierówno�ci miêdzy isto-
tami ludzkimi. �Z demokratycznej tradycji O�wiecenia � a wiêc od Rous-
seau � jakobinizm przej¹³ gor¹c¹ wiarê w suwerenno�æ ludu i równo�æ
praw, a tak¿e ¿arliwe poszukiwanie dróg do »równo�ci rzeczywistej«�28 �
pisze J. Baszkiewicz. Nie mo¿na jednoznacznie zinterpretowaæ koncepcji
w³asno�ci J.J. Rousseau, odwo³uj¹c siê bezpo�rednio do jego pism. Nie by³
on ani indywidualist¹, ani kolektywist¹. Jednocze�nie jego teoria w³asno-
�ci mia³a istotny wp³yw na praktykê rewolucyjn¹ jakobinów, którzy w De-
klaracji praw z 1793 roku wprowadzili nie tylko równo�æ praw (postulat
bourgeois), ale tak¿e �równo�æ materialnych korzy�ci�. Pos³uguj¹c siê teo-
ri¹ J.J. Rousseau, jakobini twierdzili, ¿e nierówno�æ materialna powoduje
skutki moralne � bez w³asno�ci regulowanej przez pañstwo nie mo¿e byæ
mowy o odnowie spo³eczeñstwa.

Autor Umowy spo³ecznej chcia³, aby ró¿nice miêdzy w³asno�ci¹ w pañ-
stwie nie by³y zbyt du¿e. W ten sposób interpretowa³ my�l J.J. Rousseau
Saint-Just, który, jak zauwa¿y³ S. Salmonowicz, �chcia³ widzieæ w³asno�æ
prywatn¹ cnotliw¹ i umiarkowan¹�29. Saint-Just podkre�la³: �Nie powin-
no byæ ani bogatych, ani biednych�30. Nie rozs¹dek, ale sumienie powinno
decydowaæ o rozwi¹zaniu ca³ego problemu. �Jednym z najskuteczniejszych
�rodków obni¿enia cen artyku³ów ¿ywno�ciowych oraz zmniejszenia nad-
miernych maj¹tków jest zmuszenie do oszczêdno�ci tych, którzy maj¹ zbyt
wiele. Wszyscy winni zrozumieæ te proste prawdy, których miejsce jest ra-
czej w sercu ani¿eli w umy�le�31 � pisa³ Saint-Just.

W deklaracji praw postulowano wprowadzenie zasady suwerenno�ci
ludu. �Najbardziej istotnym d¹¿eniem Aktu Konstytucyjnego jest zapew-
nienie pierwszeñstwa zasadzie reprezentatywno�ci, czyli suwerenno�ci
ludu. Bezpo�rednie wybory ludowe zapewniaj¹ supremacjê jego przed-
stawicielom nad w³adzami administracyjnymi, w³adzy prawodawczej nad

28 J. B a s z k i e w i c z, S. M e l l e r: Rewolucja Francuska 1789�1794. Spo³eczeñ-
stwo obywatelskie. Warszawa 1983, s. 94.

29 S. S a l m o n o w i c z: Sylwetki..., s. 134.
30 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór..., s. 246.
31 Ibidem, s. 74.
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wykonawcz¹�32. J. Marat pisa³, ¿e �w dobrze zorganizowanym ustroju lud
w ca³o�ci jest prawdziwym suwerenem, absolutnym panem imperium; w³a-
dza najwy¿sza nale¿y istotnie tylko do niego, tylko od niego pochodz¹
wszelkie inne w³adze, [...] przywileje, [...] prerogatywy�33.

Czy taka wizja by³a utopi¹, czy te¿ obietnica �nowego pañstwa� mia³a
szanse na realizacjê? Nale¿y przyj¹æ, ¿e J.J. Rousseau nie negowa³ fak-
tu, ¿e wola prywatna jest atrybutem jednostki. Taka istota by³a jedyn¹
rzeczywi�cie istniej¹c¹ osob¹, któr¹ autor Umowy spo³ecznej musia³ zaak-
ceptowaæ. Nie by³ wiêc my�licielem utopijnym w tym sensie, ¿e próbowa³
negowaæ �empiryczn¹� stronê ludzkiej osobowo�ci i tworzyæ wizjê bli¿ej nie-
okre�lonego pañstwa. Ten sposób rozumowania potwierdzaj¹ francuscy
rewolucjoni�ci, którzy obficie czerpali z pism J.J. Rousseau. Saint-Just
w Instytucjach republikañskich postulowa³, aby stosunki miêdzy lud�mi
nie by³y zafa³szowane; miêdzy obywatelami a w³adz¹ pañstwow¹ nie po-
winno byæ przedstawicieli. Wszelka mediacja by³aby zaprzeczeniem wol-
no�ci. Praw powinno byæ jak najmniej: �Nie trzeba wielu praw. Tam, gdzie
jest ich wiele � lud jest niewolnikiem. Niewolnictwo jest zaprzeczeniem
jego woli�34. W 1794 roku (23 Ventose�a r. II) Saint-Just wyg³osi³ przemó-
wienie o frakcjach dzia³aj¹cych z zagranicy: �Zgromadzenie Narodowe
i jego dekrety pozbawione s¹ najwy¿szego wp³ywu w pañstwie, spusto-
szenia bowiem wyrz¹dzane s¹ przez zepsucie, o których wspomina³em, skie-
rowuj¹ zainteresowanie ogó³u na dyskusjê frakcji, odwracaj¹c wszystkie
serca i my�li od mi³o�ci ojczyzny i naj�wiêtszego jej dobra. [...] Ka¿da frakcja
jest wiêc zbrodnicza, gdy¿ przyczynia siê do odosobnienia ludu i klubów
ludowych oraz zwiêksza niezale¿no�æ rz¹du [...]. Frakcje by³y potrzebne,
aby izolowaæ despotyzm i zmniejszyæ wp³ywy tyranii, dzi� s¹ one zbrod-
ni¹, poniewa¿ izoluj¹ wolno�æ i zmniejszaj¹ wp³ywy ludu�35.

�Wola powszechna� jest wol¹ wy³¹cznie konkretnych, ¿ywych obywa-
teli i nie mo¿e byæ  w ¿aden sposób deformowana przez po�rednie struk-
tury pañstwa. Dlatego Saint-Just postulowa³, aby w pañstwie ujawnia³y
siê zarówno z³e, jak i dobre przejawy wolno�ci konkretnych jednostek. Wola
partykularna mog³a zostaæ pokonana tylko wtedy, gdy siê ujawnia³a. Pañ-
stwo powinno mieæ zatem charakter �prze�roczystego� organizmu, gdzie
jednostki ujawniaj¹c z³¹ wolê partykularn¹, lepiej dostrzegaj¹ dobr¹ wolê
ogó³u. �Pracownicy� w³asnym wysi³kiem, maj¹c na wzglêdzie dobro wspól-
noty, spostrzegaj¹ samowolê w³asnych interesów i bez przymusu akcep-
tuj¹ �wolê powszechn¹�. W tej koncepcji pañstwa �jest [...] miejsce na b³êdy,

32 A. S o b o u l: Rewolucja..., s. 180.
33 J.P. M a r a t: Pisma..., s. 49.
34 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór pism..., s. 234.
35 Ibidem, s. 125�126.
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zaniechania, wystêpki, namiêtno�ci. Spo³eczeñstwo ma byæ prze�roczyste,
wiêc ka¿dy co roku sk³ada publiczne sprawozdanie o u¿ytku, jaki zrobi³ ze
swej fortuny�36. W tym ujêciu idea³ pañstwa g³oszony przez rewolucjonistów
nie uniformizowa³ jednostek. Przyk³adanie jednej �sztancy� do wszystkich
nie by³o celem jakobinów. �Egalitaryzm jakobiñski, tak bliski têsknotom lu-
dowym, nie mia³ zabarwienia kolektywistycznego. Jego dope³nieniem by³o
has³o, by ka¿dy móg³ ¿yæ niezale¿nie i pracowaæ na swoim�37.

Praktyka rewolucyjna okaza³a siê jednak inna. Dostrzeganie z³a przez
sam¹ jednostkê by³o w istocie zadaniem bardzo trudnym. ¯aden demokra-
tyczny rz¹d republikañski nie móg³ pozbawiæ cz³onka wspólnoty prawa do
wyra¿ania w³asnych interesów. Okaza³o siê, ¿e samo ich artyku³owanie
nie uruchamia mechanizmu, o którym pisa³ J.J. Rousseau: sprawiedliwo�æ
sama wciela siê w ¿ycie, je�li jednostka przyzna innym takie prawa, jaki-
mi sama siê kieruje w swoim postêpowaniu. Na pewnym etapie Rewolucji
jej nieunikniony bieg jest to¿samy z koncepcj¹ prawodawcy, który zmu-
sza jednostki do wolno�ci. Ten przymus mia³ charakter bardzo konkretny,
gdy¿ po ustanowieniu �liberalnej wolno�ci� rewolucjoni�ci twierdzili, ¿e
�prawdziwa� wolno�æ zwi¹zana jest z przemoc¹. �Rewolucje krocz¹ od s³a-
bo�ci do �mia³o�ci i od zbrodni do cnoty [...]. D³ug¹ trzeba bêdzie stoczyæ
wojnê z wszelkimi roszczeniami, a ¿e dba³o�æ o interesy ludzkie jest nie
do przezwyciê¿enia, tedy na mieczu jedynie oprzeæ mo¿na wolno�æ ludu�38.
W innym miejscu Saint-Just zauwa¿a³: �Jak d³ugo jeszcze pozwolimy siê
wystrychiwaæ na dudków, zarówno przez wrogów wewnêtrznych na sku-
tek niew³a�ciwej wobec nich pob³a¿liwo�ci, jak i przez wrogów zewnêtrz-
nych, których zamys³om sprzyjamy poprzez nasz¹ s³abo�æ? Oszczêd�cie
arystokracjê, a zgotujecie sobie piêædziesi¹t lat niepokojów. O�mielcie siê!
S³owo to zawiera ca³¹ politykê naszej rewolucji�39.

Rewolucjoni�ci, którzy chcieli po ustanowieniu Republiki kontynuowaæ
proces rewolucyjny, byli przekonani, ¿e �w³adzê arystokracji� zast¹pi³a
�w³adza pieni¹dza�. Wcze�niej wszak pisa³ o tym J.J. Rousseau, dla któ-
rego stan natury ancien regime�u sprzed �rewolucji liberalnej� zosta³ za-
st¹piony przez inny stan natury � �pracowników�. Jakobini zinterpretuj¹
ten problem nastêpuj¹co: arystokracjê wynikaj¹c¹ z urodzenia zast¹pi³a
arystokracja bogactwa. Jest ona jeszcze gorsza od poprzedniej, gdy¿ po³o-
¿enie ekonomiczne ludu jest gorsze, ni¿ by³o za czasów ancien regime�u.

W literaturze przedmiotu czêsto zwraca siê uwagê na totalitaryzm dzia-
³añ Komitetu Ocalenia Publicznego. Takie ujêcie jest zgodne z za³o¿eniem,

36 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek..., s. 211.
37 Ibidem, s. 212.
38 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór pism..., s. 100.
39 Ibidem, s. 106.
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¿e �prawdziwa� wolno�æ to czasy ancien regime�u lub pierwszej �liberal-
nej� fazy Rewolucji Francuskiej. Rewolucjoni�ci od czasu dyktatury jako-
binów (1793) stawiali sobie jednak cel narzucenia �woli powszechnej� na
wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa. Wedle nich sk³onno�æ jednostki do ar-
tyku³owania prywatnych interesów nie prowadzi³a bynajmniej do koniecz-
no�ci wywa¿enia wszystkich opinii w spo³eczeñstwie; jest to problem b³êdu,
jaki pope³niaj¹ �pracownicy�. Skoro uznano fakt posiadania w³asnych in-
teresów za b³¹d, odnowa pañstwa nie mog³a byæ przedmiotem negocjacji,
��cierania siê� opinii. Pojêcie �woli powszechnej� w odró¿nieniu od zgody
powszechnej zak³ada, ¿e w tym pierwszym przypadku wyklucza siê, jak
zauwa¿y³a Hannah Arendt, �wszelkie procesy wymiany opinii i ewentu-
alnej zgodno�ci miêdzy nimi. Wola bowiem, je�li w ogóle ma spe³niaæ sw¹
funkcjê, rzeczywi�cie musi byæ jedna i niepodzielna. [...] I gdy Robespier-
re raz po raz odwo³ywa³ siê do »opinii publicznej«, to rozumia³ przez ni¹
jednomy�lno�æ woli powszechnej. Nie mia³ na my�li opinii, co do której wie-
lo�æ obywateli porozumia³aby siê miêdzy sob¹ na forum publicznym�40.

Przemoc jest wpisana w logikê dzia³añ rewolucjonistów, którzy odwo³y-
wali siê do pism J.J. Rousseau. �Saint-Just doby Wielkiego Terroru my�la³
ju¿ wy³¹cznie kategoriami Jana Jakuba. Optymizm Wieku �wiate³, choæ nie
zawsze wolny od pesymizmu w ocenie cz³owieka, ³¹czy³ Saint-Just je�li nie
harmonijnie, to z du¿ym zapa³em z kultem energii i heroicznego patosu,
któremu nie brak³o tak¿e elementów jak¿e romantycznej nostalgii�41.

J. Baszkiewicz stara³ siê rozwi¹zaæ �problem totalitaryzmu Rewolucji�
przez oddzielenie g³ównego jej celu od okresu przej�ciowego, jakim by³a
dyktatura jakobinów. Ten problem podobnie widzia³ Robespierre, który
odró¿nia³ rz¹d konstytucyjny od rz¹du rewolucyjnego. �Rewolucja to woj-
na Wolno�ci przeciw jej wrogom; Konstytucja to ustrój wolno�ci zwyciê-
skiej i spokojnej [...]. Rz¹d rewolucyjny d³u¿ny jest dobrym obywatelom
ochronê wszystkimi si³ami narodu; wrogom ludu d³u¿ny jest �mieræ�42 �
pisa³. Podzia³ na �dobr¹� Rewolucjê i �z³y� etap przej�ciowy nie wyczerpu-
je jednak istoty zagadnienia. W tym kontek�cie nale¿y bowiem zadaæ py-
tanie: Czy dyktatura jakobinów by³a czym� integralnie zwi¹zana z ide¹
Rewolucji, czy te¿ by³ to nic nie znacz¹cy epizod, którego analiza nic nie
wnosi do rozstrzygniêcia dylematu wolno�ci jednostki w kontek�cie polis?
Wspomniany autor jest �wiadomy tych trudno�ci skoro zauwa¿y³, ¿e b³ê-
dem by³oby sugerowanie, by �nie istnia³y ¿adne styki pomiêdzy polity-
k¹ terroru i narodow¹ regeneracj¹�43. B. Baczko podkre�la, ¿e w my�li

40 H. A r e n d t: O rewolucji. Kraków 1991, s. 76.
41 S. S a l m o n o w i c z: Sylwetki..., s. 127.
42 J. B a s z k i e w i c z: Wolno�æ, równo�æ, w³asno�æ. Rewolucje bur¿uazyjne. Warsza-

wa 1981, s. 255.
43 I d e m: Nowy cz³owiek..., s. 213.
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J.J. Rousseau szukali teoretycznych podstaw zarówno libera³owie, jak
i jakobini. Ten badacz dziejów O�wiecenia zadaje pytanie: �Która z tych
dwóch interpretacji zwalczaj¹cych siê na �mieræ i ¿ycie swych wyznaw-
ców by³a bardziej »autentyczna« � w jakim sensie? W sensie zgodno�ci
z intencjami twórcy? W sensie zgodno�ci z obiektywn¹ tre�ci¹ systemu?�44

Nale¿y zatem � twierdzi � problem, czy istnieje rousseauizm �bez wy-
paczeñ okresu terroru�45, uznaæ za otwarty.

Rewolucjoni�ci mieli �wiadomo�æ, ¿e na drodze do idea³u nowej wspól-
noty mog¹ na przeszkodzie stan¹æ prywatne interesy jednostek. Nie wszy-
scy mog¹ byæ poddani �regeneracji�. W³asny wysi³ek ka¿dej jednostki, aby
je przezwyciê¿yæ � o którym pisa³ J.J. Rousseau � mo¿e siê okazaæ nie-
skuteczny. Ka¿dy w samym sobie, ka¿dy w drugim cz³owieku i wszyscy
wobec wszystkich powinni szukaæ partykularyzmów. Rewolucjoni�ci fran-
cuscy przejêli schemat J.J. Rousseau, który g³osi³ w Umowie spo³ecznej,
¿e dwa przeciwstawne interesy ³¹cz¹ siê przeciw trzeciemu. Ta zasada siê
odnosi nie tylko do stosunków zewnêtrznych. Jak wszak pisa³ Saint-Just,
�nie ludzie, lecz pañstwa prowadz¹ ze sob¹ wojnê�46. W opinii H. Arendt
J.J. Rousseau �chcia³ odkryæ w narodzie zasadê jednocz¹c¹, która sank-
cjonowa³aby tak¿e politykê wewnêtrzn¹. Problem polega³ wiêc na odkry-
ciu wspólnego wroga poza sfer¹ stosunków miêdzynarodowych�47. Wspól-
nym wrogiem jest suma wszystkich partykularnych interesów. Ka¿dy
w sobie wiêc odkrywa wolê indywidualn¹, która jest wrogiem wszystkich
innych woli. Je�li te wszystkie wole zsumowaæ, wróg by³by kim� bardzo
potê¿nym. Gdyby z kolei nie by³o interesów partykularnych, dobro wspólne
nie mog³oby siê objawiæ. Wtedy uprawianie polityki, która jest sztuk¹, nie
by³oby potrzebne. Jedno�æ jest zatem gwarantowana tylko wtedy, gdy ka¿-
dy posiada w sobie wolê partykularn¹. Wed³ug koncepcji J.J. Rousseau,
�prawdziwa� wspólnota, w której panowa³aby absolutna jedno�æ, jest nie-
mo¿liwa do zrealizowania. Istnieje jednak sta³a potrzeba ustanawiania
takiej wspólnoty. Rewolucjoni�ci 1789 roku � jak zauwa¿a J. Baszkiewicz
� z jednej strony nieustannie poszukiwali trwa³ego fundamentu swoich
dzia³añ, z drugiej strony ich dzie³em by³o �nieustanne przesuwanie gra-
nic tego, co mo¿liwe�48. Jak zauwa¿a ten autor, tu �poczucie wspólnoty ro-
dzi siê poprzez opozycjê: MY to nie-Oni�49. Dlatego niestabilno�æ rz¹dów

44 B. B a c z k o: Rousseau i Condorcet � propozycje tematyczne. �Studia Filozoficz-
ne� 1957, nr 1, s. 232.

45 Ibidem.
46 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór pism..., s. 229.
47 H. A r e n d t: O rewolucji..., s. 77.
48 J. B a s z k i e w i c z: Francuzi 1789�1794..., s. 222.
49 Ibidem, s. 63.
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rewolucyjnych bêdzie ich immanentn¹ cech¹. Ten fakt nie powinien jed-
nak przes³aniaæ innego faktu; bardziej podstawowego, na który zwróci³ uwa-
gê Alexis de Tocqueville. Pisa³ w po³owie XIX wieku: �Od upadku cesarstwa
rzymskiego nie widziano na �wiecie tak wielkiej w³adzy. Dopiero Rewolucja
stworzy³a tê now¹ potêgê, albo raczej wy³oni³a siê ona niejako samoistnie
z ruin, bêd¹cych dzie³em Rewolucji. Rz¹dy, jakie ustanowi³a, s¹ bardziej kru-
che, to prawda, ale sto razy potê¿niejsze od wszystkich, jakie obali³a�50.

Dialektyka Rewolucji polega³a na tym, ¿e �pocz¹wszy od 1792 roku,
Rewolucja zaczyna � jak mówili sami rewolucjoni�ci � »po¿eraæ w³asne
dzieci« i ¿ywiæ siê negacj¹, nieustannym wymy�laniem nowego przeciw-
nika. W roku 1793 okazuje siê, ¿e Rewolucja nie potrafi ju¿ ¿yæ bez wro-
ga. [...] Zapewne pocz¹tek tego zapo�redniczonego, negatywnego etapu
najlepiej wskazuje moment, kiedy [...] koñcz¹ one okres twórczy i rozpo-
czynaj¹ walkê o samokontynuacjê, a w istocie o samoprzetrwanie�51. Re-
wolucja ustanawia wolno�æ, ale na ka¿dym nowym etapie jej rozwoju oka-
zuje siê, ¿e ta wolno�æ nigdy nie osi¹ga stanu zadowalaj¹cego. Zawsze
mo¿na �pog³êbiæ� proces urzeczywistniania siê wolno�ci. Rewolucjoni�ci
oskar¿ali tych spo�ród przedstawicieli ludu, którzy � jak pisa³ J. Marat
� �po zdobyciu Bastylii uzyskali bezpieczeñstwo osobiste i bezpieczeñstwo
mienia, a ju¿ serca ich otworzy³y siê na nowo dla wszystkich niskich uczuæ,
które zawsze w nich ¿erowa³y�52. �Pochód równo�ci� by³ sta³ym elementem
retoryki rewolucyjnej. �Umys³y nabra³y rozpêdu i nie zatrzymaj¹ siê a¿
u celu, a rozwaga musi niechybnie doprowadziæ je do pierwotnej równo�ci
praw stanu natury [...]. Otó¿ równo�æ praw poci¹ga za sob¹ równo�æ po-
siadania�53. Nadto trzeba zauwa¿yæ, i¿ najubo¿sza warstwa spo³eczeñstwa
jest �bli¿sza [...] stanowi natury�54.

Dzie³o poszukiwania symptomów z³a w pañstwie musia³o dokonywaæ
siê w jaki� sposób, pos³ugiwaæ siê okre�lonymi �technikami�. Dlatego
w praktyce rewolucyjnej pojawi³y siê tzw. certyfikaty postawy obywatel-
skiej. By³y one wykorzystane jako element represji. Szukano bowiem �po-
dejrzanych�. Najpierw w sobie samych, potem w innych. Spisek �zagrani-
cy� bêdzie odt¹d sta³ym elementem rewolucyjnej logiki. �Zagranica usi³uje
wci¹gn¹æ do spisku wszystkich ludzi niezadowolonych i, je�li to mo¿liwe,
pogr¹¿yæ nas w oczach �wiata poprzez skandale i intrygi. Pope³nia siê okru-
cieñstwa, by oskar¿yæ o nie lud i Rewolucjê. Wszelkie z³o, jakie widzimy,
jest ci¹gle jeszcze dzie³em tyranii, a tymczasem ona oskar¿a o nie wolno�æ�55

50 A. de To c q u e v i l l e: Dawny ustrój i rewolucja. Kraków 1994, s. 38.
51 H. A r e n d t: O rewolucji..., s. 70.
52 J.P. M a r a t: Pisma..., s. 117.
53 Ibidem, s. 131.
54 Ibidem, s. 133.
55 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór pism..., s. 110�111.
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� pisa³ Saint-Just. Nic nie jest w stanie powstrzymaæ Rewolucji, która nie
tworz¹c stabilnych instytucji, wysuwa³a obietnicê nieokre�lonej bli¿ej wol-
no�ci. Rewolucjoni�ci chcieli �oczy�ciæ� spo³eczeñstwo. �Czyli¿ pañstwo
utrzymuje siê w³asnym ciê¿arem, czy te¿ potrzebny mu g³êboko rozbudo-
wany system instytucji wnosz¹cych weñ harmoniê? � pyta³ Saint-Just
Czy spo³eczeñstwo, w którym stosunki polityczne nie wyp³ywaj¹ bynaj-
mniej ze stanu natury, spo³eczeñstwo, gdzie interes i zawi�æ s¹ ukrytymi
sprê¿ynami wielu ludzi, [...] czy¿ takie spo³eczeñstwo, je�li pragnie siê
utrzymaæ, nie winno ponie�æ najwiêkszych wysi³ków, aby siê oczy�ciæ?
Ci za�, którzy przeszkodziæ chc¹ tej czystce, czy nie pragn¹ go zdeprawo-
waæ? A ci, którzy pragn¹ je zdeprawowaæ, czy nie pragn¹ go zniszczyæ?�56

�Podejrzanymi� byli ci, którym odmawiano certyfikatów, lub ci, którzy nie
starali siê o ich uzyskanie. Jak to by³o wspomniane, obywatelem mog³a
byæ tylko jednostka, która bra³a aktywny udzia³ w sprawowaniu woli po-
wszechnej. Osoby �obojêtne� by³y traktowane jako wrogowie pañstwa. De-
maskowano wole prywatne, potem starano siê wydalaæ z kraju osoby, któ-
re mog³yby naruszaæ interes pañstwa a w koñcu unicestwiano je. �Zamiast
zachêcaæ, nagradzaæ, wychowywaæ � niektórzy aktywi�ci woleli represjo-
nowaæ�57 � zauwa¿y³ J. Baszkiewicz. W ujêciu tego autora Rewolucja
Francuska oscylowa³a miêdzy wychowywaniem �nowego cz³owieka� przez
edukacjê a �regeneracj¹� przez si³ê. Z jednej strony rewolucjoni�ci sk³onni
byli uznaæ, ¿e �cz³owiek jest dobry�, z drugiej strony spo³eczeñstwo wyna-
turzy³o jednostkê � �zmuszanie do wolno�ci� by³o zatem jedynym skutecz-
nym rozwi¹zaniem problemów politycznych. Oba impulsy Rewolucji mo¿-
na odnale�æ w Umowie spo³ecznej. �Duch publiczny tkwi w g³owach; a ¿e
nie ka¿dy mo¿e mieæ jednaki rozum i o�wiecenie, duch publiczny by³by
bod�cem z zewn¹trz. Miejcie tedy sumienie publiczne, albowiem wszyst-
kie serca s¹ równe dziêki poczuciu dobra i z³a, sumienie za� owo zawiera
w sobie sk³onno�æ ku dobru powszechnemu. Szanujcie ducha, lecz opie-
rajcie siê na sercu. Wolno�æ nie jest wymys³em adwokatów: jest ona suro-
wo�ci¹ wobec z³a, jest sprawiedliwo�ci¹ i przyja�ni¹�58. Rewolucjoni�ci tacy
jak Robespierre zgodni byli z J.J. Rousseau, ¿e dobry jest lud. Jednak eli-
ty w³adzy, z którymi przyjdzie im walczyæ, nie nadaj¹ siê do �regeneracji�.

�Totalitaryzm� Rewolucji Francuskiej mo¿na zinterpretowaæ jako pró-
bê utworzenia takiego prawa, gdzie wszystkie dzia³ania s¹ dozwolone, o ile
zgodz¹ siê na nie obywatele. J.J. Rousseau wysun¹³ tezê, ¿e �wola po-
wszechna� mo¿e zmieniæ kierunek, nie trac¹c to¿samo�ci. By³oby jego zda-
niem �niedorzeczno�ci¹ [...] ¿eby wola nak³ada³a na siebie wiêzy na przy-

56 Ibidem, s. 93.
57 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek..., s. 216.
58 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór pism..., s. 161.
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sz³o�æ�59. W takiej koncepcji tkwi wszak brak �materialnego� oparcia prawa,
zawisa ono niejako �w powietrzu�. Prawo mo¿e k³amaæ lub g³osiæ prawdê,
ale musi byæ jedno. H. Arendt zauwa¿a przy tym, ¿e taka koncepcja suge-
ruje �fataln¹ niestabilno�æ i nies³owno�æ rz¹dów rewolucyjnych�60. I dodaje:
�Znalaz³ [Rousseau � J.D.] [...] pomys³owy sposób na podstawienie wielo-
�ci w miejsce pojedynczej osoby [króla � J.D.]. Wola powszechna by³a bo-
wiem ni mniej ni wiêcej tylko tym, co zwi¹zywa³o wielo�æ w jedno�æ�61. W tym
ujêciu Rewolucja stanowi³a wyzwolenie od konieczno�ci. Ta Rewolucja
�d¹¿y³a [...] do wyzwolenia ludzi nie od tyranii, lecz od konieczno�ci, i rozwi-
ja³a siê pod wp³ywem dwóch nies³ychanie potê¿nych si³, a mianowicie nêdzy
i wzbudzanej przez tê nêdzê lito�ci. Negacja prawa, zawarta w owym »po-
zwoliæ na wszystko«, wyrasta³a tu z sentymentów serca; w³a�ciwa im bez-
graniczno�æ pozwoli³a pop³yn¹æ potokowi niczym nie ograniczonej przemo-
cy�62. Koncepcja �woli powszechnej�, któr¹ postulowa³ J.J. Rousseau, nie na-
k³ada³a ¿adnych ograniczeñ na lud, który by³ jej autorem, wykonawc¹ i pod-
danym. Ograniczeniom powinni byæ poddani, wedle rewolucjonistów, tylko
przedstawiciele ludu. J. Marat pisa³: �Bezwzglêdna i nieograniczona w³a-
dza suwerena musi zawsze spoczywaæ tylko w ludzie, poniewa¿ jest ona
wynikiem woli powszechnej, a lud rozumiany jako zbiorowo�æ nie mo¿e
nigdy pragn¹æ w³asnej krzywdy, zaprzedaæ siê lub zdradziæ siebie same-
go. Je�li idzie o przedstawicieli ludu, w³adza ich musi byæ zawsze ograni-
czona�63. W pañstwie mo¿e byæ bowiem tylko jedna wola suwerenna.

Dla rewolucjonistów ³¹czenie w jedn¹ spójn¹ koncepcjê �cnoty� i �ter-
roru� nie stanowi³o niczego nadzwyczajnego. Tak wygl¹da logika tej an-
tynomii, która dla nich bynajmniej antynomi¹ nie by³a. Prawodawca po-
winien byæ kim� absolutnie �oczyszczonym� z wszelkich partykularyzmów.
To on reprezentuje �cnotê�. Ta cnota �domaga siê� urzeczywistnienia w ter-
rorze; dobro powstaje przez z³o. Nowo¿ytno�æ wspiera siê na za³o¿eniu, ¿e
cnota nie jest czym� substancjalnym, czym�, co tkwi w ka¿dym cz³owie-
ku. Cnota ma charakter spo³eczny. Jednostki trzeba kszta³ciæ, wychowy-
waæ i �zmuszaæ do wolno�ci� � niezale¿nie, jakim terminem opatrzyæ tê
koncepcjê wysuniêt¹ przez N. Machiavellego. Sprowadza siê ona do tego,
¿e moralno�æ � nie maj¹c innej podstawy � wspiera siê na niemoralno-
�ci. �Nieprzekupny� nie by³ wiêc zbrodniarzem w tym sensie, ¿e terror by³
dla niego celem samym w sobie. Robespierre �docenia wagê rewolucyjnej
przemocy, lecz � podobnie jak Rousseau � nie jest ni¹ zafascynowany.

59 J.J. R o u s s e a u: Umowa spo³eczna. Prze³. A. P e r e t i a t k o w i c z. Kêty 2002,
s. 33.

60 H. A r e n d t: O rewolucji..., s. 76.
61 Ibidem, s. 77.
62 Ibidem, s. 92.
63 J.P. M a r a t: Pisma..., s. 50.
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Odziedziczy³ po Janie Jakubie demokratyczne zaufanie do ludu. [...] Je-
�li wiêc powstaje � to w s³usznej sprawie, nie mog¹c ju¿ cierpieæ ucisku
wiêcej i d³u¿ej�64. Ten terror by³ �moralny�, gdy¿ �praktyka terroru ma �
mówi¹c jêzykiem biblijnym � oddzielaæ k¹kol od ziarna�65 � J. Baszkie-
wicz. Ten terror by³ czym� immanentnym Rewolucji. �Przemoc jest w trakcie
Rewolucji Francuskiej gloryfikowana [...]. Nie jest to tylko wyraz zezwie-
rzêcenia, chocia¿ zapewne równie¿, ale rewolucyjnej potrzeby odej�cia od
klasycznej, proceduralnej i formalnej sprawiedliwo�ci w stronê sprawiedli-
wo�ci materialnej i namacalnej. Ludzi siê �cina po b³yskawicznych rozpra-
wach s¹dowych po to, ¿eby upewniæ siê, ¿e dokona³o siê rewolucji tak¿e
w kategoriach moralnych, ¿e nie jest to jaka� prawna forma przemiany
ustrojowej, lecz w³a�nie rewolucja. To trzeba czuæ, widzieæ, trzeba doty-
kaæ�66. Wewnêtrzna dynamika powodowa³a, ¿e po ka¿dym nowym etapie
osi¹gania jedno�ci spo³eczeñstwa pojawia³a siê mo¿liwo�æ jeszcze wiêkszej
integracji, wola powszechna mog³a zawsze pe³niej ³¹czyæ jednostki. Wspól-
nota najpe³niej urzeczywistnia siê, gdy jest ona przeciwstawiona wrogom
wolno�ci: ancien regime�u, spiskowców, �zagranicy�.

Istot¹ �umowy spo³ecznej� doktryny liberalizmu by³ podzia³ na spo³e-
czeñstwo obywatelskie i pañstwo. J.J. Rousseau podda³ tê koncepcjê kry-
tyce. Zawiera³a ona pogl¹d, ¿e istota ludzka w nowo¿ytnym pañstwie jest
podzielona na �pracownika� i �obywatela�, nie bêd¹c w istocie ani jednym,
ani drugim. Ten cz³owiek sta³ siê �implicite »trzecim cz³owiekiem«, odmien-
nym od w³a�ciciela i odmiennym od obywatela�67  � konstatuje P. Manent.
Bêdzie on egzystowa³ nie w spo³eczeñstwie cywilnym lub pañstwie, ale po
prostu w spo³eczeñstwie, czyli wspólnocie, którego fundament tkwi w hi-
storii, a nie w naturze. Rewolucja zgodna z koncepcj¹ J.J. Rousseau bê-
dzie stara³a siê uczyniæ z �pracownika� �obywatela�.

Rewolucja �wykroczy³a� poza akt rewolucyjnej zmiany rz¹dów. By³a
czym� szerszym; nie antycypowa³a konkretnego programu politycznego.
By³a ¿ywio³em �metapolitycznym�68. F. Furet zauwa¿y³, ¿e �gdy tylko Re-
wolucja Francuska doprowadzi³a do uznania Republiki, sta³o siê jasne, ¿e
ona sama jest czym� o wiele wiêkszym ni¿ Republika�69. Rewolucja odwo-
³ywa³a siê do pojêæ, które by³y charakterystyczne dla religii. Dechrystia-
nizacja o�wieceniowa nie powinna przes³aniaæ faktu, ¿e teoretycy i prak-
tycy Rewolucji Francuskiej odwo³ywali siê do kategorii religijnych. �De-

64 J. B a s z k i e w i c z: Maksymilian Robespierre. Wroc³aw 1989, s. 53.
65 I d e m: Nowy cz³owiek..., s. 218�219.
66 M. K r ó l: Historia my�li politycznej. Od Machiavellego po czasy wspó³czesne.

Gdañsk 1998, s. 71.
67 P. M a n e n t: Intelektualna historia liberalizmu. Kraków 1994, s. 120.
68 Ibidem, s. 122.
69 F. F u r e t: Prawdziwy cz³owiek..., s. 13.
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chrystianizacja nie by³a [...] jedynie drastyczn¹ destrukcj¹. Jej pozytyw-
nym projektem by³o zast¹pienie »fanatyzmu«, »zabobonu«, »b³êdu« � tak
okre�lano wiarê objawion¹ � przez kult rewolucyjny. Zamkniête dla ob-
rzêdów katolickich ko�cio³y otwierane wiêc by³y jako �wi¹tynie Rozumu�70.
Rewolucjoni�ci poszukiwali fundamentu zorganizowania spo³eczeñstwa.
I tu odwo³ywali siê do religii, która mia³a narzuciæ jednostkom jedno�æ. Jest
to ten idea³, który postulowa³ J.J. Rousseau, g³osz¹c konieczno�æ ustano-
wienia religii obywatelskiej. Robespierre og³osi³ kult Istoty Najwy¿szej
w 1794 roku, na krótko przed 9 Thermidora. Przywódcy Rewolucji Fran-
cuskiej byli zmuszeni do poszukiwania jakiej� niepodlegaj¹cej dyskusji si³y,
która sankcjonowa³aby porz¹dek polityczny. Prawo pozytywne �potrzebo-
wa³o� przecie¿ zewnêtrznego wobec siebie �ród³a. Dlatego do zasad repu-
blikañskich do³¹czono dwa kanony: Istota Najwy¿sza nagradza za dobro,
karze za z³o i dusza ludzka jest nie�miertelna. �Przestrzeñ metafizyczna
i symboliczna wymaga zawsze jakiego� formalnego zabudowania i cho-
cia¿ nie mo¿emy oceniæ, jak dalece kult Istoty Najwy¿szej zosta³ spo³ecz-
nie zaakceptowany, to by³ on wyrazem takiej potrzeby. Rewolucja Francu-
ska zaczyna³a tu zatem od nowa, ale wed³ug starych wzorców. Przywód-
cy rewolucji nie mogli zrezygnowaæ z pokusy bycia równie¿ prorokami�71.
Rewolucjoni�ci byli zmuszeni do poszukiwania zasad ustroju poza nim.
Pos³u¿yli siê religijnymi mitami, które z natury rzeczy odwo³uj¹ siê do sfery
sacrum. A. de Tocqueville: �Rewolucja Francuska jest [...] rewolucj¹ poli-
tyczn¹, która dzia³a³a sposobami rewolucji religijnej i poniek¹d przybra³a
jej wygl¹d; [...] nie tylko rozprzestrzenia siê szeroko, jak i one, ale, jak
one, szerzy siê przez kaznodziejstwo i propagandê�72. Francuski filozof za-
uwa¿y³, ¿e rewolucja �sama sta³a siê rodzajem nowej religii, religii niedo-
skona³ej, co prawda, bez Boga, bez kultu i ¿ycia po�miertnego, ale zdol-
nej, jak islam, zalaæ ziemiê swoimi ¿o³nierzami, swoimi aposto³ami i mê-
czennikami�73. �Tym, co charakteryzowa³o wielkie umys³y rewolucyjne
w koñcu XVIII i XIX wieku � ludzi takich jak Rousseau czy Jefferson �
by³a nie tyle wiara w Boga, co w Cz³owieka, w Jednostkê, jej Naturê, Ro-
zum i Prawa�74 � podkre�la siê we wspó³czesnej literaturze przedmiotu.

Rewolucyjne sacrum nie mia³o jednak charakteru religii objawionej.
Nie w Opatrzno�ci Francuzi pok³adali nadziejê na ustanowienie nowego
pañstwa, ale w zbiorowym wysi³ku narodu. �Sacrum przenios³o siê [...]

3 Studia Politicae...

70 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek..., s. 286.
71 M. K r ó l: Historia my�li politycznej..., s. 70.
72 A. de To c q u e v i l l e: Dawny ustrój..., s. 40.
73 Ibidem, s. 41.
74 H.J. B e r m a n: Prawo i rewolucja. Kszta³towanie siê zachodniej tradycji praw-

nej. Warszawa 1995, s. 45.
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z ko�cio³ów na place publiczne�75 � konstatuje J. Baszkiewicz. Je�li mo¿-
na mówiæ o roli absolutu w idei Rewolucji, ma on charakter immanentny.
E. Burke, krytyk Rewolucji Francuskiej z pozycji konserwatywnych pisa³
o �transcendentalnej godno�ci Towarzystwa Rewolucji�76, które wierzy
w �abstrakcyjnego cz³owieka�.

�Panowanie� Rozumu zgodne by³o z ca³¹ o�wieceniow¹ retoryk¹. Re-
wolucyjne akty by³y traktowane jako kolejne epifanie Rozumu. Ten kult
mia³ jednak nie tylko racjonalistyczne cele. W literaturze przedmiotu zwra-
cano uwagê na romantyczny charakter �religii� rewolucjonistów. Rozum
cz³owieka, a wiêc rozum pisany przez ma³e �r�, zostaje zakwestionowany,
gdy¿ nie stanowi³ on gwarancji ustrze¿enia siê b³êdów. Te b³êdy nale¿¹
do jego istoty, przynale¿¹ mu niejako z definicji. W naturze istot ludzkich
tkwi jednak instynkt czynienia dobra i wystrzegania siê z³a. Ten instynkt
jest wyra¿any przez uczucie religijne. �To dopiero Rewolucja Francuska
stworzy³a romantyczny stan ducha na glebie przeoranej przez Rousseau,
wyzwoli³a tendencje, które wisia³y ju¿ w powietrzu przed 1789 rokiem�77.
Rewolucjoni�ci pos³ugiwali siê retoryk¹ wyra�nie romantyczn¹. Saint-Just
pisa³: �Nie lubiê nowych s³ów, znam tylko sprawiedliwe i niesprawiedliwe;
wszystkie sumienia rozumiej¹ te s³owa. Nale¿y ka¿d¹ definicjê sprowadziæ
do sumienia; rozum jest sofist¹, który prowadzi cnotê na szafot�78. Rewo-
lucjoni�ci przywo³ywali w tym miejscu idea³ �cywilizacji wsi�. �My ofiaro-
wujemy wam szczê�cie Sparty i Aten z ich najlepszych dni, szczê�cie, ja-
kie daje cnota, dobrobyt i umiarkowanie, jakie rodzi siê z mo¿no�ci zaspo-
kajania niezbêdnych, lecz nie zbytkownych potrzeb. Ofiarowali�my wam
szczê�cie, które rodzi siê z nienawi�ci do tyranii, z rozkoszy posiadania cha-
ty i kawa³ka urodzajnego pola, uprawianego w³asnymi rêkami. Ofiarowu-
jemy ludowi szczê�cie wolno�ci, spokoju, niezak³óconego korzystania z owo-
ców i obyczajów Rewolucji; powrotu do natury i moralno�ci [...]. P³ug, ka-
wa³ek pola, chata wolna od ciê¿arów podatkowych, rodzina zabezpieczona
przed swawol¹ rozbójników � oto szczê�cie�79.

J.J. Rousseau oprócz instynktu samozachowania wymienia wspó³czu-
cie (pitié), jako integralny sk³adnik ludzkiej osobowo�ci. By³a to wedle niego
jedyna strona kondycji jednostki równowa¿¹ca naturalny egoizm. Dziêki
niej wspólnota mog³a powstaæ, opieraj¹c siê na przes³ankach pozytywnych
(�d¹¿enie do dobra�), a nie tylko negatywnych (�ucieczka przez z³em�).
I rewolucjoni�ci w dzia³aniu politycznym zastosowali ten sposób my�lenia.

75 J. B a s z k i e w i c z: Francuzi 1789�1794..., s. 212.
76 E. B u r k e: Rozwa¿ania o rewolucji we Francji. Kraków 1994, s. 29.
77 S. S a l m o n o w i c z: Sylwetki..., s. 128.
78 A.L. de S a i n t - J u s t: Wybór pism..., s. 226.
79 Ibidem, s. 120.
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�Dla Robespierre�a by³o oczywiste, ¿e jedyn¹ si³¹, zdoln¹ zjednoczyæ odrêb-
ne klasy spo³eczeñstwa w jeden naród, jest wspó³odczuwanie tych, którzy
nie cierpi¹, z tymi, których nazwano malheureux; czyli wspó³czucie klas wy¿-
szych dla plebsu�80 � zauwa¿y³a H. Arendt. Rozum jest sprzeczny z uczu-
ciem, bo ten pierwszy kieruje cz³owieka ku sobie samemu. St¹d taka rola
uczucia w koncepcji J.J. Rousseau i rewolucjonistów w stylu Saint-Justa.
�O ile Rousseau wprowadzi³ wspó³czucie do teorii polityki, o tyle Robespier-
re przeniós³ je na forum publiczne�81 � konstatowa³a H. Arendt.

W opinii radykalnych zwolenników Rewolucji egoizm by³ czym� bar-
dziej deprawuj¹cym jednostkê ni¿ z³o. �Wstrêtniejsze [...] i gro�niejsze od
z³a by³o samolubstwo�82 � pisa³a H. Arendt. Opisuj¹c egoizm bogatych,
rewolucjoni�ci byli prze�wiadczeni, ¿e dobro, cnota, sprawiedliwo�æ le¿y po
stronie biednych. H. Arendt podkre�la³a, ¿e J.J. Rousseau (w nauce) i Ro-
bespierre (w dzia³aniu) �mylili dobro z naturalnym, »wrodzonym wstrê-
tem cz³owieka do ogl¹dania bli�nich w cierpieniu« (Rousseau), a za kwin-
tesencjê z³a uwa¿ali samolubno�æ i hipokryzjê. [...] Tego fundamentalne-
go pytania o dobro i z³o nie mo¿na by³o nawet postawiæ [...] bez uwzglêd-
nienia osoby Jezusa z Nazaretu�83. W ujêciu H. Arendt �absolutna dobroæ
jest tylko trochê mniej gro�na od absolutnego z³a [...], nie polega ona na
bezinteresowno�ci�84.

Wkrótce po Thermidorze nie zabrak³o opinii, ¿e Rewolucja Francuska
nie zintegrowa³a spo³eczeñstwa, co wiêcej � by³a przyczyn¹ rozk³adu pañ-
stwa. �Terror oceniano jako po�lizg ku stanowi natury w hobbesowskim
sensie, to znaczy ku wojnie wszystkich przeciw wszystkim�85 � zauwa¿a
J. Baszkiewicz. Okaza³o siê, ¿e �miêdzy bilansem Rewolucji Francuskiej
a intencjami rewolucjonistów istnieje przepa�æ�86. Francuski filozof opisu-
j¹c stosunek A. de Tocqueville�a do Rewolucji, zada³ pytanie: Czy Rewolu-
cja to �tylko z³udzenie zmiany?�87 Byæ mo¿e jednak terror nie by³ �po�li-
zgiem�, �now¹� wojn¹, ale �naturalnym� elementem naturalnego procesu
rewolucyjnego prowadz¹cego do ustanowienia wolno�ci w pañstwie wedle
wskazówek J.J. Rousseau? Byæ mo¿e doktryna zawarta w Umowie spo-
³ecznej sk³ania do refleksji: albo mo¿na urzeczywistniæ  �liberaln¹� wolno�æ
kosztem równo�ci, np. w dostêpie do w³asno�ci, albo mo¿na d¹¿yæ do za-
prowadzenia �jakobiñskiej� wolno�ci, ale za cenê terroru.

3*

80 H. A r e n d t: O rewolucji..., s. 80.
81 Ibidem, s. 81.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem, s. 82.
85 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek..., s. 340.
86 F. F u r e t: Prawdziwy koniec..., s. 24.
87 Ibidem.
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Wkrótce po zakoñczeniu wydarzeñ zwi¹zanych z Rewolucj¹ Francu-
sk¹ pojawi³y siê g³osy krytyki. By³a ona skierowana przeciwko samemu
rewolucyjnemu paradygmatowi. I tak E. Burke w sprzeczno�ci interesów
jednostek upatrywa³ przes³anki harmonii spo³eczeñstwa. Koncepcja jed-
no�ci utworzona przez eliminowanie partykularnej woli by³a w jego opi-
nii b³êdna. �Wasze dawne Stany sk³ada³y siê z ró¿norodnych elementów
odpowiadaj¹cych zró¿nicowanym warstwom, tworz¹cym wasz¹ harmonij-
n¹ spo³eczno�æ; wystêpowa³y w nich wszystkie te powi¹zania i sprzeczno-
�ci interesów, wszystkie dzia³ania i przeciwdzia³ania, z których w �wiecie
natury i w �wiecie polityki, z wzajemnej walki niezgodnych si³ wywodzi
siê harmonia wszech�wiata. Te opozycyjne i sprzeczne interesy, które uwa-
¿ali�cie za tak wielk¹ skazê waszego dawnego i naszego obecnego ustro-
ju, stanowi¹ zbawienn¹ tamê dla wszelkich pochopnych decyzji�88 � pi-
sa³. Nierówno�æ jednostek jest czym� naturalnym � oto teza Burke�a. Re-
wolucja Francuska zbudowa³a �wiat �na tej monstrualnej fikcji, która
wzbudzaj¹c fa³szywe wyobra¿enia i pró¿ne oczekiwania u ludzi przezna-
czonych do prze¿ycia skromnego, pracowitego ¿ywota, s³u¿y wy³¹cznie
zwiêkszaniu i zaprawianiu gorycz¹ tej rzeczywistej, nieusuwalnej nierów-
no�ci, któr¹ ustanawia porz¹dek obywatelskiego ¿ycia, dobrze s³u¿¹cej za-
równo ludziom skazanym na skromn¹ pozycjê, jak i tym, których mo¿e
on wynie�æ do pozycji wspanialszej, lecz wcale nie bardziej szczê�liwej�89.
Angielski teoretyk doktryny konserwatyzmu powo³ywa³ siê na prawa zwy-
czajowe, które wedle niego stanowi³y istotny fundament spo³eczeñstwa.
Przeciw nim wyst¹pili rewolucjoni�ci francuscy. A. de Tocqueville odpowia-
da³ autorowi Rozwa¿añ o Rewolucji Francuskiej: �Burke nie widzi, ¿e tym,
na co patrzy, jest rewolucja, która w³a�nie ma obaliæ to dawne zwyczajo-
we prawo Europy; nie dostrzega, ¿e idzie w³a�nie o to, a nie co innego�90.

A. de Tocqueville sceptycznie jednak odniós³ siê do idei, które chcieli
zrealizowaæ jakobini. Przyznaje on, ¿e w pierwszym etapie Rewolucji cho-
dzi³o o równo�æ gwarantowan¹ przez pañstwo. Takie pañstwo okaza³o siê
jednak centralistyczne, zbiurokratyzowane. Wolno�æ obywateli fikcj¹. A. de
Tocqueville sugerowa³, ¿e paradoksalnie przed Rewolucj¹ prawa ludzi by³y
coraz bardziej szanowane przez rz¹dz¹cych. Rewolucja na jej bur¿uazyj-
nym etapie jawi³a siê jako nieistotna do realizacji wolno�ci. Francuski fi-
lozof zdawa³ sobie jednak sprawê z tego, ¿e celem Rewolucji by³a wolno�æ,
która �przekracza³a� prawa zdobyte przez bourgeois. A. de Tocqueville
wskazywa³ na niebezpieczeñstwa realizacji koncepcji wolno�ci obywateli;
wolno�æ nie zawsze bowiem wi¹¿e siê z dobrobytem, korzy�ciami material-

88 E. B u r k e: Rozwa¿ania o rewolucji..., s. 53�54.
89 Ibidem, s. 55.
90 A. de To c q u e v i l l e: Dawny ustrój..., s. 49.
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nymi. Pisa³: �Francuzom nie chodzi³o ju¿ tylko o to, by ich sprawy by³y
prowadzone lepiej; coraz bardziej chcieli zaj¹æ siê nimi sami i by³o ju¿ wi-
doczne, ¿e Wielka Rewolucja, do której wszystko prowadzi³o, dokona siê
nie tylko z przyzwoleniem ludu, ale jego rêkami [...]. Lud, tak �le przygo-
towany do samodzielnego dzia³ania, nie móg³ siê zabraæ do reformowania
wszystkiego naraz, nie niszcz¹c jednocze�nie wszystkiego. [...] Rewolucja
przeprowadzana przez despotê mniej by nam mo¿e by³a przeszkodzi³a staæ
siê kiedy� wolnym narodem, ni¿ rewolucja dokonana w imiê suwerenno-
�ci ludu i przez lud�91. Autor ten obawia³ siê demokracji w jej kolektyw-
nym wariancie. Widzia³ w niej zagro¿enie dla wolno�ci jednostki. Pisa³:
�Pragnienie zaprowadzenia wolno�ci politycznej w �wiecie instytucji i idei,
które by³y jej obce lub przeciwne, ale które ju¿ wesz³y nam w krew albo
z góry trafi³y do serca, by³o od lat sze�ædziesiêciu przyczyn¹ tylu darem-
nych prób stworzenia wolnego rz¹du i tylu zgubnych rewolucji, ¿e w koñcu
wielu Francuzów [...] zarzuci³o ów drugi cel, by pozostaæ przy pierwszym,
i poprzesta³o na my�li, ¿e ¿ycie w równo�ci pod w³adz¹ pana ma te¿, mimo
wszystko, swój ³agodny urok�92.

Alexis de Tocqueville traktowa³ idee Rewolucji Francuskiej nie jako zwrot
w historii spo³eczeñstw zachodniej Europy, ale efekt d³ugiego ci¹gu wyda-
rzeñ, które mia³y na celu wyrównywanie kondycji jednostek w zbiorowo�ci.
W jego ujêciu Rewolucja nie obala³a fundamentalnych zasad rz¹dz¹cych
spo³eczeñstwami. Celem Rewolucji by³o, pisa³, �jedynie obalenie tych insty-
tucji politycznych, które przez kilka stuleci niepodzielnie panowa³y w�ród
wiêkszo�ci europejskich ludów i które siê zwykle okre�la mianem instytucji
feudalnych; obalenie po to, by je zast¹piæ bardziej jednolitym i prostszym
porz¹dkiem spo³ecznym, którego podstaw¹ by³a równo�æ kondycji�93.

Zagadnienie: �Rousseau i Rewolucja Francuska� pozwala uzmys³owiæ
fakt, ¿e demokracja ma dwa oblicza. Wolno�æ jednostek mo¿na interpreto-
waæ w dwojaki sposób, powo³uj¹c siê na demokratyczne korzenie. �Czy [...]
ademokratyczne pogl¹dy Rousseau nie spowodowa³y, ¿e demony, które li-
beralizm stara³ siê okie³znaæ lub których nie dostrzega³, wysz³y na �wia-
t³o dzienne? � zadaje wspó³cze�nie pytanie M. Król. Nie wiemy. Wiemy
jednak na pewno, ¿e Rousseau pomóg³ w odrzuceniu nies³ychanie uprosz-
czonego i przez to tak niebezpiecznego obrazu rzeczywisto�ci spo³ecznej,
jaki nios³o z sob¹ hurraoptymistyczne O�wiecenie i ¿e tak¿e ugruntowa³
raz na zawsze przekonanie, i¿ rozwój wolno�ci mo¿e pój�æ dwiema rady-
kalnie odmiennymi drogami: indywidualistyczn¹ i wspólnotow¹�94. �Praw-

91 Ibidem, s. 179.
92 Ibidem, s. 180.
93 Ibidem, s. 48.
94 M. K r ó l: Historia my�li politycznej..., s. 55.
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dy o francuskim postrewolucyjnym spo³eczeñstwie koñca XVIII wieku szu-
kaæ jednak wypadnie po�rodku; lokuje siê ona miêdzy naiwnym entuzja-
zmem dla spo³eczeñstwa »nowych Rzymian« a apokalips¹ rozpasanych ego-
izmów. Wiêzi spo³eczne przeobrazi³y siê w wyniku rewolucji, ale i wzmoc-
ni³y dziêki [...] potrzebie (i skuteczno�ci) dzia³añ zbiorowych�95.

Rewolucja, jak podkre�la J. Baszkiewicz, stanowi w kulturze europej-
skiej model uniwersalny. Jej idea nie odnosi siê ani do konkretnego spo³e-
czeñstwa, ani konkretnego czasu. Jest �swoistym idea³em narodowo-uni-
wersalnym. Jest on patriotyczny, narodowy, ale nie nacjonalistyczny. Jest
zakrojony uniwersalnie, lecz nie ma jakiego� imperialistycznego piêtna.
Po prostu w tym zwrotnym punkcie dziejów �wiata do�wiadczenia naro-
du francuskiego stawa³y siê kolejn¹ inkarnacj¹ przeznaczeñ ca³ej ludzko-
�ci�96. Co wiêcej, jak podkre�la ten autor, �Rewolucja Francuska po prostu
nie zosta³a dokoñczona. Kolejne pokolenia rewolucyjnych marzycieli sta-
wia³y wiêc sobie za cel doprowadzenie jej do fina³u�97. Rewolucyjny mit ko-
lejno wybucha³ w latach: 1830, 1848, 1871, 1917 i 1968. �W kulturze euro-
pejskiej tkwi nieustanna pokusa przekraczania rzeczywisto�ci, modelowa-
nia jej wedle wygórowanych oczekiwañ�98. Ka¿da jednak wizja bezkonflik-
towego spo³eczeñstwa �stwarza pokusê eliminowania i represjonowania�99

jednostek, które nie chc¹ siê podporz¹dkowaæ wizji rewolucyjnych prawo-
dawców.

Mit Rewolucji nie zosta³ obalony. Wolno�æ i równo�æ, o których pisa³
J.J. Rousseau, a które realizowali rewolucjoni�ci 1879 roku, nadal mo¿e
byæ przedmiotem pragnieñ. �Nadzieja Nowego Czasu, Absolutnego Pocz¹t-
ku, Totalnej M³odo�ci, jest, jak siê zdaje, sta³¹ i nigdy ca³kiem nie gasn¹-
c¹ form¹ ¿ycia duchowego ludzi. Nie nale¿y s¹dziæ, by nadzieja ta mog³a
byæ kiedykolwiek usuniêta z kultury ani nawet, by to by³o po¿¹dane. Jest
ona pragnieniem uniewa¿nienia przesz³o�ci. Rewolucyjne fantazje czasów
nowo¿ytnych s¹ historycznym wcieleniem owej nadziei. Jej form¹ orygi-
naln¹ s¹ eschatologie religijne, gdzie wiara w Nowy Czas, czyli zbawie-
nie, zak³ada³a oczyszczenie z win, b³êdów i grzechów czasu dawnego�100.

95 J. B a s z k i e w i c z: Nowy cz³owiek..., s. 341.
96 Ibidem, s. 350.
97 Ibidem, s. 406.
98 Ibidem, s. 408.
99 Ibidem, s. 41.

100 L. K o ³ a k o w s k i: Lektury studenckie..., s. 20.



Anna Stêpieñ

Eksperyment historii �
demokracja w Stanach Zjednoczonych

w ujêciu Alexisa de Tocqueville�a

Ameryka sta³a siê w czasach nowo¿ytnych najwiêkszym laboratorium
demokracji. Poddano próbie wszelkie zasady sk³adaj¹ce siê na ustrój de-
mokratyczny. Elementami amerykañskiej to¿samo�ci sta³y siê uniwersalne
idee i zasady, które sformu³owali w dokumentach twórcy pañstwa amery-
kañskiego. S¹ to przede wszystkim demokracja, równo�æ, wolno�æ, konsty-
tucjonalizm, liberalizm, ograniczanie uprawnieñ rz¹du oraz prywatno�æ.
Fenomen demokracji wykracza daleko poza sferê polityczn¹ i dlatego nie
mo¿e byæ kojarzony wy³¹cznie z form¹ politycznej egzystencji spo³eczeñ-
stwa. Alexis de Tocqueville przedstawi³ Amerykê jako prototyp demokracji
i jej naturalny stan. By³ jednym z tych cudzoziemców przybywaj¹cych do
Ameryki, którzy zachwycali siê Ameryk¹ i zach³ysnêli powietrzem demo-
kracji, jakie tam zastali. Twierdzi³, ¿e przysz³o mu ¿yæ w wyj¹tkowym okre-
sie historycznym, stanowi¹cym punkt zwrotny cywilizacji, kiedy arysto-
kracja ustêpuje miejsca demokracji1. By³o to wed³ug niego zjawisko nieod-
wracalne i powrót do przymiotu arystokracji sta³ siê ju¿ niemo¿liwy.

Tocqueville by³ jednak w tym wypadku realist¹. Uwa¿a³, ¿e ta nie-
uchronna zmiana niekoniecznie musi okazaæ siê zmian¹ na lepsze. Nie
zale¿y to bowiem jedynie od dobrej woli ludzi, którzy wp³ywaj¹ na bieg
zdarzeñ, ale równie¿ od zastanych struktur spo³ecznych, których ¿ad-
na rewolucja nie jest w stanie zniszczyæ do koñca. Spory wp³yw na ten

1 Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Red. K. C h o j n i c k a, W. K o z u b - C i e m -
b r o n i e w i c z. Kraków 2000, s. 32�33.
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stan rzeczy maj¹ równie¿ panuj¹ce obyczaje i prawa oraz �wiadomo�æ
ogó³u spo³eczeñstwa2. Jak siê wiêc okazuje, do demokracji prowadz¹ ró¿-
noralnie drogi.

Dla Tocqueville�a najwa¿niejsze by³o poszukiwanie równowagi miêdzy
wolno�ci¹ i równo�ci¹, a kwestia ta le¿a³a w centrum jego zainteresowañ.
To problem, który istnieje i wzbudza wiele emocji do dnia dzisiejszego. S³o-
wa Ireny Grudziñskiej-Gross dobrze oddaj¹ ci¹g³¹ aktualno�æ i ¿ywotno�æ
spraw, które francuski arystokrata zauwa¿y³ ju¿ ponad sto piêædziesi¹t
lat temu: �Wiek XX nauczy³ nas tego, czego Tocqueville�a nauczy³a ju¿ re-
wolucja francuska. Odpowiada on na pytania, które teraz gotowi jeste�my
postawiæ, sprawdzi³y siê jego przewidywania, potwierdzi³y niepokoje.
W ksi¹¿kach Tocqueville�a, sto piêædziesi¹t lat po ich ukazaniu siê, poszu-
kujemy wzorców my�lenia o demokracji. Zawiod³y ma³e i wielkie ekspery-
menty ideologiczne, odrzucamy radykalne rozwi¹zania spo³eczne, obce s¹
nam rewolucyjny optymizm i konserwatywna nostalgia. Stoimy wobec roz-
szerzaj¹cej siê demokracji, postêpu równo�ci i zastanawiamy siê, jak za-
chowaæ polityczne i indywidualne wolno�ci�3.

Wed³ug Jana Baszkiewicza, Tocqueville�a nurtowa³o nie tylko to, jak
pogodziæ równo�æ z wolno�ci¹, ale jak przy tym pobudziæ m¹dre zaanga-
¿owanie spo³eczne. Zastanawia³ siê, jak rozpoznaæ rzeczywiste potrzeby
i ograniczenia �wiata, w którym ¿yjemy. Pyta³, jak respektuj¹c te ograni-
czenia, chroniæ warto�ci, do których cz³owiek jest przywi¹zany4. O wolno-
�ci najczê�ciej mówi siê w kontek�cie u¿ytku, jaki uczyniono z niej w Ame-
ryce. Mo¿na siê zastanawiaæ, czy Ameryka spe³ni³a obietnice, jakie dawa³a
jej mieszkañcom. Czy wolno�æ osi¹gnê³a swój kres? Ile po drodze wyrz¹-
dzi³a szkód? Czy mo¿e to raczej równo�æ i jej konsekwencje mia³y tu pod-
stawowe znaczenie?

Przez ca³e ¿ycie Tocqueville zadawa³ sobie te same pytania, i to bez
rozró¿nienia, czy rozwa¿a³ je w Dawnym ustroju i rewolucji, czy jad¹c do
Stanów Zjednoczonych. D¹¿enie �wiata nowo¿ytnego do równo�ci warun-
ków by³o dla niego spraw¹ oczywist¹. Bardziej zastanawiaj¹ca by³a ge-
neza demokracji w Ameryce i tej samej we Francji, gdzie, po to, by siê poja-
wi³a, musia³a dokonaæ siê rewolucja. Obie demokracje maj¹ wiêc inne ko-
rzenie historyczne i to, co francuska tradycja demokratyczna zawdziêcza
swemu rewolucyjnemu rodowodowi, nie wyst¹pi³o w amerykañskim rodo-

2 M. K r ó l: Historia my�li politycznej od Machiavellego po czasy wspó³czesne.
Gdañsk 2001, s. 142.

3 I. G r u d z i ñ s k a - G r o s s: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Listy. Prze³. B. J a -
n i c k a. Kraków 1999, s. 9.

4 J. B a s z k i e w i c z: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Wspomnienia. Prze³.
A. Wi t - L a b u d a. Wroc³aw 1987, s. xxxvi.
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wodzie demokracji5. Mimo to autor w ka¿dym z przypadków skupi³ siê bar-
dziej na rozwa¿aniach konsekwencji wielkiego wydarzenia historycznego
ni¿ na jego �ród³ach.

Pierre Manent zadaje dodatkowe pytanie, a mianowicie, gdzie jest le-
piej urzeczywistniona prawdziwa natura demokracji, w Stanach Zjedno-
czonych, czy we Francji. Nie znajduj¹c odpowiedzi, stwierdza, ¿e pewne
wed³ug niego jest, i¿ to w Ameryce Tocqueville dostrzeg³ zagro¿enie, jakie
demokracja stanowi dla swobody my�lenia, która wed³ug niego sta³a siê
najwy¿sz¹ ze swobód6. �Warunkiem tej aktywno�ci jest intelektualna wy-
miana, wzajemny wp³yw, oddzia³ywanie i �cieranie siê umys³ów. My�le-
nie zak³ada, i¿ czytanego przez siebie autora uwa¿am za rozmówcê, któ-
ry mówi¹c do mnie, zdolny jest przekazaæ mi prawdê, jakiej do tej pory
nie zna³em, wstrz¹sn¹æ moj¹ interpretacj¹ �wiata, a wiêc moim ¿yciem�7

� stwierdza P. Manent.
W my�leniu Tocqueville�a Stany Zjednoczone nie stanowi³y dla Euro-

py porównywalnego do�wiadczenia ani nawet wzoru do na�ladowania.
�Uniwersaln¹ warto�æ tej analizie amerykañskiej demokracji nadaje jed-
nak to, ¿e naród amerykañski i narody europejskie maj¹ pewn¹ wspóln¹
podstawê, a mianowicie wspóln¹ przynale¿no�æ do ludzkiej natury�8. Na-
tura stale tworzy nierówno�ci i zale¿no�ci. Tak dzieje siê od zawsze. Jest
to te¿ sta³ym t³em demokracji. W tym tkwi równie¿ warunek jej konwen-
cji. Daje cz³owiekowi demokratycznemu poczucie ¿ycia w �historii�. Spra-
wia, ¿e cz³owiek ¿yje wewn¹trz schematu, którego jednocze�nie jest �su-
werennym panem i pos³uszn¹ materi¹�9. I jak zapisa³ Tocqueville, �to,
co powiadam o Amerykanach, stosuje siê zreszt¹ do prawie wszystkich lu-
dzi naszych czasów. Ród ludzki staje siê jednolity. Na ca³ym �wiecie poja-
wiaj¹ siê te same sposoby dzia³ania, my�lenia i odczuwania. Nie bierze
siê to tylko st¹d, ¿e ró¿ne narody lepiej siê znaj¹ i wierniej na�laduj¹, ale
równie¿ i st¹d, ¿e w ka¿dym kraju ludzie, porzucaj¹c idee i uczucia w³a-
�ciwe kastom, profesjom i rodzinom, jednocze�nie dochodz¹ do prze�wiad-
czeñ w³a�ciwych samej naturze istoty ludzkiej, która wszêdzie jest taka
sama. W ten sposób staj¹ siê podobni, choæ wcale nie usi³owali siê na�la-
dowaæ�10.

5 F. F u r e t: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Dawny ustrój i rewolucja. Prze³.
H. S z u m a ñ s k a - G r o s s o w a. Kraków 1994, s. 8.

6 P. M a n e n t: Intelektulna historia liberalizmu. Prze³. M. M i s z a l s k i. Kraków
1994, s. 158.

7 Ibidem.
8 Leksykon dzie³ filozoficznych. Red. J. K i e ³ b a s a. Kraków 2001, s. 166�167.
9 P. M a n e n t: Intelektualna historia..., s. 162.

10 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji w Ameryce. Prze³. B. J a n i c k a, M. K r ó l.
T. 2. Kraków 1996, s. 243.
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Demokracja jest faktem dokonanym, niezale¿nie ju¿ od tego, czy spo³e-
czeñstwo tego chce, czy nie. Taki jest te¿ pierwszy i ostatni aksjomat my�le-
nia Tocqueville�a o spo³eczeñstwie. �Dlatego te¿ � t³umaczy Irena Chrza-
nowska � troskê o faktyczne zrównywanie warunków ¿ycia pozostawia on
potrzebom i aspiracjom ludzi pozbawionych przywilejów, tym wszystkim,
którzy takim stanem rzeczy siê przejêli, oraz Opatrzno�ci � do tego stop-
nia proces demokratyzacji jawi mu siê jako naznaczony od wielu wieków
piêtnem fatalizmu. Jest to równocze�nie proces tak brzemienny w niebez-
pieczeñstwa wszelkiego rodzaju, ¿e mo¿na go potraktowaæ niczym klasycz-
n¹ tragediê, w której bohaterowie � jednostki i narody � stoj¹ przed wy-
borem mniejszego lub wiêkszego z³a. Otó¿ te wzgardzane czêsto prawa for-
malne to jedyne lekarstwa na nierozerwalnie zwi¹zane z demokracj¹ bo-
l¹czki. O sam¹ równo�æ walczyæ nie warto, o jej oblicze � owszem�11.

Dlaczego Tocqueville uznaj¹c nieuchronne rozprzestrzenianie siê rów-
no�ci, kieruje wzrok ku Ameryce? Czyni³ tak, gdy¿ uwa¿a³, ¿e jest ona
stworzona do tego celu. Amerykanie ceni¹ sobie demokracjê. Jest ona g³ê-
boko zakorzeniona w ich sposobie my�lenia. W zwi¹zku z tym ka¿da po-
wa¿niejsza zmiana mo¿e byæ przez nich traktowana jako zmiana na gor-
sze. Demokracja sta³a siê mo¿liwa w Ameryce, bo ludzie, którzy tu przy-
byli, stanowili warstwy ni¿sze. Tak szeroko rozumiana demokracja mo¿e,
wed³ug Tocqueville�a, doprowadziæ do spo³eczeñstwa masowego, bardzo po-
datnego na sterowanie. Michael Novak uwa¿a, ¿e eksperyment demokra-
tyczny, jaki przeprowadzono w Ameryce, przynajmniej do czasu podró¿y
Tocqueville�a by³ skuteczny12. Ustrojowi amerykañskiemu daleko jest do do-
skona³o�ci, ale nie³atwo te¿ znale�æ lepszy.

Osi¹gniêcie Tocqueville�a stanowi³o, zdaniem Krishana Kumara, wy-
subtelnienie rozró¿nienia pañstwa i spo³eczeñstwa, co by³o rozpowszech-
nione w marksizmie, ale tak¿e w wielu innych doktrynach politycznych13.
Ca³a my�l, jak¹ stworzy³ Tocqueville, skupia³a siê na próbie udzielenia od-
powiedzi na pytanie, w jaki sposób mo¿na stworzyæ i utrzymaæ spo³eczeñ-
stwo obywatelskie. W tym tkwi profetyzm dzie³a Tocqueville�a14.

Wed³ug Tocqueville�a, pragnienie wolno�ci i demokracja nie s¹ z sob¹
to¿same. O ile demokracja potrafi szybko rozprzestrzeniæ siê miêdzy wszyst-
kimi warstwami spo³ecznymi, o tyle wolno�æ jest z regu³y bardziej korzyst-

11 I. C h r z a n o w s k a: Alexis de Tocqueville � miêdzy rewolucjami. �Res Publica�
1988, nr 8, s. 142.

12 M. N o v a k: Wolne osoby i dobro wspólne. Prze³. G. £ u c z k i e w i c z. Kraków
1998, s. 79.

13 K. K u m a r: Spo³eczeñstwo obywatelskie: rozwa¿ania na temat u¿yteczno�ci hi-
storycznego terminu. W: Ani ksi¹¿ê, ani kupiec: Obywatel. Idea spo³eczeñstwa obywatel-
skiego w my�li wspó³czesnej. Red. J. S z a c k i. Kraków 1997, s. 302.

14 I. G r u d z i ñ s k a - G r o s s: Wstêp... W: A. de To c q u e v i l l e: Listy..., s. 14.
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na jedynie dla pewnej grupy ludzi. Demokracji jako równo�ci nie uwa¿a³
ani za wadê, ani za zaletê. S¹dzi³ jedynie, ¿e jest ona nieodwracalna. Py-
ta³ wiêc, jak spo³eczeñstwo równych ludzi mo¿na uchroniæ przed despoty-
zmem. Tocqueville �nie chcia³ filozofowaæ nad najlepszym ze wszystkich
modelem spo³eczeñstwa, zamierza³ tylko opisaæ, jak z przysz³ego spo³eczeñ-
stwa mo¿na uczyniæ najlepsze z mo¿liwych�15 � stwierdza Karol Pisa. Wol-
no�æ by³a najwiêksz¹ jego pasj¹. Wed³ug François Fureta, w my�li Tocque-
ville�a pojawia siê nawet co� w rodzaju �filozoficznej tajemnicy wolno�ci�16.
�Aleksander Tocqueville nie powraca³ do kraju w przekonaniu, ¿e
w amerykañskiej demokracji odkry³ rozwi¹zanie wszelkich problemów, ale
zapewne ze �wiadomo�ci¹, i¿ za wiêksz¹ równo�æ nie mo¿na p³aciæ ogra-
niczeniem wolno�ci�17 � konkluduje K. Pisa. W swoich pracach Tocqueville
udowadnia³ nieuchronno�æ rewolucji francuskich, antyfeudalnej i spo³ecz-
nej. Uwa¿a³ je za konieczno�æ historyczn¹ i ustrojow¹. Przewidzia³, ¿e re-
wolucja spo³eczna doprowadzi do zwyciêstwa demokracji.

Tocqueville okazuje siê my�licielem, z którym uto¿samiaj¹ siê dwie tra-
dycje spo³eczne � liberalna i konserwatywna18. Tocqueville by³ libera³em
i to powinno stanowiæ punkt wyj�cia do rozwa¿añ na jego temat. Dzi� sta-
nowi to tak¿e wzorzec. Liberalizm jest najbardziej charakterystycznym nur-
tem my�li polityczno-prawnej XIX stulecia. Stanowi³ dziedzictwo teorii
ukszta³towanej w okresie wcze�niejszym. W twórczo�ci Tocqueville�a zazna-
czy³ siê liberalizm demokratyczny. Jednak podstawowy b³¹d liberalizmu to
nadmierna wiara w cz³owieka i w to, ¿e cz³owiek bêdzie dzia³a³ racjonalnie.

Norberto Bobbio twierdzi, ¿e Tocqueville najpierw by³ libera³em, by
potem dopiero staæ siê demokrat¹19. Uwa¿a³, ¿e wolno�æ stanowi fundament
spo³eczeñstwa obywatelskiego. N. Bobbio by³ zdania, ¿e w dziele Tocque-
ville�a wystêpuj¹ dwa znaczenia demokracji20. Nigdzie nie s¹ one jednak
wyra�nie rozró¿nione. Demokracjê traktuje jako zespó³ instytucji i uczest-
nictwo ludu we w³adzy politycznej oraz jako ustrój równo�ci politycznej
i spo³ecznej. Drugie znaczenie oznacza tak¿e równo�æ szans kosztem wol-
no�ci. W tym drugim znaczeniu, wed³ug N. Bobbio, Tocqueville zawsze bê-
dzie uwa¿any za libera³a, a nie demokratê. Nie mo¿na jednak zapominaæ,
¿e w rozumieniu jego demokracja oznacza przede wszystkim przeciwieñ-
stwo arystokracji. Innymi s³owy � jest to rozumienie demokracji jako spo-
³eczeñstwa wzoruj¹cego siê na ideale równo�ci. W zwi¹zku z tym Tocque-
ville nigdy nie pochwala³ socjalizmu. Wychodz¹c od stwierdzenia N. Bob-

15 K. P i s a: Tocqueville. Warszawa 1996, s. 90.
16 F. F u r e t: Wstêp..., s. 20.
17 K. P i s a: Tocqueville..., s. 80.
18 Doktryny polityczne..., s. 32.
19 N. B o b b i o: Liberalizm i demokracja. Prze³. P. B r a w o. Kraków 1998, s. 37.
20 Ibidem, s. 38.
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bio, ¿e Tocqueville by³ i demokrat¹, i libera³em, nale¿y skonstatowaæ nie
móg³ on jednocze�nie byæ socjalist¹. O ile mo¿na byæ jednocze�nie demo-
krat¹ i socjalist¹, o tyle liberalizmu z socjalizmem po³¹czyæ siê nie da.
W socjalizmie Tocqueville widzi ludzi zniewolonych. Broni wiêc demokra-
cji. John Stuart Mill � przeciwnie � nie wyklucza³ pogodzenia liberali-
zmu z socjalizmem. Tocqueville dokona³ porównania demokracji z socjali-
zmem21. Twierdzi³, ¿e demokracja daje jednostce niezale¿no�æ, socjalizm za�
j¹ ogranicza. Równo�æ jest charakterystyczna i dla demokracji, i socjali-
zmu. Z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e demokracja umo¿liwia równo�æ w wolno�ci,
a socjalizm chce j¹ realizowaæ w przymusie i poddañstwie.

Wed³ug Jerzego Szackiego, oryginalne pogl¹dy polityczne Tocquevil-
le�a wp³ynê³y na dokonanie po raz pierwszy swego rodzaju syntezy kon-
serwatyzmu i liberalizmu22. Przeciwnicy liberalizmu, szczególnie konser-
waty�ci i socjali�ci, dla poparcia swojego programu wykorzystuj¹ to wszyst-
ko w dziele Tocqueville�a, co stanowi o jego dalekim od liberalizmu stylu
politycznego my�lenia. Zwracaj¹ przede wszystkim uwagê na jego rozcza-
rowanie liberalnymi do�wiadczeniami, jakie przynios³a realizacja projek-
tu o�wiecenia. W za³amaniu siê tradycyjnych wiêzi miêdzyludzkich widz¹
g³ówn¹ przyczynê pozbawienia jednostki jej naturalnego zakorzenienia siê
w spo³eczeñstwie23. Wed³ug Andrzeja Sylwestrzaka i Romana Tokarczyka,
Tocqueville reprezentuje liberalizm zwany sceptycznym24. Uwa¿aj¹ tak,
poniewa¿ zauwa¿y³ on instytucjonalne bariery dla wolno�ci w ramach de-
mokracji. My�l Tocqueville�a nada³a francuskiemu liberalizmowi cech in-
dywidualnych, przesyconych proroczym sceptycyzmem.

Problem relacji miêdzy wolno�ci¹ i równo�ci¹ to fundamentalny temat
rozwa¿añ Tocqueville�a. Pisze o tym nie tylko K. Pisa, ale wszyscy auto-
rzy badaj¹cy koncepcje Tocqueville�a. Tycz¹ siê one zachowania wolno�ci
mimo równo�ci25. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tym problemem francuski filozof
zajmowa³ siê przez ca³e ¿ycie. Pisz¹c o demokracji w Ameryce czy przed-
stawiaj¹c dawny ustrój i rewolucjê, zawsze na pierwszym miejscu ujmo-
wa³ wspomniany problem. Jest to my�l przewodnia dorobku autora. Toc-
queville widzi nieuniknione postêpowanie demokracji i równo�ci, która oba-
la wszelkie granice, hierarchie i zrównuje wszystkie warstwy i klasy26.

21 K. P i s a: Tocqueville..., s. 154.
22 J. S z a c k i: Historia my�li socjologicznej. Warszawa 2002, s. 186.
23 Doktryny polityczne..., s. 40.
24 A. S y l w e s t r z a k: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 2002,

s. 259; R. To k a r c z y k: Wspó³czesne doktryny polityczne. Kraków Zakamycze 1998,
s. 63.

25 K. P i s a: Tocqueville..., s. 192.
26 I. G r u d z i ñ s k a - G r o s s: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Piêtna�cie dni w pust-

kowiu. Prze³. R. C h y m k o w s k i. Warszawa 2003, s. 8. Tocqueville przewiduje, ¿e
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S³awê Tocqueville�a, któr¹ zyska³, mo¿na t³umaczyæ przede wszystkim
tym, ¿e przewidzia³, jakie bêd¹ g³ówne cechy przysz³ego spo³eczeñstwa.
Pokaza³, w jakim kierunku bêdzie siê ono rozwijaæ. Spogl¹daj¹c z ze-
wn¹trz, przenikn¹³ rzeczywisto�æ i przewidzia³ przysz³o�æ. Dostrzega³ nie-
uchronno�æ rozszerzania siê demokracji w �wiecie. W Stanach Zjednoczo-
nych by³a ona od pocz¹tków pañstwowo�ci rzeczywisto�ci¹ polityczn¹.

Tocqueville�a naprawdê interesowa³a Ameryka. Nie musia³ jednak jej
lubiæ, by znale�æ tam przysz³o�æ, której pragn¹³. Powróci³ do Francji uspo-
kojony, ¿e sytuacja, jak¹ zasta³ w Ameryce, a która wed³ug niego czeka
w niedalekiej przysz³o�ci Europê, nie jest przepe³niona przemoc¹ i tyra-
ni¹. Jedynie aktywne uczestnictwo obywateli w ¿yciu politycznym mo¿e
zapobiec niebezpieczeñstwu przerodzenia siê demokracji w tyraniê.

Istnia³a niew¹tpliwie wiê� miêdzy amerykañsk¹ Deklaracj¹ niepodle-
g³o�ci a Rewolucj¹ we Francji. Idea³y rewolucyjnej Francji mia³y odzwier-
ciedlenie w niezale¿nej Ameryce. Oznacza³o to równo�æ ludzi i nowy, w³a-
�ciwy sposób rz¹dzenia spo³eczeñstwami. Tocqueville zauwa¿y³ zwi¹zek
miêdzy obiema rewolucjami. Wed³ug, niego wolno�æ osi¹gnê³a w Ameryce
swoje �ostateczne granice�27. Ten stan mia³ wed³ug niego wkrótce nast¹piæ
w Europie. By³ zdania, ¿e to równo�æ spowodowa³a powstanie w Stanach
Zjednoczonych takiego a nie innego uk³adu spo³ecznego i konstytucji. Oba-
wia³ siê jedynie o to, czy równo�æ i wolno�æ dadz¹ siê zawsze pogodziæ.

Zdaniem M. Novaka, typ amerykañski nie stanowi dok³adnego prze-
ciwieñstwa modelu europejskiego. Wed³ug niego typ amerykañski nie jest
bytem czysto indywidualistycznym28. Tocqueville uwa¿a³, ¿e Ameryka i Eu-
ropa nigdy nie bêd¹ mog³y zupe³nie siê od siebie uniezale¿niæ. Maj¹ zbyt
wiele powi¹zañ wynikaj¹cych z ich obyczajowo�ci, idei, potrzeb i nawy-
ków, by tak siê sta³o. Twierdzi³ te¿, ¿e Ameryka to przysz³o�æ Europy. Oto
spostrze¿enia Tocqueville�a: �To, co widzia³em w Ameryce, sk³ania mnie do
przypuszczenia, ¿e podobne instytucje demokratyczne, ostro¿nie wprowa-
dzane w ¿ycie spo³eczne, stopniowo przenikaj¹ce do obyczajów i do pogl¹-
dów spo³eczeñstwa, mog³yby istnieæ tak¿e i poza Ameryk¹�29.

Zdaniem M. Króla, �wiat Tocqueville�owskiej wyobra�ni mie�ci siê
w granicach chrze�cijañskiej tradycji Zachodu. Religiê zawsze traktowa³

w przysz³o�ci powstanie w Stanach Zjednoczonych jedna wspólnota równych sobie lu-
dzi. �Wspólne bêdzie ich pochodzenie, wspólna cywilizacja, wspólny jêzyk, religia, zwy-
czaje i obyczaje. Ten sam ruch umys³owy bêdzie obejmowa³ wszystkich. [...] Jeste�my
�wiadkami ca³kiem nowego zjawiska w �wiecie i nawet wyobra�nia nie potrafi obj¹æ
jego znaczenia�. A. de To c q u e v i l l e: O demokracji... T. 1, s. 423.

27 Tam¿e, s. 27.
28 M. N o v a k: Przysz³o�æ spo³eczeñstwa obywatelskiego. W: Oblicza demokracji.

Red. R. L e g u t k o, J. K l o c z k o w s k i. Kraków 2002, s. 245.
29 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji... T. 1, s. 317.
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jako podstawê wspólnych ludzkich dokonañ. Odrzucenie warto�ci, które
zawdziêcza siê chrze�cijañstwu, stanowi³oby formê zbiorowego upadku na-
szej kultury i cywilizacji30. Wed³ug Stanis³awa Kowalczyka, Tocqueville jako
�francuski libera³, choæ tak krytyczny wobec ustroju demokratyczno-repu-
blikañskiego, nie proponowa³ bynajmniej jego zarzucenia. Przestrzega³ je-
dynie przed demokracj¹ formalno-jurydyczn¹, dlatego by³ przeciwny neu-
tralno�ci aksjologicznej pañstwa. Postulowa³ rozdzia³ pañstwa i Ko�cio³ów,
ale zarazem wskazywa³ na spo³eczn¹ i etyczn¹ funkcjê religii. W jego prze-
konaniu nie ma sprzeczno�ci pomiêdzy wolno�ci¹ a chrze�cijañstwem, gdy¿
to ostatnie pe³ni rolê inspiruj¹c¹ i aktywizuj¹c¹ cz³owieka w ¿yciu spo³ecz-
nym�31. Wed³ug M. Novaka Tocqueville mia³ racjê, ¿e bez wiary w Boga
podstawy demokracji by³yby s³abe i nara¿one na upadek. Dzieje siê tak
dlatego, gdy¿ �On poj¹³ byt, zanim go stworzy³, i wszystko jest u�wiêcone
i dobre, poniewa¿ On to kocha [...]�32 � t³umaczy M. Novak.

Dok³adna i rzetelna analiza spo³eczeñstwa amerykañskiego doprowa-
dzi³a Tocqueville�a do wielu wa¿nych i trafnych spostrze¿eñ o nieuchron-
no�ci demokracji. W fascynuj¹cej równo�ci dostrzega³ jednak równie¿ przy-
sz³e problemy. Najwa¿niejszym i zasadniczym zjawiskiem dla Tocquevil-
le�a by³ �nieustêpliwy postêp równo�ci� spo³ecznej33. W zasadzie on sam naj-
lepiej widzia³ niebezpieczeñstwa, które niesie z sob¹ postêp równo�ci, cho-
cia¿ pamiêta³ jednocze�nie, ¿e �dawny ustrój� bywa³ jeszcze bardziej nie-
sprawiedliwy i niebezpieczny. W tym równie¿ tkwi przenikliwo�æ Toc-
queville�a.

Tocqueville by³ jednak bardzo ch³odnym obserwatorem demokracji.
Widzia³ jej zalety, ale nie pomija³ wad. �Z punktu widzenia teorii nauki
Tocqueville by³ probabilist¹, który wa¿y³ siê przewidywaæ przysz³e proce-
sy tylko pod okre�lonymi warunkami i z pewnym prawdopodobieñstwem�34

� stwierdzi³ K. Pisa. Dostrzega³ wiele niebezpieczeñstw, które z demokracji
mog¹ zrodziæ now¹ formê despotyzmu. S³uszn¹ dalekowzroczno�ci¹ zapi-
sa³ siê, ukazuj¹c negatywne strony demokracji, w której wed³ug niego wy-
stêpuje ³atwe i czêsto trudne do uchwycenia i zauwa¿enia przej�cie od de-
mokracji do dyktatury i wszelkiego innego rodzaju totalitaryzmów35. �Gdy
potem � pisze Tocqueville � os³abi³y j¹ w³asne wybryki, prawodawcy, za-

30 M. K r ó l: Historia my�li politycznej..., s. 142.
31 S. K o w a l c z y k: U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne. Lublin

2001, s. 56.
32 M. N o v a k: Przysz³o�æ spo³eczeñstwa obywatelskiego. W: Oblicza demokracji...,

s. 251.
33 Który, jak zaznacza I. Grudziñska-Gross, nie determinuje losu cz³owieka.

I. G r u d z i ñ s k a - G r o s s: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Listy..., s. 9.
34 K. P i s a: Tocqueville..., s. 209.
35 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji..., T. 1, s. 10.
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miast j¹ pouczyæ i poprawiæ, powziêli nieostro¿ny zamiar zniszczenia jej.
Nie chc¹c uczyæ jej rz¹dzenia, marzyli tylko o tym, by j¹ od rz¹dów ode-
pchn¹æ�36. Z bystro�ci¹, � której do dzi� siê nie dowierza, rozpozna³ Toc-
queville w tym dziele realne niebezpieczeñstwa demokratycznej w³adzy
ludu: jego wynaturzenia w anarchiê i dyktaturê i w obu przypadkach po-
wstanie wszechobecnej biurokracji. Ale to prze�wietlenie ówczesnego ame-
rykañskiego spo³eczeñstwa i jego politycznych instytucji nie by³o jednak
celem samym w sobie. By ustrój demokratyczny móg³ przetrwaæ w jednym
kraju, konieczne jest, by demokracja istnia³a we wszystkich innych kra-
jach europejskich.

Najwiêksze niebezpieczeñstwo zagra¿aj¹ce Stanom Zjednoczonym Toc-
queville widzia³ w ich dobrobycie. �Niezale¿nie od tego, co Amerykanie ze
Stanów Zjednoczonych zrobi¹, i tak pozostan¹ jednym z najwiêkszych na-
rodów �wiata; swymi dzieæmi zaludni¹ prawie ca³¹ Amerykê Pó³nocn¹.
Kontynent, który zamieszkuj¹, jest ich w³asno�ci¹, nie mo¿e siê im wymk-
n¹æ z r¹k. Kto wiêc ka¿e im siê tak spieszyæ, ¿eby obj¹æ go w posiadanie
ju¿ dzisiaj? Nie zabraknie im nigdy bogactwa, potêgi i s³awy, a pêdz¹
ku tej ogromnej fortunie, jakby do zagarniêcia jej zosta³a im tylko chwi-
la�37 � konstatowa³ Tocqueville. Prawie wszystkie rewolucje, które by³y
wszczynane w historii, zwi¹zane by³y z obalaniem nierówno�ci. Spo³eczeñ-
stwo demokratyczne jest zawsze pe³ne obaw, je�li chodzi o rewolucjê. Re-
wolucja zawsze stwarza zagro¿enie dla w³asno�ci. Posiadanie ma za� bar-
dzo du¿e znaczenie w warunkach demokratycznego spo³eczeñstwa. W przy-
padku rewolucji posiadaj¹cy maj¹ wiêcej do stracenia, ni¿ mogliby na niej
zyskaæ. Ale to nie rewolucji Tocqueville obawia³ siê dla przysz³ych poko-
leñ. Bardziej niepokoi³a go pasywno�æ spo³eczeñstw, które z lêku przed
utrat¹ swego stanu posiadania bêd¹ broniæ stale tych samych i niezmien-
nych regu³, instytucji, przes¹dów i obyczajów. �Kiedy widzê, jak bardzo
ulotna jest w³asno�æ i jak bardzo niespokojne i gor¹ce staje siê pragnienie
posiadania, ogarniaj¹ mnie obawy, ¿e ludzie ka¿d¹ now¹ teoriê uznaj¹
w koñcu za niebezpieczeñstwo, ka¿d¹ innowacjê za niepotrzebne zamie-
szanie, wszelki postêp spo³eczny za pierwszy krok do rewolucji i ¿e z oba-
wy przed tym, by nie daæ siê w ni¹ wci¹gn¹æ, w ogóle nie zechc¹ dzia³aæ.
Bojê siê � wyznam � ¿e tchórzliwe upodobanie do dora�nych korzy�ci
do tego stopnia opanuje ludzi, ¿e przestan¹ interesowaæ siê w³asn¹ przy-
sz³o�ci¹ i przysz³o�ci¹ swojego narodu i bêd¹ woleli biernie przyjmowaæ
zrz¹dzenia losu, ni¿ w razie potrzeby dokonaæ nag³ego i energicznego wy-
si³ku, aby ten los odmieniæ�38.

36 Ibidem, s. 9�10.
37 Ibidem, s. 393.
38 Ibidem, T. 2, s. 275.
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W demokracji ma miejsce postêpuj¹ca izolacja jednostki. Je�li jednost-
ka zaniecha udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, mo¿e j¹ to doprowadziæ do po-
niesienia strat moralnych i politycznych. Zami³owanie do dobrobytu sta³o
siê tu zjawiskiem ogólnonarodowym i dominuj¹cym. Wszystko jednak pod-
lega sta³ej zmianie i w du¿ej mierze zale¿y od opinii innych ludzi. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e w demokracji nie wystêpuj¹ samodzielne przekonania.
Te zawsze s¹ tu kszta³towane przez opiniê spo³eczn¹. W rezultacie wiêc
jednostki maj¹ niewielkie znaczenie. �Chcia³em ukazaæ zagro¿enie ludz-
kiej niezale¿no�ci, jakie niesie równo�æ, poniewa¿ jestem g³êboko prze-
�wiadczony, ¿e stanowi ono najpowa¿niejsze i zgo³a nieprzewidziane nie-
bezpieczeñstwo przysz³o�ci. Nie uwa¿am jednak, by by³o ono nieprzezwy-
ciê¿one. Ludzie czasów demokracji, w które oto wkraczamy, maj¹ natu-
ralne upodobanie do niezale¿no�ci. Maj¹ tak¿e wrodzon¹ niecierpliwo�æ
w stosunku do wszelkich regu³ � mêczy ich nawet ustabilizowanie w tym,
czego by sobie ¿yczyli. Kochaj¹ w³adzê, lecz maj¹ w pogardzie i nienawi-
dz¹ tego, kto j¹ posiada. £atwo wymykaj¹ siê z r¹k w³adcy dziêki temu,
¿e tak s¹ mali i ruchliwi. Instynkty te bêd¹ istnia³y zawsze, poniewa¿ wy-
nikaj¹ z uk³adu spo³ecznego, który siê nie zmieni. D³ugo jeszcze nie do-
puszcz¹ do zwyciêstwa despotyzmu i bêd¹ dostarcza³y nowej broni ka¿-
demu kolejnemu pokoleniu, które zechce walczyæ o ludzk¹ wolno�æ. My�l-
my wiêc o przysz³o�ci z owym zbawiennym niepokojem, który ka¿e czu-
waæ i walczyæ, a wolni od ma³odusznego i leniwego strachu, który ³amie
i os³abia serca�39 � stwierdza Tocqueville. Jego my�l przesycona jest pro-
roczym sceptycyzmem co do pewnych losów demokracji w przysz³o�ci. Wy-
kaza³, ¿e demokracja kryje w sobie trudne do unikniêcia zagro¿enia dla
wolno�ci jednostki. Ostrzega³ przed zniewoleniem jednostki przez pañstwo.
Czêsto przypomina³, ¿e demokracja jest zadaniem wszystkich ludzi. To, jak
zostanie zrealizowana, zale¿y od ich zachowania i postêpowania. Sk³ania
ich do patrzenia w przysz³o�æ z obaw¹ o istnienie wolno�ci. Tylko korzy-
stanie z niej daje spo³eczeñstwu i jednostce nale¿n¹ im warto�æ. Uczula
na niebezpieczeñstwo, jakie mo¿e powodowaæ porzucenie idei demokracji.
Rezygnuj¹c z wolno�ci, ludzie staj¹ siê powoli niewolnikami.

Wed³ug Jürgena Feldhoffa, analizuj¹c egalitarne spo³eczeñstwo, Toc-
queville przestrzega przed tendencjami zagra¿aj¹cymi wolno�ci40 oraz sta-
wia ludzi przed wyzwaniami, jakie niesie wolno�æ. �Je�li nie chcemy bowiem
ulec przymusowi surowej dyktatury, musimy zadaæ sobie pytanie, jak sami
potrafimy siê zmusiæ do przyjêcia wiêkszej odpowiedzialno�ci, by nie trak-
towaæ pañstwa tylko jako ciê¿aru. [...] Demokracja � pisze K. Pisa � jako

39 Ibidem, s. 340.
40 J. F e l d h o f f: Die Politik der egalitären Gesellschaft. Zur soziologischen demo-

kratie � Analyse bei Alexis de Tocqueville. Köln�Opladen 1968, s. 14.
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jedno szybkie i dok³adne reprezentatywne wyliczenie tego, czego chc¹ mi-
liony egoistów, mo¿e okazaæ siê arystotelesowsk¹ »wielog³ow¹ tyrani¹«�41.
Mo¿liwo�æ wyboru miêdzy odpowiedzialno�ci¹ a jej pozbawieniem siê powin-
na nauczyæ dostrzegania w¹tpliwo�ci wobec demokracji. Jest dobra, ale jej
granica czêsto bywa bardzo cienka i czêsto zbyt pó�no dostrzegana.

Tocqueville dawa³ jedynie rady i drogowskazy. Nie by³y to nigdy goto-
we recepty, ale problemy i ostrze¿enia przed zagro¿eniami, jakie niesie de-
mokracja. By za� obywatele demokratycznego spo³eczeñstwa poradzili so-
bie z problemami, musz¹ osi¹gn¹æ taki poziom wiedzy i cywilizacji, by móc
podej�æ do tych trudno�ci jako do problemów i stworzyæ alternatywne spo-
soby ich rozwi¹zania42. Tocqueville nie udzieli³ jednoznacznych odpowie-
dzi na wiele nurtuj¹cych problemów, ale udzieli³ rady, by zawsze mieæ w¹t-
pliwo�ci wobec demokracji. Demokracja nie jest idealnym ustrojem politycz-
nym. Dlatego te¿ bardzo potrzebne s¹ ci¹g³e badania nad jej jako�ci¹. To
pozwoli³oby j¹ udoskonaliæ i zapobiec negatywnym zjawiskom.

Praca Tocqueville�a zawiera wiele krytycznych uwag pod adresem de-
mokracji. Jednak, na co zwraca uwagê S. Kowalczyk, nie neguje on sa-
mego ustroju demokratycznego, ale jedynie zwi¹zane z nim niebezpieczeñ-
stwa43. Tocqueville stara³ siê ustaliæ, jakie naturalne ludzkie sk³onno�ci bior¹
siê z demokratycznego uk³adu spo³ecznego. �Sygnalizowa³em niebezpie-
czeñstwa gro¿¹ce ludzko�ci na tej drodze. Ale nie twierdzi³em, ¿e nie mo¿na
z tymi sk³onno�ciami walczyæ, je�li zostan¹ one wykryte i opanowane na
czas, i ¿e nie mo¿na owych niebezpieczeñstw za¿egnaæ, je�li siê je z góry
przewidzi�44 � wyja�nia w li�cie do Claude-François de Corcelle�a. Co istot-
ne, te krytyczne uwagi Tocqueville�a wobec ówczesnej demokracji s¹ na-
dal aktualne. Tocqueville wci¹¿ brzmi proroczo. Wed³ug Ryszarda Legut-
ki ostrze¿enia przed zagro¿eniami p³yn¹cymi z demokracji by³y przez Toc-
queville�a tak dosadnie formu³owane, poniewa¿ system ten powoli stawa³
siê faktem dokonanym w bardzo wielu krajach45. Nic dziwnego, ¿e to po-
wszechne zami³owanie do demokracji budzi³o w nim lêk i obawy.

�Gdyby d³ugie badania i g³êbokie rozwa¿ania przekona³y ludzi naszych
czasów, i¿ stopniowy rozwój równo�ci stanowi zarazem przesz³o�æ
i przysz³o�æ historii, wówczas to proste odkrycie pozwoli³oby im w rozwoju
równo�ci rozpoznaæ znaki woli Bo¿ej. Powstrzymywanie rozwoju demokracji

41 K. P i s a: Tocqueville..., s. 211.
42 V. O s t r o m: Federalizm amerykañski. Tworzenie spo³eczeñstwa samorz¹dnego.

Prze³. J. K u b i c k a - D a a b; rozdz. 7 prze³: M. K o r z y c k a - I w a n o w. Warszawa
1994, s. 196.

43 S. K o w a l c z y k: U podstaw demokracji..., s. 55 i nn.
44 List do Claude-François de Corcelle�a [Pary¿, dnia 12 kwietnia 1835 roku]. W:

A. de To c q u e v i l l e: Listy..., s. 103�104.
45 R. L e g u t k o: Demokracja i republika. W: Oblicza demokracji..., s. 157.
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nabra³oby wtedy znaczenia walki z samym Bogiem i narodom pozosta³o-
by tylko przyjêcie uk³adu spo³ecznego narzuconego przez Opatrzno�æ�46 �
stwierdza Tocqueville. Demokracja wykszta³ca w ludziach instynktown¹
niechêæ do wszystkiego, co dawne. Postêp i nieograniczone doskonalenie
siê cz³owieka to elementy charakterystyczne dla demokracji.

Jak zauwa¿a Tocqueville, �spo³eczeñstwa demokratyczne w ogóle nie
zajmuj¹ siê tym, co by³o, chêtnie za� marz¹ o tym, co bêdzie, i tutaj ich
wyobra�nia nie zna granic � rozwijaæ siê mo¿e w nieskoñczono�æ�47. Zda-
niem Marcina Króla, uwagi Tocqueville�a, które ten po�wiêca demokracji,
antycypuj¹ sposób my�lenia charakterystyczny dla czasów pó�niejszych.
�Demokracja bêdzie uwa¿ana za ustrój tryumfu przeciêtno�ci, upadku
sztuk, nauk i szerzej � degradacji ludzkiej natury�48. Dlatego zalety de-
mokracji, jakie dostrzega³ Tocquevillle, oka¿¹ siê wadami dla chocia¿by
Fryderyka Nietzschego czy Stanis³awa Ignacego Witkiewicza. Tocqueville
zauwa¿a³ jednak mo¿liwo�æ wyst¹pienia tego z³a i nie pozostawa³ na sa-
mej krytyce, a próbowa³ znale�æ sposoby zaradzenia mu. Szuka³ �rodków,
by demokracja nie przybra³a rewolucyjnego charakteru i nie zniszczy³a
warto�ci, które maj¹ znaczenie dla ludzkiego ¿ycia49.

Wed³ug J. Feldhoffa, wspó³czesna interpretacja O demokracji w Ame-
ryce przedstawia próbê pojmowania dzie³a jako duchowy prze³om w socjo-
logii. Pytania Tocqueville�a o wolno�ciowe struktury w egalitarnym spo-
³ecznym uk³adzie zawieraj¹ wed³ug niego pierwsze oryginalne socjologiczne
sposoby my�lenia. W zwi¹zku z tym J. Feldhoff stawia go obok Augusta
Comte�a i Karola Marksa jako tych, którzy przyczynili siê do socjologicz-
nej analizy problemów integracji w porewolucyjnym spo³eczeñstwie,
wzglêdnie wewn¹trz spo³eczno�ci kapitalistycznej. Uznaje ich za pierwszych
twórców socjologii XIX wieku i przypisuje im wk³ad w teoretyczn¹ i meto-
dologiczn¹ �wiadomo�æ tej nauki50.

1848 to rok Manifestu Komunistycznego. Da³ on pocz¹tek walce klas.
Z kolei wed³ug P. Manenta, rok 1968 stanowi³ swego rodzaju �rewan¿
Tocqueville�a�51. Demokracja by³a dla niego jednoznaczna z tym, co sam
nazywa³ �równo�ci¹ mo¿liwo�ci�. �Natomiast pojawienie siê kwestii soc-
jalnej ods³ania fakt, ¿e w nowym spo³eczeñstwie zamiast równo�ci rz¹dzi
nowa nierówno�æ mo¿liwo�ci. Taki jest wyra¿ony w tocqueville�owskim jê-

46 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji..., T. 1, s. 9.
47 Ibidem, T. 2, s. 80.
48 M. K r ó l: Historia my�li politycznej..., s. 135�136.
49 Ibidem, s. 136.
50 J. F e l d h o f f: Die Politik der..., s. 124�125.
51 P. M a n e n t: Problemy wspó³czesnej demokracji. �Res Publica Nowa� 2003,

nr 3, s. 103.
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zyku antytocqueville�owski sens wydarzeñ 1848 roku�52 � twierdzi P. Ma-
nent.

Wydarzenia roku 1968 ustanowi³y alternatywne rozwi¹zanie dla sys-
temu totalitarnego. �To w³a�nie do�wiadczenie totalitarne � uznaje P. Ma-
nent � zmusza do postawienia na nowo z jeszcze wiêkszym ni¿ dot¹d nie-
pokojem tocquevillowskiego pytania o w³adzê ludu i sposoby jej rzeczywi-
stego funkcjonowania�53. Problematyka, której podj¹³ siê Tocqueville, opie-
ra³a siê g³ównie na relacji Stany Zjednoczone � Francja. Wspó³cze�nie
powtórzono j¹ na gruncie relacji demokracji i totalitaryzmu. P. Manent s¹-
dzi, ¿e wydarzenia z roku 1968 mo¿na interpretowaæ kategoriami, który-
mi pos³ugiwa³ siê Tocqueville54. �Po �68 roku demokracja odzyska³a pe³niê
prawomocno�ci albo raczej osi¹gnê³a niespotykany dot¹d stopieñ. Rozpo-
czê³y siê rz¹dy demokratycznej jednomy�lno�ci, jednomy�lno�ci na tyle za-
ra�liwej, ¿e sam komunizm og³osi³ ustami Michai³a Gorbaczowa swoje znik-
niêcie�55 � stwierdza P. Manent.

P. Manent stawia w swoim artykule pytanie o to, czy nadal ¿yjemy
w epoce Tocqueville�a, i udziela odpowiedzi negatywnej. Uwa¿a, ¿e obecnie
opuszczamy tê epokê. Pocz¹tek da³ jej rok 1776 � to jest rok Deklaracji nie-
podleg³o�ci. Za datê koñcow¹ uzna³ 11 wrze�nia 2001 roku. Trudno uznaæ,
czy to przypadek, ale i ta data zwi¹zana jest przede wszystkim ze Stanami
Zjednoczonymi. �Tocqueville jako badacz demokratycznego ¿ycia pozostaje
nadal w pe³ni aktualny, jednak my sami wkroczyli�my bez w¹tpienia w okres
zarazem pre- i posttocqueville�owski�56 � konstatuje P. Manent.

Tocqueville zauwa¿y³, ¿e demokracja zaciera wszelkie ró¿nice w obrê-
bie pañstwa narodowego57. Ale pañstwo � jako podstawa � pozostaje
w stanie nienaruszonym. Manent przedstawi³ tocqueville�owsk¹ konklu-
zjê tezy, która przeciwstawna jest tezom samego Tocqueville�a: �Tocqueville
dostrzega³, ¿e demokracja zbli¿a do siebie dwa kontynenty � jej dwa ga-
tunki nale¿¹ do tego samego, jak¿e dog³êbnie przezeñ scharakteryzowa-
nego rodzaju. Na oczach Tocqueville�a ruch demokratyczny zbli¿a³ do sie-
bie i jednoczy³ Europê oraz Stany Zjednoczone. Na naszych oczach powo-
duje on ich oddalanie siê od siebie i wytwarza miêdzy nimi coraz wiêksze
ró¿nice�58. Analiza Tocqueville�a t³umaczy, ¿e postêpy �demokratycznej ³a-
godno�ci� dokonywa³y siê dziêki wzmocnieniu poczucia podobieñstwa miê-
dzy lud�mi � to wszystko za� � w obrêbie narodów i ponad nimi. Owo

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Szerzej na ten temat: ibidem, s. 104.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
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poczucie podobieñstwa jest przyczyn¹ przemian, jakie dokonuj¹ siê w de-
mokracji. Dystans polityczny i spo³eczny zanika59.

�Ustanowienie demokracji w �wiecie chrze�cijañskim to wielki problem
polityczny naszych czasów. Amerykanie, rzecz jasna, nie rozwi¹zali go osta-
tecznie, lecz dostarczyli cennej wiedzy tym, którzy pragn¹ go rozwi¹zaæ�60

� konstatuje Tocqueville. Jak przewiduje autor O demokracji w Ameryce,
ludzko�æ nieuchronnie zmierza do demokracji. Szukanie dobrych dlañ roz-
wi¹zañ jest nie tylko problemem amerykañskim, ale i problemem ca³ego
�wiata61.

Tocqueville analizuj¹c wydarzenia poprzedzaj¹ce Rewolucjê Francu-
sk¹, zastanawia³ siê nad przysz³o�ci¹ demokracji. Spu�cizna intelektual-
na, jak¹ pozostawi³ po sobie, do dzi� ma wp³yw na my�l ludzk¹. Czêsto
nawi¹zuje siê do problemu odrodzenia my�li, które g³osi³ Tocqueville.
I. Grudziñska-Gross twierdzi, ¿e renesans my�li Tocqueville�a nie jest kwe-
sti¹ przypadku62. Za jego pocz¹tek uznaje koniec lat trzydziestych XX wie-
ku, a za miejsce � Francjê. By³ to czas, kiedy coraz bardziej realne sta-
wa³o siê zagro¿enie totalitarne. W koñcu lat trzydziestych zachodni inte-
lektuali�ci stwierdzili, ¿e totalitaryzm jest now¹ form¹ ustrojow¹. Tezê tê
powtórzy³a pó�niej m.in. Hannah Arendt. Pojawienie siê ustrojów totali-
tarnych by³o cech¹ charakterystyczn¹ dla Zachodu. Rodzina Tocqueville�a
ciê¿ko do�wiadczy³a Rewolucji Francuskiej. Sam by³ konserwatywnym
i antyrewolucyjnym demokrat¹63. W zwi¹zku z tym mia³ wiele obaw. Za
potwierdzenie ich s³uszno�ci pos³u¿yæ mo¿e przyk³ad do�wiadczeñ totali-
taryzmów XX wieku: faszyzmu, hitleryzmu i komunizmu. By³y to spo³e-
czeñstwa egalitarne, ale pozbawione wolno�ci, która stanowi³a nadrzêdn¹
warto�æ dla Tocqueville�a.

Wspó³cze�nie i wraz z upadkiem totalitaryzmu komunistycznego de-
mokracja odnios³a swe ideologiczne zwyciêstwo, przynajmniej w Europie
i Ameryce Pó³nocnej64. Zaczê³a byæ definiowana zarówno jako ustrój rów-
no�ciowy, jak i wolno�ciowy65. Zakoñczono spór o pierwszeñstwo wolno�ci
czy równo�ci w demokracji, a Tocqueville sta³ siê my�licielem ponad po-
dzia³ami. �Podobam siê wielu ludziom o odmiennych pogl¹dach nie dlate-
go, ¿e mnie rozumiej¹, ale dlatego, ¿e patrz¹c na moje dzie³o tylko z jed-

59 Szerzej na ten temat ibidem, s. 104, 108.
60 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji..., T. 1, s. 319.
61 Ibidem.
62 J. G r u d z i ñ s k a - G r o s s: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Listy..., s. 9.
63 �Wierzy³ w równo�æ, ale za nadrzêdn¹ warto�æ ¿ycia spo³ecznego uwa¿a³ wol-

no�æ, która chroni spo³eczeñstwa przed egalitaryzmem�. Ibidem, s. 10.
64 Filozofia a demokracja. Red. P.W. J u c h a c z, R. K o z ³ o w s k i. Poznañ 2001,

s. 7.
65 R. L e g u t k o: Demokracja i republika..., s. 157.



53Anna Stêpieñ: Eksperyment historii...

nej strony, znajduj¹ w nim argumenty na rzecz swej aktualnej pasji. Jed-
nak wierzê w przysz³o�æ i mam nadziejê, ¿e nadejdzie dzieñ, gdy wszyscy
zobacz¹ to, co dzisiaj dostrzegaj¹ tylko niektórzy [...]�66 � pisa³ w li�cie do
Eugeniusza Stoffelsa.

Pytania, które stawia³ sobie Tocqueville, pozosta³y nadal aktualne i dzi�
s¹ naszymi pytaniami. My za�, korzystaj¹c ze spu�cizny, jak¹ po sobie po-
zostawi³, powinni�my szukaæ na nie odpowiedzi, satysfakcjonuj¹cej nas
i przysz³e pokolenia. �Chcia³em siêgn¹æ wzrokiem dalej, ni¿ czyni¹ to stron-
nictwa polityczne. Kiedy one my�l¹ o jutrze, ja chcia³bym my�leæ o przy-
sz³o�ci�67 � pisa³. Uwa¿a siê równie¿, ¿e Tocqueville mia³ dzisiejszy spo-
sób patrzenia na cz³owieka. Ju¿ wtedy zak³ada³, ¿e kszta³tuje go szeroko
rozumiane otoczenie � geograficzne, polityczne, historyczne. Wed³ug Toc-
queville�a, demokracja bêd¹c okre�lon¹ form¹ rz¹dów, musi byæ zakorze-
niona w �wiadomo�ci spo³eczeñstwa. Musi ono poczuwaæ siê do okre�lone-
go postêpowania i przestrzegaæ danych przekonañ prawnych zbiorowo�ci68.
Wed³ug A. Sylwestrzaka, Tocqueville patrz¹c na do�wiadczenia Ameryki,
dowiód³, ¿e rozwój demokracji nie koñczy siê na etapie amerykañskim. Bê-
dzie trwaæ, przybieraj¹c przy tym ró¿ne postacie. Nie sprecyzowa³ jednak
zasadniczych kierunków tego rozwoju69. Tocqueville zwraca uwagê na to,
i¿ nowy �wiat potrzebuje nowej wiedzy politycznej. Jest ona bardzo istot-
na, ale � jak sam pisze � nikt o ni¹ nie dba. �Wychowywanie demokra-
cji, o¿ywianie, na ile to mo¿liwe, jej przekonañ, oczyszczanie jej obycza-
jów, panowanie nad jej odruchami, stopniowe zastêpowanie jej niedo�wiad-
czenia znajomo�ci¹ spraw publicznych, a jej �lepych instynktów �wiado-
mo�ci¹ prawdziwych interesów, dostosowanie jej rz¹dów do czasu i miej-
sca, zmienianie ich stosownie do okoliczno�ci i ludzi � oto pierwszy spo-
�ród obowi¹zków na³o¿onych w naszych czasach na tych, którzy rz¹dz¹
spo³eczeñstwem�70.

Demokratyzacja jest zjawiskiem nieuniknionym i bêdzie nadal postê-
powa³a. Warto wiêc zadbaæ o to, by odbywa³o siê to bez krwawej dyktatu-
ry lub tyranii t³umi¹cej rewolucjê. �Równo�æ � królowa konieczno�ci �

66 List do Eugeniusza Stoffelsa [Pary¿, dnia 21 lutego 1835 roku]. W: A. de To c -
q u e v i l l e: Listy..., s. 96.

67 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji..., T. 1, s. 18.
68 �We wszystkich epokach jest rzecz¹ wa¿n¹, aby ludzie kieruj¹cy narodami dzia-

³ali z my�l¹ o przysz³o�ci. Ale w epoce demokratycznej i bezbo¿nej jest to konieczne
jeszcze bardziej ani¿eli we wszystkich innych. Postêpuj¹c w ten sposób rz¹dcy kra-
jów demokratycznych nie tylko przyczyniaj¹ siê do pomy�lnego rozwoju spraw publicz-
nych, lecz nadto swoim przyk³adem ucz¹ obywateli sztuki prowadzenia spraw pry-
watnych�. Ibidem, T. 2, s. 163.

69 A. S y l w e s t r z a k: Historia doktryn politycznych i prawnych..., s. 259.
70 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji..., T. 1, s. 9.
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wymaga rozwagi. Wolno�æ � królowa wolno�ci (tautologia czy filozofia?)
� wymaga odwagi. Ca³o�æ, a za ca³o�ci¹ niezmiennie opowiada siê Toc-
queville, wymaga umiaru i równowagi�71 � konstatuje I. Chrzanowska.
K. Pisa stwierdzi³, ¿e Tocqueville �nie chcia³ filozofowaæ nad najlepszym
ze wszystkich modelem spo³eczeñstwa, zamierza³ tylko opisaæ, jak z przy-
sz³ego spo³eczeñstwa mo¿na uczyniæ najlepsze z mo¿liwych�72. W tym nie-
uniknionym marszu ku równo�ci wa¿ne jest, ¿eby u�wiadomiæ naród, ¿e
dla korzy�ci istnienia pañstwa konieczne jest przyjêcie na siebie ciê¿aru
obywatelskich obowi¹zków. Bez tego nie ³atwo jest unikaæ b³êdów. �Otó¿
demokracji � t³umaczy Tocqueville � brakuje nieraz tego jasnego wyobra-
¿enia o przysz³o�ci, opartego na wiedzy i do�wiadczeniu. Lud w znacznie
wiêkszym stopniu odczuwa, ni¿ rozumuje, i kiedy jest zagro¿ony przez
wielkie z³o, nale¿y siê obawiaæ, ¿e nie potrafi poj¹æ wiêkszego jeszcze z³a,
które go czeka w wypadku pora¿ki�73.

Tocqueville ocenia³ demokracjê amerykañsk¹ w pierwszej po³owie XIX
wieku. Przekonywa³, ¿e mimo jeszcze wielu braków i niekorzystnych dys-
proporcji wp³yw Ameryki na losy innych narodów by³ decyduj¹cy. I tak
pozosta³o do dzi�. Ameryka stale siê rozwija i oczy ca³ego �wiata wci¹¿ s¹
zwrócone w jej stronê. Nie utraci³a roli raju, który jest marzeniem niejed-
nego cz³owieka. W Stanach Zjednoczonych nadal ¿yje echo tamtej Ame-
ryki, która podpisywa³a Deklaracjê niepodleg³o�ci i która wierzy³a, ¿e wszy-
scy s¹ wolni i równi.

Tocqueville dostrzega w historii Stanów Zjednoczonych pewn¹ szcze-
gólno�æ i specyfikê charakterystyczn¹ tylko dla tego kraju. Ma �wiadomo�æ,
¿e z tego powodu pewnych rozwi¹zañ amerykañskich nie da siê przenie�æ
do Europy. Nie umniejsza to jednak jego podziwu dla amerykañskiej de-
mokracji i jej zas³ug dla ca³ego �wiata. Eksperymentu demokratycznego
nie dokonywano jedynie w Ameryce. Co prawda, tam mia³ on swój pocz¹-
tek, ale trwa i wiele przemawia za tym, ¿e bêdzie trwaæ jeszcze d³ugo. De-
mokracja stale objawia siê w coraz to nowszej postaci. Powstaj¹ jej nowe
okre�lenia. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e demokracja, jak¹ przedstawi³
Tocqueville, nadal nie straci³a na znaczeniu ani na aktualno�ci, a dla jej
nowych odmian i postaci stanowi rodzaj drogowskazu, którym nale¿y siê
kierowaæ i zgodnie z którym postêpowaæ. W spo³eczeñstwie amerykañskim
dokonuj¹ siê zmiany, jakie nieuchronnie stoj¹ tak¿e przed spo³eczeñstwa-
mi europejskimi. To przede wszystkim przewidzia³ Tocqueville i to mia³o
swoje odzwierciedlenie w rzeczywisto�ci. �Zarówno diagnoza, ¿e Europa
stoi przed wielk¹ fal¹ egalitaryzacji, jak i analiza sytuacji, okaza³y siê nad-

71 I. C h r z a n o w s k a: Alexis de Tocqueville..., s. 143.
72 K. P i s a: Tocqueville..., s. 90.
73 A. de To c q u e v i l l e: O demokracji..., T. 1, s. 228.
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zwyczaj dalekowzroczne. Dzi� czytamy tê ksi¹¿kê, tak jakby zosta³a na-
pisana dla nas�74 � napisa³a o Tocqueville�u I. Grudziñska-Gross.

Prawd, na których opiera siê demokracja, nie nale¿y czerpaæ jedynie
z ksi¹¿ek. Nale¿y je zainscenizowaæ75. Tak, jak uczyni³ to chocia¿by Toc-
queville. Zawsze chcia³ widzieæ wiêcej, ni¿ pozwala³ mu na to zwyk³y ogl¹d
rzeczywisto�ci. Rzeczywisto�æ by³a dla niego, wed³ug porównania
M. Króla, podobnie jak dla Burke�a, �dzie³em zmar³ych, ¿yj¹cych i tych,
którzy siê jeszcze nie narodzili�76. Jego my�li d³ugo jeszcze bêd¹ inspiro-
waæ mi³o�ników wolno�ci.

Wspó³cze�ni Tocqueville�owi zauwa¿yli wielki jego talent. Uznanie
i szacunek zyskuje sobie równie¿ i dzi�. Nadal jest szeroko ceniony i znany
na ca³ym �wiecie. I. Grudziñska-Gross nazwa³a A. de Tocqueville�a �kla-
sykiem na nasze czasy�77. I sta³ siê klasykiem odpowiadaj¹cym potrzebom
naszych czasów. Nie bez znaczenia s¹ cechy umys³owo�ci i historia jego
¿ycia. ¯y³ w okresie, który nast¹pi³ po kataklizmie. Mo¿na tu dostrzec pew-
n¹ analogiê do czasów wspó³czesnych i do�wiadczeñ XX stulecia. Okres
porewolucyjny niós³ z sob¹ sporo niepewno�ci i strachu. I. Grudziñska-
-Gross doszukuje siê przyczyn jego obaw w tym, ¿e urodzi³ siê w okresie,
który mo¿na by nazwaæ przej�ciowym78, kiedy to nie rozumiano przesz³o-
�ci, ale jednocze�nie nie umiano jeszcze przewidzieæ tego, co nast¹pi w przy-
sz³o�ci79. Wiek XIX, a jeszcze bardziej XX potwierdzi³y zasadno�æ jego obaw
i niepokojów.

W ci¹gu ostatnich dwustu lat Amerykanie dokonali zdecydowanie
mniej zmian ni¿ spo³eczeñstwa europejskie i to pomimo ¿e najwa¿niejsze
wydarzenia polityczne, rewolucyjne i wojenne mia³y miejsce w Europie.
Amerykanie dziêki odleg³o�ci oceanu, jaki ich dzieli od Europy, zachowali
cechy charakterystyczne dla ludzi z XVIII i XIX wieku, ich moralno�æ
i purytañskie zasady. Przeszczepili je jedynie na nowy wspó³czesny grunt.
Tam nie dochodzi³o do rewolucji. Zachowania charakterystyczne dla Euro-
pejczyków by³y w Ameryce ma³o popularne. Dzieje siê tak, poniewa¿ euro-
pejski wiek XIX nie dotar³ do Ameryki w kszta³cie, jaki przybra³ w Euro-
pie. Dlatego Ameryka mo¿e nadal ¿yæ swoimi pierwotnymi ideami, w za-
sadzie w niezmienionym kszta³cie, swoimi ideami szczê�cia i obyczajami,
które w Europie trwale zniszczy³y ideologie polityczne XX wieku, a na któ-
rych czele stoi Marks ze swoj¹ koncepcj¹ przemian historycznych. �D¹¿e-

74 J. G r u d z i ñ s k a - G r o s s: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Listy..., s. 12.
75 S. F i l i p o w i c z: O demokracji. Warszawa 1992, s. 136.
76 M. K r ó l: Historia my�li politycznej..., s. 140.
77 J. G r u d z i ñ s k a - G r o s s: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Listy..., s. 9.
78 Ibidem, s. 10.
79 Jedn¹ ze znacz¹cych obaw Tocqueville�a by³ strach, ¿e Francja chyli siê ku upad-

kowi.
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nie do dobrobytu � twierdzi I. Grudziñska-Gross � sta³o siê jeszcze bar-
dziej powszechne, wzrós³ tak¿e niepokój nieodmiennie towarzysz¹cy
dobrobytowi. Dzi� tak¿e nurtuj¹ Amerykanów pytania o miejsce religii, pra-
wa i nauki; o kwestie dotycz¹ce centralizacji i ograniczenia w³adzy, wolnych
stowarzyszeñ obywatelskich, wolno�ci s³owa, równouprawnienia kobiet�80.

Przenikliwo�æ my�li Tocqueville�a w zasadzie dopiero wspó³cze�nie od-
grywa nale¿n¹ jej rolê. �Tocqueville obawia³ siê negatywnych cech demo-
kracji. Za realne uwa¿a³ niebezpieczeñstwo tyranii wiêkszo�ci. Jednak
w przeciwieñstwie do wielu my�licieli, którzy do dzisiaj lamentuj¹ nad sta-
nem demokracji, stara³ siê zrozumieæ si³y jej przeciwne. Zrozumieæ i doce-
niæ. Jego zdolno�æ nielekcewa¿enia antagonisty, ale wrêcz ws³uchiwania
siê w jego g³os, wypatrywania tendencji zagra¿aj¹cych prawid³owemu
wzrostowi ustroju demokratycznego, nie mia³a sobie równych na przestrze-
ni dziejów�81 � napisa³ M. Król.

Tocqueville by³ i jest nadal znany i szanowany. �wiatow¹ s³awê zdo-
by³ g³ównie dziêki napisanej w 1835 roku ksi¹¿ce O demokracji w Amery-
ce. To, ¿e uwa¿nie czytany jest do dzi� we Francji, nie dziwi. Jego dzie³o
skrupulatnie analizuj¹ równie¿ wspó³cze�ni Amerykanie, gdzie studia po-
litologiczne nie ³atwo ukoñczyæ bez przeczytania tej publikacji. I w Polsce
jest ostatnio coraz bardziej popularny. Wielu autorów artyku³ów i prac na-
ukowych odwo³uje siê do jego dorobku82. Raymond Aron twierdzi, ¿e Toc-
queville bardziej nale¿y do historii Stanów Zjednoczonych ni¿ do historii
Francji. �Chyba ¿aden cudzoziemiec � pisze Raymond Aron � nie odci-
sn¹³ tak wyra�nego piêtna na samo�wiadomo�ci obywateli Stanów Zjed-
noczonych i na ich wiedzy o w³asnej republice, jak autor O demokracji
w Ameryce � ksi¹¿ki, której ka¿dy tutejszy uczeñ, od Nowego Jorku po
San Francisco, zna przynajmniej fragmenty, a o której jak¿e wielu uczniów
francuskich nie wie nic, nawet tego, ¿e istnieje�83.

Ameryka by³a eksperymentem przede wszystkim dla ojców za³o¿ycie-
li. By go przeprowadziæ, nale¿a³o spe³niæ wiele warunków wstêpnych, które
nigdzie wcze�niej poza Ameryk¹ nie zaistnia³y. Eksperyment nie musia³
siê wiêc powie�æ. Amerykañska forma rz¹du nie musia³a staæ siê uniwer-
saln¹. Tak¹ jednak siê sta³a. A Amerykanie do dzi� ¿yj¹ w przekonaniu,
¿e w zwi¹zku z tym maj¹ do spe³nienia uniwersaln¹ misjê84.

80 J. Grudziñska-Gross: Wstêp. W: A. de To c q u e v i l l e: Listy..., s. 14.
81 M. K r ó l: Historia my�li politycznej..., s. 143.
82 Przyk³adowo: P. M a n e n t: Problemy wspó³czesnej...; Sokrates i Chrystus. �Wiê��

2003, nr 1; A. K r z e m i ñ s k i: Ta okropna, wspania³a Ameryka. �Gazeta Wyborcza�
z 1�2 lutego 2003.

83 R. A r o n: Esej o wolno�ciach. Prze³. M. K o w a l s k a. Warszawa 1997, s. 21.
84 J. G r a y: Bardzo krótka historia globalnego wolnego rynku. �Res Publica Nowa�

2003, nr 7, s. 68�69.
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Nie dziwi wiêc, ¿e dzie³o Tocqueville�a jest nadal czytane z zaintereso-
waniem. Jest to ksi¹¿ka wci¹¿ ¿ywa i aktualna. Wprawdzie dzieje siê tak
po czê�ci dlatego, ¿e Stany Zjednoczone pozosta³y w zasadzie tym samym
krajem, który opisywa³ Tocqueville, a wspó³czesna Europa pod¹¿a �ladem
Ameryki. Tocqueville obserwowa³ i opisywa³ Amerykanów z dystansem.
Skupia³ siê przede wszystkim na tym, co jest u¿yteczne dla demokracji.
Dlatego tak wiele kwestii odnosi siê do równo�ci oraz spo³ecznych i poli-
tycznych przejawów demokratyzmu.



Agnieszka Turoñ

Cz³owiek w refleksji spo³ecznej Tomasza Manna

Wprawdzie ludzko�æ mog³aby istnieæ, gdyby nikt niczym nie przy-
czynia³ siê do szczê�liwo�ci drugich, ale przy tym niczego jej
umy�lnie nie ujmowa³, jednak¿e stanowi to tylko negatywn¹,
a nie pozytywn¹ zgodno�æ z  cz³owieczeñstwem jako celem samym
w sobie, gdyby ka¿dy nie stara³ siê tak¿e popieraæ celów drugich
ludzi, ile tylko mo¿e.

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralno�ci

Dwudziestowieczna rehabilitacja natury cz³owieka uwidacznia mo¿li-
wo�æ istnienia dystansu wobec w³asnej, cz³owieczej konstytucji; wobec cywi-
lizacji w³asnej. Naturalno�æ przestaje pozostawaæ w krêgu tego, co grzeszne
i hañbi¹ce. �Mit biblijny znakomicie skodyfikowa³ sytuacjê, która utrwali³a
siê w kulturze �ródziemnomorskiej. Sytuacja ta uk³ada siê w taki obraz:
Nago�æ hañbi, a okoliczno�æ ta nie ma racji i nie jest wynikiem umowy,
lecz jest zastana i dana wedle normy transcendentalnej [...]. P r a w d ¹
c z ³ o w i e k a  j e s t  j e g o  h a ñ b a�1 � pisze Leszek Ko³akowski. O nago-
�ci i wstydzie z ni¹ zwi¹zanym czytamy ju¿ na pierwszych stronnicach Pi-
sma �wiêtego, którego s³owa stanowi¹ fundament chrze�cijañskiej doktryny
spo³ecznej. Owoc zakazany najpierw pozwoli³ prarodzicom odkryæ nago�æ
w³asn¹. I tej¿e nago�ci wstydzili siê, a nie czynu ledwo co dokonanego,
który by³ im wzbroniony. Wstyd pojawi³ siê jako poczucie ni¿szo�ci, nie
�sam przez siê�, lecz w wyniku tego, ¿e ich nago�æ sta³a siê przedmiotem
spojrzenia cudzego; stanowi³ on obraz samego siebie widzianego wzrokiem
Boga w sytuacji cz³owieka hañbi¹cej. Jak pisze L. Ko³akowski, �idea na-

1 L. K o ³ a k o w s k i: Epistemologia strip-tease�u. W: I d e m: Pochwa³a niekonse-
kwencji: pisma rozproszone sprzed 1968 roku. Londyn 2002, s. 20.
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go�ci by³a, po zakazie, pierwszym wk³adem informacyjnym do zasobów
ludzkiej wiedzy. [...] Pierwsza doktryna antropologiczna polega³a tedy na
zestawieniu dwóch sytuacji: nagi � odziany. Klasyfikacja ta, w po³¹cze-
niu ze �wiadomo�ci¹, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka nagim i ¿e nago�ci wsty-
dziæ siê trzeba, prowadzi nieuchronnie do takiej konkluzji: nago�æ jest rów-
nie naturalna, co hañbi¹ca, zatem hañbi¹cy jest stan natury albo hanieb-
ne jest byæ cz³owiekiem naturalnym�2. Posiadanie takiej wiedzy jest pierw-
szym przejawem denaturalizacji cz³owieka. Pocz¹wszy od �redniowiecznej
doktryny, która dostrzega³a w biblijnym przekazie transcendentnej, po-
wszechnie wa¿nej prawdy, ¿e cz³owiek z przyrodzenia swego jest nêdzny,
a u³omno�æ jego jest fundamentalna dla zrozumienia �wiata i norm z nie-
go wtórnie wyprowadzonych (podporz¹dkowanie w³adzy ko�cielnej), skoñ-
czywszy na XIX-wiecznej my�li o wzgardzie dla natury jako niemoralnej
i ciemnej; doktryny te stanowi¹ o takiej denaturalizacji cz³owieka.

Wspomniana rehabilitacja XX wieku sprawia, ¿e realno�ci¹ o�rodko-
w¹ �wiata staje siê na nowo naturalno�æ, a wszelkie my�li i dzia³ania zmie-
rzaj¹ do krystalizacji takiego punktu wyj�cia. Nago�æ nie oznacza wsty-
dliwego piêtna, które uto¿samia siê ze zwyczajn¹ zwierzêco�ci¹ i powro-
tem do starego �wiata; nie oznacza rzeczywisto�ci, w której brak wy¿szych
warto�ci, charakteryzuj¹cych jednostki walcz¹ce z przyrodzon¹ hañb¹.
Naturalno�ci nie odmawia siê, lecz wrêcz nadaje wymiar autoteliczno�ci;
wymazuje siê nakaz odkupienia i nie pozwala siê jej w swej zwierzêco�ci
dopatrywaæ piêtna. Nieobecna jest tutaj sk³onno�æ bytu przypadkowego
do pokory i uwielbienia okre�lonej, wy¿szej transcendencji, która sta³a siê
�wiadkiem naszego pohañbienia (dopiero w spojrzeniu Boga Adam i Ewa
dostrzegli upokarzaj¹c¹ ich zwierzêco�æ). Dokonuje siê eliminacji przyro-
dzonej u³omno�ci, ugruntowanej w my�li chrze�cijañskiej, oraz nierówno-
�ci miêdzy Bogiem i natur¹ na rzecz tego, by przezwyciê¿anie tak upoka-
rzaj¹cej cz³owieka dychotomii zezwoli³o na rozdzia³ �wiata niebiañskiego
z ziemskim. Nie mamy do czynienia z eksterminacj¹ doktryny chrze�ci-
jañskiej, lecz z prób¹ powrotu na deski teatru ziemskiego �natury� jako
tej, która bêdzie mog³a stanowiæ o�rodkowe miejsce interesowno�ci ludz-
kiej. Dotychczasowy dramat rozgrywa³ siê w aktach denaturalizacji, gdzie
natura by³a tylko przedmiotem cz³owieczej konstytucji; natomiast porzu-
cenie identyfikacji grzeszno�ci z natur¹ ma doprowadziæ na podobieñstwo
�przewrotu kopernikañskiego� I. Kanta (w jego filozofii transcendentalnej),
do zwrotu ku podmiotowo�ci. Od teraz cz³owiek przestaje byæ przedmio-
tem cudzego spojrzenia, a zaczyna byæ podmiotem, który decyduje o sobie
na podstawie w³asnego wzroku, co automatycznie wyklucza i eliminuje

2 Ibidem, s. 19.
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wstyd i hañbê naturalnego cz³owieka. I tylko dla tych, którzy wyznaj¹
pierwsze podej�cie do kwestii natury, naturalno�æ bêdzie nadal naznaczo-
na grzeszno�ci¹, a poszukiwania i próba przezwyciê¿enia �hañby� przez
ich oponentów � czym� heretyckim. Jak pisze L. Ko³akowski, �tym samym
szukanie prawdy jest samo podejrzane; niejasno wprawdzie, bez formu³
ostatecznych, dociekliwo�æ rozumu wlecze za sob¹ smugê grzechu. Libido
sciendi rodzi siê z diabelskiej podniety�3.

Takowe rozdwojenie natury, w sensie okre�lonego do niej podej�cia,
nadania odpowiedniego charakteru i umiejscowienia jej w �wiecie, prowa-
dzi do stworzenia w obszarze intelektualnych poszukiwañ dwóch oddziel-
nych obszarów i zmagania siê odwiecznie z dwoma typami natury. Pierw-
szy to ten, który naturalno�æ uto¿samiaæ bêdzie ze zwierzêco�ci¹, nadaj¹c
jej charakter grzeszno�ci, a odzienie bêdzie tutaj stanowiæ tylko maskê,
pozór przed hañbi¹c¹ i upokarzaj¹c¹ prawd¹ o cz³owieku. �Cz³owiek nagi
by³ zwierzêciem, nago�æ by³a widokiem spoza granicy w³a�nie przekroczo-
nej. Nago�æ �wiadczy³a o tym, i¿ siê mimo wszystko do dawnego �wiata
nale¿y. Nago�æ jest tedy wstydliwym piêtnem, odzie¿ jest zatajeniem zwie-
rzêco�ci nadal obecnej, jest zatajeniem wstydliwej prawdy o cz³owieku�4

� konstatuje L. Ko³akowski. Drugi � cz³owieczeñstwo bêdzie okre�la³
przez kulturê, nie upatruj¹c w odzieniu cz³owieka próby maskowania cze-
go� hañbi¹cego, a naturê bêdzie traktowaæ jako co� fundamentalnego, lecz
nie w sensie fundamentalnego inwalidztwa ludzkiego, p³yn¹cego z natu-
ry; tylko z czego�, co samo w sobie ma warto�æ najwy¿sz¹ dla cz³owieka
i stanowi o jego samowystarczalno�ci fizycznej i duchowej. �Odzie¿ jest ja-
ko�ci¹ najjaskrawsz¹ [...] nie ma tedy nic fantastycznego w przypuszcze-
niu, ¿e u¿ycie odzie¿y by³o na tyle wspó³czesne z narodzinami owej sa-
mowiedzy wyj�cia, i¿ ustanowi³o w �wiadomo�ci archaicznej podstawowy
znak rozpoznawczy, wokó³ którego utrwali³a siê opozycja �wiata ludzkiego
i ca³ej reszty zwierzêcego pañstwa�5 � pisze L. Ko³akowski.

Równie¿ Tomasz Mann dostrzega³ w tym �wiecie istnienie dwóch po-
rz¹dków; jako genialny obserwator intelektualnej rzeczywisto�ci i wtórnych
jej przejawów w �wiecie empirycznym potrafi³ osadziæ tre�æ swojego dzie³a
w taki sposób, by móc zobrazowaæ dychotomiê intelektualn¹, jaka jest tak-
¿e obecna na pocz¹tku XX wieku i jak¹ obrazuj¹ dwie postaci Czarodziej-
skiej góry: humanista Settembrini i niedosz³y jezuita Naphta. Wed³ug po-
dzia³u L. Ko³akowskiego, humanista reprezentuje typ nago�ci, zwi¹-
zany z kultur¹ odzienia jako waloru cz³owieczeñstwa; jezuita nato-
miast � ten ruch intelektualny, który siêgaæ bêdzie swych fundamentów

3 Ibidem, s. 24.
4 Ibidem, s. 23.
5 Ibidem.
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w micie biblijnym, kodyfikuj¹cym na bardzo d³ugi okres sytuacjê, w któ-
rej odzienie jest mask¹ hañbi¹cej naturalno�ci (wstydliwej nago�ci) cz³o-
wieka.

Wiara w cz³owieka bez przypisywania mu przyrodzonych niedoskona-
³o�ci oraz rozwa¿ania, które maj¹ za podstawy odrodzeniow¹ sentencjê,
¿e nic, co ludzkie, nie mo¿e byæ mi obce, to my�li przekazywane na stron-
nicach Mannowskiej powie�ci przez Settembriniego. Humanista reprezen-
tuje dawne, u�pione przez �redniowieczne mroki si³y intelektualne, zmie-
rzaj¹ce do takiej adaptacji filozofii, by w niej odnale�æ now¹ kosmologiê,
która przyswoi sobie czyst¹ naturalno�æ, nienapiêtnowan¹ grzechem pier-
worodnym i wymogiem purytañskich d¹¿eñ, by dost¹piæ prawa ³aski i zba-
wienia. My�l humanisty poszukuje staro¿ytnej harmonii i jednolito�ci
w konstytucji cz³owieka, dokonuj¹c znacz¹cego rozdzia³u miêdzy cia³em
(natur¹) a duchem.

Rozdzia³ ten nie ma jednak charakteru �redniowiecznego dualizmu,
gdzie dwa przeciwstawne pierwiastki prowadz¹ nieustann¹ walkê i gdzie
obszar �wiata zmys³owego uzale¿niony jest od �wiata nadzmys³owego,
wrêcz zniewolony przezeñ. Kierunek dokonuj¹cego siê podzia³u jest zna-
cz¹cy, bo wychodzi poza t¹ utart¹ przez chrze�cijañstwo drogê, gdzie praw-
d¹ o cz³owieku jest jego hañba, a naturalno�æ nieod³¹cznie wi¹¿e siê
z grzeszno�ci¹ i d¹¿no�ci¹ do odkupienia swojego upokorzenia. Rehabili-
tacja natury prowadzi do takiego rozdzia³u, gdzie prawa, które ni¹ rz¹dz¹,
nie s¹ ju¿ niebiañskie, tylko ziemskie. Mo¿na rzec, ¿e cz³owiek zosta³ spro-
wadzony z odwiecznego zawieszenia na ziemiê. Nie przez przypadek w³o-
ski renesansowy artysta Rafael w centralnej czê�ci swojego fresku Szko³a
Ateñska za pomoc¹ malarskiej metafory ukazuje postaæ Platona i Arysto-
telesa, gdzie pierwszy z nich kieruje uniesiony palec ku niebu, drugi na-
tomiast kieruje swoj¹ d³oñ ku �wiatu zmys³owemu. Arystoteles, wyideali-
zowany przez my�l renesansow¹, pozwala ocaliæ zjawiska i dla zdrowo-
rozs¹dkowego cz³owieka ratuje podstawê wszelkich czynno�ci ¿yciowych
oraz zezwala na rehabilitacjê cz³owieka naturalnego. Miejscem o�rodko-
wym elementów duchowych dla humanisty jest tylko byt ponadziemski
i nie maj¹ one sposobno�ci kierowania obszarami ¿ycia �wieckiego. Cz³o-
wieka od tego momentu nale¿y traktowaæ jako cel wszelkich d¹¿eñ i dzia-
³añ, a uwieñczeniem takiej konstrukcji my�lowej bêdzie Kantowski impe-
ratyw kategoryczny, �¿e ka¿da istota rozumna istnieje jako cel sam w so-
bie, nie tylko jako �rodek�6.

To rozum nade wszystko ma sprawowaæ pieczê nad ¿yciem ludzkim
i tylko w nim; postêpuj¹c zgodnie z jego wytycznymi, mo¿na doznaæ szczê-

6 I. K a n t: Uzasadnienie metafizyki moralno�ci. Prze³. M. Wa s t e n b e r g. War-
szawa 1984, s. 60.
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�liwo�ci, której nie trzeba ju¿ oczekiwaæ dopiero w ¿yciu pozaziemskim.
Settembrini okrywa �wiat³o�ci¹ rozum ludzki, krytykuj¹c wieki, które zo-
sta³y zdominowane przez wa¿no�æ rozumu Boskiego nad cz³owieczym.
Zwrot ku podmiotowo�ci pozwala uwidoczniæ, ¿e dotychczasowa, ta fun-
damentalna u³omno�æ ludzka, na któr¹ zwraca uwagê doktryna �rednio-
wieczna, stanowi³a najwiêksze poni¿enie ludzkiego indywiduum. Wy¿szo�æ
wskazywanych warto�ci duchowych zamiast cz³owieka wzbogaciæ i u³atwiæ
mu ¿ycie na padole ziemskim, upodli³a go i zwiêkszy³a w nim poczucie in-
walidztwa7 nie tylko tego bezpo�redniego, namacalnego. Wyuczy³a wierzyæ
w u³omno�æ samej natury, tego, co przyrodzone i niezbywalne w cz³owieku.
Te cienie, które spowi³y dusze ludzkie, mo¿e zdyskredytowaæ tylko rozs¹-
dek.  Od tego momentu to rozum wyznacza granice prawdy, a sama tre�æ
z niego wyp³ywaj¹ca formu³uje siê na drodze do�wiadczenia. �Nie wiem,
w jaki sposób my�lê, ale wiem, ¿e zawsze my�la³em jedynie za po�rednic-
twem zmys³ów. ¯e istniej¹ twory niematerialne i obdarzone rozumem, nie
w¹tpiê; ale ¿eby mia³o byæ niemo¿ebne Bogu obdarzyæ materiê w³adz¹
my�lenia, o tym w¹tpiê mocno�8 � konstatuje Wolter. Rozum jest w³adz¹
cz³owieka, która w nieomylno�ci i wszechmocno�ci buduje naukê, kulturê,
moralno�æ. Mo¿e siê on opieraæ tylko na swoim autorytecie, eliminuj¹c
wszelkie czynniki irracjonalne. Religiê o�wieceniow¹ mo¿na nazwaæ rozu-
mow¹, poniewa¿ to rozum dopuszcza Boga jako przyczynê tego, co trudno
wyt³umaczalne dla rozumu; ale nie pozwala wkra�æ siê teologicznym roz-
wa¿aniom o tym, ¿e cz³owiek mo¿e orzec cokolwiek o boskiej naturze. Wol-
ter, najwiêkszy racjonalista i deista o�wieceniowy, sam przyznawa³, ¿e nie-
mo¿liwe jest, by istnia³ zegar bez zegarmistrza, a tym samym potwierdza³,
¿e gdyby Boga nie by³o, nale¿a³oby go stworzyæ. S³owa wypowiedziane
przez Woltera, �Ecrasez l�infame� (formu³a, koñcz¹ca zazwyczaj listy do
przyjació³), to walka nie z samym Bogiem, którego mo¿e przyj¹æ i o stano-
wieniu którego decyduje rozum, ale to walka z fanatyzmem, nietoleran-
cj¹ i niszczeniem godno�ci ludzkiej przez dogmatyków.

Humanistê Czarodziejskiej góry mo¿na zaliczyæ z ca³¹ pewno�ci¹ do tej
grupy my�licieli, którzy reprezentuj¹ drugi typ nago�ci; ten, który cz³o-
wieczeñstwo okre�li przez jego kulturê. W odzieniu nie bêdzie widzia³ ma-
ski, zakrywaj¹cej naturaln¹ hañbê jednostki ludzkiej. Humanista nie bê-
dzie upatrywa³ w samej nago�ci czego� wstydliwego czy te¿ u³omnego. Na-
tura ludzka niesie tre�æ niezale¿n¹ od transcendencji i ³aski zbawienia;
nie powinna poszukiwaæ akceptacji w spojrzeniu boskim, lecz w spojrze-
niu wewnêtrznym, które pozwoli cz³owiekowi zwróciæ siê w g³¹b siebie

7 Zob. L. K o ³ a k o w s k i: G³ówne nurty marksizmu. T. 1. Warszawa 1989, s. 17.
8 Vo l t a i r e: Mikromegas, historia filozoficzna. W: I d e m: Tak toczy siê �wiatek...

Prze³. T. B o y - ¯ e l e ñ s k i. Warszawa 1952, s. 161.
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i tam dostrzec najwy¿sz¹ warto�æ. Cz³owieka wyró¿nia spo�ród innych
stworzeñ w³a�nie to, ¿e posiada wszechmocny umys³, a kierowany nim two-
rzy kulturê, która pozwala mu przezwyciê¿aæ niedoskona³o�ci; ta mo¿li-
wo�æ przezwyciê¿enia ich stanowiæ bêdzie dla humanisty o potêdze i do-
skona³o�ci cz³owieka.

Wolter, wielki autorytet Settembriniego, przez ojców �wiêtej Inkwizy-
cji zosta³ nazwany �najmroczniejszym ksiêciem najmroczniejszych zasad�.
Zgodzi³by siê z tym zapewne oponent humanisty, zwolennik powrotu �re-
dniowiecznej my�li, Naphta. Bohater Czarodziejskiej góry wyrazi zachwyt
nad to¿samo�ci¹ prawdy i pohañbienia. Prawdy o cz³owieku, który poprzez
ubranie stara siê j¹ zataiæ, co oznacza, ¿e cz³owiek poni¿ony przez swój
grzech i niepos³uszeñstwo wobec zakazu Boga odczuwa wstyd przed swoj¹
nago�ci¹ i naturalno�ci¹. Tym razem znacz¹cym fragmentem fresku Ra-
faela bêdzie Platoñskie wskazanie ku niebu. Podatnym gruntem oka¿e siê
�redniowieczna my�l, która przyjmie z pietyzmem platoñski rozdzia³ �wiata
na ten dobry, ponadzmys³owy, i ten niszczycielski, zmys³owy. Przejêcie ka-
tegorii my�lowej, która traktuje cia³o jako wiêzienie duszy oraz oczekuje
zbawienia i ³aski, to fundamenty my�li, któr¹ w uproszczeniu mo¿na okre-
�liæ jako �redniowieczn¹ doktrynê chrze�cijañstwa. Upowszechni³a ona tra-
dycjê, w my�l której indywiduum musi d¹¿yæ do zbawienia drog¹ wype³-
niania skrupulatnie nakazów narzuconych przez Ko�ció³.

Cz³owiek ze swej przyrodzonej natury jest niedoskona³ym stworzeniem,
które ma mo¿liwo�æ osi¹gniêcia szczê�cia. Szczê�cie to jednak okupiæ musi
wyrzeczeniami natury cielesnej, przedk³adaniem tego, co pozaziemskiego,
nad to, co doczesne, ascetycznym sposobem ¿ycia i � co najwa¿niejsze �
przyjmowaniem obowi¹zków narzuconych przez tych hierarchów, którzy
w swej czysto�ci s¹ bli¿ej Boga. Poni¿eniem cz³owieka bêdzie pozostawie-
nie go samemu sobie, a odbieraj¹c mu przeciwieñstwo miêdzy nim a Bo-
giem, które pozwoli³o mu wierzyæ, ¿e istnieje potê¿niejsza moc, wynagra-
dzaj¹ca w przysz³o�ci wszelkie cierpienia, p³yn¹ce z tytu³u ludzkiej, natu-
ralnej u³omno�ci, cz³owiekowi odbiera siê wszelkie dostojeñstwa, którymi
zosta³ obdarowany. Cz³owiek pozostaj¹cy tylko w krêgu pierwiastków ra-
cjonalnych zas³uguje na potêpienie; a dla zwolenników metody �przes³u-
chania� (³ac. inquisitio) nale¿y takiego cz³owieka zmusiæ do przyznania
siê, ¿e opêta³y go moce ciemne i mroczne, i wymierzyæ �sprawiedliw¹� karê
za g³oszenie herezji. Ponadto wskazane jest udrêczanie najbardziej hañ-
bi¹cej czê�ci konstytucji cz³owieka, a samookaleczenie cia³a i asceza po-
zwol¹ szybciej na odkupienie duszy. Nie mo¿na zezwoliæ na humanistycz-
n¹ rehabilitacjê cz³owieka naturalnego, poniewa¿ dokona siê wtedy zu-
pe³nego zaprzeczenia idei natury jako czego� wstydliwego i d¹¿¹cego do
zmazania grzechu pierworodnego, nie pozwoli to tak¿e na u�wiadomienie
cz³owiekowi upadku w³asnego.
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�redniowieczny porz¹dek intelektualny skupia³ swoje si³y na poszu-
kiwaniu prawdy, która wyznaczona zosta³a przez s³owo Bo¿e i z³¹czona
by³a nierozerwalnie z wszechmocnym majestatem najwy¿szej transcenden-
cji. Mimo zbrodniczego wystêpku prarodziców, wstyd, jaki odczuli w wyni-
ku spojrzenia Pañskiego, u�wiadamia pó�niejszym interpretatorom, ¿e cz³o-
wiek nigdy dla Boga nie by³ doskona³ym stworzeniem. W rajskim ogro-
dzie nie posiada³ on jeszcze �wiadomo�ci (która pojawi³a siê wraz ze z³a-
man¹ obietnic¹) swojej naturalno�ci, ale od samego pocz¹tku by³a ona
czym� ni¿szym i hañbi¹cym (w przeciwnym wypadku �wiadomo�æ nago-
�ci nie by³aby czym� wstydliwym). St¹d pó�niejsze wnioski o przyrodzo-
nym inwalidztwie ludzkiego istnienia, o krytycznym podej�ciu do ludzkiej
cielesno�ci i rozkoszy oraz mo¿liwo�ci odkupienia tylko poprzez ¿ycie prze-
ciwne naturze ludzkiej.

Doktryna, któr¹ reprezentuje niedosz³y jezuita Czarodziejskiej góry, nie
stanowi tylko pochwa³y dogmatów i wiary, której w przeciwieñstwie do wol-
teriañskiego sposobu ujêcia religii nie mo¿na udowodniæ na drodze postê-
powania rozumowego (które dosyæ czêsto wykracza³o poza dozwolony ka-
non pytañ i odpowiednich odpowiedzi). Nale¿y nie tylko skupiaæ siê na
ustalonej hierarchii, wedle której cz³owiek jest zawieszony, jak konstatuje
�w. Augustyn, miêdzy niebem a nico�ci¹ i musi ci¹gle przezwyciê¿aæ swo-
j¹ grzeszno�æ, walcz¹c nieustannie z pokusami ziemskimi9. W my�li przed-
stawionej przez Naphtê uderza Czytelnika jego wrogo�æ i pogarda dla ¿y-
cia doczesnego, a co za tym idzie � dla cz³owieka jako takiego. Funda-
menty takiej my�li ugruntowane s¹ w wierze, ¿e stan cz³owieka jest ze
swej natury czym� hañbi¹cym i tylko wola boska, wyrzeczenia cielesne
i æwiczenia duchowe pozwol¹ mu odzyskaæ w³asn¹ godno�æ i zmazaæ piêtno
grzechu. Jednak doktryna, ugruntowana w takich fundamentach, w swo-
jej skrajno�ci i radykalizmie mo¿e przejawiæ siê pogl¹dami, które stanowiæ
bêd¹ o powrocie barbarzyñstwa, pogardy dla indywiduum ludzkiego, nie-
nawi�ci i usprawiedliwienia najwiêkszych zbrodni.

Niedosz³y jezuita niezaprzeczalnie bêdzie przedstawicielem tej grupy
my�licieli, któr¹ L. Ko³akowski zaliczy do reprezentantów pierwszego typu
nago�ci, to znaczy tych, którzy cz³owieczeñstwo bêd¹ ³¹czyæ z przyrodzo-
n¹ grzeszno�ci¹ cz³owieka, a prawd¹ o cz³owieku bêdzie jego hañba. Na-
turalno�æ zwi¹zana jest ze zwierzêcym obliczem istoty ludzkiej, a odzie-
nie (które dla humanisty oka¿e siê prób¹ przezwyciê¿enia niedoskona³o-
�ci i atrybutem cz³owieczeñstwa) bêdzie tylko �wiadectwem próby zapo-
mnienia o hañbie, jaka jej towarzyszy, jednocze�nie jednak przypomina-
j¹c o u³omno�ci. Podstawy, od których wychodzi Naphta, skupione bêd¹

9 A u g u s t y n: Wyznania. XII, 7, 7. Prze³. Z. K u b i a k. Kraków 1994.
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nieustannie wokó³ mitu biblijnego, który okre�la³ sytuacjê mentaln¹, pa-
nuj¹c¹ niezmiennie, w opozycji do humanizmu, w kulturze �ródziemno-
morskiej.

Jak pisze L. Ko³akowski: �[...] ¿eby sprzeczno�æ, zawart¹ w do�wiad-
czeniu nago�ci, rzeczywi�cie uchwyciæ [...], nale¿y uczyniæ co� prawie nie-
mo¿liwego, zidentyfikowaæ siê z w³asn¹ kultur¹ i zarazem utrzymaæ wobec
niej dystans obiektywizuj¹cy. Identyfikacja jest potrzebna, aby zachowaæ
w do�wiadczeniu czysto cywilizacyjny sens nago�ci; dystans � aby odzie¿
(»uszacenie«, jak kiedy� mówili) potraktowaæ jako przebranie zwierzêcia,
a nago�æ jako cz³owieka zamaskowanego. Atoli taka niby � schizofrenia
[...] t³umaczy najwa¿niejsze cechy strip-tease�owego teatru�10. Umiesz-
czenie obok siebie tych, funkcjonuj¹cych od zarania dziejów, porz¹dków,
które wspó³wyznaczaj¹ cz³owieczeñstwo, oraz próba stworzenia korelatu
z dwóch odmiennych �typów nago�ci� uzmys³awia tylko wszelkim intelek-
tualnym interpretatorom naszej rzeczywisto�ci, ¿e synteza rywalizuj¹cych
z sob¹ ³adów jest prób¹ nieudan¹. Wydaje siê, ¿e T. Mann zdaje sobie rów-
nie¿ sprawê z niemo¿liwo�ci stworzenia tak dogodnej ilustracji, która ³¹-
czy³aby antynomie przedstawionych porz¹dków. Pisarz niemiecki g³ów-
nego bohatera Czarodziejskiej góry umiejscawia w sporze miêdzy niedo-
sz³ym jezuit¹ a w³oskim humanist¹. Dwóch intelektualistów walczy o du-
szê Hansa Castorpa, który zawsze pozostaje pod wp³ywem b¹d� Settem-
briniego, b¹d� Naphty. Przedstawione wizerunki pedagogów Czarodziej-
skiej góry niezaprzeczalnie s¹ ukazane w zupe³nej opozycji wzglêdem sie-
bie. Na stronnicach powie�ci Hans Castorp nie poszukuje syntezy dwóch
wiod¹cych doktryn spo³ecznych; próba taka zostaje wykluczona i zasad-
ne wydaje siê stwierdzenie, ¿e tocz¹cy siê spór i umieszczenie bohatera
w o�rodkowym miejscu tej szarpaniny intelektualnej maj¹ sprawiæ, ¿e m³o-
dzieniec (który bêdzie decydowa³ o przysz³o�ci swojej ojczyzny) musi do-
konaæ wyboru. Tertium non datur. �Czy Hans Castorp, bohater Czarodziej-
skiej góry [...], przeszed³ zwyciêsko swoj¹ próbê granicy, gdy w marzeniu
i na jawie znalaz³ siê wobec nieoczywisto�ci rozró¿nieñ miêdzy ¿yciem
a �mierci¹, ¿yciem a duchem, dobrem a z³em? Czy potrafi³ dokonaæ wybo-
ru w³asnej drogi? [...] Kim by³, a kim sta³ siê, prze¿ywszy magicznych sie-
dem lat we wnêtrzu zaczarowanej góry � na szczycie, lecz w gruncie rze-
czy w g³êbinie � doprawdy mo¿na by po niemiecku powiedzieæ: »im Zau-
berberg beherbergt«?�11 � pyta El¿bieta Feliksiak.

Hans Castorp pochodzi³ z tradycyjnej niemieckiej, mieszczañskiej ro-
dziny. Dla m³odego ch³opca, który nie umia³ jeszcze w³adaæ widelcem i no-

10 L. K o ³ a k o w s k i: Epistemologia strip-tease�u..., s. 27.
11 E. F e l i k s i a k: Budowanie w przestrzeni sporu. Warszawa 1990, s. 147.
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¿em, najwa¿niejszym pytaniem by³o, czy osi¹gnie kiedy� w przysz³o�ci tak
doskona³¹ precyzjê, by chowaæ podbródek w halsztuku, jak jego dziadek,
mówi¹cy narzeczem dolnoniemieckim. Hans mia³ w sobie od lat m³odzieñ-
czych poczucie pewnego rodzaju �odpowiednio�ci�. W g³êbi duszy wiedzia³,
jakie nale¿y stawiaæ sobie wymagania, jakie mo¿liwe zachowanie jest dla
niego odpowiednie, a jaki sposób bycia wrêcz zakazany. Hans bacznie przy-
gl¹da³ siê tym, od których powinien czerpaæ wiedzê i którzy powinni byæ
jego pierwszymi nauczycielami og³ady i wzorcowego wychowania. �Z dru-
giej strony sto³u wnuk patrzy³ milcz¹co w g³êbokim i nieu�wiadomionym
skupieniu na krótkie, wytworne ruchy, którym chude starcze rêce, z za-
ostrzonymi, wypuk³ymi paznokciami i  zielonym sygnetem na wskazuj¹-
cym palcu prawej rêki, kszta³towa³y na koñcu widelca kês, z³o¿ony z miê-
sa, jarzyny i kartofli, i wk³ada³y go do ust, podczas gdy g³owa z lekka po-
chyla³a siê na jego spotkanie�12.

Dom rodzinny bohatera Czarodziejskiej góry swoj¹ specyfik¹ preten-
dowaæ móg³ tylko do tego, by uzyskaæ miano mieszczañskiej rodziny. Dzia-
dek Hansa by³ cz³owiekiem surowych zasad chrze�cijañskich, a pogl¹dy
i idee, które wyznawa³, by³y wybitnie arystokratyczne. Tylko w¹ska kla-
sa spo³eczna powinna dzier¿yæ ster ca³ego spo³eczeñstwa, zajmowaæ siê
aspektami politycznymi ojczyzny, decydowaæ o losach ka¿dej jednostki
w imiê zalet i umiejêtno�ci, które tylko ta klasa w jego mniemaniu posia-
da³a. Powinno�ci¹ cz³owieka jest zachowanie ojcowskich obyczajów i ³¹-
czenie obecnie zastanych faktów z tymi, które ju¿ przeminê³y; by we
wszystkim, co siê wydarza, dostrzegaæ ci¹g³o�æ tradycji kultury niemiec-
kiej. Przesz³o�æ po³¹czona z tera�niejszo�ci¹ �wiadczy³y o nierozerwalnym
zwi¹zku, który pozostawia³ niewzruszon¹ pewno�æ pielêgnowanej nade
wszystko tradycji. �I pó�niej, we wspomnieniu, kiedy my�la³ o dziadku, mia³
przed sob¹ obraz czego� mocnego, czego� z jednej bry³y i nie daj¹cego siê
zanalizowaæ [...]. [...] odgrywa³a tu rolê sympatia, pokrewieñstwo ducho-
we i wewnêtrzna blisko�æ, które, jak to siê czêsto zdarza, przeskakuj¹ je-
den stopieñ pokrewieñstwa krwi. Dzieci i wnuki przypatruj¹ siê, a¿eby po-
dziwiaæ, a podziwiaj¹, aby siê uczyæ i kszta³ciæ w sobie to, co drzemie
w nich jako dziedziczone cechy�13. M³ody mieszczanin uznawa³ splendor
dziadka i ca³ej klasy mieszczañskiej, do której mia³ zaszczyt nale¿eæ z ty-
tu³u urodzenia i bogactwa tradycji, jak¹ szczyci³a siê jego rodzina. Dostrze-
ga³ w tej klasie widoczny, ju¿ nawet oczami dziecka, majestat oraz dosko-
na³o�æ i precyzyjn¹ zgrabno�æ w ogólnym obyciu i przystosowaniu siê do
zaistnia³ych w ¿yciu codziennym sytuacji. �Swobodnie i nie bez godno�ci

12 T. M a n n: Czarodziejska góra. T. 1. Prze³. J. K r a m s z t y k. Wroc³aw 2004,
s. 30.

13 Ibidem, s. 33, 34.
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d�wiga³ na barkach ciê¿ar wysokiej cywilizacji, któr¹ panuj¹ca klasa upra-
wiaj¹cej handel demokracji miejskiej przekazywa³a swym dzieciom�14.

Hans Castorp dostrzega³ w swojej rzeczywisto�ci co� szczególnego, co
odró¿nia go od m³odzieñców z innej sfery spo³ecznej. Ta identyfikacja
nie dotyczy³a jednak tylko tradycji wyniesionych z domu, ale rozszerza³a
siê na szczególno�æ regionu, który te¿ otrzymywa³ miano najlepszego. Pe-
danteri¹ mo¿e siê wydaæ, ¿e m³ody Castorp wyjechawszy na studia, przy-
sy³a³ regularnie bieliznê do prania, bo w jego mniemaniu tylko w Hambur-
gu umiej¹ prasowaæ w taki sposób, ¿e na mankiecie nie pozostaje ani jedna
zmarszczka. Ten drobiazg by³ w stanie wywo³aæ w nim g³êbokie niezado-
wolenie, równe chyba odczuciu, gdy jako ma³y ch³opiec nie potrafi³ jeszcze
zrêcznie w³o¿yæ po posi³ku serwety do odpowiedniego, srebrnego kó³ka.

Stara³ siê nienagann¹ postaw¹ oraz skrupulatnym przestrzeganiem
zasad dobrego wychowania zatuszowaæ anemiczny i a¿ nader delikatny
wygl¹d. Maj¹c w pamiêci zapewne portret dziadka w �wi¹tobliwym stroju
z ubieg³ego stulecia, w urzêdowym stroju radnego miasta, portret, który
utwierdza³ go w przekonaniu o swojej klasowej potêdze, dostojeñstwie
i szczególno�ci, prowadzi³ Hans Castorp ¿ycie godne jego pochodzenia. �Ma-
lec ws³uchiwa³ siê z g³ow¹ na bok przechylon¹, z zapatrzonymi, rozma-
rzonymi oczami i z jakby sennie, na pó³ otwartymi ustami, w to pra-pra-
pra-pra� w ten tajemniczy zwi¹zek, z pietyzmem pielêgnowany, pomiê-
dzy tera�niejszo�ci¹, jego w³asnym ¿yciem, a tym, co ju¿ dawno minê³o�15.
Jak pisa³ Friedrich Nietzsche, �du¿e s¹ st¹d korzy�ci, je�li czasami cz³o-
wiek w silnym stopniu staje siê obcym swej epoce, i jakby z jej brzegu daje
siê poci¹gn¹æ z powrotem w ocean minionych pogl¹dów na �wiat. Stam-
t¹d spogl¹daj¹c ku brzegowi, obejmuje pewnie po raz pierwszy jego ogól-
ne ukszta³towanie i, gdy siê do niego znowu zbli¿a, ma tê korzy�æ, ¿e
w ca³o�ci rozumie go lepiej ni¿ ci, którzy go nigdy nie opuszczali�16. Prze-
sz³o�æ nie ulega zapomnieniu; przez ca³e m³odzieñcze ¿ycie jest wspó³obecna
w ka¿dej drobnej nawet czynno�ci, wykonywanej z wielk¹ dba³o�ci¹ i zgod-
nie z okre�lonymi zasadami, dla których ¿ywi³ Hans ogromny szacunek.
Nie mo¿na jednak chyba Castorpa pos¹dziæ o tak �wiadome oderwanie siê
od nietzscheañskiego brzegu tera�niejszo�ci, by wykorzystaæ ów wyczyn
do ujêcia i ca³o�ciowego zrozumienia epoki, w której przysz³o mu ¿yæ. Bar-
dziej mo¿na pos¹dziæ go o wyuczony tradycj¹ rodzinn¹ sposób wyra¿ania
siebie w �wiecie ni¿ o �wiadom¹ próbê interpretacji, otaczaj¹cej go  rze-
czywisto�ci. �Albowiem wielu ludzi nigdy nie zaznaje owych momentów

14 Ibidem, s. 41.
15 Ibidem, s. 32.
16 F. N i e t z s c h e: Ludzkie, arcyludzkie. Prze³. K. D r z e w i e c k i. Kraków 2003,

s. 271.
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i s¹ oni sami przerwami i pauzami w symfonii ¿ycia prawdziwego�17 � pi-
sze F. Nietzsche.

Takim by³ Hans Castorp, gdy wyrusza³ �w górê�, nie wiedz¹c jeszcze,
¿e spêdzi tam a¿ siedem lat swojego ¿ycia. Ju¿ pierwsze dni podró¿y od-
dalaj¹ m³odego bohatera od otoczenia i ¿ycia, w którym okazuje siê, ¿e
jeszcze tak mocno nie tkwi. Dla niez³omnego dotychczas m³odzieñca pod-
ró¿ ta staje siê podró¿¹ jego ¿ycia, odrywaj¹c go od miejsca, które przypi-
sa³a mu tradycja domu rodzinnego, niepozwalaj¹ca zapomnieæ o przesz³o�ci
i splataj¹ca siê od zawsze z jego tera�niejszo�ci¹. �Przestrzeñ, podobnie
jak czas, przynosi zapomnienie, ale czyni to, przerywaj¹c dotychczasowe
stosunki cz³owieka z jego otoczeniem, przenosz¹c go w stan pierwotnej wol-
no�ci i czyni¹c w mgnieniu oka nawet z pedanta i osiad³ego mieszczucha
co� w rodzaju w³óczêgi. Mówi siê, ¿e czas to Leta, ale i b³êkit oddalenia
jest takim napojem zapomnienia, a je¿eli dzia³a mniej gruntownie, to za
to o wiele szybciej�18.

�¯aden pr¹d sam przez siê nie jest ani wielki, ani bogaty, lecz ¿e przyj-
muje i unosi tak wiele dop³ywów, to go nim czyni. Tak siê te¿ rzecz ma
z wszelkimi wielko�ciami ducha. Chodzi tylko o to, ¿eby kto� nada³ kieru-
nek, w którym pójdzie koniecznie tak wiele dop³ywów�19 � pisze F. Nietz-
sche. ¯aden cz³owiek nie ¿yje tylko i wy³¹cznie swoim ¿yciem, obowi¹zka-
mi, k³opotami i interesami. Ka¿dy cz³owiek ¿yje tak¿e ¿yciem swojej epoki.
Je¿eli czasy jego ulegaj¹ degradacji, pozbawione s¹ widoków na przysz³o�æ,
bezsilnie zwi¹zane w tera�niejszo�ci wykazuj¹ brak nadziei na rozwój; je-
¿eli czasy takiej epoki nie potrafi¹ wskazaæ na ponadindywidualny sens
wszystkich wysi³ków, to w takim momencie pojawiæ musi siê wspomniana
wielko�æ ducha, a jednostki musz¹ poczuwaæ siê do odpowiedzialno�ci za
to, by swoim czasom nadaæ okre�lony kierunek zmian. �To w³a�nie u ludzi
prawych taki stan rzeczy wywo³uje prawie zawsze skutek poniek¹d para-
li¿uj¹cy, który poprzez sferê intelektualn¹ i etyczn¹ mo¿e obj¹æ te¿ fizyczn¹,
organiczn¹ stronê jednostki�20 � pisze T. Mann. Hans Castorp nie wyka-
zuje ¿adnej chêci dokonania wielkiego dzie³a, nie odczuwa potrzeby unie-
zale¿nienia swojego ¿ycia od norm, jakie wpoi³a mu tradycja mieszczañ-
ska, jego podró¿ �z nizin na wy¿yny� nie ma ukrytego celu, celu, którego
zwieñczeniem mia³aby byæ samodzielna, dojrza³a wizja �wiata, adekwat-
na do tera�niejszo�ci i przysz³o�ci epoki, w której przysz³o mu ¿yæ. Nie na-
le¿y dopatrywaæ siê w przedsiêwziêciu podró¿niczym Hansa Castorpa chêci
wykorzystania, drzemi¹cej w m³odych, nonkonformistycznych duszach,
¿ywotno�ci, bo podró¿nik takowej nie posiada. �Trzeba byæ albo wybitn¹

17 Ibidem, s. 262.
18 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 10.
19 F. N i e t z s c h e: Ludzkie, arcyludzkie..., s. 253.
20 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 42.
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jednostk¹ i niezale¿n¹ indywidualno�ci¹ etyczn¹, co zdarza siê rzadko
i wymaga pod³o¿a bohaterskiego, albo byæ obdarzonym potê¿n¹ ¿ywotno-
�ci¹. Ani jedno, ani drugie nie by³o udzia³em Hansa Castorpa; tak wiêc
by³ on jednak przeciêtny [podkr. � A.T], choæ w dodatnim i nie przyno-
sz¹cym mu ujmy znaczeniu�21 � konstatuje T. Mann.

Jak to mo¿liwe, ¿e autor Czarodziejskiej góry, uznawany za pisarza
niemieckiego mieszczañstwa i sam deklaruj¹cy siê jako taki, swojego bo-
hatera, potomka hanzeatyckiej rodziny hamburskiej okre�la jako przeciêt-
n¹ postaæ epoki, w której przysz³o jej ¿yæ? Mieszczañstwo stanowi ten kr¹g
problematyki mannowskiej, poza który pisarz nigdy nie wykroczy³. Fascy-
nacja dramatem w³asnej klasy i dozgonne przywi¹zanie do tradycji naj-
�wietniejszych czasów kultury niemieckiej przez d³ugi okres nie pozwala³y
na krytyczn¹ analizê i spostrze¿enie przyczyn trwaj¹cego ju¿ rozk³adu
w w³asnym �rodowisku. Nieuchronna katastrofa idea³ów postêpowego,
o�wieceniowego nurtu mieszczañskiej ideologii oraz apogeum �wietno�ci,
przejawiaj¹ce siê w goethowskim humanizmie, ukazana zosta³a tym razem
w najbardziej wysublimowanym i jednocze�nie proroczym wariancie na
stronnicach Czarodziejskiej góry. Nieprzypadkowe staje siê w tym momencie
okre�lenie �przeciêtno�æ� i przypisanie jej g³ównemu bohaterowi. �Niemiecki
mieszczuch � owa, mówi¹c s³owami Heinego, mieszanina jasnego piwa,
k³amstwa i ob³udy � wola³ nie wychylaæ nosa poza cieñ pruskiego or³a.
Takim przejê³a go monarchia wilhelmiñska, a po niej Republika Weimar-
ska�22 � pisze Roman Karst. Dotychczasowa wiara w powrót z³otego wie-
ku nurtu mieszczañskiego, a nade wszystko klasycznego humanizmu, oba-
lona zosta³a przez kolejne wypadki dziejowe niemieckiego narodu. T. Mann
musia³ w koñcu spostrzec, ¿e realia odbiegaj¹ stanowczo od bogactw inte-
lektualnych przesz³o�ci, które mieszczañstwo posiada³o, ale w ramach te-
ra�niejszo�ci ju¿ utraci³o.

Mieszczañstwo, bêd¹ce kiedy� wyrazem wysokiego poziomu artystycz-
nego i intelektualnego, na pocz¹tku XX wieku sta³o siê synonimem fili-
sterstwa i mentalnego zacofania. Oczywista jest zatem konieczno�æ rady-
kalizacji pogl¹dów i uwydatnienie ró¿nicy miêdzy wyidealizowan¹ natu-
r¹ mieszczañstwa a realnym odbiciem w rzeczywisto�ci. T. Mann, najwiêk-
szy idealista powrotu do si³ spo³ecznych nurtu mieszczañskiego oraz inte-
lektualista, który g³êboko wierzy³ w ocalenie jej postêpowych tradycji, prze-
¿ywszy ogrom rozczarowania i dokonawszy skrupulatnej analizy rozk³a-
daj¹cej siê klasy spo³ecznej, musia³ straciæ nadzieje i prze³kn¹æ cierpk¹ go-
rycz. Konstatacja T. Manna na temat prostoty i przeciêtno�ci mieszczañ-

21 Ibidem, s. 42, 43.
22 R. K a r s t: Przedmowa. W: T. M a n n: Czarodziejska góra. T. 1. Warszawa 1953,

s. 6.
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skiego Castorpa, potwierdzenie bezczynno�ci i bierno�ci mieszczañstwa nie-
mieckiego wobec epoki, która potrzebuje �wiadomej krytyki jej przedsta-
wicieli, ¿ywotno�ci, by dokonaæ znacz¹cych zmian, dostrze¿enia niebez-
pieczeñstwa, jakie grozi narodowi niemieckiemu (oraz � co za tym idzie
� ca³ej ludzko�ci), to wyraz samokrytyki Niemca, który ju¿ do koñca swoich
dni bêdzie musia³ d�wigaæ brzemiê wspó³odpowiedzialno�ci nie tylko za losy
swojego kraju, ale � co poka¿e historia � za nazistowski kacet w O�wiê-
cimiu, który stanowiæ bêdzie symbol najwiêkszego ludobójstwa, dokona-
nego przez naród najwybitniejszego klasycznego humanisty J.W. Goethe-
go. �N i k t  n i e  p o z o s t a j e  c a ³ k o w i c i e  t a k i, j a k i m  b y ³, p o z n a -
j ¹ c  s a m e g o  s i e b i e�23 � konstatuje T. Mann. Autor Czarodziejskiej góry
badaj¹c siebie, umiejscowi³ swoj¹ to¿samo�æ w postêpowym nurcie trady-
cji mieszczañskiej i w tej¿e poszukiwa³ korzeni, by poznaæ samego siebie.
Wêdrówka ta u�wiadomi³a mu, ¿e pieñ, z którego wyrós³ i do którego ide-
a³ów pragnie powróciæ, jest ju¿ zdrewnia³y i próchniej¹cy, a konary, które
stanowi³y o szczytowych osi¹gniêciach niemieckiego humanizmu (korona
tego drzewa), wypu�ci³y ju¿ li�cie i owoce, które dawno sta³y siê przejrza-
³e i gotowe s¹ tylko do upadku na ziemiê.

Hans Castorp jest zatem przeciêtnym mieszczuchem. �Z niziny�, prze-
si¹kniêtej prostot¹ i rozk³adem (ale niezbyt widocznym �na dole�) trafia
�do góry�, która stanowi koncentracjê wszystkich bol¹czek i chorób z nizin.
Wszystko dzieje siê jakby w probówce, która nie pozwoli na rozpraszanie
siê poszczególnych elementów badanej choroby i stwarza warunki do naj-
dogodniejszej obserwacji chorobotwórczego bakcyla. Gdy bohater trafia do
lecznicy, czuje siê tam zatem jak w pieleszach domowych. �Kogó¿ tu nie
widaæ! Bogate mieszczki i g³upawe bawidamki, zidiocia³e stare panny i zra-
molali przemys³owcy, plotkuj¹ce ¿ony fabrykantów, nudne histeryczki, by-
walcy domów gry, pró¿niacy wa³êsaj¹cy siê po miêdzynarodowych uzdro-
wiskach�24 � pisze R. Karst i dodaje: �[...] ich tryb ¿ycia, zapocz¹tkowany
chorob¹, jest jednak tylko wiern¹ kopi¹ poprzedniej, »normalnej« egzysten-
cji [...]. Pacjenci lecznicy doktora Behrensa s¹ niezdolni do g³êbszych prze-
¿yæ, ka¿dy z nich b³¹dzi bez celu po czarodziejskiej górze�25. Hans Castorp
poddaje siê zatem z ufno�ci¹ atmosferze, panuj¹cej w sanatorium, pogr¹-
¿a siê w bezsensowno�ci takiego ¿ycia, które ju¿ wcze�niej prowadzi³ �na
nizinach�, a które tutaj przybiera wrêcz formê wynaturzenia. Jak pisze
Marek Wydmuch: �Atmosfera choroby, mimo ¿e w cieplarnianej scenerii
Berghofu, nie daje o sobie znaæ w sposób szczególnie drastyczny, wywiera
nawet na zdrowe natury wp³yw tak przemo¿ny, ¿e Castorp, nie zdaj¹c sobie

23 Ibidem, s. 9.
24 Ibidem, s. 12.
25 Ibidem.
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z tego sprawy, poczyna odczuwaæ gro�ne skutki, tej fascynacji: mi³¹ �wia-
domo�æ jakby zawieszenia w pró¿ni, kiedy nie wymaga siê od niego ¿ad-
nej aktywno�ci�26.

Prostota Hansa Castorpa jest jednak dla T. Manna rodzajem przeciêt-
no�ci, w jeszcze pozytywnym tego s³owa znaczeniu. Wydaje siê, ¿e autor
ksi¹¿ki Buddenbrookowie siêga po ostatni sposób, by uzmys³owiæ upada-
j¹cej klasie mieszczañskiej wielkie niebezpieczeñstwa i ukazaæ najjaskra-
wiej przestrogê, dotycz¹c¹ tej �miertelnej choroby mieszczañstwa, która t³u-
mi sensowne my�li, zabija uczucia, otêpia zdrowy rozs¹dek i prowadziæ
mo¿e tylko do samounicestwienia. Nie tylko lotne umys³y epoki maj¹ mo¿-
liwo�æ dostrze¿enia w przedstawionym karykaturalnie ¿yciu mieszkañców
czarodziejskiej góry w³asn¹ mentalno�æ i kierunek, w jakim zmierzaj¹. To
równie¿ w zwyk³e, proste umys³y �mieszczków� powinna uderzyæ przesad-
na szczero�æ, ironiczna sceneria i cyniczny obraz �wiata literackiego, który
stanowi zwierciad³o rzeczywisto�ci narodu niemieckiego na prze³omie wie-
ków. T. Mann zachowuje jednak w sobie odrobinê nadziei, ¿e mieszczañ-
stwo zdo³a wyj�æ z zaczarowanego krêgu swojego �chocholego tañca� i wy-
kroczy ponad tê przeciêtno�æ i konformizm, w jaki popad³o. Ta przeciêt-
no�æ w znaczeniu pozytywnym to nic innego jak ostatnia nadzieja, tl¹ca
siê jeszcze w g³êbi duszy autora Czarodziejskiej góry, to ostatnie tchnienie
wiary w powrót na deski teatru tradycyjnego, postêpowego, o�wieconego
mieszczañstwa. T. Mann nadaje postaci Hansa Castorpa wymiar niemal
sakralny. Z tych powodów prawdopodobnie g³ównym bohaterem powie�ci
staje siê przedstawiciel, prawie roz³o¿onej i upad³ej klasy spo³ecznej naro-
du niemieckiego. Z tych¿e powodów Hans Castorp dostaje niepowtarzal-
n¹ szansê (jak¹ T. Mann próbuje przekazaæ ka¿demu niemieckiemu przed-
stawicielowi tej¿e kultury i tradycji) wyrwania siebie z �normalnego� trybu
funkcjonowania i spostrzegania rzeczywisto�ci.

Sanatorium Behrensa go�ci nie tylko ludzi uciele�niaj¹cych marazm
i powszechn¹ têpotê, to tak¿e ludzie, których indywidualno�æ i pogl¹dy
bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na samorozwój bohatera. Hans Castorp zo-
staje umieszczony w wirze polemiki, która dotychczas by³a mu nieznana,
a która poch³onie i zmotywuje jego duszê do osobistej wycieczki w g³¹b
siebie oraz pozwoli mu ogarn¹æ horyzonty my�lowe i skonkretyzowaæ swoje
w¹tpliwo�ci. Jak powiedzia³ T. Mann w wyk³adzie dla studentów Uniwer-
sytetu Princeton: �Hans Castorp jako poszukiwacz Graala � pewno nie
my�leli�cie o tym, czytaj¹c jego historiê [...]. Graal [...] to idea cz³owieka,
koncepcja przysz³ego humanizmu, wyros³ego z najg³êbszej wiedzy o cho-
robie i �mierci. Graal jest tajemnic¹, ale humanizm równie¿. Bo sam cz³o-
wiek jest tajemnic¹ i wszelki humanizm polega na poszanowaniu tajem-

26 M. Wy d m u c h: Tomasz Mann. Warszawa 1979, s. 137.
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nicy cz³owieka�27. Hans Castorp zatem zostaje w ca³ej swojej przeciêtno�ci
postawiony przed najwa¿niejszym wyborem, wyborem swojej ¿yciowej dro-
gi. Droga ta jednak stanowi parafrazê ca³ego upadaj¹cego mieszczañstwa
niemieckiego. �Castorp szuka nie tylko ucieczki od przera¿aj¹cej go rze-
czywisto�ci, lecz tak¿e drogi do innego, lepszego ¿ycia [...] jest uosobie-
niem biernej inteligencji mieszczañskiej, produktem kwietyzmu i niedo³ê-
stwa ostatnich generacji hanzeatyckiego kupiectwa [...] niby ostatni Mo-
hikanin odchodz¹cej w przesz³o�æ epoki kroczy wij¹c¹ siê na uboczu �cie¿-
k¹, nie wiedz¹c, dok¹d zaprowadz¹ go zblak³e cnoty mieszczañskie i w³as-
na s³abo�æ�28  � konstatuje R. Karst. W tej drodze towarzyszyæ mu bêdzie
zawsze z jednej strony, humanista Settembrini, z drugiej strony niedosz³y
jezuita Naphta. I tak Hans Castorp pozostanie na stronnicach powie�ci
ca³y czas w drodze, miêdzy dwoma oponentami, walcz¹cymi zaciekle o bez-
bronn¹ duszê  prostego mieszczucha. �Zarówno Settembrini, jak i Naphta
s¹ typowymi »³owcami dusz«, »pedagogami«, którzy pragn¹ kszta³towaæ
ludzi na mod³ê w³asnego �wiatopogl¹du. Znale�li oni doskona³y ³up w oso-
bie �wie¿o upieczonego in¿yniera budowy okrêtów Hansa Castorpa � m³o-
dzieñca jeszcze nie opierzonego intelektualnie, filozoficznie i �wiatopogl¹-
dowo�29 � pisze Cezary Rowiñski.

Settembrini jawi siê Castorpowi jako mieszanina wdziêku i zaniedba-
nia, co przywodzi mu w pierwszej chwili na my�l cudzoziemskich muzy-
kantów; takich, którym rzucano w swej dobroduszno�ci w okresie �wi¹-
tecznym parê fenigów z okien. Jednak Hans ma poczucie pewnej nieokre-
�lonej wytworno�ci wobec humanisty � ten swoj¹ osob¹, sposobem zacho-
wania � wywo³uje poczucie elegancji w osobach z nim obcuj¹cych, powa-
la go inteligencj¹, przejawiaj¹c¹ siê nie tylko w wypowiadanych s³owach,
ale nawet w swobodnej postawie. Nie pozwala mu to podej�æ do W³ocha
z kpin¹ i  pewn¹ wy¿szo�ci¹ z tytu³u zajmowanej przez niego nieokre�lo-
nej pozycji w �rodowisku, w którym Settembrini móg³by zostaæ tylko na-
zwany po prostu �kataryniarzem�. Ta przepe³niona w bogactwa intelek-
tualne postaæ zaczyna intrygowaæ m³odzieñca, przed którym otwieraj¹ siê
dot¹d nieznane  przestrzenie mentalne, a humanista staje siê pierwszym
pedagogiem niedojrza³ej jeszcze duszy bohatera Czarodziejskiej góry. Po-
cz¹tkowo jednak, przywi¹zany jeszcze do�æ mocno do �wiata, który opu-
�ci³, Castorp pozostaje przy zdaniu, ¿e Settembrini jest lekkoduchem i hu-
moryst¹, który bez za¿enowania kpi sobie z zasad rz¹dz¹cych nie tylko
przecie¿ sanatorium, ale de facto ówczesn¹ rzeczywisto�ci¹, z której po-

27 T. M a n n: Wstêp do Czarodziejskiej góry. W: I d e m: Eseje. Warszawa 1998,
s. 89, 90.

28 R. K a r s t: Przedmowa..., s. 14, 15.
29 C. R o w i ñ s k i: Spór Naphty z Settembrinim. W: R. D z i e r g w a: Tomasz Mann

w krytyce i literaturze polskiej. Poznañ 2003, s. 308.
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chodzi m³ody bohater. Nie dostrzega jeszcze g³êbszego przes³ania, jakie to-
warzyszy z³o�liwo�ciom i weso³o�ciom humanisty, które w sposób a¿ nadto
groteskowy czasami i zupe³nie bezpo�redni maj¹ ods³aniaæ brutalnie pewne
dotychczasowe cenne dla Castorpa normy ¿yciowe. �Tak, jestem trochê z³o-
�liwy, ale na nieszczê�cie muszê swoj¹ z³o�liwo�æ marnowaæ na takie b³a-
hostki [...]. Wed³ug mnie jest to najskuteczniejsza broñ rozs¹dku przeciw-
ko mocom mroków i brzydoty. Z³o�liwo�æ to duch krytyki, a krytyka rodzi
postêp i u�wiadomienie�30 � powiada Settembrini.

Humanista odt¹d nie bêdzie odstêpowa³ Castorpa w jego zaczarowa-
nej wêdrówce po mrokach i cieniach swojej duszy, a s³owa humanisty bêd¹
jak bogini Eos (gr. �Hþò) otwierajaca wrota dnia i wyje¿d¿aj¹ca znad brze-
gów oceanu na lekkim rydwanie zaprzê¿onym w Lamposa i Faetona. Hu-
manista wzbudza w bohaterze niejako bunt przeciwko takiej postawie, któ-
ra rozja�niaj¹c i promieniuj¹c swoim blaskiem, stawia jego dotychczaso-
wy sposób podej�cia do rzeczywisto�ci oraz odnajdywania siê w ¿yciu
w do�æ krytycznym �wietle. �Z t¹ panienk¹ by³ zreszt¹ trochê bezczelny,
czu³em siê nawet przez chwilkê za¿enowany. Ale to, co mówi³ potem o god-
no�ci ludzkiej, brzmia³o doskonale, zupe³nie jak przemówienie na jakiej�
uroczysto�ci�31 � mówi Castorp. Nic bardziej nie mo¿e �wiadczyæ o prosto-
cie bohatera, który jeszcze nie dostrzega w kpinie Settembriniego przeka-
zu karykaturalnego jego �wiata; poczuwa on jeszcze, ¿e to s³owa huma-
nisty zdaj¹ siê nie na miejscu, czuj¹c zawstydzenie wzglêdem tak �nieod-
powiedniej postawy�. T. Mann obdarza jednak m³odego przedstawiciela
mieszczañstwa niebywa³¹ intuicj¹, jeszcze w niezbyt zgrabny sposób wy-
ra¿an¹ s³owami, przyrównuj¹cymi wywód Settembriniego o godno�ci ludz-
kiej do uroczystego przemówienia, bo to jest w³a�nie najwiêkszy komple-
ment, jakim potrafi³ go obdarzyæ wnuk radnego miasta, ale tak¹, która
wyczuwa, ¿e sprawy, poruszane przez humanistê s¹ wielkiej wagi, nie-
zrozumia³e dla mieszczucha, ale uderzaj¹ce w te struny jego duszy, które
jeszcze nieznane, ale raz poruszone bêd¹ ju¿ zawsze dawa³y znaæ o swo-
im istnieniu.

Jak pisze E. Felisiak, �przed cz³owiekiem bezradnym wobec wyzwa-
nia granicy (a by³a ju¿ o tym mowa w naszych rozwa¿aniach, ¿e granica
wzywa do przej�cia) zjawia siê jak na zawo³anie diabe³ [podkr. � A.T].
Nadchodzi pod postaci¹ »obcego«, z lewej strony drogi, z wszelkimi atry-
butami utrwalonymi w tradycji � i staje niby znak na drodze rozpoczête-
go do�wiadczenia, skrzy¿owawszy nogi w magiczn¹ figurê pentagramu.
Tak w³a�nie � w sytuacjach krytycznych i rozstajnych miêdzy mo¿liwo-
�ci¹ wewnêtrznego wzrostu Hansa przez do�wiadczenie graniczne a jego

30 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 75.
31 Ibidem, s. 78.
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ewentualn¹ ucieczk¹ z drogi o�wietlanej b³êdnym ognikiem umar³ych [...]
� bêdzie pojawia³ siê ów demoniczny W³och [...], by z przewrotnym hu-
morem przestrzegaæ m³odego cz³owieka przed jego placet experiri�32. Nie
bez powodu zatem sylwetka Settembriniego pojawia siê w rozdziale za-
tytu³owanym Satana. Postaæ, która bêdzie wyci¹gaæ Hansa Castorpa z jego
�czelu�ci�, musi przybieraæ formê wynaturzon¹ i pe³n¹ mocy, z jednej strony
budz¹cych ogromny lêk, z drugiej strony maj¹cych tak¹ si³ê, by wstrz¹-
sn¹æ jego dotychczasowo uporz¹dkowanym �wiatem. Settembrini pojawia
siê w tych znacz¹cych momentach, by przeprowadziæ m³odego bohatera
drog¹ wyznaczon¹ przez jego humanistyczno-o�wieceniowe idea³y, doko-
nuj¹c ca³kowitego przewrotu w jego hermetycznym �wiecie. Na stanowi-
sko Castorpa wzglêdem choroby, która przejawia siê dla niego najczcigod-
niejsz¹ powag¹ i wymaga szacunku, jak równie¿ na wszystkie inne po-
gl¹dy, wzglêdem których prezentuje humanista stanowisko przeciwne, Set-
tembrini nie mo¿e pozostaæ obojêtny. �W kwestiach teoretycznych jestem
nieub³agany i wolê, ¿eby mnie nazywano pedantem, ni¿ ¿ebym mia³ nie
zakwestionowaæ pogl¹dów, które, jak wyg³oszone przed chwil¹ przez pana,
koniecznie powinny spotkaæ siê z opozycj¹...�33 � mówi humanista. Jego
podej�cie do m³odego mieszczucha uzewnêtrznia siê prawie na wyrost wia-
r¹ w rozs¹dek i mo¿liwo�æ przezwyciê¿enia tych pierwiastków, które sta-
nowi¹ fundament dotychczasowej konstrukcji jego osobowo�ci. Nadzieja ta
uzasadniona jest prze�wiadczeniem, ¿e m³ody Castorp jeszcze nie nale¿y
ca³kowicie, przede wszystkim �wiadomie, do ¿adnego konkretnego �wia-
ta. �Wiem, co pan chce powiedzieæ, chce pan powiedzieæ, ¿e nie my�la³ tego
tak serio, ¿e pogl¹dów, które pan wypowiedzia³, nie podziela pan bez za-
strze¿eñ, lecz je sk¹dsi� podchwyci³, jako jedne z mo¿liwych, unosz¹cych
siê niejako w powietrzu�34 � t³umaczy Castorpa Settembrini.

Wszelkie uzasadnienie sprowadzone zostaje przez W³ocha do kwestii
m³odego wieku Castorpa, który dla niego próbuje swoich si³ w �wiecie in-
telektualnej pogawêdki, obieraj¹c zupe³nie przypadkowo ró¿ne pogl¹dy na
rzeczywisto�æ. Poszukiwaæ mo¿na w takim podej�ciu �róde³ w doktrynie
o�wieceniowego filozofa, Locke�a, który uwa¿a³, ¿e cz³owiek pozostaje nie-
zapisan¹ kartk¹ (tabula rasa) i tylko przez poszukiwania (wbrew uzna-
wanym dogmatom) i przez do�wiadczenie (wbrew platoñskim i chrze�ci-
jañskim ideom transcendentnym) indywiduum mo¿e zapisywaæ swoj¹ �kartê
¿ycia�. W tym kontek�cie o�wieceniowy humanista upatruje w Castorpie
m³odego cz³owieka, który poszukuje w³asnego do�wiadczenia, który ma w³a-
�ciw¹  intuicjê, ale nie ma na tyle mocnego i odpowiedniego umiejscowie-

32 E. F e l i k s i a k: Budowanie w przestrzeni sporu..., s. 152.
33 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 115.
34 Ibidem.
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nia w rzeczywisto�ci, ¿e pewne, dla humanisty niepokoj¹ce, sk³onno�ci
mog¹ staæ siê czê�ci¹ sk³adow¹ jego charakteru. Placet experiri. Te próby
s¹ wskazane i dozwolone tylko przez wzgl¹d na m³odzieñcz¹ lekko�æ i nie-
dojrza³o�æ emocjonalno-intelektualn¹ bohatera. I tutaj Settembrini dostrze-
ga swoje zadanie, pedagoga amatora, by nie doprowadziæ do tego, ¿e b³êd-
ne próby i krótkowzroczno�æ m³odzieñca zostan¹ przez niego przyswojone
jako te, które bêd¹ stanowiæ o jego zasadniczej konstytucji.

I tylko Castorp nie dostrzega znaczenia tych s³ów. �Masz tobie � po-
my�la³ Hans Castorp, zbity z tropu i zawstydzony � przecie¿ to istna aria
operowa! Czym¿e j¹ wywo³a³em? Zreszt¹ wydaje mi siê nieco zbyt sucha�35.
Hans nie dostrzega jeszcze w mowach, g³oszonych przez humanistê, g³ê-
bokiej tre�ci, która mia³aby wp³yn¹æ na jego pó�niejsze losy. Zbyt mocno
tkwi on w mieszczañskim �wiecie, dla którego wyra¿enie �cnota�, u¿yte bez
¿enady przez Settembriniego, jest czym� nader niestosownym. M³ody bo-
hater nawet w szkole (która powinna prze³amywaæ wszelkie przes¹dy) t³u-
maczy³ s³owo virtus przez dzielno�æ, co tylko �wiadczy o pewnych ograni-
czeniach mentalnych i poziomie intelektualnym, na jakim pozostawa³ nie
tylko bohater Czarodziejskiej góry, ale ca³a ówczesna, m³oda warstwa klasy
mieszczañskiej. Permanentna krytyka W³ocha i jego  usposobienie, przeja-
wiaj¹ce siê rozdra¿nieniem i ciêtymi s³owami, wymierzonymi pod adresem
pacjentów sanatorium, denerwuje Castorpa. �To urodzony opozycjonista,
do razu zda³em sobie z tego sprawê. Dra¿ni go wszystko, co istnieje, a mu-
szê powiedzieæ, ¿e jest w tym co� niekulturalnego�36 � wypowiada siê Ca-
storp. Wychowanie Castorpa oparte by³o na wpojeniu okre�lonych zasad,
które wynika³y z samego umiejscowienia w mieszczañskiej rodzinie. Je�li
tera�niejszo�æ, tak splataj¹ca siê z przesz³o�ci¹, a nawet, mo¿na by rzec
dobitniej, ugruntowana w samej przesz³o�ci, jest zgodna z tradycj¹ miesz-
czañsk¹ (z okre�lonymi normami), stanowi explicite o jej kulturalnym cha-
rakterze. Dlatego te¿ dla Castorpa W³och (libera³) przejawia brak kultury
w tym, ¿e krytykuje dotychczasowy dorobek i dziedzictwo, przekazane
Castorpowi, bezczeszcz¹c tak¹ postawê, która jest dla m³odego mieszcza-
nina z natury swej godna szacunku, i wymaga siê, by tak¹ pozosta³a.

Castorp nie ma jeszcze ca³kowicie uaktywnionej tej czê�ci charakteru,
o któr¹ pos¹dza go od pierwszych jego s³ów Settembrini, mówi¹cy o m³o-
dzieñczo buntowniczej postawie, poszukuj¹cej i ci¹gle próbuj¹cej swoich
si³ w potyczkach intelektualnych. St¹d tak czêste oburzenie na humani-
stê, który szafuje s³owami bez ¿adnych ograniczeñ. Settembrini u�wiada-
mia jednak Castorpowi te prawid³a o rzeczywisto�ci mieszczañskiej, z któ-
rych sam Hans zdaje sobie pod�wiadomie sprawê. �Nie, nie wydaje mi siê,

35 Ibidem, s. 116.
36 Ibidem, s. 119.
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¿eby na przyk³ad panu, takiemu homo humanus, mog³o siê u nas podo-
baæ; nawet mnie, który przecie¿ stamt¹d pochodzê, ra¿¹ tam ró¿ne rzeczy,
jak teraz widzê, chocia¿ one mnie osobi�cie nie dotykaj¹. [...] Innymi s³o-
wy: twardzi, zimni. A co to znaczy: twardzi i zimni? To znaczy okrutni.
Tam na dole panuje okrutna, nieprzejednana atmosfera�37 � mówi Castorp.
Dlatego te¿ pragnie pozostaæ on na czarodziejskiej górze, gdzie rozpocz¹³
w³asn¹ wêdrówkê w poszukiwaniu swojego miejsca i broni¹c siê przed po-
wrotem do ¿ycia i swojego �rodowiska. Mimo przeciwstawnych odczuæ
i jeszcze niezdefiniowanego stosunku do postaci, która wkroczy³a nagle
w jego ¿ycie, Settembrini bêdzie przy nim pozostawa³ prawie do koñca,
powie�ci.

Nawet w marze sennej, gdy bêdzie poszukiwaæ drzemi¹cych w sobie
namiêtno�ci do kobiety, która pozostaje w powie�ci uosobieniem ¿yciowej
niedba³o�ci, bezrefleksyjnego oddania siê chorobie, prowadz¹cej do zanie-
dbania wszelkiej formy i tre�ci �normalnego� �wiata38, nawet w takich mo-
mentach pojawiaæ siê bêdzie Settembrini. �Napiera³ ramieniem na Settem-
briniego i stara³ siê zepchn¹æ go z miejsca � a W³och sta³ i u�miecha³ siê
subtelnie, sucho i szyderczo pod piêknym ³ukiem czarnych w¹sów; ten w³a-
�nie u�miech obra¿a³ Hansa Castorpa. Pan przeszkadza! � zawo³a³ g³o-
�no. � Niech pan siê st¹d wynosi! Pan jest tylko kataryniarzem i prze-
szkadza pan tutaj!�39. Settembrini spostrzega na drodze m³odego bohate-
ra wielkie niebezpieczeñstwo, obezw³adniaj¹ce i zatrzymuj¹ce go w pracy
nad samym sob¹ i prób¹ intelektualnej aktywno�ci. Tym symbolem z³a,
elementem bez³adu, chorobliwego erotyzmu jest oczywi�cie kobieta. To
w tych momentach, gdy zakochany m³odzieniec stara siê umkn¹æ z obra-
nej �cie¿ki i oddaæ siê irracjonalnym, instynktownym popêdom, pojawia
siê homo humanus, ten wieczny opozycjonista, by z suchym i subtelnym
u�mieszkiem, który budzi nie tylko niechêæ, ale wrêcz oburzenie Castorpa,
wydobyæ go z g³êbin ciemno�ci i nierozs¹dku. Przyczyna namiêtno�ci i sym-
bol niemal biblijnego kuszenia, kobieta, która próbuje wtargn¹æ w ¿ycie
m³odego cz³owieka i nim zaw³adn¹æ to najwiêksze utrapienie humanisty,
z którym przyjdzie mu stoczyæ chyba najciê¿szy bój. Takie s³owo jak �mi-
³o�æ� budzi lêk, gdy¿ moc i si³a tego s³owa potrafi¹ wstrz¹sn¹æ najbardziej
uk³adn¹ konstytucj¹ cz³owieka. Settembrini zdaje sobie z tego sprawê, ¿e
mi³o�æ tylko przeszkadza w przekroczeniu granicy, jaka wzywa m³odego
cz³owieka w intelektualnym obszarze jego wêdrówki. Umys³, pozostaj¹cy
w zniewoleniu ponadzmys³owych omamów i pozwalaj¹cy pozostawaæ cz³o-
wiekowi w obrêbie wszechogarniaj¹cej halucynacji, traci na swej lekko�ci

37 Ibidem, s. 217.
38 M. Wy d m u c h: Tomasz Mann..., s. 144.
39 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 106.
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i ostro�ci. �Zatrzymaæ chce on [Settembrini � A.T.] Hansa Castorpa na dro-
dze do zatopienia siê w sobie, bezp³odnego marzycielstwa, ucieczki od ¿y-
cia�40 � pisz¹ Anna i Jaros³aw Iwaszkiewiczowie oraz dodaj¹: �Jest ona
symbolem Wschodu, który mie�ci w sobie wszystkie te rozk³adowe elementy,
jest dla Manna wcieleniem ca³ego uroku i niebezpieczeñstwa kultury nie
zachodnioeuropejskiej. Tym to w³a�nie wp³ywom przeciwstawia Mann en-
tuzjastê kultury Zachodu, wiecznego rezonera i moralizatora, sympatycz-
nego, choæ teatralnego W³ocha � Lodovica Settembriniego�41.

Dla niego sposób my�lenia, jaki symbolicznie w powie�ci przedstawia
wybranka Castorpa, jest niezgodny z europejskimi formami ¿ycia. Wydaæ
mo¿e siê absurdalne, ¿e Settembrini  w paru mi³osnych gestach jest w stanie
dostrzec tak wielkie niebezpieczeñstwo. Ale dla takiej intelektualnej oso-
bowo�ci jak Settembrini mi³o�æ staje siê tylko ograniczeniem, pokus¹, któ-
ra stanowi przeszkodê w poszukiwaniu swojej pozycji w �wiecie. Jednak
postaæ wybranki Castorpa (pani Chauchat) nie jest tutaj tylko barier¹
w znamiennej wêdrówce bohatera. Jak ju¿ zauwa¿ono, T. Mann porów-
nuje K³awdiê Chauchat do elementów kultury Wschodu w opozycji do pier-
wiastka europejskiego Zachodu, jednocze�nie parafrazuj¹c konflikt miê-
dzy pani¹ Chauchat a w³oskim humanist¹. �Niech siê pan nie nastawia
wewnêtrznie wed³ug nich, niech pan siê nie zara¿a ich sposobem my�le-
nia, ale niech im pan raczej przeciwstawi swoj¹ w³asn¹, wy¿sz¹ istotê,
i niech pan uwa¿a za �wiête to, co dla pana, syna Zachodu, boskiego Za-
chodu � dla syna cywilizacji, z natury i z pochodzenia jest �wiête, na przy-
k³ad czas�42 � wykrzykuje Settembrini. Cywilizacja Wschodu przynosi do
kultury zachodniej pewn¹ melancholiê, która porusza serca i mami dusze
czyste i rozs¹dne; tak¹ melancholi¹ jest dla humanisty uczucie mi³o�ci, któ-
re pozostawia cz³owieka w bierno�ci. Settembrini jednak idzie dalej w swym
intelektualnym wywodzie i dostrzega w takiej cywilizacji  przejaw non-
szalancji w stosunku do czasu. Nonszalancja ta jest oznak¹ barbarzyñ-
stwa dla cz³owieka postêpu i wiecznego, �wiadomego samorozwoju, nie-
skalanego irracjonalno�ci¹ uczucia.

W tych krytycznych momentach na stra¿y pozostawa³ zawsze Settem-
brini. �Tak móg³ zagadn¹æ jeden tylko cz³owiek � kto�, kto przeszkadza.[...]
By³ to ten sam subtelny i humanistyczny u�miech [...] i Hans Castorp po-
czu³ nie tylko wstyd i otrze�wienie, ale jednocze�nie i pewn¹ wdziêczno�æ,
bo zrozumia³, ¿e trzeba mu tego u�miechu�43. Spotkanie z homo humanus

40 A. i J. I w a s z k i e w i c z o w i e: Czarodziejska góra. W: A. R o g a l s k i: Tomasz
Mann w oczach krytyki �wiatowej. Warszawa 1975, s. 120.

41 Ibidem.
42 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 262.
43 Ibidem, s.  260.
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sprawi³o, ¿e w bohaterze Czarodziejskiej góry obudzi³a siê chêæ porzuce-
nia mieszczañskiego �wiata g³upoty i otêpienia, przezwyciê¿enia biernej
postawy i niedo³êstwa ostatnich pokoleñ tej¿e klasy spo³ecznej. Castorp raz
pobudzony porzuca swoj¹ obojêtno�æ i próbuje przekroczyæ granicê, któr¹
dotychczas wyznacza³y pielesze domowego spokoju i dostatku, bierna nie-
chêæ i nieanga¿owanie siê w sprawy ludzkie. Hans Castorp odczuwa po-
trzebê, by poddaæ siê czyjemu� wp³ywowi, bo tylko on mo¿e stanowiæ na-
turalne pobudzenie do pocz¹tku zaczarowanej wêdrówki w g³¹b siebie,
w poszukiwaniu siebie, i przez siebie ukszta³towanej. Jak pisze E. Felisiak:
�Sprzyja obecno�æ cz³owieka bliskiego i obecno�æ przeciwnika. Aby prze-
kraczaæ swoje kolejne granice, trzeba do�wiadczyæ Drugiego, a któ¿ bar-
dziej, je�li nie adwersarz i »obcy« uprzytamnia rzeczywist¹ sytuacjê cz³o-
wieka wobec innych: szansê otwarto�ci i ryzyko zniszczenia�44. Na ten mo-
ment spotkania i jego pozytywnych aspektów, które wp³ywaj¹ na odnale-
zienie w³asnej to¿samo�ci, zwraca³ uwagê równie¿ ¿ydowski filozof Em-
manuel Levinas. Najwa¿niejszym sposobem identyfikacji Ja jest rela-
cja Ja ze �wiatem, która stanie siê fundamentem do dalszych jego rozwa-
¿añ. �Prawdziwa i �ród³owa relacja miêdzy nimi, w której ja ods³ania siê
w³a�nie jako To¿-Samy w �cis³ym sensie, ma postaæ przebywania w �wie-
cie. Sposób, w jaki Ja istnieje wobec »innego« �wiata, polega w³a�nie na
przebywaniu, na uto¿samianiu siê przez istnienie w nim jak u siebie�45.
St¹d te¿ obcowanie To¿-Samego i Innego dla filozofa ma naturê mowy
i tylko w ten sposób mo¿e wydarzyæ siê relacja transcendentnego Innego
wobec To¿-Samego, jako ruch od Ja do Innego, jako �twarz¹ w twarz�.
Hans Castorp w³a�nie w takim sensie potrzebuje obecno�ci Settembriniego
z jednej strony jako oponenta, który zagra¿a jego dotychczasowej wizji
�wiata; z drugiej strony jako rozmówcy, którego nauki i postawa pobudz¹
go do poszukiwañ w³asnego Ja. Bo jedynie w rozmowie z drugim cz³owie-
kiem jednostka mo¿e odnie�æ siê nie tylko do otaczaj¹cej rzeczywisto�ci (bo
tego mo¿na dokonaæ w samotnym procesie my�lowym), lecz do swoich wy-
powiedzianych na g³os my�li i krytyki tych¿e my�li przez oponentów. �Albo
raczej, gdy ty wyja�nia³e� mi te sprawy, jako homo humanus; gdy¿ ja, przy
swym dotychczasowym braku do�wiadczenia, nie mia³em, naturalnie, wiele
do powiedzenia i zawsze mog³em tylko uwa¿aæ za niezwykle godne s³y-
szenia to, co mówi³e�. Dziêki tobie tylu rzeczy siê dowiedzia³em, tyle zro-
zumia³em� [...] Có¿ wiedzia³bym o tym wszystkim, gdyby nie ty? [...] Chcê
ci podziêkowaæ, ¿e� przez te siedem miesiêcy tak uprzejmie siê mn¹ zaj-
mowa³, mn¹, niedowarzonym smarkaczem, na którego zwali³o siê tyle wra-

44 E. F e l i k s i a k: Budowanie w przestrzeni sporu..., s. 154.
45 E. L e v i n a s: Ca³o�æ i nieskoñczono�æ. Esej o zewnêtrzno�ci. Prze³. M. K o w a l -

s k a. Warszawa 2002, s. 23.
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¿eñ; ¿e� by³ mi pomoc¹ w æwiczeniach i eksperymentach, ¿e stara³e� siê
wp³ywaæ na mnie�46 � konstatuje Hans Castorp.

I tylko raz jeden humani�cie nie uda³o siê uratowaæ duszy Castorpa
przed ciemno�ciami jego namiêtno�ci. Niebezpieczeñstwo, które dostrzega³
tylko przenikliwy obserwator rzeczywisto�ci, a którym to niebezpieczeñ-
stwem by³o uczucie Castorpa do pani Chauchat, sprawi³o, ¿e bohater by³
w stanie przez chwilê porzuciæ ca³y dorobek intelektualny, który otrzyma³
od humanisty, a tym samym zaprzepa�ciæ szansê opuszczenia �wiata obo-
jêtno�ci i marazmu. W starciu z czym� takim, jak irracjonalna strona du-
szy ludzkiej, nawet Settembrini musia³ z³o¿yæ broñ, bo Castorp nie by³ na
tyle jeszcze siln¹ jednostk¹, by dokonaæ odpowiedniego dla humanisty roz-
strzygniêcia. Zgodzi³by siê zapewne Settembrini ze s³owami F. Nietzsche-
go: �Ba³wochwalstwo mi³o�ci, jakiemu oddaj¹ siê kobiety, jest w gruncie
rzeczy i pierwotnie sztuczk¹ ich m¹dro�ci, w tym znaczeniu, ¿e przez ca³e
to idealizowanie mi³o�ci potêguj¹ sw¹ w³adzê i w oczach mê¿czyzn wyda-
j¹ siê coraz bardziej godne po¿¹dania�47. Zw³aszcza ¿e nie potrafi³ on ura-
towaæ m³odego bohatera przed chwil¹ s³abo�ci, gdy ten by³ w stanie za-
przepa�ciæ dla wielkiej namiêtno�ci przebyt¹ krêt¹ drogê swojego umys³u.
�Gwizda³bym na nich, gwi¿d¿ê na wszystkich tych Carduccich i na wy-
mown¹ Republikê [najwiêkszy mentor i idea Settembriniego � A.T.], i na
postêp ludzko�ci w czasie, bo ciê kocham!�48 � wyznaje Castorp w chwili
totalnego szaleñstwa.

Settembrini uprzytomni³ Hansowi, ¿e nadszed³ czas budowania w³a-
snej drogi poszukiwañ istoty ¿ycia i �wiata49, czas pog³êbienia w sobie woli,
by otworzyæ siê na wszystko, co zwraca siê w jego stronê. Egzystencja na
czarodziejskiej górze wypiera ze �wiadomo�ci m³odego bohatera �filozofiê�
oraz pragmatyzm �wiata nizin i kszta³tuje w nim postawê otwart¹ na
wszelki byt (w najogólniejszym sensie). Castorp pragnie poznaæ wiêcej, pra-
gnie przenikn¹æ granicê, przed któr¹ zosta³ postawiony. Jego postawa, któ-
rej podwaliny stworzy³o spotkanie z Settembrinim, ma zaprzeczyæ niemo¿-
no�ci widzenia i s³yszenia. Postawa ta ma byæ dowodem na Heraklitejskie
powiedzenie, i¿ �Z³ymi �wiadkami s¹ oczy i uszy dla ludzi maj¹cych du-
sze barbarzyñców�50. Bohater za� Czarodziejskiej góry, przybywaj¹cy do
sanatorium, to cz³owiek o duszy prostaka. Jednak ma ona dla T. Manna
w postaci m³odego pokolenia upadaj¹cej klasy spo³ecznej wymiar pozytyw-
ny i st¹d te¿ stanowi podatny grunt na to, by uaktywniæ w niej dwie for-

46 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 347.
47 F. N i e t z s c h e: Ludzkie, arcyludzkie..., s. 209.
48 T. M a n n: Czarodziejska góra..., s. 359.
49 E. F e l i k s i a k: Budowanie w przestrzeni sporu..., s. 160.
50 K. L e � n i a k: Materiali�ci greccy w epoce przedskokratejskiej. Warszawa 1972,

s. 192.
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my ludzkiego istnienia (tego wy¿szego): s³yszenie i widzenie. Humanista
prawie do koñca pozostanie przy m³odzieñcu jako przyczynek do jego in-
telektualnej podró¿y oraz jako stra¿nik wobec krêto�ci �cie¿ek. Castorp po-
trafi jednak bardzo sprawnie wykorzystaæ narzêdzie Settembriniego,
w jakie go wyposa¿y³, przeciwko samym pogl¹dom humanisty. Mo¿liwo�æ
otwarcia siê powoduje, ¿e jest on w stanie dostrzec naiwn¹ wiarê w opty-
mizm o�wieceniowy, rozum i moc postêpu. U�wiadamiaj¹c sobie, ¿e ma
mo¿liwo�æ podejmowania w³asnych decyzji, oraz uprzytomniwszy sobie
zwi¹zek woli ze swoj¹ postaw¹, Hans Castorp otwiera siê na inne pogl¹dy,
z którymi przychodu mu siê spotkaæ.

Z prawej strony drogi podchodzi do Castorpa inna, równie znacz¹ca
dla jego dalszej wêdrówki postaæ, niedosz³y jezuita Naphta. I od tego mo-
mentu Hans pozostaje w drodze miêdzy Settembrinim a Napht¹, którzy
walcz¹ o jego duszê w trakcie operationes spirituales. Castorpa porywa
upodobanie Naphty do nadawania charakteru doskona³o�ci czynno�ciom
s³u¿¹cym oderwaniu siê od �wiata i stworzenia w celu obcowania z naj-
wy¿sz¹ Istot¹. Powo³uj¹c siê na tradycjê domu rodzinnego, Naphta przy-
pomina mu o warto�ciach, które pieczo³owicie w nim pielêgnowano. Wy-
chowany w surowo�ci zasad chrze�cijañskich, wykazuje wiêksze zainte-
resowanie konstatacjami ni¿ nieznanymi opiniami, które swymi korzeniami
siêgaj¹ znanych mu dogmatów i wzmacniaj¹ wiarê Ko�cio³a, ni¿ niezna-
nymi (lecz równie porywaj¹cym dotychczas) opiniami na temat porzuce-
nia spo³eczno-politycznej bierno�ci i zaanga¿owania siê w o�wieceniowy
postêp. �Z odwag¹ w³a�ciw¹ prostaczkom zabra³ g³os i mówi³ zapatrzony
w przestrzeñ: � Kontemplacyjno�æ, odosobnienie: w tym co� jest, z tym
mo¿na siê zgodziæ. [...] Gdy siê nad tym zastanawiam i je�li mam prawdê
powiedzieæ, to ³ó¿ko � mam na my�li le¿ak, rozumiej¹ panowie � w dzie-
siêæ miesiêcy da³o mi wiêcej korzy�ci i nasunê³o wiêcej my�li ni¿ m³yn,
w jakim ¿y³em na równinie w ci¹gu wszystkich minionych lat, temu nie-
podobna zaprzeczyæ�51 � powiada Castorp. Dusza m³odego bohatera staje
siê w jednakowym stopniu podatna na opinie propagatora bezwzglêdne-
go pañstwa Bo¿ego, co na opinie zwolennika nieustannego postêpu. Na-
phta ma tê przewagê nad humanist¹, ¿e skupia w sobie pogl¹dy znane
i szanowane w�ród klasycznych przedstawicieli mieszczañstwa, nadaj¹c
im wysoki stopieñ radykalizmu i bezwzglêdno�ci. Tre�ci przekazywane
w sposób wymowny przez jezuitê s¹ bardzo dobrze ugruntowane w psy-
chice Hansa, st¹d te¿ ekstremalny charakter pogl¹dów nie od razu budzi
sprzeciw w bohaterze. Postawa otwarto�ci na otaczaj¹c¹ go rzeczywisto�æ
i opinie, z którymi przychodzi mu siê zmierzyæ, zak³adaj¹, ¿e Naphta mo¿e
staæ siê tak¿e kluczowym nauczycielem na drodze istotnych poszukiwañ.

51 T. M a n n: Czarodziejska góra. T. 2. Prze³. J. £ u k o w s k i. Wroc³aw 2004, s. 37.
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Tym bardziej, ¿e szafuje on has³ami godnymi poszanowania i do�æ mocno
znanymi przez bohatera z domu rodzinnego.

Jak pisze R. Karst: �Krwawe mity tego jezuity godz¹ w zdobycze nauk
i w³adzê rozumu, który oponent W³ocha chcia³by podporz¹dkowaæ �lepym
wymogom wiary. O ile genez¹ nauki Settembriniego s¹ zdobycze kultury
O�wiecenia, o tyle doktryna Naphty czerpie po¿ywkê z �redniowiecznych
praktyk inkwizycyjnych i dualistycznej teorii, która rozszczepia �wiat na
wiecznie zwalczaj¹ce siê metafizyczne pierwiastki ducha i natury�52. Na-
phta wprowadza zamêt w ¿ycie m³odego bohatera, który przejawia zain-
teresowanie signum mortificationis, pozostaj¹cym w krêgu tematów bar-
dzo pobudzaj¹cych jego prost¹ naturê do dalszych rozmy�lañ wokó³ �mierci.
Spotyka³ siê z ni¹  w wieku dzieciêcym dosyæ czêsto, a z czasem widok jej
i wra¿enie stawa³y siê czym� normalnym. Przyzwyczajony do �mierci i obyty
z ni¹ odczuwa³ j¹ przede wszystkim zmys³owo; ubogi jeszcze w przemy-
�lenia zachowywa³ spokój i nale¿n¹ powagê. Rzeczowo�æ Naphty i ch³ód,
z jakim podchodzi³ do poruszanej tematyki (�mieræ jest tylko ostatecznym
upadkiem cielesno�ci ludzkiej), pokrywa³y siê z rzeczowo�ci¹ i ch³odem ma-
³ego Hansa, dla którego wydarzenie to mia³o przede wszystkim charakter
materialny. Tylko dziecko ma tak wyostrzone zmys³y, ¿e potrafi dostrzec
�obco�æ� zmar³ego, a przecie¿ upadek cia³a implikuje jednocze�nie u³om-
no�æ doczesno�ci i materialnego charakteru ¿ycia ludzkiego. �Nie przypo-
mina³ wcale dziadka, ale lalkê woskow¹ naturalnej wielko�ci, któr¹ �mieræ
podsunê³a zamiast niego i która by³a przedmiotem tych wszystkich reli-
gijnych i uroczystych poczynañ�53. Dziadek pozostawa³ tylko ju¿ cia³em,
a obraz ten wyra�nie zapad³ dziecku w pamiêæ. W kilka lat pó�niej w po-
tyczce intelektualnej z humanist¹ Settembrinim Naphta wypowiada s³o-
wa, które s¹ dowodem pogardy dla ¿ycia i dostojeñstwa zdrowia. �Czym¿e
ona jest i ku czemu zmierza, ta moralno�æ pana Settembriniego! Jest sprzê-
gniêta z ¿yciem, a wiêc s³u¿y jedynie po¿ytkowi, natomiast w po¿a³owa-
nia godnym stopniu brak jej heroizmu. Zmierza do tego, aby dziêki niej
cz³owiek doszed³ do podesz³ego wieku, osi¹gn¹³ szczê�cie, zdoby³ maj¹tek
i zachowa³ zdrowie, kropka i koniec. Ta filisterska ideologia rozs¹dku i pra-
cy jest dla niego etyk¹�54 � mówi Naphta. A �mieræ jest tylko przyczyn-
kiem do tego, by u�wiadomiæ sobie marno�æ cia³a ludzkiego oraz bezsen-
sowno�æ ci¹g³ej witalno�ci i d¹¿enia do dóbr doczesnych. Jednak �mieræ
ma posmak pewnej duchowej wy¿szo�ci cz³owieka nad innymi istotami or-
ganicznymi i tymi, którzy kurczowo trzymaj¹ siê ¿ycia (porzucaj¹c wiarê
w ¿ycie po �mierci). Oznacza zatem od strony duchowej upadek cia³a, co

52 R. K a r s t: Przedmowa..., s. 16.
53 T. M a n n: Czarodziejska góra. T. 1..., s. 37.
54 Ibidem, T. 2..., s. 119.

6 Studia Politicae...



82 My�l polityczna

implikuje jej dostojeñstwo, bo cz³owiek przekracza granicê ¿ycia cielesne-
go i przechodzi na tê stronê, która stanowi pocz¹tek �¿ycia prawdziwego�.
�Bo zd¹¿aæ bêdzie cz³owiek do swego wiecznego domu/ i krêciæ siê ju¿ bêd¹
po ulicy p³aczki/ zanim siê przerwie srebrny sznur/ i st³ucze siê czara z³o-
ta/ i dzban siê rozbije u �ród³a/ i w studniê ko³owrót z³amany wpadnie/
i wróci siê proch do ziemi, tak jak ni¹ by³/ a duch powróci do Boga, który
go da³/ Marno�æ nad marno�ciami � powiada Kohelet � / wszystko mar-
no�æ�55. Castorp staje siê bli¿szy w tym momencie pogl¹dom, ¿e duchowe
æwiczenia pozwalaj¹ na wyzwolenie siê spod fatalno�ci i przypadkowo�ci
cia³a oraz przyrody. �Istotnie by³o to absurdem, on jednak s¹dzi, ¿e je�li
siê dobrze zastanowiæ, to rzeczy absurdalne mo¿na uznaæ z punktu wi-
dzenia duchowego za godne czci [...], gdy¿ by³a wyrazem tego samego wy-
zwolenia siê spod fatalno�ci i faktyczno�ci, tej samej dumnej niepodleg³o-
�ci, nie chc¹cej abdykowaæ przed tak bezmy�ln¹ si³¹ jak natura��56 � kon-
statuje Hans Castorp, czym wprawia w zak³opotanie i smutek swego pierw-
szego pedagoga. M³ody bohater posuwa siê dalej w ferworze tocz¹cego siê
sporu miêdzy Napht¹ a Settembrinim, i wyra¿a swoj¹ opiniê, ¿e ci, którzy
sprawiaj¹ wra¿enie dzielnych ¿yciowo i do tego ¿ycia nader przywi¹za-
nych, wyra¿aj¹ w swej postawie niemo¿liwo�æ zaistnienia �mierci, gdy¿ nie
s¹ godni jej majestatu.

Bohater Czarodziejskiej góry wielokrotnie jeszcze pozostaje w zgodzie
z niedosz³ym jezuit¹. Wreszcie pojawia siê w trakcie jego wêdrówki osob-
nik podzielaj¹cy pogl¹d tak mocno krytykowany przez humanistê, ¿e cho-
roba jest czym� wznios³ym i godnym szacunku. Castorp ugi¹³ siê pod ar-
gumentacj¹ Settembriniego, a teraz ch³onie ka¿dy kontrargument Naph-
ty, który utwierdza go we wcze�niejszym stanowisku. Kult niedoli cia³a
i aprobata cierpienia fizycznego, poszukiwanie w tym dostojeñstwa � spro-
wadzaj¹ siê do tego prostego stwierdzenia, ¿e cia³o jest wiêzieniem dla du-
szy. Prawd¹ o cz³owieku jest jego hañba, która przejawia siê w cielesno-
�ci, a natura ludzka ulega zepsuciu na skutek grzechu pierworodnego.
Choroba budzi w cz³owieku duchowe zado�æuczynienie, próbê przezwy-
ciê¿enia naturalnej u³omno�ci cz³owieka. Hans Castorp zgadza siê na tak¹
fundamentaln¹ u³omno�æ cia³a ludzkiego, która stanowi jednocze�nie
usprawiedliwienie �rodków pozwalaj¹cych utrzymaæ go w dyscyplinie. �No,
twierdzi³ Hans Castorp, mo¿na siê bezwarunkowo na to zgodziæ, ¿e je�li
siê przeciwstawia cia³o i ducha, to z³a, szatañska zasada jest uciele�niona
przez cia³o... cha, cha! Uciele�niona... o ile cia³o naturalnie jest natur¹ �
naturalnie natur¹ to te¿ siê nie�le uda³o! � a natura w przeciwieñstwie
do ducha i rozumu jest zdecydowanie z³a, z³a mistycznie, jak mo¿na po-

55 Koh 12, 5�8. W: Biblia Tysi¹clecia. Poznañ 2003.
56 T. M a n n: Czarodziejska góra. T. 2..., s. 55.
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wiedzieæ�57. Pozwala to Castorpowi wyt³umaczyæ sobie wszystkie razy, któ-
re otrzymywali szpicrut¹ m³odzieñcy w szko³ach i domach rodzinnych. Sam
raz, uderzenie z r¹k silniejszego kolegi (poniewa¿ z tytu³u pozycji towa-
rzyskiej, jak¹ zajmowa³, wzglêdem niego takiej kary nie wymierzano), przy-
równuje do czego� z jednej strony nikczemnego, lecz z drugiej � mistycz-
nego. I wydawaæ siê mo¿e, ¿e tylko z sympatii do Settembriniego i z po-
wodu uroku i plastyczno�ci jego wywodów m³odzieniec przyznaje mu po
jakim� czasie, ¿e choroba stanowi zaprzeczenie godno�ci i dostojeñstwa in-
dywiduum.

Jak pisze F. Nietzsche, �Có¿ majaczyli kaznodzieje moralni o wewnêtrz-
nej »niedoli« z³ych ludzi! Có¿ nam ³gali nawet o nieszczê�ciu ludzi namiêt-
nych! [...] A co na ostatek dotyczy recepty tych wszystkich dusznych leka-
rzy i ich zachwalania twardej, radykalnej kuracji, to wolno spytaæ: czy to
nasze ¿ycie jest rzeczywi�cie do�æ bolesne i uci¹¿liwe, by z korzy�ci¹ by³o
wymienienie go na stoicki sposób ¿ycia i skamienia³o�ci? N i e  j e s t  n a m
t a k  � l e, b y � m y  s i ê  � l e  m i e æ  m u s i e l i  n a  s p o s ó b  s t o i c k i!�58

Takowym duszpasterzem jest Naphta. Castorp, ws³uchuj¹cy siê w jego s³o-
wa, nabiera przekonania, ¿e wytworzone w nim samym moralno�æ i wiara
w pewne zasady, tak mocno poddawane pod ostrze krytyki homo huma-
nus, nie do koñca musz¹ byæ to¿same z zacofaniem i zastojem my�lowym.
Naphta w utarczkach s³ownych okazuje siê lepszym szermierzem ni¿ Set-
tembrini. Jak przysta³o na kaznodziejê, którego zalecenia pozostaj¹ w du-
chu surowo�ci i podawaniu w w¹tpliwo�æ my�li optymistycznie nastawio-
nego do ¿ycia apologety; potrafi on dokonaæ takich rozstrzygniêæ, ¿e ob-
raz zapalczywego W³ocha ukazuje siê anachroniczn¹ prób¹ powrotu do
idea³ów o�wieceniowych. �Jest bardzo staro�wieckie i zacofane: panuje
w nim bur¿uazyjne o�wiecenie i przedwczorajsze wolnomy�licielstwo, bê-
d¹ce ju¿ tylko po¿a³owania godnym upiorem [...]. Wzi¹³ sw¹ zabobonn¹
wiarê � po niemiecku taka wiara nazywa siê w³a�nie »wêglarsk¹« � wiarê
w rozum, wolno�æ, postêp ludzki i ca³e to pe³ne pud³o klasycystyczno-miesz-
czañskiej ideologii moralnej [...]�59 � konstatuje Naphta. I z upodobaniem
roztrz¹saj¹cy problem antagonizmu materii i ducha, w my�l nietzscheañ-
skiego ³garstwa o bolesno�ci ¿ycia, nadaje niedosz³y jezuita materii cha-
rakter bezw³adno�ci i nieporadno�ci. A idea³y, o które zapalczywie walczyæ
chce humanista, stanowi¹ tylko dalekie pozosta³o�ci, które porzuci³ za sob¹
duch. Settembrini zaczyna siê Castorpowi jawiæ jako wolnomy�liciel, któ-
remu tylko wydaje siê, ¿e walczy z przemoc¹ i autorytaryzmem. W taki to
sposób stara siê przenikn¹æ duszê m³odzieñca Naphta, którego ideologia,

57 Ibidem, s. 111.
58 F. N i e t z s c h e: Wiedza radosna. Prze³. L. S t a f f. Kraków 2003, s. 168.
59 T. M a n n: Czarodziejska góra. T. 2..., s. 160.
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jak ka¿da, potrzebuje permanentnej obecno�ci wroga (Settembrini) i m³o-
dych umys³ów, by posiadaæ zaplecze zwolenników.

�Wielki o�wieceniowy dyskurs o stosunku wiary do rozumu wpisany
jest w szczególnie niepokoj¹cy Nietzschego program humanizmu. Wywy¿-
szenie natury ludzkiej i spo³eczny egalitaryzm umniejszaj¹ce ró¿nice miê-
dzy lud�mi, których ³¹czy wspólna natura i wynikaj¹ce z niej uprawnienia
polityczne, to elementy humanizmu, które z jednej strony g³êboko ra¿¹
skromno�æ Nietzschego, a z drugiej strony obra¿aj¹ jego mi³o�æ do nad-
przeciêtnych, wybitnych dokonañ ludzkiego ducha. Humanizm jest wy-
razem niskiego i zak³amanego zadufania w sobie ludzko�ci, fa³szywej dumy
gotowej napiêtnowaæ ka¿dego niepokornego. [...] Dlatego humanizm jest
wstecznictwem pod pozorem postêpu, jest nihilizmem�60. �wiatopogl¹d Na-
phty, skonstruowany na podstawie tak¿e wypowiedzi Nietzschego61, od-
zwierciedla zapalczyw¹ krytykê pogl¹dów humanistyczno-o�wieceniowej
elity i zwraca siê przeciwko ideom Settembriniego. Udaje siê uwidoczniæ
problemy antagonizmu materii i ducha w taki sposób, ¿e m³ody bohater
Czarodziejskiej góry poddaje siê tym wywodom i barwnej postaci, która je
przedstawia. Naphta skupia uwagê na swojej osobowo�ci i pogl¹dach, które
w sprawny sposób o�mieszaj¹ naiwny idealizm humanisty. Hans Castorp
poddaje siê w niektórych momentach do�æ wymownie wp³ywom jezuity,
porzucaj¹c dotychczasowe nauki poczciwego W³ocha, a swoj¹ postaw¹
umieszcza siê po stronie krytyka tego, co dla Nietzschego jest zadufanym
wstecznictwem. �Przeciwieñstwo ¿ycia i religijno�ci daje siê sprowadziæ do
przeciwieñstwa czasu i wieczno�ci. Postêp bowiem zachodzi jedynie w cza-
sie, nie ma go w wieczno�ci, w której nie ma te¿ ani polityki, ani kraso-
mówstwa. W niej sk³ada siê, rzec by mo¿na, g³owê na ³onie bo¿ym i za-
myka siê oczy�62 � wyra¿a swoj¹ my�l antyo�wieceniow¹ Castorp.

Jak zauwa¿y³ ju¿ L. Ko³akowski w artykule Epistemologia strip-te-
ase�u, sporu miêdzy dwoma �typami nago�ci� nie wymy�li³ wiek XX, a dys-
kusja ta siêga swymi korzeniami a¿ mitu biblijnego. Z jednej strony zapo-
cz¹tkowa³ on sytuacjê, w której jedyn¹ prawdziw¹ konkluzjê stanowi spo-
krewnienie prawdy i nago�ci w takim stosunku, ¿e ta pierwsza przejawia
siê w pohañbieniu cz³owieka, a � co za tym idzie � spokrewniona z ni¹
cielesno�æ (nago�æ) równie¿ o pohañbieniu �wiadczy. Z drugiej strony taka
kodyfikacja mitu biblijnego sprowokowa³a grzeszn¹ pokusê rozumu do po-
szukiwania odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnione jest twierdzenie, ¿e
prawd¹ cz³owieka jest jego hañba; a ¿e rozum dociekliwy jest i trudno mu

60 J. H a r t m a n: Byæ przyjacielem Nietzschego. W: A. P r z y b y s ³ a w s k i: Nietz-
sche 1900�2000. Kraków 1997, s. 238, 239.

61 N. H o n s z a: Tomasz Mann � arystokrata ducha. Wroc³aw 1993, s. 68.
62 T. M a n n: Czarodziejska góra. T. 2..., s. 118.
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by³o wykoncypowaæ tak¹ prawdê (bo irracjonalne elementy nie stanowi¹
dla niego dowodu), zacz¹³ jej poszukiwaæ w oderwaniu od bytu boskiego.
Zatem: quid est veritas?63

Poszukiwania trwaj¹ przez stulecia, pozostaj¹c jednak niezmiennie
w obrêbie dwóch antagonizmów, jaki uwidocznione zosta³y równie¿ w Cza-
rodziejskiej górze T. Manna. Spór, który toczy siê na oczach m³odego miesz-
czanina, nie jest zatem dyskusj¹ now¹, lecz siêgaj¹c¹ przede wszystkim
fundamentów wszelkich cywilizacji i kultur. �Nie jest to spór prowadzony
oczami Hansa Castorpa; spór Settembriniego z Napht¹ to spór prowadzo-
ny oczami ca³ej europejskiej kultury, to spór rozdartej �wiadomo�ci ca³ej
europejskiej tradycji humanistycznej, która od czasów renesansu na pró¿no
usi³uje odnale�æ w³asn¹ to¿samo�æ. To spór Makiawela z Pascalem, Robe-
spierre�a z Rousseau; tych dwu zawsze by³o razem, nierozdzielni, jak dwie
po³owy tego samego zdania�64 � pisze Krzysztof Karasek. Te dwie posta-
wy pozostaj¹ w krêgu tego samego tematu (w dziele Manna okre�lone
przez poszukiwania odpowiedniej koncepcji dwudziestowiecznego huma-
nizmu; w my�li Ko³akowskiego � jako wybór miêdzy jednym b¹d� dru-
gim typem nago�ci), a ró¿nica polegaæ bêdzie na wyborze odpowiedniej drogi.
�S¹ ca³o�ci¹. Nie mog¹ obyæ siê bez siebie. Do tego stopnia, ¿e wydaj¹ siê
nie wystêpowaæ  jako dwie postacie, lecz jako wcielenia tej samej postaci,
jako dwie wersje tego samego tematu (kto� móg³by powiedzieæ: moralite-
tu), dwie pokusy; dwie szanse urzeczywistnienia osobowo�ci wspó³czesne-
go intelektualisty�65 � dodaje K. Karasek. Poniewa¿ Settembrini i Naph-
ta to tylko dwie wersje tego samego tematu (poszukiwanie prawdy o cz³o-
wieku i jego miejscu w rzeczywisto�ci), trudno by³oby pogodziæ tych opo-
nentów. Podobnie jak niby-schizofrenia L. Ko³akowskiego, któr¹ dostrze-
ga na scenie strip-tease�owego teatru, wynikaj¹ca z niezdolno�ci po³¹cze-
nia dwóch inklinacji (jak¿e sprzecznych z sob¹ ujêæ nago�ci). Problema-
tyczna staje siê niemo¿liwo�æ dyskusji i doprowadzenie jej do konsensusu,
gdy¿ intencja intelektualistów jest identyczna, lecz punkt wyj�cia, a co za
tym idzie � tak¿e metoda, s¹ zupe³nie odmienne. W tych jednak dwóch
znosz¹cych siê nawzajem antagonizmach widzi T. Mann wielkie niebez-
pieczeñstwo. Ka¿dy z oponentów stara siê poj¹æ cz³owieka, ka¿dy z nich
jest pewny swych racji, ka¿demu brak zrozumienia dla drugiej strony
w tocz¹cym siê sporze. Niemo¿no�æ zapanowania zgody miêdzy Settem-
brinim a Napht¹, wyp³ywaj¹ca z tych samych przes³anek intelektualnych,
lecz z ró¿nego punktu wyj�cia i metody, nie pozwala ¿adnemu z nich na

63 J, 18, 38. W: Biblia Tysi¹clecia...
64 K. K a r a s e k: W¹tpliwo�ci dotycz¹ce Settembriniego. W: R. D z i e r g w a: Tomasz

Mann w krytyce..., s. 281.
65 Ibidem.
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zrozumienie i ods³oniêcie pe³nego wymiaru cz³owieka. Ka¿dy z nich pozo-
staje w obrêbie swojego stanowiska i jedyne, co im pozostaje, to dysputa,
uwidaczniaj¹ca wzajemne niedoskona³o�ci i sprzeczno�ci oraz uzmys³awia-
j¹ca w ogólnym zarysie (obiektywnie), ¿e ka¿dy z nich jest kalek¹ w sen-
sie intelektualnym (przede wszystkim humanistycznym), poniewa¿ stwo-
rzony tylko z jednego aspektu, pozostaj¹cy w jednym zakresie i nie do-
puszczaj¹cy innego znaczenia. �Naiwno�æ humanizmu Settembriniego wy-
daje siê Mannowi tak samo karykaturalna, retoryczna i nadêta, jak he-
glowska demonologia Naphty. [...] Zarówno jeden, jak i drugi � tu praw-
da Manna wy³ania siê w ca³ym blasku jego my�li � nie daje cz³owiekowi
szansy. Pierwszy przez ob³o¿enie go humanistycznymi obowi¹zkami, na-
kazami, których kategoryczno�æ w odczuciu Settembriniego nie wymaga
uzasadnieñ, drugi � obowi¹zkami wobec Historii, które nie wymagaj¹
motywacji, tak kategoryczno�æ ich jest dla Naphty oczywista�66  � konsta-
tuje K. Karasek. U³omno�æ tych pogl¹dów wynika z ich jednostronno�ci,
z kurczowego trzymania siê swojej wiary i obrony swojego stanowiska. Upa-
dek tego stanowiska, próba zdyskredytowania tej wiary s¹ to¿same z upad-
kiem jej przedstawicieli. Potwierdzenie podstaw swoich pogl¹dów stanowi
ich sens ¿ycia, a zachwianie tych fundamentów prowadziæ mo¿e tylko, po
pierwsze i najwa¿niejsze, do �mierci intelektualno-duchowej, po drugie �
do �mierci fizycznej. Ujêcie Settembriniego i Naphty sprowadza siê do krót-
kowzroczno�ci i homogeniczno�ci pojêcia prawdy. Prawda ka¿dego z nich
jest jedna, niedopuszczaj¹ca do siebie jakiegokolwiek innego bytu i jeste-
stwa. To¿sama z nimi duchowo i materialnie. Zatem: usque ad necem.

Ogólnie te dwa porz¹dki (konkretnie natomiast w Czarodziejskiej gó-
rze Settembrini i Naphta) mog¹ wype³niaæ siê szczê�liwo�ci¹, poczuciem
bezpieczeñstwa i pewno�ci poprzez to znacz¹ce ograniczenie, jakim jest
niedopuszczenie do g³osu innej mo¿liwo�ci ponad t¹, której siê jest przed-
stawicielem. A uzasadnieniem i odpowiednim ugruntowaniem jest istnie-
nie kogo�, kto racji nie ma, oraz kogo�, kogo dyskusja i argumentacja prze-
konaæ mog¹ o s³uszno�ci przedstawionej tezy. Settembrini ma Naphtê, Na-
phta ma Settembriniego. Obydwaj pragn¹ posiadaæ Hansa Castorpa.

Bohater Czarodziejskiej góry jest cz³owiekiem bezradnym wobec we-
zwania granicy, jednocze�nie jednak cz³owiekiem, który postanawia zbu-
dowaæ swoje wewnêtrzne domostwo  na pograniczu innych �wiatów, za-
gra¿aj¹cych jego integralno�ci67. Niebezpieczeñstwo przejawia siê w g³o-
sach, z których ka¿dy ma swoj¹ racjê istnienia. Ka¿dy z tych g³osów �wy-
¿szych regionów� intelektualnych domaga siê duszy Castorpa, chce nim
zaw³adn¹æ i przekonaæ do swojej m¹dro�ci ¿yciowej. Cz³owiek (wyznacza-

66 Ibidem, s. 281, 282.
67 E. F e l i k s i a k: Budowanie w przestrzeni sporu..., s. 148.
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j¹cy okre�lon¹ ideê) bêdzie jednocze�nie preceptorem na drodze Castorpa
w poszukiwaniu prawdy o sobie, a co za tym idzie � o cz³owieku w ogóle
oraz tym, który bêdzie chcia³ natchn¹æ bezbronnego m³odego cz³owieka
swoimi pogl¹dami, by dokona³ w³a�ciwego wyboru (w domy�le tylko jego
�wiatopogl¹d jest s³uszny). Esencjonalne dysputy filozoficzne, w których
argumenty przeciwników znosz¹ siê wzajemnie, a dla spostrzegawczego
obserwatora równie¿ uzupe³niaj¹, uzmys³awiaj¹, ¿e warto�ci nadrzêdne
obydwu porz¹dków nie s¹ absolutnymi racjami, a w przewa¿aj¹cej mie-
rze oracje o wysublimowanej formie stanowi¹ tylko asumpt do tego, by za-
pewniæ nie tylko m³odego bohatera o s³uszno�ci wyznawanego �wiatopo-
gl¹du, ale by uchroniæ przede wszystkim siebie przed unicestwieniem (za-
gro¿enie zawsze istnieje w s³owie oponenta). M³ody mieszczanin w przeded-
niu narodzin faszyzmu umieszczony zosta³ po�rodku tocz¹cego siê sporu
bytów � wydawaæ by siê mog³o � absolutnych i koniecznych. �O duszê
ka¿dego z nas, jak o duszê Castorpa, walcz¹ dwa duchy, jeden lotny, nie-
wymierny, jasny, drugi przyziemny, ciemny: anio³ Settembriniego i diabe³
Naphty�68 � pisze K. Karasek. Hans Castorp musi zatem, ze wzglêdu na
specyficzne umiejscowienie i znacz¹c¹ rolê, która zosta³a mu powierzona
przez pisarza niemieckiego mieszczañstwa, dokonaæ rozstrzygniêcia. Wy-
bór ten ma byæ wskazówk¹ nie tylko dla rozk³adaj¹cej siê niemieckiej kla-
sy mieszczañskiej, ale tak¿e dla ludzko�ci na prze³omie wieków, która po-
trzebuje pouczenia przed zbli¿aj¹cym siê demonem XX wieku. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e przez wszystkie stronnice powie�ci nieporadny Castorp
stara siê ³¹czyæ dwa porz¹dki, z którymi przychodzi mu siê zmierzyæ inte-
lektualnie, tak by nikogo nie uraziæ, a jednocze�nie przyswoiæ sobie jak
najwiêcej tego, co s³uszne z dwóch �wiatów. Czy zatem: in medio stat ve-
ritas?

Hans Castorp w ostatecznym rozstrzygniêciu nie dokonuje jednak wy-
boru, to znaczy nie zostaje wyznawc¹ ani humanizmu Settembriniego, ani
demonologii Naphty. Ponadto nie wybiera trzeciej drogi, która stanowiæ
mia³aby zrêczne po³¹czenie, kwintesencjê jego próby stworzenia korelatu
dwóch porz¹dków. Odrzuca zatem zasadê: usque ad necem Settembrinie-
go lub Naphty, czyli wiarê w s³uszno�æ absolutn¹ i konieczn¹ jednego
z porz¹dków; jak równie¿ odrzuca zasadê: in medio stat veritas, wynika-
j¹ca z jego nieporadno�ci w spotkaniu z intelektualistami, w my�l której
stara³ siê zachowaæ równowagê, by nie ulegaæ ¿adnej ze stron jednoznacz-
nie, a która jednocze�nie pozwala³a na ryzykowne otwarcie siê na men-
torskie spotkania. Jak zauwa¿a Stanis³aw Barañczak: �Hans Castorp,
o którego duszê Naphta i Settembrini wci¹¿ od nowa walcz¹, nie ma ju¿
prawa my�leæ o godzeniu tych dwu sprzecznych stanowisk: doprowadziæ

68 K. K a r a s e k: W¹tpliwo�ci dotycz¹ce Settembriniego..., s. 287.
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do harmonii pomiêdzy ¿ar³ocznym molochem a jego niemal bezbronn¹ ofia-
r¹ by³oby raczej trudno. Nie ma prawa ju¿ my�leæ o drodze po�redniej,
lawiruj¹cej miêdzy skrajno�ciami: okazywa³o siê bowiem wielokrotnie, ¿e
trzeciej drogi po prostu nie ma, ¿e w sporze miêdzy humanizmem z zor-
ganizowanym terrorem mo¿na opowiedzieæ siê tylko po jednej stronie�69.
Zatem mo¿na by rzec, ¿e wyborem Castorpa jest w³a�ciwie brak wyboru.
To rezygnacja ze skupienia w jedno�æ ró¿norodno�ci, �cieraj¹cych siê na-
wzajem w sporze Settembrini � Naphta, to tak¿e niezgoda na ca³kowite
przyjêcie jednej z dwóch przedstawionych mu ideologii. Jedna z nich to
pyszny racjonalizm, racje anachroniczne tkwi¹ce w o�wieceniowej wierze;
naiwny racjonalizm, który utorowa³ drogê i pozwoli³ w swoim zadufaniu
wkra�æ siê irracjonalnym elementom. �Czym¿e w gruncie rzeczy by³ fa-
szyzm z jego straszliwymi konsekwencjami, je¿eli nie erupcj¹ irracjonal-
nych mocy w mieszczañski [podkr. � A.T.] �wiat uspokojony fanfarami
tego rodzaju racjonalistów, co Settembrini�70 � pisze C. Rowiñski. Druga
z nich to nawi¹zanie do mistyki krwi i ziemi, starogermañskiej, ciemnej
mitologii, to powrót do barbarzyñstwa i upodlenia cz³owieka przez dru-
giego cz³owieka, to rodz¹ca siê ideologia, bêd¹ca w przysz³o�ci mentalnym
usprawiedliwieniem Holocaustu.

Naphta wyznaje apologiê wojny, terroru, gwa³tu, przemocy i bezpra-
wia; grzmi przeciwko bur¿uazyjno-kapitalistycznej konkretyzacji rzeczy-
wisto�ci; przejawia pogl¹dy ugrupowania rewolucyjnych konserwatystów,
którzy byli przez d³ugi czas sojusznikami faszystów. Podgl¹dy bohatera
stanowi¹ eklektyczny zlepek najmêtniejszych pierwowzorów intelektual-
nych epoki. Odrzuciwszy rozum, zwraca siê przeciwko idea³om kultury
�ródziemnomorskiej; porzuciwszy wzorce, jakie ukszta³towa³ humanizm,
popiera ideologiê pogardy, nienawi�ci i zbrodni. W poszukiwaniu pierwo-
cin cz³owieczeñstwa wielkie umys³y filozoficzne zaczyna³y dokonywaæ roz-
dzia³u w�ród istot ¿ywych, wychodz¹c od kategorii �animal� na kategorii
�ratio� koñcz¹c. Naphta porz¹dek ten odwraca, dyskredytuje poczynania
ludzkiego rozumu i przejawia drwinê wobec postawy lêku przed krwi¹
u �przyjació³ ludzko�ci�, a kult ¿ycia identyfikuje pogardliwie z mieszczañ-
stwem i tchórzostwem w oczekiwaniu na nadej�cie czasów idei ponadin-
dywidualnej i ponadosobowej, która bêdzie bez wahania po�wiêcaæ jednost-
ki. Czy¿ w tym w³a�nie nie przejawia siê dwudziestowieczny totalitaryzm,
usprawiedliwiaj¹cy kategori¹ nadcz³owieka (nie chodzi tu o nietzscheañ-
sk¹ koncepcjê nadcz³owieka � jednostki obdarzonej wol¹, moc¹, jednost-
ki twórczej) bestialstwa dokonywane przez niego na istocie zaklasyfiko-

69 S. B a r a ñ c z a k: Zmieniony g³os Settembriniego. W: R. D z i e r g w a: Tomasz
Mann w krytyce..., s. 265.

70 C. R o w i ñ s k i: Spór Naphty z Settembrinim..., s. 329.
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wanej do kategorii podcz³owieka? ��wiatopogl¹d i idee Naphty stanowi¹
eklektyczny zlepek wszelkiego rodzaju mêtów i szumowin zebranych z in-
telektualnego ¿ycia epoki. Byæ mo¿e jest w tym nieco racji, ale czy¿ sama
ideologia faszystowska nie by³a �ciekiem, do którego sp³ywa³y wszystkie
brudy rozk³adaj¹cego siê �wiata mieszczañskiego [podkr. � A.T.]?�71 �
konstatuje C. Rowiñski. M³ody mieszczanin zatem nie mo¿e dokonaæ wy-
boru miêdzy dwoma oponentami, z których ka¿dy próbuje poj¹æ cz³owieka
i umie�ciæ go w odpowiednim miejscu w �wiecie, gdy¿ obydwa porz¹dki
zwi¹zane s¹ z najgro�niejszym monstrum XX wieku, rodz¹cym siê w krê-
gu upadaj¹cego mieszczañstwa niemieckiego. �Nie po stronie Naphty �
zreszt¹ tak¿e nie Settembriniego, obaj s¹ gadu³ami. Jeden jest lubie¿ny
i z³o�liwy, a drugi gra wci¹¿ na tej swojej tr¹bce rozumu i wyobra¿a so-
bie, ¿e otrze�wi nawet szaleñców; to jest niesmaczne. Jest to filisterstwo
i czysta etyka bez religii, co do tego nie mo¿na mieæ w¹tpliwo�ci. Ale nie
my�lê siê te¿ wypowiadaæ za ma³ym Napht¹ i jego religi¹, tym guazzabu-
glio Boga i diab³a, dobra i z³a, które zmierza do tego, aby jednostka na
³eb, na szyjê rzuci³a siê w odmêty i mistycznie zagubi³a w powszechnym
bycie�72 � decyduje Castorp.

M³ody mieszczanin Czarodziejskiej góry pozostaje, byæ mo¿e absurd-
alnie to zabrzmi, przy sobie samym. Nie dokonuj¹c znacz¹cego wyboru
miêdzy przedstawionymi dwoma porz¹dkami, pozostaje sam sobie przewod-
nikiem. Nie jest jednak tym samym samotnym cz³owiekiem, który zawita³
na czarodziejsk¹ górê, lecz samotnikiem � tym razem �wiadomym swo-
jej decyzji, widz¹cym niebezpieczeñstwo w �wiecie, który odchodzi, który
pozwala na zawitanie u progu wieków ideologii zbrodniczej i niszcz¹cej wszel-
ki humanizm. Samotno�æ (nie tylko w wymiarze egzystencjalnym, ale
przede wszystkim ideologicznym) Hansa Castorpa to zgoda m³odego bo-
hatera na permanentn¹ czujno�æ, to zgoda na cz³owieka, którego istot¹
jest pozostaj¹ca w jego wnêtrzu sprzeczno�æ. P e ³ n e  p o j ê c i e  c z ³ o w i e -
k a  to tragiczne rozdarcie miêdzy sprzeczno�ciami, które s¹ fundamental-
ne dla konstytucji cz³owieka. Uniezale¿nienie od jakiegokolwiek porz¹d-
ku to zgoda na niby-schizofreniê L. Ko³akowskiego, to uniezale¿nienie
swojego upadku duchowego od jakiejkolwiek absolutnej racji. To pozosta-
wienie cz³owieka w sprzeczno�ci z samym sob¹. Jak powiedzia³ Charles
Baudelaire: �[...] po�ród praw, o których by³a mowa w ostatnich czasach,
przeoczono jedno, w którym przecie¿ wszyscy s¹ zainteresowani: prawo
zostawania w sprzeczno�ci z samym sob¹�73. Zatem ostatecznie: omnia mea
mecum porto.

71 Ibidem, s. 315.
72 T. M a n n: Czarodziejska góra..., T. 2..., s. 148.
73 K. K a r a s e k: W¹tpliwo�ci dotycz¹ce Settembriniego..., s. 286.
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Ró¿ne strony natury ludzkiej wyra¿aj¹ siê w ró¿nych typach �wiato-
pogl¹dów. Cz³owiek ¿yje w powi¹zaniu ze �wiatem, w tym �wiecie siê re-
alizuje. Prze¿ywanie tej zewnêtrznej warstwy, która otacza jednostkê
i wzglêdem której ustanawia siê zwi¹zek zale¿no�ci cz³owieka do �wiata,
pozwala na rozwój nauk humanistycznych. Próba rozwi¹zania �zagadki
�wiata i ¿ycia� jest prób¹ odnalezienia siê indywidualnej egzystencji
w zderzeniu z rzeczywisto�ci¹. W wyniku tej przygody cz³owieka ze �wia-
tem, w który zostaje on naturalnie wrzucony, tworz¹ siê ró¿ne filozofie.
�Filozofia powstaje w wyniku starcia siê z ¿yciem indywidualnej egzystencji
i jest prób¹ wydarcia mu jego tajemnicy. Jakkolwiek do koñca tajemnicy
tej nie udaje siê roz�wietliæ, niemniej jednak filozofia dostarcza pewnego
punktu oparcia dla dzia³ania cz³owieka i jako taka stanowi krok w opa-
nowywaniu rzeczywisto�ci�74 � pisze El¿bieta Paczkowska-£agowska. In-
dywidualne zmaganie siê ze �wiatem dotyczy przede wszystkim zawsze
tylko pewnej strony rzeczywisto�ci, któr¹ cz³owiek odczuwa bardziej lub
poszukuje jej zrozumienia. Ludzie zostaj¹ umieszczeni w �wiecie w tak ró¿-
norodny sposób, ¿e trudno by³oby znale�æ jedno antidotum dla ca³ej ludz-
ko�ci, które zaspokoi³oby ciekawo�æ i dostarczy³o wszelkiego zrozumienia.
Ze wzglêdu na to, ¿e ludzie tkwi¹ w ¿yciu na ró¿ne sposoby i odpowied-
nio ró¿nie siê do niego odnosz¹, w �wiecie istnieje ró¿norodno�æ tre�ciowa
�wiatopogl¹dów, która wynika z ró¿norodno�ci nastawienia poznawczego
i odnoszenia siê do rzeczywisto�ci. Ka¿dy �wiatopogl¹d pretenduje zatem
do miana ogólnej wa¿no�ci, poniewa¿ dotyczy ca³o�ciowego ujêcia �wiata,
z tym jednak zaznaczeniem, ¿e jest to ca³o�ciowe ujêcie naszego pojmo-
wania �wiata. Dlatego te¿ konsekwencj¹ ró¿norodno�ci umiejscowienia jed-
nostek ludzkich w rzeczywisto�ci jest powstawanie ró¿nych �wiatopogl¹-
dów, z których ka¿dy próbuje podaæ pe³ne rozwi¹zanie �zagadki �wiata
i ¿ycia�.

Wielo�æ systemów ukazuje tylko brak mo¿liwo�ci absolutnego rozstrzy-
gniêcia przez jeden �wiatopogl¹d. Cz³owiek uzmys³awia sobie wtedy, ¿e
ró¿ne sposoby widzenia �wiata dopuszczaj¹ do g³osu ró¿ne strony jego istoty
i ró¿ne sposoby odnoszenia siê do niego. �Fakt wielo�ci systemów t³uma-
czy siê z jednej strony wielostronno�ci¹ natury ludzkiej, z drugiej strony
wielostronno�ci¹ samego ¿ycia, za� zmienno�æ �wiatopogl¹dów i ich d¹¿-
no�æ ku coraz to nowszym ujêciom rzeczywisto�ci obja�niæ mo¿na faktem
niewyczerpalno�ci ¿ycia wobec poznania� � pisze E. Paczkowska-£agow-
ska. Jednostka nie ma mo¿liwo�ci jednoznacznego uchwycenia �wiata, by
poj¹æ jego wszystkie strony lub by zbudowaæ pe³en obraz rzeczywisto�ci,

74 E. P a c z k o w s k a - £ a g o w s k a: Metafilozofia Wilhelma Diltheya. W: W. D i l -
t h e y: O istocie filozofii i inne pisma. Prze³. E. P a c z k o w s k a - £ a g o w s k a. War-
szawa 1987, s. XVII.
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w której siê znajduje. Wydaje siê, ¿e takiego diltheyowskiego rozstrzygniê-
cia dokona³ bohater Czarodziejskiej góry. Gdyby dokona³ czynnego potwier-
dzenia jednego �wiatopogl¹du, jednocze�nie odrzuci³by ten drugi, ograni-
czaj¹c w³asny pogl¹d na rzeczywisto�æ. Hans Castorp wyrazi³ zgodê na
pozostawienie siebie samego w sprzeczno�ci, bez jednoznacznego rozstrzy-
gniêcia, co dopuszcza mo¿liwo�æ istnienia nie tylko w �wiecie, ale i w sa-
mym cz³owieku, ró¿nych stron ¿ycia, braku jednoznacznie okre�lonej na-
tury oraz u�wiadomienia sobie, ¿e ostatecznym faktem, poza który nie da
siê wyj�æ, jest wielostronno�æ ¿ycia ludzkiego. �Ró¿norodno�æ systemów, któ-
re zmierza³y do ujêcia struktury �wiata, pozostaje w jawnym zwi¹zku
z ¿yciem; jest ona jednym z najwa¿niejszych i najbardziej pouczaj¹cych
jego wytworów i w ten sposób samo wykszta³cenie siê �wiadomo�ci histo-
rycznej, która dokona³a tak niszcz¹cego dzie³a wobec wielkich systemów,
bêdzie musia³o byæ nam pomocne w zniesieniu ostrej sprzeczno�ci pomiê-
dzy pretendowaniem systemów filozoficznych do wa¿no�ci powszechnej
a historyczn¹ anarchi¹ [panuj¹c¹ w�ród] tych systemów�75 � pisze Wil-
helm Dilthey. �wiadomo�æ, na któr¹ zgodzi³ siê tak¿e Hans Castorp, mo¿-
na przyrównaæ do �wiadomo�ci historycznej W. Diltheya, która niszczy
naiwn¹ wiarê ludzkiego umys³u, ¿e w jednym �wiatopogl¹dzie mo¿na uj¹æ
ca³¹ prawdê bytu. Bohater Czarodziejskiej góry wyra¿a zgodê na pozosta-
j¹c¹ w nim i w �wiecie sprzeczno�æ.

Konflikt dwóch �wiatopogl¹dów (Settembrini � Naphta) wynika za-
tem z próby pretendowania do miana ogólnej wa¿no�ci i wiary w jedynie
s³uszne rozstrzygniêcie �zagadki �wiata i ¿ycia�. ¯aden z mentorów Hansa
Castorpa nie dopuszcza mo¿liwo�ci pozostawania ró¿norodno�ci perspek-
tyw, poszukuj¹c tylko sprzeczno�ci w swoim oponencie. Nadawanie abso-
lutnego charakteru swojemu �wiatopogl¹dowi ogranicza tym samym zna-
cz¹co sposób ujmowania rzeczywisto�ci. A tak rodzi siê ideologia. Nikt bar-
dziej nie zdawa³ sobie z tego sprawy ni¿ niemiecki intelektualista pocz¹tku
XX wieku. T. Mann mia³ pewno�æ, ¿e �wiat staje siê tworem pseudointe-
lektualistów, którzy zaprzeczaj¹ wspomnianej koncepcji cz³owieka, uzysku-
j¹cego poczucie swojej jedno�ci, u�wiadamiaj¹c sobie, ¿e jego istota rozsz-
czepiona jest na poszczególne strony ¿ycia, tym samym przejawiaj¹ca siê
w ró¿norodno�ci poszczególnych �wiatopogl¹dów. Od tego czasu istnia³ tylko
jeden s³uszny �wiatopogl¹d.

Na sceny wielkiego dramatu XX wieku wkracza ideologia, która o swej
sile i absolutnej racji zapewniaæ bêdzie przez komory gazowe Brzezinki.
Ideologia, dla której konieczno�æ oczyszczenia �wiata (w jej mniemaniu)
z molochu ¿ydowskiego bêdzie mocno ugruntowana intelektualnymi ra-
cjami pseudohumanistów, jak �wiatopogl¹d Naphty, oraz zgod¹ na wkro-

75 W. D i l t h e y: O istocie filozofii i inne pisma..., s. 119.
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czenie takich pogl¹dów przez upadaj¹ce ideologie, jakie przedstawia³ hu-
manista z Czarodziejskiej góry. Nic bardziej ni¿ krematoria w O�wiêcimiu
nie �wiadczy o tym, ¿e cz³owiek jest w stanie, szafuj¹c has³ami o cz³owie-
ku, pojmowanymi jako pewne absolutnie konieczne spojrzenie na otacza-
j¹c¹ rzeczywisto�æ, dopu�ciæ siê najwiêkszego ludobójstwa w ca³ej historii
Europy. T. Mann zdawa³ sobie sprawê z niebezpieczeñstwa, jakie czyha
na naród niemiecki, który pozwoli siê porwaæ otêpia³ym my�lom i czerpaæ
z tego korzy�ci, które mog¹ im z nich przypa�æ w udziale. Z wielkim obu-
rzeniem autor Doktora Faustusa przyjmowa³, i¿ jego rodacy, czo³owi inte-
lektuali�ci, nie zaprotestowali jak jeden m¹¿ przeciwko hañbie narodu nie-
mieckiego. Jak pisa³ w li�cie do Waletra von Molo dnia 7 wrze�nia 1945
roku: �Tak, Niemcy sta³y mi siê przez wszystkie te lata bardzo obce. To
jest � musi Pan przyznaæ � kraj budz¹cy lêk. Przyznajê, ¿e lêkam siê
niemieckich ruin � kamiennych i ludzkich. I obawiam siê, ¿e porozumie-
nie miêdzy kim�, kto ten sabat czarownic prze¿ywa³ z zewn¹trz, a Wami,
którzy�cie w tym tañcu brali udzia³ i us³ugiwali panu Belzebubowi, by³oby
jednak trudne�76, oraz dodawa³: �Duch niemiecki, niemiecka kultura s³u¿¹
za szyld i tarczê najwiêkszych okropno�ci. [...] Kapelmistrz, który na po-
lecenie Hitlera dyrygowa³ w Zurychu, Pradze lub Budapeszcie koncertem
Beethovena, dopuszcza³ siê przyzwoitego k³amstwa pod pretekstem, ¿e jest
muzykiem i zajmuje siê tylko muzyk¹ i niczym wiêcej. Ale ta muzyka by³a
k³amstwem tak¿e i przede wszystkim w kraju. [...] Bo jakiej têpoty by³o
trzeba, aby w Niemczech Himmlera s³uchaæ Fidelia zamiast zas³oniæ so-
bie twarz rêkoma i uciec z sali!�77

Wydaje siê, ¿e rozstrzygniêcie, jakiego dokona³ m³ody bohater Czaro-
dziejskiej góry, mo¿e mieæ jeszcze drugi wymiar. Hans Castorp nie wybie-
ra ¿adnego z proponowanych mu porz¹dków. Ani tego upadaj¹cego racjo-
nalizmu w postaci Settembriniego, ani wkraczaj¹cej ideologii terroru,
przedstawionej przez Naphtê. W wymiarze indywidualnej decyzji pozwa-
la sobie na bycie cz³owiekiem, którego istot¹ jest pozostawanie w sprzecz-
no�ci; który otwiera sobie przestrzeñ na wiele stron ¿ycia, ró¿ne aspekty
natury ludzkiej, na tworzenie, wybieranie i zamienianie heterogenicznych
�wiatopogl¹dów. G³êbszym wymiarem natomiast mo¿e byæ fakt, ¿e Hans
Castorp nie móg³ dokonaæ rozstrzygaj¹cego wyboru miêdzy spieraj¹cymi
siê �filozofiami�, gdy¿ nabra³y one niebezpiecznego charakteru ideologii.
Fundamenty, na które powo³ywali siê oponenci, przepe³nione by³y bogac-
twem tre�ci najznamienitszych filozofii i pogl¹dów najwiêkszych my�licieli.
Same w sobie, proponowane �wiatopogl¹dy by³y znakomitymi oratoriami

76 T. M a n n: Listy 1937�1947. Prze³. W. J e d l i c k a, T. J ê t k i e w i c z. Warsza-
wa 1970, s. 570.

77 Ibidem, s. 571.
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i deklamacjami filozoficznymi, które porywa³y m³ode dusze i ukazywa³y
z wielk¹ ekspresj¹, ¿e jedynym s³usznym wyborem jest takowy pogl¹d na
rzeczywisto�æ. Jednak z istoty swej rozwa¿anie fundamentalnego sensu
ca³o�ci tego, co jest w rzeczywisto�ci, nie mo¿e niczemu s³u¿yæ. Przedsta-
wione �wiatopogl¹dy w Czarodziejskiej górze nie pozostaj¹ sensu stricto fi-
lozoficznym pogl¹dem na �wiat, ale u podstaw ka¿dego z nich tkwi �wia-
dome d¹¿enie do realizacji okre�lonego interesu klasowego b¹d� odpowied-
niego prze³o¿enia filozofii dla ukierunkowanego dzia³ania spo³eczno-poli-
tycznego. F i l o z o f i a  n i e  m o ¿ e  n i c z e m u  s ³ u ¿ y æ, gdy¿ wtedy staje
siê ideologi¹. �Jest to zaiste prawda: filozofowanie faktycznie nie tylko ni-
czemu nie s³u¿y, ale równie¿ nie mo¿e i wcale nie powinno czemukolwiek
s³u¿yæ! Martin Heidegger pisze: To jest najzupe³niej s³uszne i pozostaje
w ca³kowitym porz¹dku: »z filozofi¹ nic nie mo¿na pocz¹æ«�78. Mo¿na na-
zwaæ filozofowanie czynem wolnym, który nie mo¿e pozostawaæ w zwi¹zku
z jakimkolwiek dzia³aniem. Jakiekolwiek totalistyczne roszczenia �wiata,
które pragn¹ rozwa¿aæ rzeczywisto�æ jako przydatn¹ w dzia³aniu prak-
tycznym maj¹  zawsze zale¿no�æ od jakiej� zewnêtrznej si³y, natomiast wol-
no�æ filozofii, od czasów antycznych artes liberales, ma jako�æ wewnêtrz-
n¹. �Gdy zg³êbia siê do podstaw tekst Arystotelesowskiej Metafizyki, to uka-
zuje siê co� osobliwego, ¿e »wolny« znaczy tutaj tyle, co »nie-praktyczny«!
[...] Filozofowanie za� jest czynem w pe³ni sensownym samym w sobie, który
nie musi dopiero legitymowaæ siê »s³u¿ebno�ci¹« wobec jakiego� celu�79 �
konstatuje J. Pieper.

Wydaje siê, ¿e T. Mann, jako jeden z nielicznych intelektualistów nie-
mieckich, od samego pocz¹tku krytykuj¹cy wszelk¹ ideologiê, rozumie nie-
bezpieczeñstwo, jakie kryje siê za filozofi¹ na jakichkolwiek us³ugach. Jak
pisze autor Czarodziejskiej góry do Renégo Schicklego dnia 31 pa�dzier-
nika 1935 roku: �Gwiazdy Hitlera �wiec¹ tylko tam, gdzie panuje g³êbo-
ka noc�80. A w dziesiêæ lat pó�niej pozostaje mu tylko ostra krytyka inte-
lektualistów niemieckich, którzy nie sprzeciwili siê najwiêkszej hañbie oj-
czyzny Goethego. Znacz¹ca krytyka miêdzy innymi dzia³alno�ci tych, któ-
rzy aktywnie wspierali zbrodnicze zamiary Hitlera, usi³uj¹c poszukiwaæ
fundamentów nazizmu we wszelkich odmianach humanizmu (na przyk³ad
Ernst Krieck, który usi³owa³ stworzyæ jego filozoficzne podstawy). �Jest to
budz¹ca trwogê lektura. Pomy�la³em sobie: niedobrze by³oby ¿yæ w�ród
ludzi, którzy przez dwana�cie lat karmieni byli takimi pigu³kami�81 � pi-
sze T. Mann.

78 J. P i e p e r: W obronie filozofii. Prze³. P. Wa s z c z e n k o. Warszawa 1985, s. 29.
79 Ibidem, s. 30.
80 T. M a n n: Listy 1889�1936. Prze³. W. J e d l i c k a. Warszawa 1966, s. 524.
81 I d e m: Listy 1937�1947..., s. 572.
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Czarodziejska góra zatem koñczy siê wybuchem wojny. �Zagrzmia³ do-
brze znany grom, og³uszaj¹ca detonacja nagromadzonej od dawna z³o-
wró¿bnej mieszaniny otêpienia i rozdra¿nienia � mówi¹c z pewnym re-
spektem, historyczny grom, który wstrz¹sn¹³ podstawami ziemi, dla nas
jednak dokona³ tego, ¿e rozbi³ czarodziejsk¹ górê i poza jej bramy wyrzu-
ci³ niepoprawnego �piocha�82. Grom, którego oczekiwano ju¿ w trakcie to-
cz¹cych siê dysput dwóch porz¹dków, walcz¹cych o duszê m³odego boha-
tera. Grom, który zagrzmia³ dwoma filozofiami na czyich� us³ugach. Grom,
który wrzuca tego prostodusznego cz³owieka bogatszego o w³asne rozstrzy-
gniêcie, w zupe³nie now¹ graniczn¹ sytuacjê. Czy jednak bogactwo du-
chowe, które pozwoli³o mu dokonaæ w³asnego wyboru, pozwoli mu teraz
przetrwaæ? �Koñcowy znak zapytania otwiera obszary i sprawy o wiele
przerastaj¹ce jednostkowy los Hansa Castorpa. To Europa przenosi siê
z dziewiêtnastowiecznego zacisza (ale jakie¿ to by³o zacisze, to by³ �wiat
pozornego wspó³istnienia ¿ywych i umar³ych w z³owrogim tyglu namiêt-
no�ci podsycanych lêkiem o trwa³o�æ warto�ci uznawanych ju¿ tylko wa-
runkowo i dwuznacznie) na pustyniê naszego wieku, na której czeka³y j¹
�miertelne próby wojny, rewolucji, znów wojny i nienawi�ci wyrywaj¹cej
ca³e narody z ich siedzib odziedziczonych po przodkach�83 � pisze E. Feli-
siak. Grom, który pobrzmiewa, staje siê wiêc znakiem zapytania. Czy mo¿-
na mieæ nadziejê, ¿e cz³owiek nie upadnie? Niekoniecznie zwyciê¿y.
W Hansie Castorpie kryje siê jednak nadzieja T. Manna, ¿e podmiotowo�æ
ludzka mo¿e przynajmniej przetrwaæ.

82 I d e m: Czarodziejska góra..., T. 2..., s. 358, 359.
83 E. F e l i k s i a k: Budowanie w przestrzeni sporu..., s. 170.



Sylwia Turzañska

Holocaust jako zjawisko nowoczesno�ci
Wokó³ refleksji Zygmunta Baumana

Narzêdzia, organizacja i pomys³, to trzy aspekty, na których podsta-
wie Zygmunt Bauman osadza swoj¹ tezê, ¿e Holocaust jest zagadnieniem
nowoczesno�ci. Najpe³niej wyrazi³ ten pogl¹d w ksi¹¿ce Nowoczesno�æ
i Zag³ada, ale wielokrotnie wypowiada³ siê na ten temat w artyku³ach i na
³amach prasy. �We�cie nowoczesne, potê¿ne narzêdzia dzia³ania, sztukê
nowoczesnego, naukowego zarz¹dzania, nowoczesne d¹¿enie do zaprowa-
dzenia racjonalnego, niezawodnego ³adu w ludzkim bytowaniu, dajcie to
wszystko do rêki bezwzglêdnym i zasobnym mocom i macie wszystkie kom-
ponenty tego ¿yznego nawozu, na którym rozkwita szczególny rodzaj no-
woczesnej zbrodni: masowy mord pope³niaj¹cy w imiê doskonalenia �wia-
ta�1 � podaje  w pigu³ce Z. Bauman �przepis na ludobójstwo�.

W naukach spo³ecznych my�lenie o III Rzeszy i Holocau�cie najczê-
�ciej koncentruje siê wokó³ sporu intencjonalistów, których przedstawicie-
lami s¹ na przyk³ad Lucy Dawidowicz czy Eberhardt Jäckel, z funkcjo-
nalistami, reprezentowanymi miêdzy innymi przez Martina Broszata czy
Hansa Mommsena. Intencjonali�ci twierdz¹, ¿e Holocaust zosta³ zaplano-
wany przez Adolfa Hitlera na d³ugo przed zdobyciem przez niego w³adzy.
S¹ przekonani, ¿e Zag³ada by³a wynikiem d³ugofalowej anty¿ydowskiej
ideologii, której korzeni trzeba szukaæ ju¿ w latach dwudziestych XX wie-
ku. Funkcjonali�ci maj¹ odmienne zdanie na ten temat. Nie przypisuj¹
decyzji i politycznych inicjatyw Hitlerowi, a podkre�laj¹ stopniowe za-
ostrzanie siê anty¿ydowskiej polityki. Zwracaj¹ uwagê na to, ¿e program

1 Z. B a u m a n: Holocaust: piêædziesi¹t lat pó�niej. W: Holocaust z perspektywy pó³-
wiecza. Red. D. G r i n b e r g. Warszawa 1994, s. 45.
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zg³adzenia ¯ydów rozwija³ siê powoli, z przeprowadzanych pojedynczych
akcji i pierwotnie nie stanowi³ realizacji za³o¿enia fizycznej eksterminacji.
Analizuj¹ zjawisko funkcjonowania kilku o�rodków w³adzy, walkê o wp³ywy
i miejscami chaotyczny oraz nieskoordynowany system jej sprawowania.
Pomimo jednak wzajemnej rywalizacji urzêdów uda³o siê opracowaæ i wdro-
¿yæ w ¿ycie efektywny plan Zag³ady.

W�ród badaczy zajmuj¹cych siê Zag³ad¹ s¹ tak¿e negacjoni�ci, którzy
twierdz¹, ¿e Holocaustu w ogóle nie by³o. Najbardziej znanym przedsta-
wicielem tego kierunku jest David Irving, który sprowadza Holocaust do
serii spontanicznych pogromów oraz uwa¿a, ¿e zosta³ zawi¹zany spisek
przez najwy¿szych funkcjonariuszy hitlerowskich w³adz, którzy o swoich
decyzjach nie informowali Hitlera. Dowodem na poparcie tego stanowiska
ma byæ fakt, ¿e nigdy nie znaleziono pisemnego rozkazu Hitlera w tej kwe-
stii. Zdaniem Irvinga, �ostateczne rozwi¹zanie� mia³o oznaczaæ jedynie de-
portacjê wszystkich ¯ydów z Europy, a nie masowy mord. Do tragedii do-
sz³o bez wiedzy i rozkazu Hitlera, nie by³o ¿adnego planu eksterminacyj-
nego, poniewa¿  Hitler nie podj¹³ takiej decyzji.

W kontek�cie sporu miêdzy intencjonalistami a funkcjonalistami, nie-
jako w jego cieniu, toczy siê spór znacznie bardziej fundamentalny. Jest
to kwestia ustalenia tego, w jakim zwi¹zku Zag³ada, pozostaje � o ile po-
zostaje � z nowoczesno�ci¹. Mo¿na mówiæ o sporze, który rozgorza³ miê-
dzy zwolennikami pogl¹dów, i¿ nazizm jest zaprzeczeniem projektu no-
woczesno�ci, a orêdownikami my�li, ¿e Zag³ada pokazuje drugie, okrutne
i mroczne dno nowoczesno�ci. Do zwolenników tej koncepcji nale¿¹ miê-
dzy innymi Zygmunt Bauman, Richard Rubenstein, Ronald Aronson, Edith
Wyschogrod, Hannah Arendt, Alan Milchman i Alan Rosenberg.

G³ównym filarem, na jakim zosta³a oparta realizacja Zag³ady, jest �
zdaniem Zygmunta Baumana � pomys³. Ten filar bezpo�rednio wyrasta
z nowoczesno�ci, z wiary w to, ¿e �nowoczesno�æ jest snem o harmonii
i nieustaj¹cym ósmym dniem stworzenia�2.

Czym jest nowoczesno�æ? Za pocz¹tek nowoczesno�ci uwa¿a Bauman
okres historyczny, w którym rozpoczê³y siê g³êbokie zmiany spo³eczne i in-
telektualne w Europie Zachodniej, czyli wiek XVII. Z jednej strony przy-
nios³y one nowy projekt kultury, a z drugiej strony odmienne formy ¿ycia
spo³ecznego i rozwój spo³eczeñstwa przemys³owego3. Z nastaniem nowo-
czesno�ci postawiono sobie wiele zadañ do wykonania, a w�ród nich �za-
danie wprowadzenia ³adu�. Zadanie to okaza³o siê, jak pisze Bauman, �naj-

2 Z. B a u m a n: O nowoczesno�ci TEJ Zag³ady. �Kultura Wspó³czesna� 1993, nr 2,
s. 120.

3 I d e m: Wieloznaczno�æ nowoczesna. Nowoczesno�æ wieloznaczna. Warszawa 1995,
s. 15.
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bardziej niemo¿liwe z najmniej mo¿liwych do realizacji� i �najmniej osi¹-
galne spo�ród uznanych za najbardziej nieodzowne�4. Zanim jednak zro-
zumiano ten fakt, zaistnia³a potrzeba i konieczno�æ zaprowadzenia porz¹d-
ku, który zacz¹³ podlegaæ �wiadomym planom, decyzjom i dzia³aniom.

Problem �³adu� pojawi³ siê w³a�nie w nowoczesnym �wiecie; wcze�niej
nie odczuwano potrzeby jego kszta³towania. Bauman nazywa to odkryciem
�³adu jako takiego�5.  W³a�nie ten wprowadzany porz¹dek musia³ byæ wy-
nikiem namys³u i projektowania, a z czasem sta³ siê obsesj¹. Walka
o jego wprowadzenie mia³a na celu wygnanie chaosu i wieloznaczno�ci. Jest
to istotne, bo rozwi¹zaniem alternatywnym dla ³adu nie jest inny ³ad, inny
porz¹dek, ale jego nieobecno�æ, brak, czyli chaos. Bauman wskazuje, i¿ �cha-
os to synonim tego, co nieokre�lone i nieprzewidywalne. To, co ³adem nie
jest, jest niepewno�ci¹: pra�ród³em i pierwowzorem wszelkiego strachu. Atry-
butami �tego, co ³adem nie jest�, s¹: niedefiniowalno�æ, nieprzewidywalno�æ,
brak sensu, brak logiki, irracjonalizm, nieprzejrzysto�æ, niedookre�lenie,
�wieloznaczno�æ�6. Jednocze�nie ³ad i chaos bez siebie wzajemnie nie istnie-
j¹, jedno warunkuje istnienie drugiego. Przy czym porz¹dek i próby jego
wprowadzenia znamionuje pozytywno�æ, podczas gdy chaos jest naznaczo-
ny negatywno�ci¹, bo sprzeciwia siê zaprowadzeniu porz¹dku.

Istot¹ nowoczesnego dzia³ania, ¿ycia, polityki jest d¹¿enie do zniszcze-
nia wieloznaczno�ci, a wiêc stworzenie mo¿liwie definiowalnego i uporz¹d-
kowanego �wiata. To, co nastrêcza trudno�ci lub to, czego nie sposób zde-
finiowaæ, powinno zostaæ zniszczone. Dlatego, zdaniem Baumana, czê�ci¹
praktyki nowoczesnej jest nietolerancja. Jednocze�nie towarzyszy cz³owie-
kowi �wiadomo�æ, ¿e ³ad nigdy nie bêdzie ostateczny, a przez dzia³ania po-
rz¹dkowe bêdzie odkrywa³ on ci¹gle nowe pola chaosu. Proces ten wydaje
siê nie mieæ koñca, st¹d konstatacja Baumana, i¿ �nowoczesno�æ jest [...]
obsesyjnym marszem do przodu � nie dlatego, ¿e zawsze chce wiêcej, lecz
dlatego, ¿e nigdy nie ma dosyæ; nie dlatego, ¿e staje siê bardziej ambitna
i ¿¹dna przygód, lecz dlatego, ¿e jej przygody s¹ zaprawione gorycz¹,
a jej ambicje niweczone�7. Rozwi¹zania pojawiaj¹cych siê problemów po-
woduj¹ wy³onienie siê nastêpnych, bo stale zachodzi konfrontacja z cha-
osem. Nowoczesno�æ zmierza do zaprowadzenia ³adu, ale te dzia³ania po-
rz¹dkuj¹ce prowadz¹ nieuchronnie do �produkowania wieloznaczno�ci�,
czyli do braku porz¹dku.

Nadej�cie ery nowoczesnej oznacza³o tak¿e ukszta³towanie siê szcze-
gólnego rodzaju pañstwa. Pañstwo, twierdzi Bauman, mia³o uciele�niaæ

4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 17.
6 Ibidem, s. 19.
7 Ibidem, s. 24.

7 Studia Politicae...
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nakazy Rozumu, a poniewa¿ Rozum wskazywa³ umiejêtno�æ podjêcia dzia-
³añ racjonalnych i dok³adnie planowanych, pañstwo musia³o przyj¹æ wo-
bec cz³onków swego spo³eczeñstwa postawê �ogrodnika�. Dokonano podzia-
³u na �kategorie ludzkie u¿yteczne�, o które nale¿a³o zabiegaæ, oraz �ka-
tegorie chwastopodobne�, których nale¿a³o siê pozbyæ8. Pañstwo wyzna-
czy³o sobie zadanie zniszczenia ¿ywio³owych, niekontrolowanych procesów
i zast¹pienia ich mechanizmami zaprojektowanymi, nieprzypadkowymi.
Zaczê³o wykazywaæ ambicje �ogrodniczo-hodowlano-chirurgiczne�9. Spo³e-
czeñstwo nale¿a³o oczy�ciæ z elementów uznanych za niepotrzebne i nie-
po¿¹dane, które uniemo¿liwia³y realizacjê wizji uporz¹dkowanego i nie-
nagannego �wiata. Zaliczono do nich miêdzy innymi przestêpców, ludzi
chorych psychicznie i dziedzicznie upo�ledzonych, homoseksualistów i ¯y-
dów. Eugenika, nauka zajmuj¹ca siê sztuk¹ �hodowania� ludzi, cieszy³a
siê du¿ym miêdzynarodowym presti¿em, bo wyra¿a³a ambicje nowoczesnej
mentalno�ci. Coraz czê�ciej mo¿na by³o us³yszeæ pogl¹dy wskazuj¹ce, i¿
cz³owiekowi grozi fizyczna degeneracja, a naturalna selekcja nie wystar-
czy do podtrzymania  ludzkiej kondycji. W momencie zrozumienia tego fak-
tu, jak dowodzi Bauman, jasne siê sta³o, i¿ trzeba bêdzie po�wiêciæ ¿ycie
tych wszystkich, którzy uniemo¿liwiaj¹ zaprowadzenie nowego porz¹dku
spo³ecznego i s¹ jedynie elementami odpowiedzialnymi za powstawanie
chaosu i hamuj¹cymi postêp.

W pierwszej kolejno�ci za �ród³a chaosu, które rozsadzaj¹ system,
uznano ¯ydów. Adolf Hitler ju¿ w Mein Kampf dobitnie uzna³ ¯ydów za
najgorsz¹ plagê ludzko�ci, na co wskazuje Eberhard Jäckel, który zebra³
okre�lenia, jakimi pos³ugiwa³ siê Hitler, okre�laj¹c ¯ydów.  Jak twierdzi³
Hitler: �¯yd jest czerwiem tocz¹cym zgni³e cia³o, zaraz¹ gorsz¹ od czarnej
�mierci dawnych czasów, najgorszym nosicielem zarazków, odwiecznym
bakcylem ludzko�ci, trutniem, wkradaj¹cym siê do otaczaj¹cej ludzko�ci,
paj¹kiem z wolna wysysaj¹cym krew z narodu, zwalczaj¹c¹ siê krwawo
zgraj¹ szczurów, paso¿ytem w ciele innych narodów, paso¿ytem typowym,
parazytem rozpleniaj¹cym siê coraz szerzej niczym szkodliwy bakcyl,
wieczn¹ pijawk¹, paso¿ytem narodów, wampirem narodów�10.

Zdaniem Baumana, taka wizja ¯ydów nie jest w³a�ciw¹ przes³ank¹
do wyja�nienia niemieckiego antysemityzmu.  Liczne i wnikliwe analizy
historyczne dowodz¹, i¿ antysemityzm niemiecki nie by³ tak silny, jak
w innych krajach europejskich, a Niemcy uwa¿ane by³y przez europej-
skie ¿ydostwo za kraj zapewniaj¹cy mo¿liwo�ci wszechstronnego rozwoju

8 Ibidem, s. 37.
9 Ibidem, s. 52.

10 Cyt. za: E. J ä c k e l: Hitlera pogl¹d na �wiat. Prze³. D.D. Ta u s z y ñ s k a. War-
szawa 1973, s. 73�74.
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i spokojnego ¿ycia, w atmosferze religijnej tolerancji11. Znamienny jest fakt
zachowania siê rabina berliñskiej spo³eczno�ci ¿ydowskiej � Leo Baecka
� który przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego w 1942 roku ure-
gulowa³ rachunek za pr¹d12. Motywy takiego postêpowania próbuje wyja-
�niæ Hyam Maccoby, literat i filozof: �Istota czynu [Leo Baecka � R.R.]
polega na tym, ¿e ¯ydzi zawsze oczekuj¹ przyzwoito�ci od ludzi, w�ród
których ¿yj¹. To nasz prawdziwy problem. Z tego te¿ powodu tak wielu
¯ydów nie zdecydowa³o siê na wyjazd z Niemiec. Po prostu nie wierzyli,
¿e Niemcy, które kochali, wobec których czuli siê zobowi¹zani... przedsta-
wiciele wolnych zawodów, na przyk³ad, czuli wdziêczno�æ dla Niemiec [tu-
taj bowiem znale�li lepsze mo¿liwo�ci rozwoju i realizacji planów ni¿ w ja-
kimkolwiek innym kraju europejskim � R.R.]. Chcieli móc jedynie wyra-
ziæ wdziêczno�æ jako dobrzy obywatele. [...] Leo Baeck nigdy nie przesta³
kochaæ Niemiec, nie wyzby³ siê poczucia obowi¹zku wzglêdem Niemiec.
I wyrazi³ to, postêpuj¹c jak porz¹dny obywatel w takim zakresie, w jakim
móg³, nawet w czasach, kiedy Rzesz¹ rz¹dzili ludzie, którzy wed³ug niego
stanowili zaprzeczenie ducha Niemiec�13.

Uczucia niechêci wobec ¯ydów nie by³y szeroko rozpowszechnione
w niemieckim spo³eczeñstwie i prawie nigdy nie dochodzi³o do zastosowa-
nia �rodków przemocy skierowanych przeciwko nim. Wiêkszo�æ historyków
podkre�la, ¿e na pocz¹tku XX wieku, przed I wojn¹ �wiatow¹, francuski
antysemityzm by³ o wiele silniejszy ni¿ niemiecki. Historyk George Mosse
po przeprowadzeniu badañ porównawczych stwierdzi³: �Gdyby kto� przy-
szed³ do mnie w 1914 roku i powiedzia³, ¿e jaki� naród w Europie podej-
mie próbê eksterminacji ¯ydów, odpowiedzia³bym: Nikogo nie mo¿e zasko-
czyæ g³êbia upadku, do jakiego zdolni s¹ Francuzi�14. Podkre�la siê, i¿ anty-
semityzm niemiecki nigdy nie by³ si³¹ wiod¹c¹, motorem procesu ekster-
minacji. Sprzyja³ on jednak realizacji �ostatecznego rozwi¹zania� w spo-
sób po�redni: przez apatiê, bierno�æ i obojêtno�æ wyra¿an¹ przez zwyk³ych
Niemców. Historycy Ian Kershaw, Otto Dov Kulka i Dawid Bankier, bada-
j¹cy lata 1933�1939 w niemieckiej historii dowodz¹, ¿e spo³eczeñstwo po-
dzieli³o siê na grupê aktywistów partyjnych, dla których antysemityzm sta³

11 Nie oznacza to jednak, ¿e jest to pogl¹d powszechnie podzielany. Przyk³adem
jest m.in. praca D.J. G o l d h a g e n a: Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holo-
caust (Prze³. W. H o r a b i k. Warszawa 1999) w której autor dokonuje  próby wyja-
�nienia Holocaustu, pos³uguj¹c siê pojêciem antysemityzmu eliminacyjnego, dowo-
dz¹c i¿ by³ on g³êboko zakorzeniony w kulturze niemieckiej na d³ugo przed objêciem
w³adzy przez nazistów i doprowadzi³ do realizacji Ostatecznego Rozwi¹zania.

12 R. R o s e n b a u m: Wyja�nianie Hitlera. W poszukiwaniu �róde³ z³a. Prze³.
A. S i e w i o r - K u �. Warszawa 2001, s. 360.

13 Cyt. za: ibidem, s. 360.
14 Cyt. za: ibidem, s. 369.
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siê wyznaniem wiary i pozosta³¹, wiêksz¹ czê�æ spo³eczeñstwa, dla której
antysemityzm nie mia³ wiêkszego znaczenia15. Przeciêtny obywatel nie in-
teresowa³ siê losem ¯ydów, ale w³asnymi problemami, a zastanawianie siê
nad sytuacj¹ swych dawnych s¹siadów nie przynosi³o ¿adnych korzy�ci.
Zwykle wiêc omijano ten temat, maj¹c poczucie, ¿e ¯yd to kto� obcy
i niezrozumia³y. Christopher R. Browning podkre�la, i¿ najwa¿niejszy pro-
blem dotyczy jednak przepa�ci, jaka utworzy³a siê miêdzy ¿ydowsk¹ mniej-
szo�ci¹ i reszt¹ populacji Niemiec16. Oznacza to, ¿e antysemityzm nie jest
warunkiem wystarczaj¹cym do wyja�nienia Zag³ady, zw³aszcza i¿ niezale¿-
nie od jego charakteru i natê¿enia by³ zjawiskiem powszechnym i d³ugo-
trwa³ym. Holocaust za� jest zjawiskiem bez precedensu. Bauman podkre-
�la, i¿ sam antysemityzm nie t³umaczy Holocaustu17. Mo¿na przyj¹æ, ¿e an-
tysemityzm by³ niezbêdny w tworzeniu koncepcji i realizacji �ostatecznego
rozwi¹zania�. Jednocze�nie trzeba mieæ �wiadomo�æ faktu, i¿ antysemityzm
gorliwych nazistów ró¿ni³ siê od antysemityzmu wykonawców, wspó³pracow-
ników czy �wiadków wydarzeñ, je¿eli mieli oni w ogóle takie odczucia.

Bauman zwraca tak¿e uwagê na organizacjê Zag³ady i charakter no-
woczesnego ludobójstwa. Nowoczesne przypadki masowych morderstw
wyró¿niaj¹ siê � z jednej strony � olbrzymi¹ skal¹, na jak¹ zosta³y prze-
prowadzone, brakiem jakiejkolwiek spontaniczno�ci, przypadkowo�ci oraz
dok³adanym planowaniem. Z drugiej strony charakteryzuje je wyra�nie
okre�lony cel. Pozbawienie ¿ycia takiej czy innej grupy ludzi nie by³o ce-
lem, ale �rodkiem, krokiem do osi¹gniêcia celu w³a�ciwego. Ten po¿¹dany
cel stanowi³o stworzenie uk³adu jednorodnego, pozbawionego ambiwalen-
cji. Wszelkie podejmowane dzia³ania mia³y charakter racjonalny, zosta³y
dok³adnie zaplanowane i uznane za niezbêdne do przeprowadzenia tego
rodzaju �operacji�. Poza tym by³y zgodne z duchem nowoczesnej nauki.
Naukowcy d¹¿yli do uwolnienia siê od warto�ciowania i przez to sama na-
uka sta³a siê �moralnie �lepa i g³ucha�18. Postawili sobie za zadanie poko-
nanie natury i podporz¹dkowanie jej dzia³aniom cz³owieka. Natura mia³a
zostaæ poddana ludzkiej kontroli i woli, poniewa¿ w wersji nowoczesnej nie
sprzyja cz³owiekowi, ale siê mu przeciwstawia. Pozbawiona jest bowiem
integralno�ci i sensu, zak³óca wymarzony ³ad i harmoniê, dlatego trzeba
j¹ traktowaæ jako przedmiot, którym mo¿na swobodnie dysponowaæ, i two-
rzywo, jakiemu trzeba nadaæ odpowiedni kszta³t i formê. Celem nauki sta³o
siê �uporz¹dkowanie� i zaprojektowanie nowego spo³eczeñstwa. Wizja spo-
³eczeñstwa doskona³ego, w którym brak miejsca na jednostki niespe³nia-

15 Ch.R. B r o w n i n g: Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i �ostateczne
rozwi¹zanie� w Polsce. Prze³. P. B u d k i e w i c z. Warszawa 2000, s. 211�212.

16 Ibidem. s. 212.
17 Z. B a u m a n: Nowoczesno�æ i Zag³ada. Warszawa 1992, s. 61.
18 Ibidem, s. 157.
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j¹ce kryteriów wskazanych przez Rozum, mia³a zostaæ zrealizowana dziêki
nieustaj¹cym wysi³kom zmierzaj¹cym do usuniêcia kolejnych problemów.
Holocaust jako zbrodnia ludobójstwa swym rozmiarem, efektywno�ci¹, spo-
sobem realizacji przewy¿szy³  wszystkie wcze�niejsze zbrodnie o podobnym
charakterze, wykazuj¹c, jak bardzo by³y prymitywne i nieskuteczne.
�Kryszta³owa noc�, najwiêkszy pogrom anty¿ydowski w nazistowskiej Rze-
szy, nie odbiega³a w sposobie organizacji i przeprowadzenia od tradycyj-
nych zjawisk tego typu. Poci¹gnê³a za sob¹ nie tylko ofiary �miertelne,
spowodowa³a nie tylko aresztowania, ale przynios³a tak¿e olbrzymie straty
materialne, co wywo³a³o oburzenie i wiele protestów niemieckiej opinii pu-
blicznej, skierowanych przede wszystkim przeciwko bezsensownemu znisz-
czeniu mienia. Pogrom okaza³ siê jednak niedostateczny jako sposób re-
alizacji wyznaczonych celów, czyli �oczyszczenia Europy z ¯ydów�. Nie-
mo¿liwe by³oby przeprowadzenie masowych morderstw na skalê Zag³ady,
opieraj¹c siê wy³¹cznie na organizacji pogromów. Przede wszystkim, co
podkre�la Bauman, przedsiêwziêcie zg³adzenia 6 mln ¯ydów, w istocie
przeprowadzone za pomoc¹ komór gazowych i pieców krematoryjnych,
w przypadku pos³u¿enia siê pogromami, które przynosi³yby �mieræ 100 osób
dziennie, zajê³oby dwie�cie lat19. Poza tym zbiorowe gwa³ty oparte s¹ zwy-
kle na silnych emocjach, a nie sposób by³oby ich utrzymaæ na odpowied-
nio wysokim poziomie przez d³ugi czas. W�ciek³o�æ, furia, chêæ zemsty to
metody prymitywne i nieskuteczne je�li idzie o przeprowadzenie masowych
zbrodni, dlatego t³um musia³ zostaæ zast¹piony przez aparat administra-
cyjny, funkcjonuj¹cy sprawnie i racjonalnie. Hitler ju¿ w 1920 roku na
jednym z wyg³aszanych przemówieñ stwierdzi³: �Nie chcemy byæ antyse-
mitami uczuciowymi, którzy d¹¿¹ do wywo³ania nastrojów pogromowych;
nas przenika nieub³agane, mocne postanowienie uchwycenia z³a od ko-
rzeni i wyplenienia go doszczêtnie�20.

Holocaust ods³ania to, do czego mo¿e doprowadziæ biurokratyczne my-
�lenie racjonalne, zmierzaj¹ce do uzyskania optymalnej efektywno�ci.
Wskazuje, i¿ mo¿liwe by³o przeprowadzenie masowej zbrodni na zasadach
sprawnego administrowania. �Ostateczne rozwi¹zanie� zosta³o opracowa-
ne przez biurokratów. Przywódca III Rzeszy postawi³ przed swoimi wspó³-
pracownikami cel �oczyszczenia Europy z ¯ydów�, nie precyzuj¹c, w jaki
sposób zadanie to zrealizowaæ. Pogl¹d ten podziela równie¿ Allan Bullock,
twierdz¹c, i¿ pozbycie siê ¯ydów by³o dla Hitlera niezwykle istotne, ale
pocz¹tkowo sprawa ta pozostawa³a w sferze marzeñ, a sama idea Holo-
caustu rozwija³a siê etapami, nie by³a programowa, ale ewolucyjna21. Po-

19 Ibidem, s. 134.
20 Cyt. za: E. J ä c k e l: Hitlera..., s. 63.
21 R. R o s e n b a u m: Wyja�nianie..., s. 131.
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dobne zdanie wyra¿a Du�an Ham�ik, pisz¹c: �Praktyczny kszta³t »osta-
tecznego rozwi¹zania« kwestii ¿ydowskiej nie jest wynikiem jednorazowe-
go pomys³u, nag³ego o�wiecenia, którego �ród³em jest namiêtna nienawi�æ.
Jest ono sum¹ bezwzglêdnego dzia³ania mechanizmów planowania nazi-
stowskiej maszynerii zag³ady, która dla swoich celów wykorzystuje nowo-
czesne �rodki przemys³owe i racjonalne metody organizacyjne. Wprost chce
siê powiedzieæ, ¿e gdyby w owym czasie istnia³a bardziej efektywna tech-
nika komputerowa, to bez w¹tpienia zosta³aby zastosowana. Rozumienie
przez Himmlera »ostatecznego rozwi¹zania« nie ma nic wspólnego z nag³ym
wzrostem niechêci czy niekontrolowanym wybuchem nagromadzonej nie-
nawi�ci. Jego �ród³o tkwi w mo¿liwo�ci rozwiniêtego nowo¿ytnego spo³e-
czeñstwa, które gwarantuje efektywne dzia³anie i maksymalne efekty�22.

Droga do Auschwitz nie by³a prosta, bezpo�rednio wyznaczona, ale
zmienia³a siê stopniowo pod wp³ywem nowych okoliczno�ci i pojawiaj¹cych
siê problemów. Pierwszym sposobem na pozbycie siê ¯ydów z Europy mia³a
byæ przymusowa emigracja, wiêc ¯ydów niemieckich nale¿a³o sk³oniæ do
�dobrowolnego� opuszczenia III Rzeszy23. Dzia³ania te okaza³y siê wystar-
czaj¹ce do momentu wybuchu wojny, kiedy w wyniku dzia³añ wojennych
III Rzesza nie tylko powiêkszy³a swoje terytorium, ale tak¿e rozszerzy³a
wp³ywy na prawie ca³¹ Europê. Cel �oczyszczenia Niemiec z ¯ydów� zo-
sta³ rozci¹gniêty na pozosta³e kraje europejskie. Pocz¹tkowo nazistowska
biurokracja wybra³a idealne wed³ug niej miejsce, wskazuj¹c Generalne
Gubernatorstwo. Zaprotestowa³a jednak wówczas administracja niemiec-
ka, zarz¹dzaj¹ca tym obszarem, i generalny gubernator � Hans Frank
� t³umacz¹c, i¿ wystarczaj¹co du¿ym  problemem s¹ polscy ¯ydzi, wiêc
deportacja innych na obszar jego prowincji doprowadzi do dezorganizacji
¿ycia gospodarczego kraju24. Po zwyciêstwie nad Francj¹ zaczêto rozwa-
¿aæ now¹ mo¿liwo�æ, a mianowicie ulokowanie ¯ydów na Madagaskarze,
któr¹ to wyspê mia³ odst¹piæ Niemcom rz¹d francuski25. Na Madagaska-
rze nie mia³o powstaæ pañstwo izraelskie, ale rezerwat ¿ydowski, zarz¹-
dzany przez niemieckiego gubernatora policji. Zamierzano tam osiedliæ
4 mln ¯ydów z Europy, a akcjê przesiedleñcz¹ mia³ sfinansowaæ jaki� eu-
ropejski (¿ydowski) bank. Plan ten nie doczeka³ siê jednak realizacji ze
wzglêdu na ogromn¹ odleg³o�æ i obecno�æ marynarki brytyjskiej na otwar-
tym morzu. Pomimo rozszerzania siê wp³ywów niemieckich nie uda³o siê
znale�æ odpowiedniego obszaru umo¿liwiaj¹cego ulokowanie ¯ydów, dla-

22 D. H a m � i k: Drugi cz³owiek Trzeciej Rzeszy. Prze³. U. J a n u s. Warszawa 1991,
s. 209�210.

23 Z. B a u m a n: Nowoczesno�æ..., s. 37.
24 A. E i s e n b a c h: Hitlerowska polityka zag³ady ¯ydów. Warszawa 1961, s. 163.
25 D. H a m � i k: Drugi cz³owiek..., s. 189.
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tego 1 pa�dziernika 1940 roku A. Hitler zabroni³ dalszego prowadzenia
akcji przesiedleñczej, co spowodowa³o, jak pisze D. Ham�ik, �zamkniêcie
jakiejkolwiek mo¿liwo�ci wyjazdu czy ucieczki i z tej czê�ci Europy, która
znalaz³a siê pod panowaniem nazistowskim, uczyni³ [A. Hitler � D.H.]
hermetycznie zamkniête getto. Los ¯ydów, którzy pozostali, zosta³ prze-
s¹dzony�26. W takich okoliczno�ciach pozosta³o tylko jedno, skuteczne roz-
wi¹zanie: fizyczna eksterminacja.

Pocz¹tkowo praktykowano masowe rozstrzeliwania ¯ydów przez jednost-
ki specjalne SS, pod¹¿aj¹ce za oddzia³ami niemieckimi w czasie kampanii
przeciwko Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Jednak takie egzekucje nie tylko by³y
odra¿aj¹ce i zagra¿a³y morale oraz psychice cz³onków SS, ale cechowa³a je
niska efektywno�æ. Po prze�ledzeniu rozstrzelenia 150 bia³oruskich ¯ydów,
przeprowadzonej w Miñsku, Heinrich Himmler stwierdzi³: �Musimy szukaæ
nowej, bardziej humanitarnej metody egzekucji�27. Lekarze i eksperci od
�kwestii ¿ydowskiej� zaczêli siê zastanawiaæ nad innymi sposobami zabija-
nia. Najpierw dr Viktor Brack, jeden z realizatorów planu eutanazji, zapro-
ponowa³ metodê sterylizacji za pomoc¹ promieni Roentgena. Umo¿liwia³a
ona pozbawienie p³odno�ci od 3 tys. do 4 tys. ¯ydów dziennie. Inni lekarze
opowiadali siê za metod¹ sterylizacji za pomoc¹ zastrzyków aplikowanych
tylko kobietom, ale metodê tê uznano za niedostateczn¹.

Himmler najbardziej zainteresowany by³ zabijaniem przez zastrzyki
z fenolu, które podane prosto w serce powodowa³y �mieræ po kilku minu-
tach, ale porzuci³ ten pomys³ po propozycji lekarzy �lekkiej �mierci przez
zagazowanie�28. Dziêki zastosowaniu tej metody ofiara nie odczuwa³aby
bólu i nie wiedzia³aby, ¿e czeka j¹ �mieræ, bo komory gazowe mo¿na urz¹-
dziæ jak ³a�nie. To rozwi¹zanie zyska³o najwiêksz¹ przychylno�æ Himmle-
ra. Na jego polecenie wypróbowano metodê zabijania za pomoc¹ gazu, po-
s³uguj¹c siê specjalnie skonstruowan¹ do tego celu ciê¿arówk¹ z zamkniêt¹,
zaizolowan¹ bud¹, do której doprowadzono rurê wydechow¹ z silnika.
W ci¹gu pó³ godziny mo¿liwe sta³o siê u�miercenie oko³o 30�40 osób29. Na-
stêpnie Himmler kaza³ zbudowaæ w Che³mnie parterowe baraki, urz¹dzone
jak ³a�nie z prysznicami. Do nich doprowadzono rurê wydechow¹ z samo-
chodu ciê¿arowego, a pó�niej od agregatu dieslowskiego. Urz¹dzenia tego
typu zbudowano w innych obozach: w Be³¿cu, Sobiborze, Treblince i Maj-
danku. Tymczasem w O�wiêcimiu natrafiono na cyklon B, który dostar-
cza³a firma I.G. Farben, s³u¿¹cy jako �rodek do likwidacji robactwa i szczu-
rów. Za u¿yciem tego �rodka przemawia³o to, i¿ jego produkcja by³a sto-

26 Ibidem, s. 190.
27 Cyt. za: ibidem, s. 205.
28 Ibidem, s. 205�206.
29 Ibidem, s. 207.
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sunkowo tania, ³atwo mo¿na go by³o przechowywaæ, bo dostarczany by³
w konsystencji sta³ej w puszkach, co umo¿liwia³o dok³adne dozowanie. Przy
jednej dawce �mieræ nastêpowa³a w ci¹gu 3 min., a przy stosowaniu gazu
spalinowego w ci¹gu 30, 40 min. W ten sposób �krêta droga do Auschwitz�
dobieg³a kresu. Wybrano najlepszy i najbardziej efektywny sposób. Ilustru-
j¹ to s³owa Rudolfa Hössa: �Muszê stwierdziæ zupe³nie otwarcie: metoda gazo-
wania podzia³a³a na mnie uspokajaj¹co, bowiem w bliskiej perspektywie
musi siê rozpocz¹æ masowa likwidacja ¯ydów. Zawsze przera¿a³o mnie
strzelanie, kiedy pomy�la³em o tej masie, o kobietach i dzieciach. Teraz czujê
siê uspokojony, ¿e wszyscy zaoszczêdzimy sobie tej krwawej ³a�ni�30.

W opinii Z. Baumana, po prze�ledzeniu kolejnych etapów szukania
odpowiednich sposobów pozbycia siê ¯ydów, mo¿na wysun¹æ najbardziej
przyt³aczaj¹cy wniosek: wybór masowej �mierci jako najlepszej metody roz-
wi¹zania �kwestii ¿ydowskiej� by³ produktem rutynowych czynno�ci biu-
rokratycznych31. W wyniku typowych dzia³añ urzêdniczych, takich jak:
okre�lenie dostêpnych �rodków i odpowiednich metod potrzebnych do re-
alizacji zadañ, analiza kosztów i okre�lenie sposobu na maksymalizacjê
zysków, a tak¿e opracowanie rozwi¹zañ dla pojawiaj¹cych siê problemów,
eksperci profesjonalnie wykonali powierzone im zadania. Realizacja Ho-
locaustu na ¿adnym etapie nie kolidowa³a z normami efektywno�ci i ra-
cjonalno�ci. Wprawdzie zarzuca siê czêsto brak racjonalno�ci decyzjom po-
dejmowanym przez przywódców nazistowskich w czasie kampanii na
Wschodzie, kiedy, jak wskaza³ Eberhard Jäckel, �front tak silnie potrze-
bowa³ ka¿dego robotnika do przemys³u zbrojeniowego i ka¿dego sk³adu
poci¹gu, [...] w tym samym czasie d³ugie zestawy kolejowe wype³nione za-
chodnioeuropejskimi ¯ydami posuwa³y siê z regularno�ci¹ nieomal¿e roz-
k³adu jazdy poprzez ca³¹ Europê do obozów zag³ady�32. W odczuciu histo-
ryka, nie zachodzi tu jednak konflikt z zasadami racjonalnego dzia³ania.
Wedle jego opinii, dla Hitlera sprawa ¿ydowska mia³a takie samo znacze-
nie jak wojna, a mo¿e i wiêksze.

Bauman wskazuje, i¿ Holocaust bez nowoczesnej biurokracji, metod,
�rodków, technologii, jak¹ dysponowa³, by³by nie do pomy�lenia. Jedno-
cze�nie nie oznacza to wed³ug niego, i¿ Zag³ada zosta³a zdeterminowana
przez pojawienie siê kultury biurokratycznej33. Rzecz jest znacznie g³êb-
sza. Bauman próbuje udowodniæ, i¿ �regu³y instrumentalnego racjonali-
zmu nie s¹ zdolne zapobiec tego rodzaju zjawiskom, ¿e nie ma w nich nic,
co mog³oby dyskwalifikowaæ »in¿ynieriê spo³eczn¹« w stylu Holocaustu jako

30 Cyt. za: D. H a m � i k: Drugi cz³owiek..., s. 215.
31 Z. B a u m a n: Nowoczesno�æ..., s. 39.
32 E. J ä c k e l: Hitlera pogl¹d..., s. 77�78.
33 Z. B a u m a n: Nowoczesno�æ..., s. 40.
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co� niew³a�ciwego czy spowodowaæ uznanie podjêtych w tym celu akcji za
irracjonalne�34. Spo³eczeñstwo traktowane jako niedoskona³y twór, staje siê
przedmiotem dzia³añ administracyjnych, maj¹cych na celu rozwi¹zanie
okre�lonej liczby problemów, wprowadzenie okre�lonych poprawek i ulep-
szeñ, co pozwala na uznanie ka¿dej �in¿ynierii� za s³uszn¹ i zasadn¹.

We wszystkich strukturach III Rzeszy mo¿na dostrzec znamiona cy-
wilizacji: przejrzyst¹ strukturê, hierarchizacjê, precyzyjny podzia³ zadañ,
sumienne przestrzeganie prawa i regu³ biurokratycznych. Utworzony
w kwaterze SS G³ówny Urz¹d  Administracyjno-Gospodarczy (WVHA), zaj-
muj¹cy siê zniszczeniem europejskich ¯ydów, tylko w czê�ci ukrywa³ swój
prawdziwy status. Z jednej strony dzia³alno�æ urzêdu zmierza³a do u�mier-
cenia milionów ludzi, ale z drugiej strony, jego organizacja, zasady funk-
cjonowania, zadania wype³niane przez pracowników nie ró¿ni³y siê w³a-
�ciwie niczym od pracy zwyk³ych urzêdników, a panuj¹ce zasady, na jakich
oparto tê strukturê, zosta³y zaczerpniête z modelu biurokracji opracowa-
nego przez M. Webera35. G³ówny Urz¹d Administracyjno-Gospodarczy SS
zarz¹dza³ sprawami obozów koncentracyjnych i czuwa³ nad odpowiednim
wykorzystaniem pracy wiê�niów. By³ podzielony na 5 grup urzêdowych:
A, B, C, D i IW36. Grupa urzêdowa A dzier¿y³a pieczê nad sprawami fi-
nansowymi i administrowaniem ca³o�ci¹ aparatu SS. Grupa urzêdowa B
zajmowa³a siê zaopatrzeniem, umundurowaniem, zakwaterowaniem,
sprzêtem i uzbrojeniem dla SS oraz obozów koncentracyjnych. Do zadañ
grupy urzêdowej C nale¿a³o: budowa i utrzymanie koszar, umocnieñ i dróg
oraz komór gazowych i krematoriów w obozach koncentracyjnych. Grupa
urzêdowa D stanowi³a centraln¹ administracjê obozów, a grupa urzêdo-
wa IW czuwa³a nad przedsiêbiorstwami gospodarczymi, prowadzonymi
przez G³ówny Urz¹d Administracyjno-Gospodarczy SS. Struktura tego
urzêdu i zasady, na jakich opiera³a siê jego dzia³alno�æ, by³y takie same
jak ka¿dego innego �normalnego� urzêdu tego typu. Jego nazwa tylko
w czê�ci stanowi³a kamufla¿ jego prawdziwej natury. Jak wskazuje
D. Ham�ik, okaza³o siê, i¿ aparat SS ma wiele wydzia³ów, urzêdów lub
zarz¹dów, zajmuj¹cych siê opracowaniem wyznaczonych zadañ, a H. Him-
mler �skupi³ w centrali SS przedstawicieli faszystowskiej elity urzêdniczej
� menad¿erów, technokratów, niekonwencjonalnych prawników, znawców
i ekspertów, daj¹c im pod patronatem SS ¿yciow¹ szansê�37.

W ujêciu Baumana, Holocaust móg³ zaistnieæ w wyniku zetkniêcia
cz³owieka z produktami cywilizacji, a wiêc zaawansowan¹ technologi¹

34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 36.
36 K. G r ü n b e r g: SS � czarna gwardia Hitlera. Warszawa 1994, s. 430.
37 D. H a m � i k: Drugi cz³owiek..., s. 161.
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opart¹ na kryteriach racjonalno�ci, kieruj¹c¹ siê wzglêdami efektywno�ci.
Nasz racjonalny �wiat uczyni³ go mo¿liwym, poniewa¿ �wspó³czesna cywi-
lizacja nie by³a warunkiem wystarczaj¹cym Holocaustu, lecz jego warun-
kiem koniecznym�38.

Dlaczego nale¿y wci¹¿ �zajmowaæ� siê problemem Holocaustu? W opi-
nii Baumana, zosta³y zaniedbane wysi³ki na rzecz zg³êbiania wniosków
wyp³ywaj¹cych z Zag³ady, które wpisuj¹ siê w nurt nauki o nowoczesno�ci
i teorii procesów cywilizacyjnych. Po pierwsze, je�li nawet traktuje siê Ho-
locaust jako wydarzenie historyczne o podstawowym znaczeniu, to jednak
zmieni³o ono bardzo niewiele w pojmowaniu biegu historii i europejskiej
samo�wiadomo�ci. Nie zmieni³y siê powszechne wyobra¿enia o sensie i kie-
runku rozwoju nowoczesnej cywilizacji. Socjologia nie zajê³a siê odpowied-
nio tym zagadnieniem, co powoduje, i¿ tak naprawdê, nasza wiedza na
temat mechanizmów i procesów, które umo¿liwi³y zaistnienie Holocaustu,
jest bardzo uboga. Wolfgang Sofsky podkre�la, i¿ �trudno by³oby powie-
dzieæ, ¿e socjologia wnios³a wiele nowego do zrozumienia wojny i ekster-
minacji. Utrzymuje swój optymizm, zachowuj¹c siê tak, jakby nic siê nie
zdarzy³o�39. Oznacza to, i¿ nie bêdziemy w stanie odczytaæ ostrze¿eñ za-
powiadaj¹cych podobne wydarzenia i im zapobiec. Po drugie, musimy zdaæ
sobie sprawê z tego, i¿ warunki, które kiedy� zrodzi³y Holocaust, pozosta-
j¹ w³a�ciwie nienaruszone i czekaj¹ na swoj¹ szansê. Porz¹dek spo³eczny,
system polityczny, pañstwa, w których ¿yjemy, przechowuje elementy
umo¿liwiaj¹ce zaistnienie wydarzeñ o podobnym charakterze.

Je�li proces cywilizacyjny rozumieæ jako d¹¿enie do doskona³o�ci, czyli
rz¹dów Rozumu nad natur¹, walki z barbarzyñstwem, triumfu obiekty-
wizmu, postêpu, prawdy, nauki, obraz spo³eczeñstwa przedstawia siê jako
bezkonfliktowy i harmonijny, w którym tendencja do okrucieñstwa i u¿y-
wania przemocy zosta³y wyeliminowane lub w najgorszym przypadku od-
powiednio st³umione. Wed³ug Baumana, niegwa³towny charakter naszej
cywilizacji jest iluzj¹40. Przekonanie o wykluczeniu gwa³tu z ¿ycia spo³ecz-
nego ze wzglêdu na jego nieludzki i niemoralny charakter opiera siê na
utrwalonym micie. Tymczasem w procesie cywilizacyjnym zmieni³ siê tyl-
ko sposób jego stosowania. Gwa³t sta³ siê niezauwa¿alny dla indywidual-
nych spostrze¿eñ i wykluczony z obszaru osobistych prze¿yæ, a przemie-
�ci³ siê w obszary niedostêpne dla wiêkszo�ci cz³onków spo³eczeñstwa.
W wyniku tych dzia³añ dosz³o do koncentracji �rodków przemocy, a to sku-
pienie sta³o siê si³¹ napêdow¹ udoskonaleñ technicznych. Przejawia siê ono

38 Z. B a u m a n: Nowoczesno�æ..., s. 35.
39 W. S o f s k y: Cywilizacja, organizacja, przemoc. W: Nazizm, Trzecia Rzesza

a procesy modernizacji. Red. H. O r ³ o w s k i, prze³. M. To m c z a k. Poznañ 2000,
s. 651.

40 Z. B a u m a n: Nowoczesno�æ..., s. 142.
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ci¹g³ym wzro�cie si³ policyjnych i wojskowych, opieraj¹cych siê na coraz
doskonalszych zbrojeniach, technologii oraz nowoczesnym zarz¹dzaniu.

Gdy pojawiaj¹ siê pytania o to, jak mog³o do tego doj�æ, zw³aszcza
w obrêbie niemieckiego narodu, pozosta³e spo³eczeñstwa nie widz¹ winy
w sobie, ale szukaj¹ przyczyn tej zbrodni i znajduj¹ j¹ w nazistowskim
pañstwie stworzonym przez Hitlera, jego ideologii i zara�liwym antyse-
mityzmie, który doprowadzi³ do bestialstwa i barbarzyñstwa. Kiedy oskar-
¿eni zostaj¹ wskazani i udowodni im siê winê, poszukiwanie przyczyn mo¿na
zakoñczyæ, a rezultaty przeprowadzonych odkryæ opatrzyæ wnioskiem,
¿e Holocaust sprowadza siê do okre�lonego czasu i miejsca, który min¹³,
a ludzie odpowiedzialni za jego realizacjê s¹ na pewno inni ni¿ my, czyli
okrutni i godni potêpienia. Tym samym uspokajamy w³asne sumienia i za-
pewniamy, i¿ my nie byliby�my do tego zdolni, a system spo³eczny, w któ-
rym ¿yjemy, zapewnia nam dostateczn¹ ochronê przed mo¿liwo�ci¹ powtó-
rzenia siê tamtych wydarzeñ. Jeste�my spokojni o jako�æ instytucji zaj-
muj¹cych siê naszym bezpieczeñstwem i przekonani, ¿e kryteria i wzory
zachowañ spo³ecznych s¹ w³a�ciwe i stanowi¹ dostateczn¹ gwarancjê roz-
woju i spokojnego bytu ka¿dej jednostki.

Czy dzi� mechanizmy spo³eczne s¹ o tyle silne, by nie dopu�ciæ do re-
alizacji kolejnej zag³ady, a moralno�æ o tyle skuteczna, by wyraziæ  sprze-
ciw, kiedy s¹siedzi bez s³owa, zaczynaj¹ znikaæ ze swojego mieszkania i na-
szego ¿ycia? Wygodne usprawiedliwienie, ¿e kryminali�ci, barbarzyñcy,
wynaturzeni zbrodniarze zabijali, palili, katowali i upodlili ludzi, a my, pra-
worz¹dni obywatele nigdy nie byliby�my zdolni do pope³nienia takich czy-
nów, jest najprawdopodobniej iluzj¹, która ma uspokoiæ nasze sumienia.
Jest tak¹ sam¹ iluzj¹ jak ta, kiedy okaza³o siê, ¿e zbrodniarze wojenni
byli w gruncie rzeczy bardzo �przyzwoitymi� lud�mi � kochaj¹cymi ro-
dzicami, jak Rudolf Höss, komendant obozu Auschwitz, dobrymi lekarzami
jak Johann Paul Kremer czy wzorowymi urzêdnikami jak Adolf Eich-
mann. Johann Paul Kremer, starannie wykszta³cony lekarz, a tak¿e do-
cent uniwersytecki i filozof, po przeprowadzeniu selekcji w obozie w Au-
schwitz i wys³aniu setek bezbronnych ludzi na �mieræ, spokojnie i z zado-
woleniem móg³ odnotowaæ w swoim dzienniku: �Dzi� w niedzielê wy�mie-
nity obiad: zupa pomidorowa, pó³ kury z kartoflami i czerwon¹ kapust¹
(20 g t³uszczu); s³odka legumina i wspania³e lody waniliowe�41. Z kolei Adolf
Eichmann, jak pisze Hannah Arendt, �by³ ca³kowicie przekonany, ¿e nie
jest, jak siê wyrazi³, [...] nêdznym ³ajdakiem z samej swej istoty, za� co do
sumienia, by³ �wiêcie przekonany, i¿ odczuwa³by wyrzuty sumienia jedy-
nie wówczas, gdyby nie wykona³ otrzymanego rozkazu, to znaczy nie po-

41 R. H ö s s, P. B r o a d, J. K r e m e r: O�wiêcim w oczach SS. Prze³. E. K o c w a,
J. R a w i c z. Warszawa 1991, s. 149.
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s³a³ milionów mê¿czyzn, kobiet i dzieci na �mieræ, czyni¹c to z wielk¹ ener-
gi¹ i najbardziej pedantyczn¹ staranno�ci¹. Trzeba przyznaæ, ¿e trudno
siê by³o z tym nie zgodziæ�42.

Z. Bauman, podejmuj¹c problem Holocaustu, stara siê wskazaæ socjo-
logiczne, psychologiczne i polityczne wnioski wyp³ywaj¹ce z tego wyda-
rzenia dla wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Holocaust sta³ siê mo¿liwy
w wyniku niezwyk³ego spiêtrzenia wielu ró¿nych czynników, które dot¹d
rozpatrywano osobno. S¹ one zwyk³e i normalne, a za ich spiêtrzenie od-
powiedzialno�æ ponosi nowoczesne pañstwo, dysponuj¹ce �rodkami prze-
mocy, któremu uda³o siê wyswobodziæ spod kontroli spo³ecznej, co umo¿li-
wi³o realizacjê jego ambicji w kierunku in¿ynierii spo³ecznej43. Nawet je�li
zetkniêcie siê ró¿nych elementów by³o unikatowe i stanowi³o rzadki zbieg
okoliczno�ci, to jednak elementy te s¹ nadal obecne we wszystkich spo³e-
czeñstwach i niczym szczególnym siê nie wyró¿niaj¹, a ich ponowne spot-
kanie mo¿e przynie�æ równie gro�ne nastêpstwa. Refleksja Baumana nad
Holocaustem koncentruje siê na ukazaniu zale¿no�ci pomiêdzy czasami
nowoczesnymi, racjonalno�ci¹ a Zag³ad¹. To analiza tego w³a�nie faktu.
Jest to jednak co� wiêcej � refleksja nad nowoczesno�ci¹, jak bowiem pi-
sze, jego zamiarem by³o �wyt³umaczenie nowoczesno�ci przez Holocaust�44.

42 H. A r e n d t: Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalno�ci z³a. Prze³. A. S z o s t -
k i e w i c z. Kraków 1998, s. 36.

43 Z. B a u m a n: Nowoczesno�æ..., s. 17.
44 I d e m: Odpowiedzi, wypowiedzi. W: Horyzonty ponowoczesno�ci. Rozmowy

z Z. Baumanem. Red. J. S ó j k a. Poznañ 1995, s. 281.
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Determinanty preferencji wyborczych

Wolne wybory s¹ jednym z najwa¿niejszych kryteriów wspó³czesnej
demokracji. Pe³ni¹ one w spo³eczeñstwie kilka istotnych funkcji1. Wska-
zuje siê na tak zwan¹ funkcjê kreacyjn¹ wyborów, która polega na wy³a-
nianiu w³adzy przez obywateli2. Drug¹ istotn¹ funkcj¹ jest funkcja progra-
mowa, której celem jest przedstawienie przez rywalizuj¹ce z sob¹ partie
programów wyborczych, co z kolei ma swoje prze³o¿enie na okre�lenie ogól-
nej tendencji programowej rz¹du. Trzecia funkcja polega na legitymizacji
w³adzy i jej uprawomocnieniu3. Jako�æ legitymizacji polskiego parlamentu

1 Zob. J. R a c i b o r s k i: Wybory i wyborcy. W: Demokracja polska 1989�2003. Red.
J. W i a t r, J. R a c i b o r s k i, B. F r ¹ t c z a k - R u d n i c k a, J. K i l i a s. Warszawa 2003,
s. 207�209.

2 Wedle J. Schumpetera, funkcja ta ma ograniczone znaczenie, wyborca bowiem
decyduje o tym, kto ma rz¹dziæ, ale nie ma wp³ywu na to, jak ma rz¹dziæ. Obywatele
nie maja wiêc mocy decydowania o tre�ci rz¹dzenia. Dokonuj¹ wyboru z konkretnej
zamkniêtej listy mo¿liwo�ci i narzuconych regu³ wyborczych. Maj¹ znikomy i po�red-
ni wp³yw na kszta³towanie przestrzeni wyboru i regu³.

3 Legitymizacja w³adzy (dos³ownie upowa¿nienie do dzia³ania) jest to uprawo-
mocnienie w³adzy oparte na spo³ecznej akceptacji. Odwo³uj¹c siê do koncepcji Maxa
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i rz¹du jest jednak wci¹¿ niska i p³ytka, co wynika z wysokiej absencji wy-
borczej, która zak³óca proces reprezentacji spo³ecznych interesów, sprzyja
aktywniejszym i pogarsza jako�æ demokracji4. Taka p³ytka legitymizacja jest
zapewne jednym z powodów szybkiego spo³ecznego zu¿ywania siê kolejnych
ekip rz¹dz¹cych. Wybory s¹ ponadto postrzegane jako procedura agregacji
interesów obywateli, którzy wedle tej procedury g³osuj¹ zgodnie ze swoimi
interesami, g³ównie o charakterze ekonomicznym. Wskazuje siê tak¿e na
funkcje diagnostyczn¹, wielko�æ absencji wyborczej �wiadczy bowiem o alie-
nacji politycznej wyborcy, a obserwacja zmian postaw politycznych na pod-
stawie wyników wyborów jest pewniejsza ni¿ analizy sonda¿owe. Patrz¹c
na wybory z perspektywy systemu politycznego, nale¿y zwróciæ uwagê na
ich funkcjê, polegaj¹c¹ na rekrutacji i selekcji tak zwanej klasy politycznej,
s¹ to procedury nadaj¹ce sens istnieniu partii politycznych5.

Problem �mapy politycznej� fascynuje politologów, którzy analizuj¹ czyn-
niki wp³ywaj¹ce na nastroje spo³eczne, zastanawiaj¹ siê, co sprawia, ¿e
podejmujemy okre�lone decyzje wyborcze, kiedy i jak g³osujemy. W prak-
tyce spotykamy siê z kilkoma modelami wyja�niaj¹cymi, dlaczego ludzie
g³osuj¹6. W modelach tych uwzglêdnia siê kontekst spo³eczny, uto¿samia-
nie z dan¹ parti¹ polityczn¹, postawy, kontekst wyborczy oraz rolê me-
diów w kampaniach wyborczych i wreszcie sposób dzia³ania rz¹du i po-
szczególnych partii:

1. Teoria socjologiczna � opiera siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿da grupa
spo³eczna g³osuje na partiê, która s³u¿y jej interesom i oczekiwaniom. Nie
uwzglêdnia siê decyzji jednostkowych, a osobiste postawy s¹ wyrazem je-
dynie interesów grupowych. Taki model wyja�niania koncentruje siê na
spo³ecznym kontek�cie oraz na g³osowaniu i dobrze opisuje sytuacjê, gdzie
spo³eczeñstwo jest podzielone kwestiami religijnymi czy etnicznymi i silnie
zró¿nicowane spo³ecznie7. Model taki jest trudny do zastosowania w Pol-
sce, gdy¿ struktura spo³eczna w naszym kraju podlega ci¹g³ej transforma-
cji, a do tego dochodz¹ jeszcze podzia³y pomiêdzy obozem postsolidarno-

Webera, legitymizacja legalna polega na przekonaniu obywateli, ¿e tytu³ do sprawo-
wania w³adzy wyp³ywa z jej legalnego ustanowienia. W pañstwach demokratycznych
powszechn¹ form¹ legitymizacji w³adzy s¹ wolne wybory. Zob.: M. We b e r: Gospodar-
ka i spo³eczeñstwo. Prze³. D. L a c h o w s k a. Warszawa 2002.

4 J. R a c i b o r s k i: Wybory..., s. 213.
5 Ibidem, s. 209.
6 W. C w a l i n a, A. F a l k o w s k i: Marketing polityczny: perspektywa psychologicz-

na. Gdañsk 2005, s. 57�103.
7 Analiz¹ wp³ywu zmiennych demograficznych na g³osowanie jednostki zaj¹³ siê

m.in. J. Raciborski, który zauwa¿y³, ¿e p³eæ, wiek i miejsce zamieszkania wp³ywa na
wybór relatywnie s³abiej ni¿ wykonywany zawód i region zamieszkania. Zob.: J. R a -
c i b o r s k i: Polskie wybory. Zachowania wyborcze spo³eczeñstwa polskiego w latach
1989�1995. Warszawa 1997.
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�ciowym i obozem postkomunistycznym. Istotn¹ rolê odgrywa ponadto po-
dzia³ �wiatopogl¹dowy, w tym stosunek do roli Ko�cio³a w ¿yciu publicz-
nym i pogl¹d na komunistyczny okres w historii naszego kraju. Istnieje
w Polsce tak¿e spora grupa ludzi �niezale¿nych�, których decyzje wybor-
cze s¹ podyktowane wzglêdami praktycznymi nie za� tradycyjn¹ afiliacj¹
partyjn¹.

2. Teoria identyfikacji partyjnej � zwana inaczej modelem socja-
lizacyjnym lub modelem psychologii spo³ecznej � w my�l jej k³adzie siê
nacisk na zaanga¿owanie partyjne. Teoria identyfikacji partyjnej g³osi, ¿e
podstaw¹ decyzji wyborczej jest identyfikacja z ugrupowaniem, które uzna-
jemy za swoje8. Uto¿samianie siê z parti¹ ma w tym wypadku charakter
sta³y i niezale¿ny od powodzenia wybranej partii, tworzy siê pod wp³y-
wem rodziców lub �rodowiska rówie�ników. Program partii i identyfikacja
z ni¹ decyduj¹ o spojrzeniu na okre�lone problemy i maj¹ bezpo�rednie
prze³o¿enie na zachowania wyborcze. Badania wskazuj¹ jednak na do�æ
w¹sk¹ grupê zdecydowanych zwolenników ugrupowañ politycznych. Czê�æ
z nich tak zwanych zwolenników zdecydowanych przekszta³ca siê w zwo-
lenników s³abych. Problem identyfikacji partyjnej jest istotny w wypadku
systemu partyjnego, który pozostaje w fazie kszta³towania. Adaptacja pro-
gramów do wymogów wspó³czesno�ci oraz odtwarzanie tradycji to proces
d³ugotrwa³y.

3. Teorie oparte na g³osowaniu tematycznym � wskazuj¹ce na
zwi¹zek poruszanych w kampanii tematów z g³osowaniem w wyborach9.
Jedn¹ z teorii, opart¹ na g³osowaniu tematycznym (issue voting) jest prze-
strzenna teoria g³osowania, polegaj¹ca na rozmieszczeniu pogl¹dów kan-
dydatów i elektoratu na jednej skali, a nastêpnie na porównaniu ich zbie¿-
no�ci i wskazaniu na istotno�æ wymiarów. W teorii tej zak³ada siê skon-
centrowanie na jednym z tych wymiarów, na przyk³ad wymiarze: lewicowy
� prawicowy, co w systemach wielopartyjnych postrzegaæ mo¿na raczej
jako wadê, poniewa¿ korzystaj¹c tylko z jednego wymiaru, nie da siê skon-
struowaæ mapy opinii publicznej. Wed³ug drugiej teorii, tak zwanej kierun-
kowej teorii g³osowania tematycznego, dla wyborcy ka¿dy temat oznacza
w praktyce wybór pomiêdzy dwoma przeciwstawnymi pogl¹dami10. �Rów-
nocze�nie teoria ta g³osi, i¿ jako wyborcy nie przyk³adamy tej samej mia-
ry do oceny stanowiska czy osi¹gniêæ ugrupowañ w kontek�cie danego za-
gadnienia: je�li partia twierdzi, ¿e dany temat jest dla niej istotny, wybor-
cy, oceniaj¹c owo ugrupowanie, bêd¹ je braæ pod uwagê bardziej ni¿ inne�11.

8 N. de B a r b a r o: Doj�æ do g³osu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kam-
panii wyborczej. Kraków 2005, s. 29.

9 Ibidem, s. 31�32.
10 Ibidem, s. 32.
11 Ibidem.

8 Studia Politicae...
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W kontek�cie pojêcia g³osowania tematycznego pojawia siê ponadto zagad-
nienie �w³asno�ci problemu� (issue ownership), które polega na tym, ¿e
okre�lone partie polityczne uzurpuj¹ sobie prawa wypowiadania siê na
okre�lone tematy i opieraj¹c siê na tych wyró¿niaj¹cych je zagadnieniach
prowadz¹ kampanie wyborcze. Niektóre robi¹ to ju¿ na poziomie nazwy
partii, na przyk³ad Prawo i Sprawiedliwo�æ, inne w programach wybor-
czych, na przyk³ad Platforma Obywatelska g³osz¹ca konieczno�æ wprowa-
dzenia podatku liniowego12.

4. Teoria racjonalnego wyboru � zwana inaczej ekonomiczn¹,
wskazuje na zwi¹zek pomiêdzy postawami a g³osowaniem. �ród³a i przy-
czyny postaw politycznych s¹ pomijane. W modelu tym zak³ada siê, ¿e cz³o-
wiek racjonalny w warunkach swobodnego przep³ywu informacji potrafi
dokonaæ wyboru zgodnego z jego interesem, przekalkulowaæ pod k¹tem
ekonomicznym zyski i koszty zwi¹zane z jego g³osem. Osoba g³osuj¹ca do-
konuje przegl¹du kwestii publicznych, zachowañ politycznych i wybiera
partiê, która obiecuje zrealizowaæ program zgodny z przegl¹dem sytuacji
danej jednostki. Anthony Downs w swojej pracy An Economic Theory of
Democracy stawia tezê, ¿e ludzie g³osuj¹ wtedy, kiedy zyski przewa¿aj¹
koszty13. Ten sposób my�lenia sugeruje, ¿e to indywidualne postawy poli-
tyczne decyduj¹ o wyborze danej partii. W �wiadomym wyborcy rodzi siê
poczucie lojalno�ci, co przek³ada siê na pó�niejsze oczekiwania wobec wy-
branej partii. Wed³ug Josepha A. Schumpetera, model ten ma zasadnicz¹
wadê, zak³ada siê w nim bowiem, ¿e jednostka jest zdolna do racjonalnej
analizy kwestii politycznych. Ta racjonalno�æ podejmowanych decyzji jest
szczególnie trudna, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wyborca decyduj¹c, na kogo
odda swój g³os, dzia³a, opieraj¹c siê na skrótach informacyjnych (heury-
styce), czyli przyswaja tylko tyle informacji, ile potrzebuje, ¿eby wyrobiæ
sobie zdanie w jak najkrótszym czasie. Wyborca szuka zatem informacji,
które s¹ ³atwe do przetworzenia i wyra�ne. Sposobem na szybkie podjêcie
decyzji mo¿e byæ, na przyk³ad, kierowanie siê opini¹ ludzi, którym ufa-
my, lub dzia³anie bêd¹ce skutkiem uproszczeñ, lub nawet uprzedzeñ, przy-
k³ad: m³ody to tyle, co niedo�wiadczony14. Mo¿na te¿ podejmowaæ decyzje
wyborcze, przek³adaj¹c cechy kandydata jako osoby � na sferê politycz-

12 Ibidem, s. 33.
13 A. D o w n s: �The Causes and Effects of Rational Abstention�. An Economic The-

ory of Democracy. New York 1957, s. 260�275; Por. P. G e e n  D o n a l d, I. S h a p i r o:
Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Application in Political Science.
New Haven 1994; S. M e r r i l l, B. G r o f m a n: A Unified Theory of Voting: Directional
and Proximity Spatial Models. Cambridge 1999; M. C z e � n i a k: Teoria racjonalnego
wyboru w badaniach nad polityk¹. W: Marketing polityczny, za³o¿enia teoretyczne, re-
gu³y dzia³ania, praktyka kampanijna. Red. M. K o l c z y ñ s k i. Katowice 2005.

14 Ibidem, s. 38.
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n¹. Zdaniem Schumpetera, nawet wykszta³cona w danej dziedzinie oso-
ba nie jest w stanie utrzymaæ poziomu dyskursu w kwestiach politycznych.
Jako�æ tego dyskursu za³amuje siê, co prowadzi do stworzenia elitarystycz-
nej koncepcji demokracji. W teorii tej ponadto pomija siê znaczenie takich
elementów, jak manipulacja czy fa³szywe obietnice, z którymi mamy czê-
sto do czynienia w kampanii wyborczej.

5. Teoria ideologii dominuj¹cej � wykazuje, dlaczego czysty mo-
del socjologiczny pozostaje niewystarczaj¹cy do wyja�nienia zachowañ
wyborczych. Jest to próba odpowiedzi na pytania dotycz¹ce postaw wy-
borców i przyczyn tych postaw. Prezentowany model mo¿na zastosowaæ
do opisania przewagi rz¹dz¹cej partii w powstawaniu informacji i �róde³
kreowania okre�lonych postaw. Z przyczyn naturalnych partie rz¹dz¹ce
maj¹ ³atwiejszy dostêp do �rodków masowego przekazu, co bezpo�rednio
wp³ywa na wyborców poprzez jako�æ realizowanej polityki; rz¹d ma tak¿e
mo¿liwo�æ zmiany struktury spo³ecznej i eliminacji niedostatków, a tak¿e
wprowadzania atmosfery optymizmu gospodarczego.

6. Model kontekstu wyborczego � opisuje zachowania wyborcze
w stosunku do okre�lonych cia³ przedstawicielskich. Zwraca siê uwagê na
to, ¿e nie wszystkie wybory s¹ traktowane przez wyborców w taki sam
sposób. Widaæ to chocia¿by na podstawie porównania frekwencji w wybo-
rach parlamentarnych i lokalnych. Zwraca siê tak¿e uwagê na fakt, ¿e
je�li wybory do ró¿nych cia³ przedstawicielskich odbywaj¹ siê w tym sa-
mym czasie, to wyborcy rozdzielaj¹ g³osy i dokonuj¹ ró¿nych wyborów, g³o-
suj¹c wcale nie na przedstawicieli jednego ugrupowania. Tak¿e w przy-
padku kwestii publicznych kontekst wyborczy ma du¿e znaczenie. Na inn¹
problematykê stawiaj¹ komitety wyborcze w wyborach lokalnych, parla-
mentarnych i do Parlamentu Europejskiego15.

7. Model marketingowy � wynika z za³o¿enia, ¿e na rynku wy-
borczym kandydat jest produktem, a wyborca � konsumentem16. Jest to
model stworzony przez Bruce�a I. Neumana, który wyró¿ni³ siedem obsza-
rów decyduj¹cych o ostatecznym wyborze, nazwa³ je domenami poznaw-
czymi17:
� pierwsz¹ domen¹, wp³ywaj¹c¹ na decyzje wyborcze, s¹ problemy i kie-

runki dzia³añ politycznych, czyli wszelkiego rodzaju tematy porusza-
ne w programie wyborczym; tematy te musz¹ byæ skierowane do wy-
branych docelowych grup elektoratu i poruszaæ wa¿ne z ich punktu
widzenia zagadnienia;

15 T. ¯ y r o: Wstêp do politologii. Warszawa 2004, s. 237�240.
16 Wiêcej na temat modelu marketingowego w: W. C w a l i n a, A. F a l k o w s k i:

Marketing polityczny...
17 B.I. N e w m a n: The Marketing of the President. Political Marketing as Campa-

ign Strategy. California 1994; Por. N. de B a r b a r o: Doj�æ..., s. 33�35.
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� druga domena to wyobra¿enia spo³eczne, które maj¹ za zadanie na-
kre�liæ zaplecze oraz obraz typowego zwolennika partii lub kandyda-
ta;

� trzecia domena to uczucia; chodzi o postrzeganie kandydata w sposób
emocjonalny i kierowanie siê kryterium �lubiê � nie lubiê�;

� czwartym obszarem jest wizerunek kandydata, czyli jak go postrzega-
my jako cz³owieka; wizerunek musi byæ wiarygodny, spójny i powinien
wzmacniaæ g³ówny przekaz kampanii;

� pi¹ta domena to wydarzenia bie¿¹ce w kampanii;
� szósta domena obejmuje wydarzenia osobiste, czyli takie elementy

z ¿yciorysu kandydata, które mog¹ wp³ywaæ na jego poparcie;
� siódma domena to problemy epistemiczne, którymi mog¹ byæ takie ele-

menty, jak poleganie na opinii osób wiarygodnych dla elektoratu kan-
dydata czy otwarto�æ na nowo�ci na politycznej scenie.
Kampanie wyborcze ostatnich kilku lat uwidoczni³y zachodz¹ce zmia-

ny, zarówno w politycznym zaanga¿owaniu elektoratu przed wyborami
oraz jego aktywno�ci podczas aktu g³osowania, jak i w preferencjach i upo-
dobaniach spo³eczeñstwa. Dwubiegunowy system partyjny z 1997 roku
uleg³ rozproszeniu, czego przyk³adem by³y kolejne wybory parlamentarne.
Ju¿ odej�cie z rz¹du Unii Wolno�ci w 2001 roku oraz klêska kandydata
AWS w wyborach prezydenckich przy�pieszy³y procesy dezintegracji po
prawej stronie politycznej sceny. Nieprzejrzysto�æ tej sceny, niestabilno�æ
partii i czêsta zmiana nazw, a w koñcu zmieniaj¹ce siê prawo wyborcze
sprzyjaj¹ dezintegracji, co przek³ada siê na niskie uczestnictwo obywateli
w wyborach.

W Polsce mamy do czynienia z trzema grupami podstawowych uwa-
runkowañ absencji wyborczej. Pierwsza grupa zwi¹zana jest z usytuowa-
niem jednostek w strukturze spo³ecznej (ludzie z podstawowym wykszta³-
ceniem, biedni, bezrobotni, mieszkañcy wsi g³osuj¹ rzadziej)18. Druga gru-
pa to uwarunkowania instytucjonalne i sytuacyjne (niejasne prawo wy-
borcze, niestabilno�æ sceny politycznej sprzyja absencji). Trzecia grupa
obejmuje zagadnienia kulturowe opieraj¹ce siê na tradycji obywatelskie-
go zaanga¿owania19.

18 Na temat strukturalnych korelatów absencji wyborczej por: R. M a r k o w s k i:
Milcz¹c¹ wiêkszo�æ � o bierno�ci politycznej spo³eczeñstwa. W: Wybory �91 a polska
scena polityczna. Red. S. G e b e t h n e r, J. R a c i b o r s k i. Warszawa 1992; Wybory par-
lamentarne 1997. Red. R. M a r k o w s k i. Warszawa 1999; E. W n u k - L i p i ñ s k i: Stan-
dard ¿ycia a zachowania wyborcze. �Studia Polityczne� 2000, nr 1; A. L i j p h a r t: Une-
qual Participation: Democracy�s Unresolver Dilemma. �American Political Science Re-
view� 1997, Vol. 91; S.M. L i p s e t: Homo Politicus. Spo³eczne podstawy polityki. Prze³.
G. D z i u r d z i k - K r a � n i e w s k a. Warszawa 1995.

19 J. R a c i b o r s k i: Wybory..., s. 210.
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Podejmuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce partycypacji Polaków w ¿yciu poli-
tycznym, warto zwróciæ uwagê na spadek frekwencji wyborczej w ostat-
nich latach (tab. 1).

Ta b e l a  1
Frekwencja wyborcza w latach 2000�2005

�ród³o: Opracowanie w³asne

Antoni Kamiñski wskazuje na kilka przyczyn zaniku lojalno�ci par-
tyjnej20:

1) klarowna granica pomiêdzy partiami postkomunistycznymi i post-
solidarno�ciowymi zatar³a siê jedynie chwilowo, dlatego g³ówne linie po-
dzia³u maj¹ charakter pozamerytoryczny, dotycz¹ interpretacji historii,
a nie dyskusji programowych;

2) trwa³o�ci i wzglêdnej stabilno�ci partii wywodz¹cych siê ze �stare-
go re¿imu� towarzyszy nieobecno�æ wspomnianych podmiotów w rozbitym
ja³owymi sporami na tle ambicji personalnych obozie postsolidarno�ciowym;

3) brak instytucjonalnych mechanizmów zapewniaj¹cych odpowie-
dzialno�æ polityków za sposób pe³nienia urzêdu, co powoduje dezorienta-
cjê elektoratu21.

Na istotê podzia³u pomiêdzy ugrupowaniami o charakterze postsoli-
darno�ciowym i postpeerelowskim zwraca tak¿e uwagê wielu badaczy pol-
skiej sceny politycznej. Podzia³ ten jest wci¹¿ g³êboki i charakteryzuje nie
tylko scenê polityczn¹, ale tak¿e elektoraty. Dla wielu wyborców bowiem
przekroczenie pasma postsolidarno�ciowego lub poskomunistycznego po-
zostaje spraw¹ trudn¹22. Miros³awa Grabowska twierdzi, ¿e wyborcy g³o-
suj¹ ��cie¿kami� wyznaczonymi przez ich poprzednie afiliacje i dawne pre-

Frekwencja [%]Rodzaj wyborów

Wybory prezydenckie 2000

Wybory parlamentarne 2001

Referendum akcesyjne 2003

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004

Wybory parlamentarne 2005

Wybory prezydenckie 2005

61,12

46,29

58,85

20,9

40,57

49,74 (50,99 w drugiej turze)

20 Por. M. G r a b o w s k a, T. S z a w i e l: Budowanie demokracji. Warszawa 2003,
s. 164�214.

21 A. K a m i ñ s k i: Prawomocno�æ partii politycznych i spo³eczne uto¿samianie siê
z nimi w III RP. Warszawa 2000.

22 J. R a c i b o r s k i: Spo³eczeñstwo i wybory. W: P³eæ, wybory, w³adza. Red. R. S i e -
m i e ñ s k a. Warszawa 2005, s. 26.
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ferencje23. Istnieje zatem grupa wyborców, którzy stale, od pocz¹tku prze-
mian, g³osuj¹ na partie o okre�lonym rodowodzie. Zmieniaj¹ siê jedynie
nazwy partii, lecz podzia³ na elektorat postsolidarno�ciowy i postkomuni-
styczny jest sta³y i gwarantuje stabilno�æ sceny politycznej24.

O tworzeniu siê wzglêdnie sta³ych i stabilnych wzorów g³osowañ wy-
borczych mówi Jacek Raciborski. Wspomniany autor u¿ywa w swoich roz-
wa¿aniach pojêæ �racjonalny wyborca� oraz �instytucjonalizacja zachowañ
wyborczych�. Przyjmuje, ¿e �instytucjonalizacja zachowañ wyborczych
oznacza proces kszta³towania siê wzglêdnie trwa³ych i stabilnych wzorów
tych zachowañ, czytelnych regu³ nimi rz¹dz¹cych i [...] wzrost ich racjo-
nalno�ci [...]�25. �Racjonalno�æ jednostek oznacza w tym kontek�cie, i¿ do-
konuj¹ one celowych wyborów na podstawie w³asnych preferencji [...]. Po-
nadto, znaj¹ one regu³y wyboru i ich przestrzegaj¹. Regu³y stanowi¹ ze-
wnêtrzny instytucjonalny kontekst zachowañ wyborczych�26. W przypad-
ku polskiego systemu politycznego wskazuje jednak na nieprzewidywal-
no�æ polskiego wyborcy i u³omno�æ postaw politycznych27, co zapewne wy-
muszone zosta³o zmianami systemu. Postawy wyborców s¹ w jego opinii
niespójne, a z warto�ci i przekonañ nie wynikaj¹ dyspozycje do okre�lo-
nych zachowañ wyborczych28. Jest to teza, z któr¹ trudno siê nie zgodziæ,
obserwuj¹c przywo³ywane ju¿ badania dotycz¹ce preferencji partyjnych
Polaków, jednak osobi�cie uwa¿am, ¿e mamy obecnie do czynienia ze stop-
niowym konsolidowaniem siê sceny politycznej, a przejawem podzia³u na
skrajne obozy by³o wysokie poparcie w wyborach prezydenckich dwóch
kandydatów, lidera obozu lewicy W³odzimierza Cimoszewicza oraz przy-
wódcy bloku prawicy Lecha Kaczyñskiego.

23 L. K o l a r s k a - B o b i ñ s k a: Polska scena polityczna po wyborach parlamen-
tarnych 2001 roku. W: Przysz³o�æ polskiej sceny politycznej po wyborach 2001. Red.
L. K o l a r s k a - B o b i ñ s k a. Warszawa 2002, s. 5.

24 Ibidem.
25 J. R a c i b o r s k i: Meandry procesu instytucjonalizacji zachowañ wyborczych spo-

³eczeñstwa polskiego. W: Kultura. Osobowo�æ. Polityka. Red. P. C h m i e l e w s k i,
T. K r a u z e, W. We s o ³ o w s k i. Warszawa 2002, s. 217�218.

26 Ibidem, s. 218.
27 Wed³ug J. Wiatra, postawa polityczna to �te sk³adniki osobowo�ci, które wyra-

¿aj¹ siê w tendencji do specyficznych, wzglêdnie sta³ych zachowañ politycznych, to
jest zachowañ odnosz¹cych siê do sfery zagadnieñ politycznych rozumianej jako sferê
walki o w³adzê i sprawowanie w³adzy�. Na postawy polityczne sk³adaj¹ siê wiêc:
1) okre�lone, wzglêdnie trwa³e stany emocjonalne dotycz¹ce zjawisk politycznych; 2)
przekonania dotycz¹ce zjawisk politycznych; 3) dyspozycje do dzia³ania w sferze poli-
tyki�.

28 Za: J. W i a t r: Socjologia polityki. Warszawa 1999, s. 296. Postawa wedle przy-
toczonej definicji jest rozumiana jako dyspozycja do okre�lonego zachowania. Zacho-
wania polityczne w du¿ej mierze zale¿ne s¹ od ugruntowanych postaw, a zw³aszcza
od zawartych w nich ocen warto�ciuj¹cych.
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Stabilno�æ preferencji wyborczych widaæ ponadto w elektoracie SLD; 88%
wyborców tej partii z 1997 roku wspar³o ponownie to ugrupowanie w 2001
roku. Podobnie sta³o siê z elektoratem AWS, który w 2001 roku popar³
w wiêkszo�ci spadkobierców tej formacji. Czasem mo¿emy mieæ jednak do
czynienia z chwilowym kruszeniem siê wspomnianego podzia³u. Przyk³a-
dem by³y wybory prezydenckie z 2001 roku, w których Aleksander Kwa-
�niewski uzyska³ poparcie sporej czê�ci elektoratu �postsolidarno�ciowego�.

My�lê, ¿e Polacy dobrze odczytuj¹ usytuowanie poszczególnych partii
w wymiarze lewica � prawica, a wyborcy o lewicowych pogl¹dach g³osu-
j¹ na obóz postkomunistyczny, wyborcy za� o prawicowych pogl¹dach �
na obóz postsolidarno�ciowy.

Wa¿nym czynnikiem, wp³ywaj¹cym na decyzje Polaków, jest dzi� tak-
¿e stosunek do obecno�ci Polski w Unii Europejskiej. Bardziej wyrazisty
staje siê podzia³ na tych, którzy na integracji zyskuj¹, i tych, którzy pozo-
staj¹ skazani na marginalizacjê, podzia³ na ugrupowania modernizacyj-
ne i antymodernizacyjne, gdzie na jednym krañcu znajduje siê liberalna
Platforma Obywatelska, na drugim � populistyczna Samoobrona. Te nowe
podzia³y sprzyjaj¹ wiêkszej wspó³pracy konkurencyjnych czy nawet skon-
fliktowanych dot¹d partii29. Jak jednak wskazuje wielu socjologów i poli-
tologów, miêdzy innymi wspominany ju¿ Andrzej Rychard czy Lena Ko-
larska-Bobiñska, trwa³o�æ podzia³u na okcydentaln¹ i antyokcydentaln¹
Polskê jest chwilowa, to konstrukcja raczej polityczna ni¿ socjologiczna.
Mówimy bowiem nie o dwóch obozach, ale o ró¿norodnych �rodowiskach
o odmiennych aspiracjach i sk³adzie spo³ecznym30. To, co nas czeka w przy-
sz³o�ci, to wielo�æ podzia³ów i ugrupowañ, maj¹cych ró¿ne do za³atwienia
sprawy i inne mo¿liwo�ci ich realizacji31.

Stosunek do przemian sta³ siê jednym z najwa¿niejszych czynników
kszta³tuj¹cych decyzje wyborcze Polaków w wyborach w 2001 roku. Wa¿-
niejsze by³y podzia³y ekonomiczno-socjalne ni¿ symboliczne czy ideowe32.
W 2005 roku obserwowali�my natomiast tendencje do powrotu do idei, war-
to�ci, rozliczeñ historii, co tak widoczne by³o w ha�le utworzenia IV Rze-
czypospolitej. Obserwowali�my powrót do rozliczeñ z systemem komunistycz-
nym, co stanowi³o odzwierciedlenie g³êbokich i znanych od dawna podzia-
³ów, a tak¿e nak³adanie siê podzia³ów historycznych, dotycz¹cych stosun-
ku do konstytucji europejskiej, jak równie¿ pojêcia suwerenno�ci narodowej.

W �wiecie polityki mo¿na zauwa¿yæ zale¿no�æ pomiêdzy pozycj¹ spo-
³eczn¹ a postawami politycznymi i zachowaniami wyborczymi33. Zwi¹zek

29 Ibidem, s. 6.
30 L. K o l a r s k a - B o b i ñ s k a: Polska scena polityczna..., s. 56.
31 Ibidem.
32 �Gazeta Wyborcza� z 25 pa�dziernika 2001, s. 4.
33 Zob. J. R a c i b o r s k i: Polskie wybory..., s. 13�18.
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ten jednak stopniowo s³abnie, a na zachowania wyborcze nie wp³ywa
ju¿ tak silnie determinizm ekonomiczny i klasowy, a cechy spo³eczno-kul-
turowe.

Seymour Lipset twierdzi³, ¿e partie, nawet je�li utrzymuj¹, ¿e jest ina-
czej, to reprezentuj¹ interesy ró¿nych grup spo³ecznych34. Charakterystycz-
nym tego przejawem jest d¹¿enie partii do poszerzenia bazy wyborczej,
nie za� do reprezentowania jakiej� konkretnej klasy spo³ecznej (catch �
all parties). Jeszcze w latach piêædziesi¹tych XX wieku ogólna zasada we-
d³ug Lipseta brzmia³a: Reprezentanci ni¿szych grup spo³ecznych g³osuj¹
na ogó³ na partie lewicowe, natomiast przedstawiciele wy¿szych grup spo-
³ecznych na partie usytuowane po prawej stronie sceny politycznej35.
W latach dziewiêædziesi¹tych wspomniany autor zauwa¿y³ jednak, ¿e s³ab-
nie zwi¹zek pomiêdzy klasowym po³o¿eniem a politycznymi rezultatami
tego po³o¿enia, co wynika jego zdaniem z faktu, ¿e �social classes are dy-
ing�36. Spo³eczno-ekonomiczna struktura spo³eczeñstwa wp³ywa zatem na
decyzje wyborców s³abo i w sposób zmienny, a procesem politycznym nie
rz¹dz¹ mechanizmy klasowe i ekonomiczne37.

Podobn¹ opiniê wyra¿a tak¿e Miros³awa Grabowska, która uwa¿a, ¿e
do g³osowania na dan¹ partiê sk³ania wyborców nie status, ale lojalno�æ
ideologiczna, �wiadomo�æ i pamiêæ, ¿e g³osowa³o siê na jak¹� partiê38. Wska-
zaæ nale¿y na kilka przyczyn takiego zjawiska. Po pierwsze, jest to zmia-
na natury spo³eczeñstwa, które oddaje dzi� swoje g³osy na podstawie do-
konañ rz¹du oraz popularno�ci poszczególnych liderów partyjnych. Po dru-
gie, zmieni³a siê struktura zawodowa spo³eczeñstwa, sta³a siê ona dalece
skomplikowana, a jednostka nie pasuje do uporz¹dkowanych kategorii kla-
sowych. Wyborcy nie mo¿na ju¿ okre�liæ jako cz³onka tak zwanej klasy
pracuj¹cej lub klasy �redniej, nie mo¿na zatem mówiæ o g³osowaniu na
partie, które reprezentuj¹ interesy klasowe. W Polsce zjawisko to jest zwi¹-
zane z powstawaniem nowych ugrupowañ i ruchów politycznych, które
nie maj¹ ju¿ wymiaru klasowego. Jest to ruch nowej lewicy, który nie od-
wo³uje siê dzi� do klasy robotniczej, ale przede wszystkim do ludzi wy-
kszta³conych o wysokim statusie spo³ecznym. Nowa prawica z kolei nie sku-
pia siê jedynie na wyborcy o wysokim statusie spo³ecznym, ale równie¿
kieruje ofertê wyborcz¹ do klasy robotniczej.

34 S.M. L i p s e t: Political Man. The Social Bases of Politics. Baltimore 1981,
s. 230.

35 Ibidem, s. 234.
36 M. G r a b o w s k a, E. S i e l l a w a - K o l b o w s k a, T. S z w i e l: Polskie partie po-

lityczne, ich elity, elektoraty oraz zakorzenienie w spo³eczeñstwie. �Working Paper� 1996,
No 1 (March).

37 Ibidem, s. 57.
38 L. K o l a r s k a - B o b i ñ s k a: Polska scena polityczna..., s. 8.
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Andrzej Rychard uwa¿a, ¿e istnieje zale¿no�æ struktury spo³ecznej
i polityki, natomiast zmiany zachodz¹ce na polskiej scenie politycznej s¹
nieadekwatne do rodz¹cych siê interesów i aspiracji spo³ecznych39. Wci¹¿
niezaspokojone w sposób wystarczaj¹cy pozostaj¹ potrzeby edukacyjne,
zdrowotne, cywilizacyjne czy informacyjne, co stanowi nowe �ród³o nie-
zadowolenia spo³eczeñstwa. �Wyst¹pi³y zjawiska odwrotne od konsolidacji:
wêdrowanie elektoratu szukaj¹cego swojej partii oraz skutecznej reprezen-
tacji w³asnych aspiracji i interesów, a tak¿e wêdrowanie polityków, którzy
poszukuj¹ dla siebie miejsca na scenie politycznej�40.

W dyskusji na temat wp³ywu struktury spo³ecznej na partycypacjê wy-
borcz¹ pojawiaj¹ siê te¿ g³osy, które wskazuj¹ na jej dominuj¹c¹ rolê pod-
czas podejmowania decyzji wyborczych. Wielu socjologów mówi o tak zwa-
nym determinizmie strukturalnym i wskazuje na p³eæ, wiek czy wykszta³-
cenie jako czynniki determinuj¹ce zachowanie elektoratu41. W tak prezen-
towanym podej�ciu pozycja cz³owieka w uk³adzie klas, warstw i grup spo-
³ecznych wyznacza jego postawy polityczne42, a pomijanie kontekstu spo-
³ecznego, w którym kszta³towane s¹ decyzje polityczne obywateli, uznaje
siê za niewystarczaj¹ce dla ca³o�ciowej interpretacji zjawiska zachowañ wy-
borczych43.

O silnych zale¿no�ciach, ³¹cz¹cych aktywno�æ wyborcz¹ z cechami
uwarstwienia spo³ecznego, wspomina miêdzy innymi Miko³aj Cze�niak,
który wskazuje na kilka aspektów oddzia³ywania zmiennych struktural-
nych na aktywno�æ/bierno�æ wyborcz¹. Zmiennymi, najsilniej zwi¹zanymi
z partycypacj¹ wyborcz¹, s¹ w jego opinii: wykszta³cenie, wiek oraz uczest-
nictwo w praktykach religijnych44.

W Polskich realiach partycypacja wyborcza jest zachowaniem politycz-
nym zwi¹zanym z wy¿szym statusem socjoekonomicznym i charaktery-
zuje obywateli reprezentuj¹cych raczej wy¿sze warstwy spo³eczne. Po-

39 A. R y c h a r d: Scena polityczna a scena spo³eczna. W: Polska scena polityczna
w 2004 roku. Kontynuacja czy zmiana? Red. L. K o l a r s k a - B o b i ñ s k a. Warszawa
2004, s. 56.

40 L. K o l a r s k a - B o b i ñ s k a: Polska scena polityczna..., s. 8.
41 Por. R. M a r k o w s k i: Polscy non-voters. Cz. 1: Strukturalne rozmieszczenie bier-

no�ci wyborczej. �Studia Polityczne� 1992, nr 1; J. R a c i b o r s k i: Polskie wybory.
Zachowania wyborcze spo³eczeñstwa polskiego 1989�1995. Warszawa 1997; K. J a -
s i e w i c z: Portfel czy ró¿aniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowañ
wyborczych. W: Wybory parlamentarne 1997. Red. R. M a r k o w s k i. Warszawa 1999.

42 E. W n u k - L i p i ñ s k i: Standard ¿ycia a zachowania wyborcze. �Studia Poli-
tyczne� 1992, nr 1, s. 8.

43 Wybory parlamentarne 1997..., s. 9.
44 M. C z e � n i a k: Absencja wyborcza w Polsce: strukturalne korelaty zjawiska. W:

Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze spo³eczeñstwa polskiego. Red.
D. Wa l c z a k - D u r a j. P³ock�£ód� 2002, s. 351�371.
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wstrzymywanie siê od g³osowania jest silnie skorelowane ze: s³abym wy-
kszta³ceniem, rzadkim uczestniczeniem w praktykach religijnych, niskimi
dochodami z pracy i dochodami na osobê w rodzinie, obojêtno�ci¹ religij-
n¹, zajmowaniem szeregowego stanowiska w pracy, bezrobociem, p³ci¹ (ko-
biety czêsto nie g³osuj¹) i wiekiem (rzadziej g³osuj¹ ludzie bardzo m³odzi
i bardzo starzy)45.

Rados³aw Markowski strukturalne korelaty partycypacji/absencji wy-
borczej dzieli na dwie grupy: zmienne, zwi¹zane ze statusem �przypisa-
nym� i zmienne, zwi¹zane ze statusem �osi¹gniêtym�. Do pierwszej gru-
py zalicza: wiek, miejsce zamieszkania, �zasiedzenie� w miejscu zamiesz-
kania, czêstotliwo�æ praktyk religijnych, a tak¿e p³eæ. W drugiej grupie
znalaz³y siê: wykszta³cenie, dochód gospodarstwa domowego na g³owê
mieszkañca, cz³onkostwo w PZPR i NSZZ �Solidarno�æ� w latach 1980�
1981, cz³onkostwo w zwi¹zku zawodowym, aktywno�æ zawodowa, a tak-
¿e zajmowanie kierowniczego stanowiska46. Nierówne uczestnictwo w wy-
borach prowadzi do nierówno�ci w reprezentacji politycznej, a warstwy nie-
aktywne nie maj¹ swojej politycznej reprezentacji i � co z tego wynika
� nie maj¹ wp³ywu na w³adzê.

Wa¿nym czynnikiem, ró¿nicuj¹cym frekwencjê wyborcz¹ jest czynnik
regionalny. Badania przeprowadzone przez Tomasza ¯ukowskiego wyka-
za³y47, ¿e miêdzyregionalne ró¿nice s¹ w³a�ciwie sta³e, co oznacza, ¿e
w ka¿dych wyborach te same regiony charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ lub ni¿-
sz¹ partycypacj¹. Wp³yw na to zjawisko maj¹ zarówno kultura i historia
polityczna poszczególnych regionów, jak i strukturalne odmienno�ci pomiê-
dzy regionami. I tak przyk³adowo, analizuj¹c mapê poparcia dla Donalda
Tuska i Lecha Kaczyñskiego w wyborach 2005, wyra�nie widzimy, ¿e Pol-
ska rozgraniczona zosta³a wzd³u¿ historycznych podzia³ów na Polskê wol-
n¹ i Polskê opieki. Donald Tusk wygra³ przede wszystkim na ziemiach
wschodnich i pó³nocnych oraz na �l¹sku, gdzie ludzie maj¹ najczê�ciej kon-
takt z Zachodem i widz¹ szansê w modernizacji. Lech Kaczyñski zwyciê-
¿y³ w Polsce po³udniowej i wschodniej, w miejscach tradycyjnie antyko-
munistycznych, ideologicznie prawicowych, zwi¹zanych silnie z Ko�cio³em
i nieufnych wobec modernizacji, w których obywatele wymagaj¹ od pañ-
stwa szerszych form opieki.

Wed³ug teorii wyboru spo³ecznego, ludzie g³osuj¹ zgodnie ze swoimi
interesami, g³ównie ekonomicznymi, a partie polityczne, je�li chc¹ uzyskaæ

45 Z. P i e t r a �: Decydowanie polityczne. Warszawa�Kraków 2002, s. 458.
46 M. C z e � n i a k: Partycypacja wyborcza w Polsce 1991�2001. W: Systemy par-

tyjne i zachowania wyborcze. Red. R. M a r k o w s k i. Warszawa 2002, s. 58.
47 T. ¯ u k o w s k i: Mapa polityczna Polski. W: Bitwa o Belweder. Red. M. G r a -

b o w s k a, I. K r z e m i ñ s k i. Kraków 1991.
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poparcie wiêkszo�ciowe, musz¹ grupowe interesy bardziej zamazywaæ, ni¿
je eksponowaæ. St¹d tak¿e zapewne wnoszenie do kampanii wyborczych
kwestii o charakterze historyczno-symbolicznym, a nie ekonomicznym48.
Nie da siê jednak ukryæ, ¿e w polskim spo³eczeñstwie przedsiêbiorcy, któ-
rzy oczekuj¹ obni¿enia podatków, g³osuj¹ g³ównie na Platformê Obywa-
telsk¹, rolnicy za� zainteresowani polityk¹ prowiejsk¹ � na Polskie Stron-
nictwo Ludowe i Samoobronê.

Zachowania wyborcze, w przypadku elektoratu p³ynnego, s¹ tak¿e uwa-
runkowane krótko trwaj¹cymi przyczynami, takimi jak obraz polityka czy
partii, spo³eczny nastrój w danym momencie oraz trudne do sprecyzowania
czynniki kontekstowe49. Wed³ug teorii �g³osowania retrospektywnego�, wy-
bór w procesie g³osowania jest raczej reakcj¹ emocjonaln¹ na niedawne wy-
darzenia polityczne ni¿ tym, co kandydaci zobowi¹zali siê wykonaæ w swo-
ich deklaracjach programowych50. Doceniana jest zatem rola afektu, czyli
uczuæ i emocji w kszta³towaniu pogl¹dów politycznych. Emocje budz¹ lu-
dzie �wiata polityki, którzy s¹ przez wyborców postrzegani i oceniani. Mog¹
kojarzyæ siê pozytywnie � z nadziej¹, zadowoleniem, dum¹ czy wspó³czu-
ciem, lub negatywnie � wywo³ywaæ gniew, wstrêt, obawê czy skrêpowa-
nie51. �S¹dy poznawcze dotycz¹ce tego, czy poszczególne osobisto�ci charak-
teryzuj¹ pewne cechy, takie jak np. »uczciwo�æ«, lub opisy behawioralne,
takie jak na przyk³ad »móg³by rozwin¹æ dobre stosunki z innymi pañstwa-
mi«, okaza³y siê wywieraæ znacznie s³abszy wp³yw na oceny oraz preferen-
cje wyborcze ni¿ emocje odczuwane w zwi¹zku z kandydatem�52. Przekona-
nie takie neguje tezê o racjonalno�ci postrzegania oraz interpretowania rze-
czywisto�ci spo³eczno-politycznej. Oczywi�cie, najbardziej emocjonalny jest
wyborca o niesprecyzowanych pogl¹dach politycznych, �naj³atwiej [...] zmie-
niaj¹ preferencje polityczne ci, którzy wykazuj¹ najmniejsze zainteresowa-
nie, którzy poddawani s¹ sprzecznym naciskom spo³ecznym i ci, którzy maj¹
niespójne pogl¹dy oraz niekonsekwentn¹ historiê wyborcz¹ [...]�53.

48 J. R a c i b o r s k i: Spo³eczeñstwo..., s. 30.
49 B.I. Newman odnosz¹c siê do ró¿nych warto�ci poszukiwanych przez wyborców

u kandydata, okre�li³ cztery odrêbne grupy wyborców: 1) wyborcy racjonalni (rational
voters); 2) wyborcy emocjonalni (emotional voters); 3) wyborcy spo³eczni (social voters);
4) wyborcy sytuacyjni (situational voters). Zob. Handbook of Political Marketing. Ed.
B.I. N e w m a n. Thousand Oaks 1999, s. 259�282.

50 J. M a n d r o s z: Czynniki ograniczaj¹ce racjonalno�æ pogl¹dów i zachowañ po-
litycznych. W: Psychologia polityczna. Red. K. S k a r ¿ y ñ s k a. Poznañ 1997, s. 137�
140.

51 Ibidem, s. 139.
52 Ibidem.
53 B. B e r e l s o n, P. L a z a r s f e l d, W.N. M c P h e e: Praktyka demokratyczna

i teoria demokratyczna. W: W³adza i spo³eczeñstwo. Red. J. S z c z u p a c z y ñ s k i. War-
szawa 1995, s. 135.
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Dzi� w polityce nastêpuje przesuniêcie w kierunku osoby kandydata,
co przejawia siê w procesie personalizacji kampanii wyborczych, widzenia
osób i ich cech psychologicznych, a nie opcji programowych, uwik³añ sytu-
acyjnych, warunków, w jakich dzia³aj¹54. Mamy zatem do czynienia ze zja-
wiskiem �indywidualizacji kampanii�, co jest szczególnie widoczne
w przypadku wyborów prezydenckich, gdzie identyfikacja z parti¹ polityczn¹
odgrywa coraz mniejsz¹ rolê. Podobnie jest w przypadku kampanii parla-
mentarnych, w których wyborcy znaj¹ sylwetki kandydatów z mediów i s¹
sk³onni g³osowaæ na tych, którzy reprezentuj¹ ich interesy. �Indywiduali-
zacja w polityce przejawia siê równie¿ w heterogenizacji i poszerzaniu listy
kwestii, które cz³onkowie uwa¿aj¹ za wa¿ne�55. To w³a�nie pogl¹dy w kwe-
stiach zwi¹zanych z przemianami kulturowymi spo³eczeñstwa mog¹ staæ siê
czynnikiem podczas podejmowania decyzji wyborczych. �W efekcie powsta-
je zró¿nicowane spectrum ró¿nie ustrukturalizowanych grup interesów wo-
kó³ nowych i starych problemów, w przypadku których integracja poszcze-
gólnych grup dokonuje siê wokó³ jednego lub kilku z nich, nie maj¹c cha-
rakteru kompleksowego, który cechowa³ dawniejsze grupy interesu�56.

W ci¹gle zmieniaj¹cym siê uk³adzie poparcia i sympatii dla partii poli-
tycznych nale¿y zastanowiæ siê nad posiadanymi przez nie rezerwami
i oceniæ mo¿liwo�æ ewentualnych przep³ywów pomiêdzy elektoratami. Od
grudnia 2002 roku do wyborów w 2005 roku na polskiej scenie politycz-
nej mia³y miejsce istotne przegrupowania elektoratu, które mo¿na przed-
stawiæ za pomoc¹ schematu 1.

W celu dokonania dok³adniejszej oceny sceny politycznej warto prze-
analizowaæ sympatie elektoratów, a tak¿e alternatywy wyborcze. Popar-
cie dla ugrupowañ politycznych jedynie czê�ciowo przek³ada siê na kon-
kretne ju¿ zachowania wyborcze. Ka¿da partia ma zwolenników w�ród
wielu wyborców, którzy ostatecznie albo nie g³osuj¹, albo z ró¿nych przy-
czyn oddaj¹ swój g³os na inne ugrupowanie57. Stanowi¹ oni tak zwane za-
plecze polityczne ugrupowania. S¹ to osoby, które partia mo¿e zachêcaæ
do oddania na ni¹ g³osu. Wielko�æ zaplecza politycznego wyznacza zakres
potencjalnego elektoratu ugrupowania w warunkach aktualnego rozk³adu
sympatii58. Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e niema³a czê�æ spo³e-

54 K. S k a r ¿ y ñ s k a: Sprzeciw, poparcie czy �dawanie �wiadectwa warto�ciom�
� co motywuje Polaków do aktywno�ci politycznej. W: Psychologia rozumienia zjawisk
spo³ecznych. Red. B. Wo j c i s z k e, M. J a r y m o w i c z. Warszawa�£ód� 1999, s. 42.

55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Komunikat CBOS: Partie polityczne: ich reprezentatywno�æ, zaplecze polityczne

i profile sympatyków, nr 171/2000.
58 Ibidem.



125Dorota Doliñska: Determinanty preferencji wyborczych...

S c h e m a t  1
Przegrupowania elektoratu na polskiej scenie politycznej

� r ó d ³ o: Raport OBW: Scena polityczna wybory 2001 � grudzieñ 2002.

czeñstwa popiera konkretne partie polityczne w sposób warunkowy i za-
k³ada zmianê swoich preferencji politycznych. Wed³ug badañ przeprowa-
dzonych przez CBOS w 2005 roku, co najmniej ¼ g³osów potencjalnych
wyborców mia³a charakter niepewny, a same preferencje wyborcze ulega-
³y zmianie. Gdy dodaæ jeszcze do tego osoby, które nie zapowiadaj¹ chêci
udzia³u w wyborach, stwierdziæ mo¿na, ¿e ich wynik jest spraw¹ nieprze-
widywaln¹ i w du¿ym stopniu uzale¿nion¹ od przebiegu kampanii wy-
borczej i wykreowanego w niej wizerunku partii politycznych59. Do�æ s³a-
by pod wzglêdem pewno�ci pogl¹dów jest elektorat PiS. Jedynie nieco po-
nad 30% zwolenników tej partii to tak zwany elektorat twardy. W przy-
padku PO sytuacja wygl¹da nieco lepiej i liczba pewnych zwolenników to
oko³o 42%60.

59 Komunikat CBOS: Uk³ad poparcia dla partii politycznych � pewno�æ decyzji
wyborczych, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne, nr 28/2005.

60 Ibidem.
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Charakterystyka elektoratów Platformy Obywatelskiej
oraz Prawa i Sprawiedliwo�ci

Zjawisko partii drugiego wyboru

Potencjalny elektorat PO i PiS to wyborcy, którzy pomimo sporej nie-
jednorodno�ci, na pytania, czy niezale¿nie od decyzji o udziale w wybo-
rach parlamentarnych maj¹ na kogo oddaæ g³os, 79% zwolenników PO
i 78% PiS, odpowiada³o, ¿e tak61.

Platforma Obywatelska najwiêcej zwolenników ma w�ród ludzi m³o-
dych w wieku od 18 do 24 lat. Partia ta cieszy siê aprobat¹ g³ównie w�ród
mieszkañców du¿ych miast i wielkich aglomeracji. Elektorat wspomnianej
formacji to w szczególno�ci ludzie wykszta³ceni i o dobrej pozycji material-
nej. Odbiór PO uzale¿niony jest te¿ od przynale¿no�ci do grup spo³eczno-
-zawodowych. Wed³ug danych CBOS-u z 2005 roku, do sympatyków PO
najczê�ciej zaliczaj¹ siê przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji
(65%), pracownicy umys³owi ni¿szego szczebla (5%), osoby pracuj¹ce na
w³asny rachunek (47%), a tak¿e uczniowie i studenci (49%). Najgorzej
wypada ona natomiast w opinii rolników (34%) oraz osób o niskich docho-
dach z podstawowym wykszta³ceniem62.

PO postrzegana jest jako partia reprezentuj¹ca pogl¹dy i interesy spo-
³eczne g³ównie przez osoby deklaruj¹ce przekonania prawicowe, rzadziej
lewicowe czy centrowe. �Blisko trzy pi¹te badanych o pogl¹dach prawico-
wych (57%) twierdzi, ¿e partia ta przynajmniej w minimalnym stopniu
reprezentuje ich pogl¹dy i interesy, z kolei przekonania lewicowe sprzyja-
j¹ odrzucaniu PO jako partii, której dzia³alno�æ jest sprzeczna z interesa-
mi czy pogl¹dami badanych. W sumie jednak, co warto podkre�liæ, osoby
deklaruj¹ce pogl¹dy lewicowe czê�ciej identyfikuj¹ siê z PO (36%), ni¿ j¹
odrzucaj¹ (31%)�63.

Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku Prawa i Spra-
wiedliwo�ci, która to partia najwiêcej zwolenników ma w�ród mieszkañ-
ców du¿ych miast o stosunkowo wysokich dochodach, chocia¿ w tym przy-
padku cechy spo³eczno-demograficzne w mniejszym stopniu decyduj¹ o sto-
sunku do partii, ni¿ ma to miejsce w odniesieniu do PO. W grupach spo-
³eczno-zawodowych z PiS najczê�ciej identyfikuj¹ siê pracownicy umys³owi
ni¿szego szczebla (53%), przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji
(48%), uczniowie i studenci (48%), pracownicy fizyczno-umys³owi (45%)
oraz robotnicy niewykwalifikowani (43%). Niechêtnie nastawieni do partii

61 Komunikat CBOS: Partie polityczne: ich reprezentatywno�æ..., nr 171/2000.
62 Ibidem.
63 Ibidem.



127Dorota Doliñska: Determinanty preferencji wyborczych...

s¹ natomiast robotnicy wykwalifikowani (28%) i pracuj¹cy na w³asny ra-
chunek (38%)64. Czynnikiem decyduj¹cym o pozytywnym nastawieniu do
PiS jest tak¿e stosunek badanych do praktyk religijnych. Partia ta ma naj-
wiêcej zwolenników w�ród wierz¹cych praktykuj¹cych. Zale¿no�ci tej nie
obserwujemy w odniesieniu do PO. �O zgodno�ci swoich interesów  i po-
gl¹dów z lini¹ polityczn¹ PiS mówi a¿ 62% respondentów deklaruj¹cych
przekonania prawicowe, natomiast do przeciwników tej partii czê�ciej ni¿
inni zaliczaj¹ siê badani o pogl¹dach lewicowych (41%)�65. Co jednak cie-
kawe, tak jak w przypadku PO, a¿ 35% badanych deklaruj¹cych pogl¹dy
lewicowe jest sk³onnych identyfikowaæ siê w pewnym zakresie z PiS66.

Zjawisko okre�lone mianem partii alternatywnych lub partii drugiego
wyboru w odniesieniu do elektoratu twardego wystêpuje w polskich realiach
w ograniczonym zakresie. Je�li wyborca okre�la siê politycznie i darzy sym-
pati¹ jak¹� partiê, to jest to zazwyczaj jedna partia i towarzyszy temu wro-
go�æ w stosunku do wszystkich pozosta³ych formacji politycznych. Zjawisko
takie jest zwi¹zane z wysokim stopniem identyfikacji elektoratów, które maj¹
�wiadomo�æ zgodno�ci w³asnych przekonañ i interesów z reprezentowan¹
przez partiê lini¹ polityczn¹. Je�li jednak mamy do czynienia ze wskazy-
waniem alternatyw wyborczych, to jest to wa¿ny komunikat pokazuj¹cy
wzajemne sympatie pomiêdzy zwolennikami poszczególnych ugrupowañ
i okre�laj¹cy mo¿liwy kierunek przep³ywu elektoratu. Komunikat ten nie
przes¹dza jednak o tym, czy rzeczywi�cie dana partia poszerzy swój elekto-
rat, wiele zale¿y tak¿e od poczynañ politycznych ugrupowañ oraz sposobu
ich funkcjonowania i pozycji na scenie politycznej67. Niew¹tpliwie jednak
ugrupowania ciesz¹ce siê du¿¹ popularno�ci¹ maj¹ silniejsz¹ moc przyci¹-
gania elektoratu ni¿ te nisko usytuowane w sonda¿u.

Najwiêcej sympatii spo�ród obecnych ugrupowañ budz¹ PO i PiS �
formacje stoj¹ce w opozycji do obozu lewicy, o których mówi³o siê jako
o przysz³ych �partiach w³adzy�. Ugrupowaniem najczê�ciej wymienianym
przez wyborców jako alternatywne: jest Prawo i Sprawiedliwo�æ. Mo¿li-
wo�æ poparcia dla PiS w wyborach parlamentarnych zak³ada³o 17% zwo-
lenników innych ugrupowañ, w przypadku PO by³o to 15%68.

Najwiêksz¹ sympatiê w elektoracie PO budzi³o PiS (40%), najgorzej
odbierana by³a i jest Samoobrona (50%) i SLD (33%)69. Sympatia elekto-
ratu PO do PiS mia³a charakter wzajemny. Co trzeci zdeklarowany wy-

64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Komunikat CBOS: Uk³ad poparcia dla partii politycznych w okresie przekszta³-

ceñ � alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne, nr 82/2004.
68 Komunikat CBOS: Uk³ad poparcia dla partii politycznych..., nr 28/2005.
69 Ibidem.
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borca PiS jako ewentualne alternatywne rozwi¹zanie wyborcze postrze-
ga³ PO, co trzeci sympatyk Platformy bra³ pod uwagê mo¿liwo�æ g³osowa-
nia na PiS70.

Prawo i Sprawiedliwo�æ wymyka siê nieco poza istniej¹ce podzia³y po-
lityczne. Ma sporo sympatyków w�ród innych elektoratów partyjnych, jed-
nak¿e dla zwolenników lewicy jest negatywnym punktem odniesienia
i obiektem krytyki. Elektorat PiS najbardziej nastawiony jest na PO (37%)
oraz LPR (22%), najmniej na SLD (51%) i Samoobronê (25%)71. PiS wal-
czy³ o g³osy nacjonalistów spod znaku LPR i zwalcza³ wszystko, co uwa¿a³,
za niemoralne. Dzia³ania takie prowadziæ mog¹ do postrzegania tego ugru-
powania jako partii ma³o tolerancyjnej.

Wzajemne sympatie PO i PiS, wyra¿one w alternatywach wyborczych,
wzros³y w okresie ostatnich kilku miesiêcy przed wyborami 2005 roku
i wskazywa³y w sposób wyra�ny na akceptowan¹ przez wyborców koalicjê
oraz zapowiada³y ostr¹ walkê o tego samego wyborcê w toku kampanii.
Pole walki ustanowili sami liderzy tych partii. Lech Kaczyñski, pytany
o wskazanie najwiêkszego przeciwnika w walce o fotel prezydencki, wska-
zywa³ jednoznacznie Donalda Tuska. Inni kandydaci, zdaniem prezesa,
nie bêd¹ siê liczyæ w wyborach.

Ró¿nica pomiêdzy zwolennikami wspomnianych partii polega na bar-
dziej krytycznym stosunku PiS do SLD. Je�li za� chodzi o zaplecze poli-
tyczne, PiS jest postrzegane korzystniej przez zwolenników LPR, PO mia³a
natomiast wiêksze szanse zjednania sobie wyborców z ró¿nych stron sce-
ny politycznej, z naciskiem na obecnych zwolenników SdPl72.

Efektem wyznaczonego przez kierownictwo PO kursu na radykalizm
w kwestiach wewnêtrznych i eurorealizm, w tym do�æ niejasnego stano-
wiska w sprawie eurokonstytucji, by³o to, ¿e czê�æ dotychczasowych zwo-
lenników partii przenios³a swoje sympatie na PiS, Partiê Demokratyczn¹,
a nawet SdPl. Konsekwencj¹ tego faktu jest tak¿e to, ¿e polski wyborca
centrowy nie ma na kogo g³osowaæ. Kontynuacja takiej polityki doprowa-
dzi³a do zagospodarowania przez PO czê�ci ekswyborców SLD z 2001 roku
o pogl¹dach centrowych i centroprawicowych. W moim przekonaniu, ma³o
prawdopodobne by³o, by PO wygra³a potyczkê z PiS o liczn¹ grupê wy-
borców prawicowych, chocia¿ wed³ug badañ IPSOS z 2004 roku PO ma
elektorat, którego autoidentyfikacje s¹ raczej prawicowe (od 60% do 65%).
Co wiêcej, najbardziej centrowy z liderów PO � Donald Tusk � uzyska³
niemal identyczny jak jego partia rozk³ad poparcia w�ród obydwu grup,
prawicowej oraz centrowej.

70 Komunikat CBOS: Uk³ad poparcia dla partii politycznych..., nr 82/2004.
71 Ibidem.
72 Komunikat CBOS: Uk³ad poparcia dla partii politycznych..., nr 28/2005.
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Od pocz¹tku 2005 roku systematyczny wzrost poparcia odnotowywa³o
Prawo i Sprawiedliwo�æ. Dzia³o siê to niew¹tpliwie kosztem Platformy Oby-
watelskiej. By³ to efekt rozczarowania w stosunku do partii Tuska i Roki-
ty w zwi¹zku z niezrealizowanym scenariuszem budowy dualnego podzia³u
na polskiej scenie politycznej PO�Samoobrona. Du¿¹ rolê w zagospodaro-
waniu przez PiS wyborców centroprawicowych i prawicowych mia³a rów-
nie¿ rosn¹ca pozycja Lecha Kaczyñskiego w rankingach prezydenckich,
wyrazisto�æ Jaros³awa Kaczyñskiego oraz konflikty liderów PO, które spo-
wodowa³y dezorientacjê w elektoracie centroprawicowym. Prawo i Spra-
wiedliwo�æ potrafi³o tak¿e w sposób skuteczny wykorzystaæ swoje usytu-
owanie na scenie politycznej miêdzy PO i LPR. Na pewno warto wskazaæ
w przypadku partii Kaczyñskich na radykalne przesuniêcie siê od centrum
w kierunku twardej prawicy, co przeszkadza w pozyskaniu elektoratu sze-
rokiego spektrum politycznego.

Kiedy w czerwcu 2005 roku wygl¹da³o na to, ¿e faktyczna walka
o fotel prezydencki bêdzie siê toczy³a pomiêdzy Lechem Kaczyñskim a W³o-
dzimierzem Cimoszewiczem, liderzy PiS okre�lali, ¿e bêdzie to walka po-
miêdzy �Polsk¹ Armi¹ Krajow¹� a �armi¹ PRL-owsk¹�. Po rezygnacji Ci-
moszewicza podzia³ taki sta³ siê nieaktualny. Rzeczpospolit¹ podzielono na
Polskê wolno�ci, której synonimem sta³ siê Donald Tusk, i Polskê opieki
z Lechem Kaczyñskim na czele. Jak zauwa¿a Pawe³ �piewak, to pêkniê-
cie w wyborach prezydenckich pokazuje, ¿e mamy � do wyboru � opcje
Polski, która nie boi siê modernizacji, i Polski zamkniêtej z has³ami socjal-
nymi i antyliberalnymi73. Wyborcza rywalizacja pomiêdzy prezydenckimi
kandydatami PO i PiS doprowadzi³a do wyeksponowania ró¿nic i zaognie-
nia stosunków pomiêdzy tymi partiami. Platforma zaczê³a zarzucaæ braciom
Kaczyñskim zbyt du¿y radykalizm i zbiurokratyzowany socjalizm, nato-
miast PiS wysuwa³o konieczno�æ budowy Polski solidarnej, a nie liberalnej.

W wyborach prezydenckich w 2005 roku powsta³ ponadto du¿y roz-
d�wiêk pomiêdzy Polsk¹ pó³nocno-zachodni¹, popieraj¹c¹ Tuska, i wschod-
ni¹, popieraj¹c¹ Kaczyñskiego. Kandydaturê Lecha Kaczyñskiego popar-
³o ponad 70% mieszkañców województwa lubelskiego i podkarpackiego,
natomiast na Donalda Tuska g³osowali przede wszystkim wyborcy z po-
morskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego. 67% wyborców
mieszkaj¹cych na wsi zag³osowa³o na Kaczyñskiego i nie bez znaczenia
by³o tu poparcie udzielone temu kandydatowi przez Andrzeja Leppera
w II turze wyborczej. Ponad 60% emerytów zag³osowa³o równie¿ na Ka-
czyñskiego, co wi¹zaæ mo¿na z poparciem �rodowiska Radia Maryja i sa-
mego ojca Rydzyka, który wprost na antenie radia mówi³ o konieczno�ci
�zatopienia Platformy�.

73 �Wprost� 2005, nr 43, s. 36.

9 Studia Politicae...
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Opinie elektoratu Platformy Obywatelskiej
oraz Prawa i Sprawiedliwo�ci

na temat istotnych kwestii spo³eczno-politycznych

Wybory parlamentarne i prezydenckie s¹ mobilizacj¹ dla partii poli-
tycznych, które w swych dzia³aniach zmierzaj¹ do poszerzenia zaplecza
spo³ecznego. Identyfikacje polityczne Polaków s¹ okre�lone przez pryzmat
kilku wymiarów. Jest to: stosunek do przesz³o�ci, stosunek do kwestii oby-
czajowych oraz religijno�æ, stosunek do zagadnieñ gospodarczych. Zagad-
nienia te ró¿nicuj¹ partie i zawarte s¹ w programach wyborczych ugru-
powañ ubiegaj¹cych siê o mandat. Programy to jeden z elementów, który
decyduje o oddaniu g³osu na dan¹ partiê, chocia¿ dotychczasowe badania
wskazuj¹, ¿e Polacy, podejmuj¹c decyzje wyborcze, jedynie w pewnym
stopniu bior¹ pod uwagê kryterium zwarto�ci programu partii74.

Miêdzy parti¹ a jej wyborcami, a tak¿e konkurencyjnymi partiami trwa
nieustanny dialog dotycz¹cy rozwi¹zania istotnych kwestii spo³ecznych,
politycznych i gospodarczych. Partie polityczne kieruj¹ do okre�lonego krê-
gu odbiorców swoje propozycje rozwi¹zañ konkretnych problemów, jednak
oczekuj¹ informacji zwrotnej z rynku, analizuj¹ j¹ pod k¹tem oczekiwañ
i pogl¹dów elektoratu oraz badaj¹ gotowo�æ do poparcia ich propozycji75.
Warto przyjrzeæ siê zatem pogl¹dom elektoratów badanych partii na wy-
brane kwestie spo³eczno-polityczne oraz przeanalizowaæ zró¿nicowanie
opinii pomiêdzy zwolennikami ugrupowañ, które znajduj¹ siê w parlamen-
cie. Warto przyjrzeæ siê pogl¹dom wyborców, poniewa¿ uwa¿am, ¿e ludzie
wiedz¹, co mówi¹ i co robi¹, a to, jak g³osuj¹ w wyborach, nie pozostaje
kwesti¹ przypadku i wskazuje na istniej¹ce w spo³eczeñstwie podzia³y.

Sympatycy ugrupowañ politycznych ró¿ni¹ siê w czterech podstawo-
wych wymiarach. S¹ to (rys. 1)76:

1) wymiar gospodarczy � stosunek do roli pañstwa w gospodarce, sto-
pieñ, w jakim wyborca akceptuje interwencjonizm pañstwowy,

2) wymiar ideologiczny, stosunek do obecno�ci Ko�cio³a w ¿yciu publicz-
nym,

3) wymiar historyczny, stosunek do dekomunizacji,
4) stosunek do integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Nieco upraszczaj¹c ten model, mo¿na dyskutowaæ o dwóch wymiarach

ukazuj¹cych oczekiwania elektoratu.

74 Zob. Komunikat CBOS: Reprezentatywno�æ partii politycznych, nr 46/2005.
75 J. R a c i b o r s k i: Spo³eczeñstwo..., s. 35�52.
76 Komunikat CBOS: Partie polityczne: ich reprezentatywno�æ..., nr 171/2000.
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Pierwszy z nich dotyczy oczekiwań o charakterze społeczno-ekonomicz-
nym i funkcji państwa77. Skrajne punkty osi dzielącej elektoraty ze względu
na ich poglądy na temat gospodarki i roli państwa opisano jako libera-
lizm versus etatyzm. W skład orientacji etatycznej wchodzą: przywiąza-
nie do modelu państwa opiekuńczego, poparcie ograniczonego tempa i za-
kresu prywatyzacji, dezaprobata nawet niewielkiego bezrobocia, akcepta-
cja progresywnej skali podatkowej oraz postulowane zachowanie jak naj-
większej niezależności w Unii Europejskiej78. Opcja liberalna związana jest
z opozycją wobec modelu państwa opiekuńczego, postawą proprywatyza-
cyjną, akceptacją istnienia bezrobocia i podatku liniowego oraz postulo-
waniem ścisłej integracji w ramach Unii Europejskiej79.

Drugi wymiar dzielący elektoraty to wymiar ideologiczny, między ter-
minami �prawica� i �lewica�. Składają się na niego dwa komponenty: kul-
turowy oraz narodowy. Jeden z krańców można nazwać konserwatyzmem
kulturowym, zmierzającym do rozliczenia z PRL-owską przeszłością. Drugi
kraniec to laicyzm połączony z ideą przekreślenia politycznej przeszłości80.
Rysunek 2 stanowi obraz elektoratów poszczególnych ugrupowań w opi-
sywanych wymiarach.

Platforma Obywatelska skupia elektorat proliberalny o nastawieniu
proeuropejskim i krytycznie nastawiony do okresu PRL. Wspominany elek-
torat ma liberalne poglądy w sferze gospodarki, centrowy światopoglądo-
wo, w zdecydowanie największym stopniu aprobuje przemiany w Polsce.

W 2005 roku hasła głoszone przez Platformę mają zabarwienie raczej
konserwatywne, co postrzegane jest jako działanie marketingowe w celu
wygrania wyborów prezydenckich, a przede wszystkim parlamentarnych.
Ta próba łączenia światopoglądu liberalnego w gospodarce z konserwaty-
zmem światopoglądowym ma na celu maksymalne poszerzenie, a nawet
zmianę elektoratu partii. Chęć dotarcia do elektoratu konserwatywnego
jest jednak trudna, ponieważ elektorat ten przeważnie głosuje na PiS,
a jego oczekiwania są zupełnie inne niż elektoratu liberalnego. Bycie li-
beralną partią inteligencji ograniczało wyborczo, dlatego warto było prze-
sunąć się w stronę chadecko-narodową. Obecną Platformę można dziś bez
wątpienia nazwać partią powszechną o charakterze liberalno-konserwa-
tywnym. PO akcentuje swój konserwatyzm nieprzypadkowo. W momen-
cie, kiedy Polacy nie ufają partiom politycznym, należy znów zatroszczyć
się o tożsamość ideologiczną.

77 Komunikat CBOS: Potencjalne elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-poli-
tycznych, nr 130/2005.

78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
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Rys. 2. Potencjalne elektoraty na osi podziałów
Ź r ó d ł o: Komunikat CBOS, nr 130/2005

Poparcie dla PO jest w znaczącej mierze uzależnione do akceptacji ist-
nienia niewielkiego bezrobocia jako zjawiska występującego w gospodar-
ce wolnorynkowej oraz niechęci do wyrównywania zarobków. Zwolennicy
tego ugrupowania nie są jednak zwolennikami pełnego liberalizmu gospo-
darczego, także wśród nich przeważa poparcie dla różnych form interwen-
cjonalizmu81. 75% zwolenników PO opowiada się za pełnieniem przez pań-
stwo funkcji opiekuńczych, większość opowiada się też za protekcjonistycz-
ną polityką rolną oraz za ograniczeniem tempa i zakresu prywatyzacji82.
Około 61% zwolenników ugrupowania skłania się do przekonania, że bez-
robocie zawsze jest zjawiskiem szkodliwym i należy je bezwzględnie zwal-
czać, 32% zaś zgadza się z opinią, że występowanie niewielkiego bezrobo-
cia może stać się zjawiskiem pożytecznym dla gospodarki83.

Elektorat opisywanej partii jest ponadto otwarty na politykę europejską
i współpracę z zagranicą. Sympatycy PO to ludzie o otwartych umysłach,

81 Komunikat CBOS: Poglądy elektoratów partyjnych na temat istotnych kwestii
społeczno-politycznych, nr 75/2003.

82 Komunikat CBOS: Potencjalne elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-poli-
tycznych, nr 130/2005.

83 Ibidem.
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ciekawi świata, przekonani, że integracja Polski z Unią Europejską przy-
niesie więcej korzyści niż strat. Omawiany elektorat ma za to negatywny
stosunek do PRL, a 61% opowiada się za zakazem pełnienia odpowiedzial-
nych funkcji państwowych przez osoby należące do tak zwanej starej no-
menklatury84. Jeśli chodzi o stosunek do Kościoła, aż 84% opowiada się za
rozdziałem Kościoła od państwa, a poglądy w sprawie aborcji nie są w tym
przypadku jednoznaczne85. Poparcie dla PO jest zależne od przekonania
o potrzebie ścisłej integracji z Unią Europejską, postulowania wprowadze-
nia podatku liniowego, a także od akceptacji istnienia w Polsce niewielkie-
go bezrobocia oraz poparcia rozdziału Kościoła od państwa86.

Elektorat PiS to elektorat antykomunistyczny, centrolewicowy w kwe-
stiach gospodarczych i proeuropejskich, konserwatywny, jeśli chodzi o oby-
czaje, a poparcie dla tej partii zależy w dużej mierze od krytycznego sto-
sunku do PRL. Sympatycy PiS mają najbardziej negatywny stosunek do
przeszłości, a 2/3 z nich to zwolennicy przeprowadzenia w Polsce deko-
munizacji. Jeśli rozpatrujemy postulaty dotyczące zasad porządku społecz-
no-gospodarczego i roli państwa, ugrupowanie to znajduje się blisko Plat-
formy Obywatelskiej, po prawej stronie sceny politycznej.

Zwolennicy PiS relatywnie najsłabiej popierają protekcjonistyczną po-
litykę rolną państwa, chociaż większość z nich zauważa potrzebę dotowa-
nia i ochrony celnej rolnictwa87. Mimo stosunkowo proliberalnych poglądów
gospodarczych ponad połowa wyborców PiS opowiada się za ograniczeniem
tempa i zakresu prywatyzacji (70%), spłaszczeniem zarobków, a prawie
2/3 uważa, że bezrobocie jest zjawiskiem szkodliwym i należy z nim wal-
czyć88. Zwolennicy omawianej partii optują ponadto za funkcją opiekuń-
czą państwa (83%), natomiast kwestie otwarcia Polski na świat nie są aż
tak jednoznaczne, chociaż partia ta aprobuje kierunek zmian w naszym
kraju. Jest to, co prawda, elektorat w przeważającej części europejski, który
zauważa korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
jednakże za ścisłą integracją opowiada się jedynie co czwarty zwolennik
PiS, natomiast 49% zakłada zachowanie przez państwa narodowe jak naj-
większej niezależności od UE89.

Zwolennicy PiS przychylniej niż pozostałe elektoraty odnoszą się do
udziału Kościoła w życiu politycznym (pomimo, że aż 78%, akceptuje roz-
dział Kościoła od państwa), mają także negatywne stanowisko w sprawie

84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 Ibidem.
88 Komunikat CBOS: Potencjalne elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-poli-

tycznych, nr 130/2005.
89 Ibidem.
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prawnej dopuszczalności aborcji90. Poparcie dla omawianej partii zależy
przeważnie od poparcia dla dekomunizacji, przekonania o potrzebie zacho-
wania jak największej niezależności od UE, w mniejszym stopniu od po-
parcia dla szybkiej prywatyzacji gospodarki91.

Opisując różnice pomiędzy elektoratem PO i PiS, warto zwrócić uwa-
gę na to, jak głosowali Polacy w wyborach parlamentarnych i prezydenc-
kich w 2005 roku92. Kiedy spojrzymy na mapę poparcia, wyraźnie zoba-
czymy, że zarówno PiS, jak i sam Lech Kaczyński, wygrali przede wszyst-
kim w województwach wschodnich, południowych i centralnych, związa-
nych z Kościołem i tradycjonalistycznych, czyli w Polsce �tradycyjnej�. Elek-
torat obecnego prezydenta i jego zaplecza to głównie mieszkańcy mniej-
szych miejscowości, gorzej zarabiający i gorzej wykształceni, starsi. Warto
jednak zauważyć, że elektorat lidera PiS jest dość zróżnicowany, w każ-
dej grupie społecznej otrzymał on po około 30% poparcia, co wynika za-
pewne z potrzeby opieki państwa, na którą jest zapotrzebowanie w społe-
czeństwie. Bastiony Tuska i PO to województwa zachodnie i północne, bar-
dziej laickie, otwarte na Europę, z ludnością napływową. To duże miasta,
z wyborcą wykształconym i dobrze zarabiającym, młodym, aktywnym.
W poszczególnych grupach społecznych Tusk dystansował Kaczyńskiego
(przedsiębiorcy, studenci) lub wyraźnie z nim przegrywał (rolnicy).

Polska w wyborach podzieliła się ponownie wzdłuż historycznych gra-
nic na Polskę wolną i Polskę opieki. W wyborach parlamentarnych na PiS
głosowało 26,8% wyborców, co przełożyło się na 152 mandatów w nowym
Sejmie. Platforma uzyskała 24,2% poparcia, co dało jej 133 mandatów.
W wyborach prezydenckich zwycięstwo odniósł Lech Kaczyński. Pomógł
mu w tym, oprócz własnego elektoratu, elektorat Samoobrony i LPR, po-
parcie NSZZ �Solidarność�, które dawało wiarygodność hasłu �Polski soli-
darnej�, oraz agresywne wsparcie Radia Maryja, wzywającego do �zato-
pienia liberała�. Kaczyński mówił w kampanii o silnym państwie, rodzi-
nie, Kościele, o Polsce solidarnej i socjalnej.

Wielu politologów i socjologów zastanawia się nad tym, co wpłynęło na
decyzje wyborcze Polaków w wyborach parlamentarnych i prezydenckich
w 2005 roku. Zapewne należałoby wskazać na opisywany brak zaufania
do władzy, co z kolei przełożyło się w praktyce na głód przywództwa. Wy-
bory wygrał PiS, gdyż radykalny program tej partii odpowiadał wyborcom
oczekującym porządku i pomocy państwa. Sam Lech Kaczyński wykazał się
zdecydowaniem, siłą walki, Donald Tusk wypadł przy nim nieco banalnie.

90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 Więcej na temat wyników wyborczych można znaleźć na stronie internetowej

Państwowej Komisji Wyborczej [www.pkw.gov.pl].



Jeremiasz Salamon

Polityczne konsekwencje wyboru metody
dystrybucji mandatów

na przyk³adzie elekcji do Sejmu RP
z 21 pa�dziernika 2007 roku

Wstêp

Literatura przedmiotu obfituje w przyk³ady ilustruj¹ce wp³yw metody
dokonywania wyboru na jego ostateczne rozstrzygniêcie. Wystarczy wspo-
mnieæ w tym miejscu o ¿artobliwej sytuacji, któr¹ we wprowadzeniu do
ksi¹¿ki Techniki i tajniki g³osowania omawiaj¹ Jerzy W. Ho³ubiec oraz
Jacek W. Mercik. Na przyk³adzie wycieczki stoj¹cej przed konieczno�ci¹
dokonania wyboru potrawy z menu, autorzy dowodz¹, i¿ dziêki zrêcznej
manipulacji podczas ustalania metody g³osowania mo¿na doprowadziæ do
wyboru dowolnego spo�ród kilku wariantów (niekoniecznie najbardziej
preferowanego przez wiêkszo�æ)1.

Równie¿ w historii znane s¹ przypadki, w których ostateczny rezultat
wyborów zosta³ w znacznym stopniu zdeterminowany przez przyjêt¹
w danym kraju konstrukcjê systemu wyborczego. Wystarczy wspomnieæ
o chilijskich wyborach prezydenckich z 1970 roku, w których zwyciêstwo
odniós³ Allende, pomimo i¿ najprawdopodobniej w przypadku g³osowania
parami przegra³by z obydwoma kontrkandydatami. Zupe³nie inny prze-
bieg mia³yby wybory Prezydenta V Republiki w 2002 roku oraz elekcja

1 Patrz szerzej: J.W. H o ³ u b i e c: J.W. M e r c i k: Techniki i tajniki g³osowania.
Warszawa 1992, s. 7�14.
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prezydencka w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku, gdyby z zachowa-
niem ich wiêkszo�ciowego charakteru, umo¿liwiono wyborcom wyra¿enie
preferencji wobec wszystkich kandydatów2. Marek M. Kamiñski uwa¿a,
¿e �wybory kontraktowe�  z czerwca 1989 roku zakoñczy³yby siê zupe³nie
innym wynikiem, gdyby w czasie negocjacji Okr¹g³ego Sto³u zdecydowano
siê na przyjêcie proporcjonalnej, zamiast wiêkszo�ciowej, regu³y rozstrzy-
gania. Zdaniem autora, proporcjonalny charakter elekcji umo¿liwi³by ko-
munistom utrzymanie w³adzy, a przez to  spowolnienie rozk³adu systemu
komunistycznego nie tylko w Polsce, ale równie¿ w ca³ej Europie �rodko-
wo-Wschodniej3.

W niniejszym artykule postaram siê rozwa¿yæ konsekwencje, jakie po-
ci¹gnê³aby za sob¹ ewentualna nowelizacja obowi¹zuj¹cej ordynacji wy-
borczej przez Sejm V kadencji. Szczególny nacisk po³o¿ê na skutki odst¹-
pienia od przyjêtej w art. 166 ust. 1 ordynacji metody D�Hondta na rzecz
innej proporcjonalnej formu³y dystrybucji mandatów.

Artyku³ sk³ada siê z dwóch czê�ci. W pierwszej poruszê podstawowe dla
tematyki wyborczej problemy: wyja�niê pojêcie systemu wyborczego sensu
stricto, omówiê podstawowe metody dystrybucji mandatów, odniosê siê do
kwestii deformacji wyborczych, by na koñcu przedstawiæ za³o¿enia koncep-
cji gier sejmowych. Z kolei w drugiej czê�ci przeprowadzê analizê skutków
zast¹pienia metody D�Hondta inn¹ metod¹ rozdzia³u mandatów. Zilustrujê
wp³yw, jaki taka zmiana mia³aby na  kszta³towanie siê uk³adu si³ w Sejmie
VI kadencji oraz na przebieg i rezultat poszczególnych gier sejmowych.

Podstawowe pojêcia i problemy

Pojêcie systemu wyborczego

Na potrzeby prezentowanego artyku³u system wyborczy bêdziemy de-
finiowaæ jako regu³y odnosz¹ce siê jedynie do zasad rozdzia³u mandatów
w toku postêpowania wyborczego4. Definicja ta mie�ci siê w ramach tak
zwanego w¹skiego ujêcia systemów wyborczych. Autorzy reprezentuj¹cy

2 Patrz szerzej: P. D a s g u p t a, E. M a s k i n: System wyborczy naszych marzeñ.
��wiat Nauki� 2005, nr 12.

3 M.M. K a m i ñ s k i: Jak komuni�ci mogli zachowaæ w³adzê po Okr¹g³ym Stole.
Rzecz o (nie)kontrolowanej odwil¿y, sonda¿ach opinii publicznej i ordynacji wyborczej.
�Studia Socjologiczne� 1997, nr 2, s. 5�33.

4 Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych pañstwach europejskich. Red.
S. G r a b o w s k a, K. S ³ a d k o w s k i. Kraków Zakamycze 2006, s. 12.
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ów nurt najwiêksz¹  wagê przywi¹zuj¹ do tej fazy procesu wyborczego,
w której nastêpuje rozdzia³ mandatów pomiêdzy poszczególne ugrupowa-
nia polityczne, koncentruj¹c siê przede wszystkim na odpowiednich tech-
nikach obliczeniowych, które umo¿liwiaj¹ transformacjê wa¿nie oddanych
g³osów na miejsca w parlamencie z zastosowaniem okre�lonych postêpo-
wañ matematycznych5 (zwanych w literaturze metodami agregacji g³osów
lub  metodami dystrybucji mandatów).

Z punktu widzenia przedstawionego ujêcia najistotniejszymi przepi-
sami w polskim ustawodawstwie wyborczym s¹ art. 96 ust. 2 Konstytucji
RP z 2 kwietnia 1997 roku oraz art. 166 ust. 1 ordynacji wyborczej do
Sejmu RP i Senatu RP z 12 kwietnia 2001 roku6. W pierwszym przepisie
wyliczono tak zwane zasady prawa wyborczego (lub inaczej: przymiotniki
wyborcze), stwierdzaj¹c, ¿e �wybory do Sejmu s¹ powszechne, równe, bez-
po�rednie i proporcjonalne oraz odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym�. Z na-
szego punktu widzenia najistotniejszym przymiotnikiem wyborczym wy-
mienionym w tym artykule jest proporcjonalno�æ. Dzieje siê tak z dwóch
powodów: po pierwsze, przyjêcie tej regu³y rozstrzygania oznacza, ¿e roz-
dzia³ mandatów nastêpuje odpowiednio (proporcjonalnie) do odsetka g³o-
sów uzyskanego w g³osowaniu przez poszczególne listy wyborcze; po dru-
gie, nadanie proporcjonalno�ci rangi normy konstytucyjnej powoduje, ¿e
jakakolwiek próba zast¹pienia jej zasad¹ wiêkszo�ci podlega specjalnemu
trybowi przewidzianemu dla nowelizacji ustawy zasadniczej. Innymi s³o-
wy, umieszczaj¹c zapis o proporcjonalnym charakterze wyborów sejmowych
w Konstytucji, ustawodawca znacznie utrudni³ jego ewentualn¹ zmianê,
co wi¹¿e siê przede wszystkim z niemo¿no�ci¹ wprowadzenia systemu
wiêkszo�ciowego w drodze ustawodawstwa zwyk³ego.

Artyku³ 166 ust.1 ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu okre�la pro-
cedurê  dystrybucji mandatów, czyli definiuje system wyborczy sensu stric-
to. Artyku³ ten stanowi, ¿e �Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w art. 165 ust. 2, okrêgowa komisja wyborcza dokonuje podzia³u manda-
tów pomiêdzy uprawnione listy okrêgowe w sposób nastêpuj¹cy: 1) liczbê
g³osów wa¿nych oddanych na ka¿d¹ z tych list w okrêgu wyborczym dzieli
siê kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby a¿ do chwili, gdy z otrzy-
manych w ten sposób ilorazów da siê uszeregowaæ tyle kolejno najwiêk-
szych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia miêdzy te listy,

5 J. J a n i s z e w s k i: System wyborczy RFN. Toruñ 1982, s. 17.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez

Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjêta przez Naród w referendum kon-
stytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997, Nr 78, Poz. 483; Ustawa z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP. Dz.U. 2007 Nr 190, Poz.
1360.
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2) ka¿dej li�cie przyznaje siê tyle mandatów, ile spo�ród ustalonego w po-
wy¿szy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno najwiêkszych�.

Oznacza to, ¿e spo�ród wielu znanych prawu wyborczemu  regu³ agre-
gacji g³osów polski ustawodawca zdecydowa³ siê na przyjêcie metody
D�Hondta. W prezentowanym przepisie jasno okre�la siê przebieg kolejnych
etapów dystrybucji mandatów pomiêdzy poszczególne okrêgowe listy wy-
borcze: po ustaleniu wyników g³osowania n a  p o z i o m i e  o k r ê g ó w
w y b o r c z y c h  nastêpuje podzia³ mandatów pomiêdzy poszczególne listy.
Odbywa siê to przez podzielenie liczby wa¿nie oddanych g³osów w okrêgu
wyborczym na poszczególne listy p r z e z  k o l e j n e  l i c z b y  c a ³ k o w i -
t e a¿ do momentu, kiedy z uzyskanych w ten sposób ilorazów mo¿na usze-
regowaæ tyle kolejno najwiêkszych liczb, ile jest w danym okrêgu manda-
tów do obsadzenia.

W przeciwieñstwie do zasady proporcjonalno�ci, metoda D�Hondta, jako
regu³a dystrybucji, nie ma rangi normy konstytucyjnej. Skutkiem przyjê-
cia tego typu rozwi¹zania s¹ czêste zmiany metody agregacji g³osów, jakie
mia³y miejsce w polskim prawie wyborczym po 1989 roku. W przyjêtej
w 1991 roku ordynacji wyborczej do Sejmu przewidywano podzia³ man-
datów wed³ug metody Hare-Niemeyera. Jednak ju¿ w kolejnej  sejmowej
elekcji z 1993 roku zast¹piono j¹ metod¹ D�Hondta, któr¹ pos³u¿ono siê
równie¿ podczas wyborów parlamentarnych z 1997 roku. W roku 2001
uchwalono now¹ ordynacjê, wed³ug której metod¹ podzia³u mandatów po-
miêdzy poszczególne komitety by³a metoda Sainte-Lague. Tê metodê agre-
gacji g³osów wykorzystano jedynie we wrze�niowych wyborach parlamen-
tarnych z 2001 roku, poniewa¿ ju¿ w lipcu 2002 roku przyjêto noweliza-
cjê ordynacji wyborczej, w której zak³adano powrót do metody D�Hondta.
Równie¿ przed elekcj¹ parlamentarn¹ z 2005 roku bardzo czêsto pojawia³y
siê g³osy nawo³uj¹ce do restytucji metody Sainte-Lague (PSL i SLD), jed-
nak wybory te, jak równie¿ przedterminowe wybory parlamentarne z 2007
roku, odby³y siê wed³ug zasad przyjêtych w nowelizacji ordynacji z lipca
2002 roku.

Metody dystrybucji mandatów

W prezentowanym artykule przeprowadzê analizê konsekwencji za-
stosowania nastêpuj¹cych metod dystrybucji mandatów:
� metoda D�Hondta: dystrybucja mandatów t¹ metod¹ polega na podzie-

leniu wa¿nie oddanych g³osów w okrêgu wyborczym na poszczególne
partie przez kolejne liczby ca³kowite (1, 2, 3, 4, 5, 6 itd.) a¿ do momen-
tu, kiedy z otrzymanych  w ten sposób ilorazów mo¿na uszeregowaæ tyle
kolejno najwiêkszych liczb, ile jest w okrêgu mandatów do obsadzenia;



140 Systemy polityczne

� metoda Sainte-Lague oraz jej modyfikacja: logika przydzia³u man-
datów metod¹ Sainte-Lague jest bliska metodzie D�Hondta; ró¿nica po-
lega na tym, ¿e liczbê wa¿nie oddanych g³osów na poszczególne partie
w danym okrêgu dzieli siê przez kolejne liczby nieparzyste, rozpoczy-
naj¹c od 1; operacjê tê przeprowadza siê do momentu uzyskania ma-
lej¹cego szeregu ilorazów, na podstawie którego mo¿na obsadziæ wszyst-
kie mandaty w okrêgu, natomiast w zmodyfikowanej wersji tej meto-
dy warto�æ pierwszego dziennika, wynosi nie 1, ale 1,4;

� iloraz Hare�a: ustalenie wyników wyborów zale¿y od uprzedniego
wyliczenia tak zwanego ilorazu wyborczego, czyli okre�lenia liczby g³o-
sów niezbêdnych do uzyskania mandatów; iloraz ten jest obliczany przez
podzielenie ogólnej liczby wa¿nie oddanych g³osów na wszystkie listy
bior¹ce udzia³ w wyborach przez ogóln¹ liczbê mandatów; ustalenie ilo-
razu wyborczego odnosi siê do 1 okrêgu wyborczego (liczba wa¿nie od-
danych g³osów/liczba mandatów obsadzanych w okrêgu) lub ca³ego kra-
ju (liczba wa¿nie oddanych g³osów/ogólna liczba mandatów).

� iloraz Hagenbacha-Bischoffa: zgodnie z t¹ metod¹ wyniki poszcze-
gólnych list partyjnych dzieli siê przez dzielnik wyborczy, którym jest
iloraz liczby wa¿nie oddanych g³osów oraz liczby mandatów do obsa-
dzenia powiêkszonej o 1 mandat fikcyjny; liczby ca³kowite z tego dzia-
³ania oznaczaj¹ liczbê mandatów uzyskanych przez poszczególne listy;
w sytuacji, gdy pozostan¹ mandaty nieobsadzone, stosuje siê metodê naj-
wiêkszej reszty, zgodnie z któr¹ mandaty dodatkowe przyznaje siê ko-
lejno ugrupowaniom, które maj¹ najwiêksze reszty z danego dzielenia.

Deformacje wyniku wyborów

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Kenneth Joseph Arrow
w prze³omowym dziele zatuty³owanym Social Choice and Individual Va-
lues (1951) udowodni³ twierdzenie, i¿ �nie istnieje metoda agregowania
preferencji indywidualnych w preferencjê spo³eczn¹, która spe³nia kilka
formalnych warunków demokracji�7. W literaturze traktuj¹cej o problema-
tyce wyboru spo³ecznego twierdzenie to okre�la siê mianem paradoksu Ar-
rowa lub twierdzeniem o nieistnieniu8. Na gruncie problematyki systemów
wyborczych twierdzenie Arrowa mówi nam, i¿ nie ma idealnego systemu
wyborczego, który z zachowaniem wszelkich procedur demokratycznych
w pe³ni odzwierciedla³by preferencje spo³eczne wyra¿one w g³osowaniu po-

7 G. L i s s o w s k i: Problemy i metody teorii wyboru spo³ecznego. W: Elementy teo-
rii wyboru spo³ecznego. Red. G. L i s s o w s k i. Warszawa 2001, s. 18 i nast.

8 Szerzej na ten temat patrz: Elementy teorii wyboru spo³ecznego...
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wszechnym. Ka¿dy system wyborczy w jakim� stopniu deformuje wolê
wyborców. Nie jest to wy³¹cznie wynik �wiadomych decyzji i dzia³añ jego
twórców, lecz tak¿e pewnych obiektywnych w³a�ciwo�ci charakterystycz-
nych dla danego systemu wyborczego. Powszechnie za najbardziej defor-
muj¹ce uwa¿a siê systemy wiêkszo�ciowe, w nastêpnej kolejno�ci wymie-
niane s¹ systemy proporcjonalne w zale¿no�ci od przyjêtej metody agre-
gacji g³osów9.

Deformacje powodowane przez system wyborczy polegaj¹ na tym, ¿e
jedne partie s¹ �nadreprezentowane� (uzyskuj¹ wiêkszy procent manda-
tów ni¿ oddanych na nie g³osów), inne za� �podreprezentowane� (uzyskuj¹
mniejszy procent mandatów ni¿ oddanych na nie g³osów).

Istnieje wiele metod, za pomoc¹ których mo¿liwe jest zmierzenie stop-
nia dysproporcjonalno�ci (proporcjonalno�ci) powodowanych przez dany
system wyborczy. W niniejszym artykule bêdê pos³ugiwa³ siê indeksem
stworzonym przez Douglasa W. Rae�go. W przypadku tego wska�nika dys-
proporcja ustalana jest na podstawie ró¿nicy miêdzy odsetkiem g³osów
i odsetkiem mandatów ka¿dej partii. Ró¿nice (wyra¿one w liczbach natu-
ralnych) s¹ dodawane, z wy³¹czeniem partii, które uzyska³y mniej ni¿ 0,5%
g³osów10. Otrzymana w ten sposób suma dzielona jest przez liczbê partii.
Indeks Rae�go mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ nastêpuj¹cej formu³y:

I = [(Ta − Sa) + (Tb − Sb) + (Tc − Sc) + ... + (Tn − Sn)]/N

gdzie:

Warto�æ indeksu Rae�go wynosz¹ca 0% oznacza system skrajnie propor-
cjonalny, czyli taki, który w sposób doskona³y odzwierciedla wolê wyborców,
z kolei warto�æ równa 100% oznacza system skrajnie dysproporcjonalny11.

� �rednia  deformacja,
� procent zdobytych g³osów,
� procent zdobytych mandatów,
� liczba partii.

9 Patrz szerzej: J. L o o s e m o r e, J. H a n b y: Teoretyczne granice maksymalnego
zniekszta³cenia: kilka analitycznych wniosków na temat systemów wyborczych. W: Ele-
menty teorii wyboru spo³ecznego..., s. 225�237.

10 W przypadku wyborów do Sejmu RP z 21 pa�dziernika 2007 r. podczas obli-
czania indeksu Rae�go pod uwagê bêdziemy brali wyniki uzyskane przez 4 ugrupowa-
nia uczestnicz¹ce w dystrybucji mandatów (PO, PiS, LiD i PSL) oraz wyniki 3 partii,
które nie uzyska³y ani jednego mandatu w izbie, ale w g³osowaniu zdoby³y wiêcej ni¿
0,5% wa¿nie oddanych g³osów (Samoobrona RP � 1,53%, Liga Polskich Rodzin �
1,3% oraz Polska Partia Pracy � 0,99%).

11 Patrz szerzej: D.W. R a e: The Political Consequences of Electoral Laws. New Ha-
vean�London 1967, s. 84�86.
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Gry sejmowe

Za twórców k o n c e p c j i  p r o s t e j  g r y  uwa¿a siê Johna von Neu-
mana oraz Oskara Morgensterna (Theory of Games and Economic Beha-
vior 1944). Przenosz¹c koncepcjê prostej gry na grunt g³osowañ sejmowych,
gry takie bêdziemy nazywaæ g r a m i  s e j m o w y m i.

Idea gry sejmowej polega na przypisaniu wszystkim grupom pos³ów
w izbie (ugrupowaniem/koalicjom) etykiet odzwierciedlaj¹cych ich si³ê pod-
czas g³osowania danego rodzaju. Je�li koalicja jest w stanie samodzielnie
przeg³osowaæ ustawê, wówczas nazywamy j¹ k o a l i c j ¹  w y g r y w a j ¹ -
c ¹. Koalicja do niej przeciwna jest k o a l i c j ¹  p r z e g r y w a j ¹ c ¹. W sy-
tuacji, gdy ani dana koalicja, ani koalicja do niej przeciwna nie jest w sta-
nie przeg³osowaæ ustawy, obie koalicje nazywamy k o a l i c j a m i  b l o k u -
j ¹ c y m i.

Liczba mo¿liwych do przeprowadzenia gier sejmowych jest ogromna.
Ka¿da regu³a powo³ywania rz¹du, nowelizacji Konstytucji, g³osowania nad
zwyk³¹ ustaw¹ itd. definiuje osobn¹ grê sejmow¹. W dalszej partii tekstu
zdefiniujê gry, których przebieg oraz ostateczny rezultat poddam analizie
w niniejszym artykule:
� gra w powo³ywanie rz¹du � podstawow¹ dla tej gry regu³ê defi-

niuje art. 154 ust. 2 Konstytucji RP, w my�l którego Sejm uchwala wo-
tum zaufania dla Rady Ministrów bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
w obecno�ci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów; w zwi¹zku
z tym ka¿da koalicja posiadaj¹ca wiêcej ni¿ 230 pos³ów jest koalicj¹ wy-
grywaj¹c¹, koalicja licz¹ca dok³adnie 230 pos³ów jest blokuj¹ca, a ko-
alicja licz¹ca mniej ni¿ 230 pos³ów jest przegrywaj¹ca;

� gra ustawodawcza � stawk¹ w tej grze jest przyjêcie projektu usta-
wy przez Sejm, do czego zgodnie z art. 120 Konstytucji RP konieczna
jest zwyk³a wiêkszo�æ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy ustawo-
wej liczby pos³ów; zak³adaj¹c, ¿e w ka¿dym g³osowaniu uczestniczyæ
bêdzie 460 pos³ów, ka¿da koalicja licz¹ca wiêcej ni¿ 230 pos³ów jest ko-
alicj¹ wygrywaj¹c¹, koalicja licz¹ca dok³adnie 230 pos³ów jest blokuj¹-
ca, koalicja za� licz¹ca mniej ni¿ 230 pos³ów jest przegrywaj¹ca;

� gra w weto prezydenckie � zgodnie z art. 122 ust. 5 Konstytucji RP
Prezydent mo¿e z umotywowanym wnioskiem przekazaæ ustawê Sej-
mowi do ponownego rozpatrzenia; chc¹c prze³amaæ weto ustawodaw-
cze, Sejm mo¿e ponownie uchwaliæ ustawê wiêkszo�ci¹ 3/5 g³osów (276)
w obecno�ci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów; zak³adaj¹c,
¿e w ka¿dym g³osowaniu uczestniczyæ bêdzie 460 pos³ów, ka¿da koali-
cja licz¹ca 276 i wiêcej pos³ów jest koalicj¹ wygrywaj¹c¹, natomiast ko-
alicja licz¹ca wiêcej ni¿ 184 pos³ów i mniej ni¿ 276 jest blokuj¹ca;
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� gra konstytucyjna � art. 235 ust. 4 Konstytucji RP przes¹dza o tym,
i¿ do przyjêcia przez Sejm ustawy zmieniaj¹cej Konstytucjê wymaga-
na jest wiêkszo�æ 2/3 g³osów (307) w obecno�ci co najmniej po³owy usta-
wowej liczby pos³ów; w zwi¹zku z tym koalicja licz¹ca co najmniej 307
pos³ów bêdzie wygrywaj¹ca, podczas gdy koalicja licz¹ca wiêcej ni¿ 153
pos³ów i mniej ni¿ 307 bêdzie blokuj¹ca12.

Polityczne konsekwencje zmiany metody dystrybucji mandatów

W tej czê�ci artyku³u przedstawiê konsekwencje, jakie dla wyniku wy-
borów do Sejmu RP z 21 pa�dziernika 2007 roku przynios³oby odst¹pie-
nie od metody D�Hondta (art. 166 ust. 1 ordynacji z 12 kwietnia 2007 roku)
na rzecz innej proporcjonalnej formu³y agregacji g³osów. Punktem wyj�cia
tych rozwa¿añ bêdzie omówienie rezultatu wyborów, w których obowi¹-
zuj¹c¹ metod¹ przeliczania g³osów na mandaty by³a formu³a zapropono-
wana przez Victora D�Hondta. Ta czê�æ artyku³u bêdzie punktem odnie-
sienia dla kolejnych jego podrozdzia³ów, w których przeprowadzê symu-
lacjê wyników wyborów pod k¹tem zast¹pienia metody D�Hondta inn¹
metod¹ dystrybucji mandatów.

Metoda D�Hondta. W przeprowadzonych 21 pa�dziernika 2007 roku
wyborach do Sejmu RP znacz¹c¹ rolê odegra³y 4 komitety wyborcze, któ-
re uzyska³y nastêpuj¹ce poparcie wyborców: KW Platforma Obywatelska
� 41,51%; KW Prawo i Sprawiedliwo�æ � 32,11%; KKW Lewica i Demo-
kraci � 13,15% oraz KW Polskie Stronnictwo Ludowe � 8,91%. Obowi¹-
zuj¹cy system wyborczy przetransponowa³ to poparcie na nastêpuj¹ce licz-
by mandatów sejmowych: PO � 209 (45,43% mandatów), PiS � 166
(36,0%), LiD � 53 (11,52%) oraz PSL � 31 (6,73%). Korzystaj¹c ze szcze-
gólnych uregulowañ, jakie dla komitetów wyborczych zarejestrowanych
organizacji mniejszo�ci narodowych przewiduje ordynacja wyborcza,
1 mandat w Sejmie VI kadencji obsadzi³ KWW Mniejszo�æ Niemiecka, który
w g³osowaniu uzyska³ 0,20% wa¿nie oddanych g³osów.

Badaj¹c proporcjonalno�æ przedstawionych wyników, przekonujemy
siê, i¿ metoda D�Hondta szczególnie faworyzuje partie du¿e. Porównuj¹c
procent uzyskanych przez poszczególne partie miejsc w izbie z procentem
g³osów, jaki zdoby³y w g³osowaniu powszechnym, zauwa¿ymy, ¿e przyjê-
ta w ordynacji metoda agregacji g³osów powoduje �nadreprezentacjê� 2 naj-
wiêkszych ugrupowañ. Zarówno PO, jak i PiS uzyska³y wiêkszy odsetek

12 Omówienie koncepcji prostej gry na podstawie: M.M. K a m i ñ s k i: Jak komu-
ni�ci mogli zachowaæ w³adzê..., s. 13 i nast.
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mandatów w izbie, ni¿ wynika³oby to z  poziomu poparcia, jakim w g³oso-
waniu obdarzyli oba ugrupowania wyborcy. W przypadku PO wyniós³ on
+3,92%, podczas gdy w przypadku PiS mamy do czynienia z �nadrepre-
zentacj¹� rzêdu +3,89%. Obserwujemy jednak �podreprezentacjê� dwóch
mniejszych ugrupowañ: zdobywaj¹c poparcie 13,15% wyborców, LiD uzy-
ska³ jedynie 11,52% mandatów w izbie (niedowarto�ciowanie rzêdu −1,63%),
natomiast 8,91% g³osów zdobytych przez PSL da³o tej partii 6,73% man-
datów w Sejmie (niedowarto�ciowanie rzêdu −2,18%).

Zaprezentowane rozwa¿ania na temat stopnia deformacji wyniku wy-
borów znajduj¹ równie¿ potwierdzenie w warto�ci indeksu Rae�go, który
w przypadku dystrybucji mandatów za pomoc¹ metody D�Hondta osi¹gn¹³
poziom 2,20%. Warto�æ ta nie wskazuje na zbyt wielkie zniekszta³cenie
woli wyborców przez system wyborczy, co jest cech¹ charakterystyczn¹
wszystkich proporcjonalnych systemów, jednak w zestawieniu z warto�cia-
mi obliczonymi dla wyników wyborów ustalonych za pomoc¹ pozosta³ych
metod dystrybucji oka¿e siê, ¿e jest ona spo�ród nich n a j w y ¿ s z a.

Jak wiêc widzimy, przyjêta w polskiej ordynacji metoda przeliczania
g³osów na mandaty da³a 2 najsilniejszym ugrupowaniom po oko³o 4% do-
datkowych miejsc w izbie w stosunku do odsetka poparcia uzyskanego
w g³osowaniu powszechnym. Jednak¿e metoda D�Hondta spowodowa³a
�podreprezentacjê� LiD i PSL o niespe³na 3% mandatów w izbie w stosunku
do liczby wa¿nie zdobytych g³osów.

W literaturze przedmiotu zjawisko to okre�la siê mianem deformacji
�wtórnej�, która jest przypisana do ka¿dego systemu wyborczego13. Nie ma
bowiem systemu, który nie deformowa³by woli wyborców wyra¿onej w g³o-
sowaniu, a przez to nie wspiera³by jednych ugrupowañ kosztem drugich.
Kwesti¹ dyskusyjn¹ jest jedynie skala owej deformacji, która w zale¿no-
�ci od przyjêtych w danym systemie wyborczym rozwi¹zañ (zw³aszcza me-
tody dystrybucji oraz rozmiaru okrêgów wyborczych) mo¿e byæ ró¿na.

¯adnej z partii nie uda³o siê osi¹gn¹æ wyniku wyborczego zapewnia-
j¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszo�æ mandatów w izbie (231). W zwi¹zku z tym
pojawi³a siê konieczno�æ stworzenia koalicji PO � PSL. Obie partie zdo-
by³y w g³osowaniu powszechnym 50,42% (41,51%+8,91%) wa¿nie odda-
nych g³osów. System wyborczy przekszta³ci³ to poparcie w 240 (209+31)
mandatów sejmowych, co w warto�ciach procentowych stanowi 52,16%
(45,43%+6,73%) spo�ród 460 mandatów w izbie. Jak widzimy, koalicja ta
jest �nadreprezentowana� o +1,74% mandatów w stosunku do odsetka wa¿-
nie zdobytych g³osów. Warto nadmieniæ,  i¿ pomimo deformacji spowodo-
wanych przez system wyborczy, koalicja PO � PSL dysponuje tak zwan¹
wypracowan¹ wiêkszo�ci¹ parlamentarn¹ (earned majorities) mandatów

13 A. ¯ u k o w s k i: Systemy wyborcze � wprowadzenie. Olsztyn 1999, s. 134 i nast.
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w Sejmie14. Oznacza to sytuacjê, w której absolutna wiêkszo�æ mandatów
zdobytych w izbie ma pokrycie w absolutnej wiêkszo�ci g³osów zdobytych
w g³osowaniu powszechnym. Sytuacja jest o tyle interesuj¹ca, i¿ earned
majorities wystêpuj¹ relatywnie rzadziej (40:60) ni¿ bêd¹ce ich przeciwieñ-
stwem manufactured majorities (sztuczne wiêkszo�ci parlamentarne), które
osi¹gane s¹ bez absolutnej wiêkszo�ci g³osów15.

Dysponuj¹c wiêkszo�ci¹ 240 mandatów w Sejmie, koalicja PO � PSL
nie mia³a wiêkszych problemów z uzyskaniem wotum zaufania dla rz¹du
Donalda Tuska (koalicja wygrywaj¹ca w grze o powo³anie rz¹du). Bez-
wzglêdna wiêkszo�æ mandatów umo¿liwia równie¿ koalicjantom swobod-
ne przeg³osowywanie w Sejmie rz¹dowych projektów ustaw (koalicja wy-
grywaj¹ca w grze ustawodawczej). Oczywi�cie, przedstawiony wariant bê-
dzie mo¿liwy jedynie wypadku pe³nej zgody w ³onie koalicji oraz w wa-
runkach zachowania odpowiedniej frekwencji i dyscypliny pos³ów obu ko-
alicyjnych klubów w czasie g³osowañ.

Zdobycie 240 mandatów nie wystarcza z kolei do przeg³osowania weta
prezydenckiego (koalicja blokuj¹ca w grze o weto prezydenckie), do czego
niezbêdna  jest wiêkszo�æ 3/5 g³osów (276) w obecno�ci co najmniej po³o-
wy ustawowej liczby pos³ów. By staæ siê koalicj¹ wygrywaj¹c¹ w tej grze,
PO i PSL brakuje 36 mandatów. Z pewno�ci¹ przy okazji niektórych g³o-
sowañ PO i PSL bêd¹ mog³y liczyæ na poparcie LiD. Trudno bowiem spo-
dziewaæ siê, by najwiêksza w VI kadencji partia opozycyjna, nie tylko ze
wzglêdu na blisko�æ ideologiczno-programow¹, ale równie¿ na fakt, ¿e na
jej czele stoi brat obecnego prezydenta, w jakimkolwiek g³osowaniu nad
wetem ustawodawczym opowiedzia³a siê za jego odrzuceniem.

O ile w wypadku konieczno�ci g³osowania nad odrzuceniem prezydenc-
kiego weta mo¿liwe jest skonstruowanie zwyciêskiej koalicji PO � PSL �
LiD (293 mandaty), to dokonanie jakiejkolwiek zmiany konstytucji bez
zgody PiS jest z matematycznego punktu widzenia niemo¿liwe. Artyku³
235 ust. 4 przes¹dza bowiem, ¿e �ustawê o zmianie Konstytucji Sejm
uchwala wiêkszo�ci¹ co najmniej 2/3 g³osów w obecno�ci co najmniej po³o-
wy ustawowej liczby pos³ów�. W zwi¹zku z tym analizuj¹c uk³ad si³ w Sej-
mie VI kadencji stwierdziæ nale¿y, ¿e wszystkie koalicje zamierzaj¹ce zno-
welizowaæ ustawê zasadnicz¹, których cz³onkami nie bêd¹ jednocze�nie PO
i PiS ze wzglêdu na brak wymaganej wiêkszo�ci 2/3 g³osów, bêd¹ zaled-
wie koalicjami blokuj¹cymi.

Metoda Sainte-Lague i jej modyfikacja. Zastanówmy siê teraz, jak
wygl¹da³by wynik pa�dziernikowych wyborów, gdyby obowi¹zuj¹c¹ me-

14 D. N o h l e n: Prawo wyborcze i system partyjny. Warszawa 2004, s. 436.
15 Ibidem.

10 Studia Politicae...
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todê agregacji g³osów zast¹piono klasyczn¹ lub zmodyfikowan¹ formu³¹
Sainte-Lague16.

Z przeprowadzonych obliczeñ wynika, ¿e w przypadku zast¹pienia
metody D�Hondta metod¹ Sainte-Lague (wersja klasyczna lub  jej mody-
fikacja) poszczególne komitety wyborcze uzyska³yby nastêpuj¹ce liczby
mandatów:

Ta b e l a  1
Wyniki wyborów do Sejmu w przypadku zastosowania metody Sainte-Lague

Jak pokazuje tabela 1, przyjêcie w ordynacji wyborczej do Sejmu me-
tody dzielników nieparzystych jako regu³y decyduj¹cej o podziale man-
datów pomiêdzy podmioty uczestnicz¹ce w rywalizacji wyborczej do-
prowadzi³oby do uszczuplenia wyniku osi¹gniêtego przez dwa najwiêksze
ugrupowania. W zale¿no�ci od wyboru wersji metody Sainte-Lague, dwa
najwiêksze ugrupowania (PO i PiS) ³¹cznie straci³yby na rzecz swoich
mniejszych konkurentów odpowiednio 23 (−6,13%) (wersja klasycz-
na) b¹d� 19 (−5,07%) (wersja zmodyfikowana) mandatów. Oba ugrupo-
wania solidarnie �podzieli³yby siê� swoimi mandatami z konkurencj¹,
w zale¿no�ci od metody: Platforma straci³aby 12 (−5,75%) b¹d� 10 (−4,78%)
mandatów, a z kolei PiS 11 (−6,62%) b¹d� 9 (−5,42%) mandatów. Na zmia-
nie metody przeliczania g³osów najbardziej zyska³oby PSL, które w za-
le¿no�ci od przyjêtej wersji formu³y Sainte-Lague zdoby³oby dodatkowych
17 (+54,84%) (wersja klasyczna) b¹d� 13 (+41,98%) (wersja zmody-
fikowana) mandatów. Z kolei LiD, bez wzglêdu na przyjêt¹ wersjê meto-
dy dzielników nieparzystych, uzyska³by 6 (+11,33%) dodatkowych man-
datów. Wynik wyborczy KW Mniejszo�æ Niemiecka pozosta³by niezmie-
niony.

Zastanówmy siê, w jakim stopniu metoda Sainte-Lague deformuje
wolê wyborców wyra¿on¹ w akcie g³osowania. Przeanalizujmy zatem ta-
belê 2:

Komitet Wyborczy
Sainte-Lague

(klasyczna)
Zmiana Zmiana

Sainte-Lague
(modyfikacja)

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwo�æ

Lewica i Demokraci

Polskie Stronnictwo Ludowe

Mniejszo�æ Niemiecka

197

155

59

48

1

−12

−11

+6

+17

0

−10

−9

+6

+13

0

199

157

59

44

1

16 Wszystkie dane wykorzystane w niniejszym artykule, dotycz¹ce wyniku wybo-
rów oraz stopnia jego deformacji, na podstawie w³asnych obliczeñ.
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Ta b e l a  2
Deformacje wyniku wyborów przy zastosowaniu metody Sainte-Lague

Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e wynik wyborów ustalony za po-
moc¹ metody Sainte-Lague by³by o wiele bardziej proporcjonalny ni¿ re-
zultat osi¹gniêty z zastosowaniem metody D�Hondta. Potwierdza to rów-
nie¿ indeks Rae�go, który dla przedstawionej sytuacji jest o 1% ni¿szy
w porównaniu do indeksu wyliczonego dla metody D�Hondta. W przypad-
ku zastosowania klasycznej metody dzielników nieparzystych, indeks ten
przybra³by warto�æ 1,25%, w przypadku za� jej modyfikacji ukszta³towa³-
by siê na poziomie 1,24%. Innymi s³owy, zastosowanie metody Sainte-
-Lague (zarówno w jej klasycznej, jak równie¿ zmodyfikowanej wersji)
w warunkach polskiego systemu wyborczego do Sejmu, zapewni³oby du¿o
wierniejsze odzwierciedlenie woli wyborców, ni¿ ma to miejsce obecnie, kiedy
to obowi¹zuj¹c¹ metod¹ dystrybucji jest metoda D�Hondta. Zauwa¿my, i¿
zaledwie w jednym przypadku (�nadreprezentacja� PiS z zastosowaniem
zmodyfikowanej metody Sainte-Lague) poziom deformacji, wyra¿onej ró¿-
nic¹ pomiêdzy procentem zdobytych mandatów a procentem zdobytych g³o-
sów, przekracza 2%. W przypadku metody D�Hondta mieli�my do czynie-
nia z przeciêtn¹ deformacj¹ rzêdu 3%. Kolejn¹ rzucaj¹c¹ siê w oczy pra-
wid³owo�ci¹ jest �nadreprezentacja� 3 spo�ród 4  ugrupowañ uczestnicz¹-
cych w podziale mandatów. Jedynie w przypadku Lewicy i Demokratów
wystêpuje �podreprezentacja�, której skala jest jednak tak niewielka, ¿e
wynik wyborczy lewicowej koalicji uznaæ nale¿y za w najwy¿szym stop-
niu odzwierciedlaj¹cy wolê wyborców wyra¿on¹ w g³osowaniu.

Dane zawarte w tabeli 2 potwierdzaj¹ równie¿, ¿e metoda Sainte-
-Lague jest korzystniejsza dla niewielkich ugrupowañ. Przyjrzyjmy siê de-
formacji wyniku PSL. W warunkach zastosowania metody D�Hondta re-
zultat wyborczy tej partii by³ najbardziej zdeformowany spo�ród wyników
wszystkich pozosta³ych ugrupowañ (deformacja −2,18%). Tymczasem po
zastosowaniu metody Sainte-Lague okazuje siê, ¿e PSL uzyska³by �nad-
reprezentacjê�. Co wiêcej, w wypadku wykorzystania klasycznej wersji tej
metody Ludowcy staliby siê drug¹, po PiS, najsilniej nadreprezentowan¹
parti¹ w Sejmie VI kadencji.

Komitet Wyborczy
Procent
g³osów

Sainte-Lague (klasyczna) Sainte-Lague (modyfikacja)

procent
mandatów deformacja

procent
mandatów deformacja

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwo�æ

Lewica i Demokraci

Polskie Stronnictwo Ludowe

41,50

32,11

13,15

8,91

42,82

33,69

12,60

10,43

+1,31

+1,58

−0,55

+1,52

43,26

34,13

12,82

9,56

+1,75

+2,02

−0,33

+0,65

10*
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Analizuj¹c polityczne konsekwencje zast¹pienia metody D�Hondta me-
tod¹ Sainte-Lague, przede wszystkim  nale¿y stwierdziæ, i¿ przyjêcie tej
metody agregacji g³osów w znacznym stopniu zmniejszy³oby szanse któ-
rejkolwiek z partii na zdobycie absolutnej wiêkszo�ci mandatów w Sejmie,
a w konsekwencji � na stworzenie wiêkszo�ciowego rz¹du jednopartyj-
nego. Zauwa¿my bowiem, ¿e dwie najwiêksze partie, PO i PiS, w porów-
naniu do wyników uzyskanych z zastosowaniem metody D�Hondta, trac¹
odpowiednio 12 i 11 mandatów, gdy regu³¹ rozstrzygania jest klasyczna
wersja metody Sainte-Lague, 9 i 10 mandatów za�, gdy stosowana jest jej
modyfikacja. W zwi¹zku z tym ponownie pojawi³aby siê konieczno�æ po-
wo³ania rz¹du koalicyjnego PO � PSL, który jednak tym razem dyspono-
wa³by wiêkszo�ci¹, w zale¿no�ci od przyjêtej odmiany metody Sainte-
-Lague, 245 (klasyczna) b¹d� 243 (zmodyfikowana) mandatów sejmowych.
W obu przypadkach by³aby to koalicja wygrywaj¹ca w grze o powo³anie
rz¹du oraz ustawodawczej. Zwiêkszenie stanu posiadania koalicji by³o-
by w g³ównej mierze zas³ug¹ Ludowców, którzy dziêki zmianie metody
agregacji na Sainte-Lague zanotowaliby wynik o kilkana�cie mandatów
lepszy.

Niemniej jednak uzyskanie kilku dodatkowych mandatów dziêki zmia-
nie metody agregacji g³osów w niewielkim stopniu zwiêkszy³oby mo¿liwo-
�ci politycznego manewru koalicji PO � PSL. Co prawda powiêkszy³by siê
�margines bezpieczeñstwa� zapewniaj¹cy koalicji 15 lub 13 mandatów po-
nad 231 niezbêdne do swobodnego forsowania w³asnych projektów ustaw,
jednak chc¹c odnie�æ zwyciêstwo w grze o odrzucenie weta prezydenckie-
go obie partie wci¹¿ musia³yby zabiegaæ o g³osy LiD. Niewielkiej zmianie
uleg³aby mo¿liwo�æ stworzenia wiêkszo�ci konstytucyjnej. Podobnie jak
w wypadku podzia³u mandatów z zastosowaniem metody D�Hondta, tak
równie¿ z wykorzystaniem metody Sainte-Lague, w Sejmie VI kadencji
PiS utrzyma³oby pozycjê ugrupowania, bez którego zgody jakakolwiek
zmiana ustawy zasadniczej nie by³aby mo¿liwa (koalicja blokuj¹ca). Fak-
tem jest jednak, ¿e agregacja g³osów za pomoc¹ metody Sainte-Lague
znacznie zbli¿y³aby ewentualn¹ koalicjê PO � PSL i LiD do pu³apu 307
mandatów niezbêdnych do uchwalenia ustawy zmieniaj¹cej Konstytucjê.
W zale¿no�ci od przyjêtej konstrukcji formu³y Sainte-Lague, koalicja tych
trzech ugrupowañ dysponowa³aby 304 (pierwszy dzielnik 1) b¹d� 302
(pierwszy dzielnik 1,4) g³osami w Sejmie,  co wci¹¿ czyni³oby zeñ zaled-
wie koalicjê blokuj¹c¹. Dodaj¹c do tego 1 g³os przedstawiciela Mniejszo�ci
Niemieckiej do przewidzianej przez art. 235 ust. 4 Konstytucji RP wiêk-
szo�ci 307 g³osów, nadal brakowa³oby, w zale¿no�ci od przyjêtej metody
dystrybucji, 2 lub 4 g³osów. Tym samym partia J. Kaczyñskiego utrzyma-
³aby status ugrupowania, bez którego zgody jakakolwiek zmiana ustawy
zasadniczej nie by³aby mo¿liwa.
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Iloraz Hare�a. Gdyby w wyborach do Sejmu RP z 21 pa�dziernika
2007 roku obowi¹zuj¹c¹ metod¹ agregacji g³osów by³ iloraz Hare�a uzu-
pe³niony metod¹ najwiêkszych reszt17, poszczególne ugrupowania uzyska-
³yby nastêpuj¹ce liczby mandatów:

Ta b e l a  3
Skutki dystrybucji mandatów ilorazem Hare�a i metod¹ najwiêkszych reszt

Zastosowanie ilorazu Hare�a uzupe³nionego metod¹ najwiêkszych reszt
spowodowa³oby uszczuplenie stanu posiadania dwóch najwiêkszych ugru-
powañ ³¹cznie o 29 (−7,73%) mandatów sejmowych. Jednak najwiêksze
korzy�ci ze zmiany metody agregacji g³osów odnios³aby najmniejsza par-
tia w stawce, czyli Ludowcy, którzy uzyskaliby a¿ 21 (+67,74%) manda-
tów wiêcej, ni¿ mia³o to miejsce podczas agregacji metod¹ D�Hondta. Za-
uwa¿my, ¿e metoda ta pozwoli³a PSL zdobyæ zaledwie 31 mandatów sej-
mowych, podczas gdy kombinacja ilorazu Hare�a oraz metody najwiêkszych
reszt zapewni³aby tej partii wynik prawie dwukrotnie lepszy.

Dane zawarte w tabeli 3 dowodz¹, i¿ zastosowanie w wyborach do Sej-
mu RP ilorazu Hare�a uzupe³nionego metod¹ najwiêkszych reszt, zapew-
ni³oby bardzo wierne odzwierciedlenie woli wyborców. Zauwa¿my, ¿e spo-
�ród 5 ugrupowañ, które uzyska³y mandaty, jedynie w wypadku PSL de-
formacja przekracza 2%. Natomiast w wypadku pozosta³ych partii jest ona
mniejsza od 1%. Znajduje to równie¿ odzwierciedlenie w indeksie Rae�go,
który w tym wypadku wynosi zaledwie 1,13%. Poza tym zastosowanie ilo-
razu Hare�a spowodowa³oby, co prawda w niewielkim stopniu, �nadrepre-
zentacjê� wszystkich ugrupowañ uczestnicz¹cych w dystrybucji man-
datów.

Deformacja wyniku osi¹gniêtego przez Ludowców jest kolejnym dowo-
dem na korzy�ci, jakie odnios³oby to ugrupowanie w wypadku zast¹pie-
nia metody D�Hondta ilorazem Hare�a oraz metod¹ najwiêkszych reszt.

Komitet Wyborczy Mandaty Zmiana Deformacja
Procent

mandatów

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwo�æ

Lewica i Demokraci

Polskie Stronnictwo Ludowe

Mniejszo�æ Niemiecka

194

152

61

52

1

−15

−14

+8

+21

0

+0,66

+0,93

+0,11

+2,39

+0,01

42,17

33,04

13,26

11,30

0,21

17 Na potrzeby niniejszego artyku³u, jako uzupe³nienie dystrybucji mandatów za
pomoc¹ danej metody kwotowej, bêdê wykorzystywa³ metodê najwiêkszych reszt oraz
metodê najmniejszych reszt.
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Zastosowanie tego ilorazu spowodowa³oby przekszta³cenie 8,91% g³osów
poparcia dla tej partii w 11,30% mandatów w izbie.

Zmiana metody dystrybucji mandatów nie zapewni³aby ¿adnej z par-
tii absolutnej wiêkszo�ci mandatów w Sejmie VI kadencji. Równie¿ i tym
razem pojawi³aby siê konieczno�æ utworzenia rz¹du koalicyjnego PO �
PSL, który dysponowa³by 246 mandatami w izbie. Zwiêkszenie stanu po-
siadania koalicji by³oby w g³ównej mierze zas³ug¹ dobrego wyniku wy-
borczego osi¹gniêtego przez Ludowców. Jednak¿e i tym razem sojusz PO
� PSL bez poparcia pos³ów LiD by³by jedynie koalicj¹ blokuj¹c¹ w grze
o odrzucenie weta prezydenckiego (razem 307 g³osów).

Niemniej jednak agregacja g³osów za pomoc¹ ilorazu Hare�a uzupe³-
niona metod¹ najwiêkszych reszt mia³aby istotne znaczenie dla procesu
formowania wygrywaj¹cej koalicji konstytucyjnej. O ile podczas dystrybucji
mandatów z zastosowaniem metod D�Hondta oraz Sainte-Lague porozu-
mienie PO � PSL � LiD by³o zaledwie koalicj¹ blokuj¹c¹, która nie dys-
ponowa³a wymagan¹ wiêkszo�ci¹ mandatów, o tyle zastosowanie ilorazu
wyborczego nada³oby wspó³pracy tych trzech ugrupowañ charakter ko-
alicji wygrywaj¹cej w grze konstytucyjnej. Ewentualna koalicja PO � PSL
� LiD dysponowa³aby bowiem w Sejmie VI kadencji 307 mandatami, co
czyni³oby zado�æ wymogom sformu³owanym w artykule 235 ust. 4 Konsty-
tucji. Poparcie pos³a Mniejszo�ci Niemieckiej da³oby tej koalicji 1 dodatko-
wy mandat ponad wymagan¹ wiêkszo�æ. W takiej sytuacji PiS ze swoimi
152 mandatami w izbie ni¿szej sta³oby siê ugrupowaniem przegrywaj¹-
cym w grze konstytucyjnej. Tym samym w Sejmie mieliby�my do czynie-
nia z uk³adem si³, który umo¿liwia³by podejmowanie wszystkich decyzji
bez udzia³u najwiêkszej partii opozycyjnej (w przypadku wspó³dzia³ania
PO � PSL i LiD Prawo i Sprawiedliwo�æ by³oby ugrupowaniem przegry-
waj¹cym we wszystkich grach sejmowych VI kadencji). Koalicja PO � PSL
dysponowa³aby nie tylko wiêkszo�ci¹ mandatów zapewniaj¹c¹ jej uchwa-
lanie wszystkich w³asnych projektów ustaw, ale równie¿ z poparciem po-
s³ów LiD mog³aby obalaæ weto ustawodawcze, a przede wszystkim doko-
naæ nowelizacji Konstytucji bez potrzeby zabiegania o g³osy klubu parla-
mentarnego PiS.

W przypadku ilorazu Hare�a, wp³yw na ostateczny wynik wyborów ma
równie¿ wybór metody, za pomoc¹ której nast¹pi  podzia³ mandatów nie-
rozdysponowanych w pierwszej turze dystrybucji. Mo¿emy przekonaæ siê
o tym, analizuj¹c dane z tabeli 4, która ilustruje konsekwencje dystrybu-
cji mandatów ilorazem Hare�a uzupe³nionym metod¹ najmniejszych reszt:

Kombinacja ilorazu Hare�a oraz metody najmniejszych reszt by³aby
szczególnie niekorzystna dla najwiêkszego ugrupowania w stawce. O ile
PiS traci 13 (−7,83%) mandatów w porównaniu do dystrybucji za pomoc¹
metody D�Hondta, o tyle w wypadku PO ubytek wynosi a¿ 23 (−11%) man-
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Ta b e l a  4
Skutki dystrybucji mandatów ilorazem Hare�a i metod¹ najmniejszych reszt

daty. Jednak g³ównym beneficjentem zastosowania ilorazu Hare�a i me-
tody najmniejszych reszt by³by LiD, który zwiêkszy³by swoj¹ zdobycz
o 27 (+50,94%) mandatów w stosunku do stanu posiadania uzyskanego
dziêki agregacji g³osów metod¹ D�Hondta. Zast¹pienie metody najwiêk-
szych reszt metod¹ najmniejszych reszt skutkowa³oby równie¿ mniejszy-
mi zyskami dla Ludowców, którzy otrzymaliby jedynie 8 (+25,81%) man-
datów wiêcej ni¿ z wykorzystaniem metody D�Hondta. Zauwa¿yæ równie¿
nale¿y, ¿e po raz pierwszy swój stan posiadania powiêkszy³by KKW Mniej-
szo�æ Niemiecka. Jak oka¿e siê w dalszej czê�ci artyku³u, zdobycie 1 do-
datkowego mandatu przez ten komitet bêdzie mia³o niebagatelne znacze-
nie dla stworzenia wiêkszo�ci konstytucyjnej.

Przeanalizujmy teraz problem proporcjonalno�ci rezultatów wyborów.
Wyliczony dla wyników wyborów ustalonych z wykorzystaniem kombina-
cji ilorazu Hare�a i metody najmniejszych reszt indeks Rae�go przybra³by
warto�æ 1,53%, co stanowi jeden z najwy¿szych z uzyskanych dotychczas
rezultatów. Wp³yw na to ma z pewno�ci¹  zw³aszcza znaczny poziom de-
formacji rezultatu osi¹gniêtego przez LiD.

Zast¹pienie metody D�Hondta ilorazem Hare�a uzupe³nionym metod¹
najmniejszych reszt przynios³oby niezwykle istotne konsekwencje dla ko-
alicji PO � PSL. G³ównie z powodu utraty 23 mandatów przez PO, ale
równie¿ z powodu zyskania zaledwie 8 dodatkowych mandatów przez PSL,
koalicja tych dwóch partii dysponowa³aby w Sejmie zaledwie 225 manda-
tami18, co czyni³oby zeñ koalicjê przegrywaj¹c¹ w grze o powo³anie rz¹du
i ustawodawczej, w grze konstytucyjnej za� i o weto ustawodawcze mia³a-
by ona charakter koalicji blokuj¹cej. W zwi¹zku z tym, z punktu widze-
nia arytmetyki sejmowej, PSL przesta³oby liczyæ siê jako potencjalny ko-
alicjant PO. W takiej sytuacji Platforma stanê³aby przed konieczno�ci¹

Komitet Wyborczy Mandaty Zmiana Deformacja
Procent

mandatów

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwo�æ

Lewica i Demokraci

Polskie Stronnictwo Ludowe

Mniejszo�æ Niemiecka

186

153

80

39

2

−23

−13

+27

+8

+1

−1,08

−1,15

+4,24

+0,44

+0,23

40,43

33,26

17,39

8,47

0,43

18 Mamy tu do czynienia z ciekaw¹ sytuacj¹, w której koalicja dwóch partii zdo-
bywaj¹c w g³osowaniu powszechnym 50,42% wa¿nie oddanych g³osów, nie uzyska³a
bezwzglêdnej wiêkszo�ci mandatów w izbie (48,91%).
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wyboru koalicjanta pomiêdzy PiS a LiD. Koalicja PO � PiS dysponowa-
³aby a¿ 339 mandatami w izbie ni¿szej, co pozwoli³oby jej nie tylko na uzy-
skanie wotum zaufania dla rz¹du oraz uchwalanie wszystkich zg³asza-
nych przezeñ projektów ustaw, ale przede wszystkim dawa³oby mo¿liwo�æ
obalenia weta ustawodawczego, jak równie¿ przyjmowania ustaw zmie-
niaj¹cych Konstytucjê. Zgodnie z koncepcj¹ prostej gry, zawarcie porozu-
mienia pomiêdzy tymi ugrupowaniami by³oby równoznaczne z powo³aniem
koalicji wygrywaj¹cej we wszystkich grach sejmowych VI kadencji. Mo¿-
liwa by³aby jednak równie¿ koalicja PO � LiD, która dysponowa³aby  266
mandatami w Sejmie VI kadencji. Koalicja ta by³aby jednak mniej sku-
teczna (efektywna) ni¿ koalicja PO � PiS (by³aby wygrywaj¹ca w grze
o powo³anie rz¹du oraz ustawodawczej), gdy¿ w grze o weto prezydenc-
kie bez g³osów klubu parlamentarnego PSL by³aby zaledwie koalicj¹ blo-
kuj¹c¹, do zmiany Konstytucji za� bez udzia³u PiS potrzebowa³aby dodat-
kowo 2 g³osów Mniejszo�ci Niemieckiej (PO + PSL + LiD + MN = 307 g³o-
sów = koalicja zwyciêska w grze konstytucyjnej).

Iloraz Hagenbacha-Bischoffa. Gdyby ustawodawca zdecydowa³ siê
na dystrybucjê mandatów za pomoc¹ ilorazu Hagenbacha-Bischoffa oraz
metody najwiêkszych reszt, wyniki pa�dziernikowych wyborów przedsta-
wia³yby siê nastêpuj¹co:

Ta b e l a  5
Skutki dystrybucji mandatów ilorazem Hagenbacha-Bischoffa

i metod¹  najwiêkszych reszt

Po raz kolejny ugrupowaniem, które w najwiêkszym stopniu zyska³o-
by na zast¹pieniu metody D�Hondta inn¹ metod¹ agregacji, by³oby PSL.
Kombinacja ilorazu Hagenbacha-Bischoffa oraz metody najwiêkszych reszt
pozwoli³aby Ludowcom na zdobycie 47 mandatów, co jest wynikiem lep-
szym o 16 (+51,61%) mandatów ni¿ w wypadku agregacji metod¹ D�Hond-
ta. Prawie trzykrotnie mniej dodatkowych mandatów uzyska³by LiD, któ-
ry zwiêkszy³by swój stan posiadania z 53 do 59 (+11,33%) mandatów. Wy-
nik wyborczy dwóch najwiêkszych partii politycznych zosta³by uszczuplony

Komitet Wyborczy Mandaty Zmiana Deformacja
Procent

mandatów

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwo�æ

Lewica i Demokraci

Polskie Stronnictwo Ludowe

Mniejszo�æ Niemiecka

197

156

59

47

1

−12

−10

+6

+16

0

+1,31

+1,80

−0,33

+1,30

−0,01

42,82

33,91

12,82

10,21

0,20
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³¹cznie o 22 (−5,87%) mandaty sejmowe, z czego 12 (χ5,75%) utraci³aby
Platforma, 10 za� (−6,03%) � PiS.

Tabela 5 jasno dowodzi, ¿e analizowana metoda dystrybucji manda-
tów stosunkowo wiernie odzwierciedla wolê wyborców. Potwierdza to rów-
nie¿ warto�æ indeksu Rae�go, która w tym wypadku wynosi zaledwie 1,13%.
Poza tym stopieñ deformacji osi¹gniêty przez wszystkie partie polityczne
rywalizuj¹ce w wyborach mie�ci siê w przedziale <−0,33,+1,8%>. W wy-
padku zastosowania ilorazu Hagenbacha-Bischoffa oraz metody najwiêk-
szych reszt, jedynym ugrupowaniem �podreprezentowanym� w Sejmie VI
kadencji by³aby koalicja Lewicy i Demokratów. Pozosta³e ugrupowania osi¹-
gnê³yby niewielk¹ �nadreprezentacjê�, która maksymaln¹ warto�æ osi¹gnê-
³aby w przypadku PiS, �nadreprezentowanego� o +1,8%. Niemniej jednak
liczba mandatów zdobytych przez lewicow¹ koalicjê najwierniej odzwier-
ciedla³aby wolê wyborców.

Rezygnacja z metody D�Hondta na rzecz kombinacji ilorazu Hagen-
bacha-Bischoffa i metody najwiêkszych reszt nie wp³ynê³aby w znacz¹-
cym stopniu na uk³ad si³ w Sejmie VI Kadencji. Koalicja rz¹dowa PO �
PSL dysponowa³aby wiêkszo�ci¹ 244 g³osów, co pozwoli³oby jej na utwo-
rzenie rz¹du wiêkszo�ciowego oraz uchwalanie w³asnych inicjatyw usta-
wodawczych (koalicja wygrywaj¹ca). Koalicja ta nie posiada³aby zdolno-
�ci do obalania ewentualnego weta ustawodawczego (koalicja blokuj¹ca),
ani tym bardziej do skutecznego przeprowadzenia nowelizacji Konstytu-
cji (koalicja blokuj¹ca). Chc¹c odnie�æ zwyciêstwo w grze o weto prezydenc-
kie, koalicja PO � PSL musia³aby zabiegaæ o g³osy LiD (59). Niemniej jed-
nak koalicja tych 3 partii wci¹¿ nie spe³nia³aby wymogu przewidzianego
w art. 235 ust. 4 Konstytucji RP, dotycz¹cego wiêkszo�ci niezbêdnej do
zmiany ustawy zasadniczej (koalicja blokuj¹ca). W tym stanie rzeczy, po-
dobnie jak we wcze�niejszych przypadkach (z wyj¹tkiem dystrybucji ilo-
razem Hare�a uzupe³nionym metod¹ najmniejszych reszt), ¿adna zmiana
Konstytucji nie by³aby mo¿liwa bez poparcia klubu parlamentarnego PiS,
który dysponuj¹c 156 g³osami, utrzyma³by status ugrupowania blokuj¹-
cego w tej grze.

Prze�led�my, jak kszta³towa³by siê uk³ad w Sejmie VI kadencji, gdyby
obowi¹zuj¹c¹ metod¹ dystrybucji by³ iloraz Hagenbacha-Bischoffa, podzia³
za� mandatów nierozdzielnych w pierwszej turze nastêpowa³aby za po-
moc¹ metody najmniejszych reszt.

Podobnie jak w wypadku wszystkich wcze�niej omawianych metod,
równie¿ i tym razem najwiêksze ugrupowania polityczne traci³yby man-
daty na rzecz swoich mniejszych konkurentów. Warto jednak zwróciæ uwa-
gê na wynik osi¹gniêty przez PO. Iloraz Hagenbacha-Bischoffa w po³¹-
czeniu z metod¹ najmniejszych reszt pozwoli³by tej partii na zdobycie po-
nad 200 mandatów (wcze�niej mia³o to miejsce jedynie dziêki zastosowa-
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Ta b e l a  6
Skutki dystrybucji mandatów ilorazem Hagenbacha-Bischoffa

i metod¹ najmniejszych reszt

niu metody D�Hondta). Równie¿ po raz pierwszy partia ta straci³aby mniej
mandatów (−8/−3,82%) ni¿ PiS (−11/−6,63%). W tym przypadku to w³a-
�nie partia J. Kaczyñskiego ponios³aby najwiêksze starty wynikaj¹ce ze
zmiany metody dystrybucji. Na drugim biegunie znalaz³oby siê PSL, któ-
re uzyska³oby 10 (+32,25%) mandatów wiêcej, ni¿ mia³o to miejsce w wy-
padku podzia³u metod¹ D�Hondta. Zwróciæ nale¿y równie¿ uwagê na
1 dodatkowy mandat uzyskany przez Mniejszo�æ Niemieck¹.

Analizuj¹c dane dotycz¹ce stopnia deformacji, zauwa¿amy, ¿e zasto-
sowanie ilorazu Hagenbacha-Bischoffa oraz metody najmniejszych reszt
spowodowa³oby nadreprezentacjê wszystkich ugrupowañ uczestnicz¹cych
w dystrybucji mandatów. Najwiêkszym stopniem deformacji charaktery-
zuj¹ siê wyniki osi¹gniête przez PO i PiS. Zwróæmy równie¿ uwagê na
niespotykan¹ dotychczas sytuacjê, w której odsetek zdobytych przez dan¹
partiê mandatów w izbie dok³adnie odpowiada poziomowi poparcia uzy-
skanego przez ni¹ w g³osowaniu powszechnym. W przypadku agregacji
g³osów omawian¹ metod¹, taka sytuacja dotyczy wyniku wyborczego osi¹-
gniêtego przez Ludowców, którzy uzyskuj¹c poparcie 8,91% wyborców, zdo-
byliby 8,91% mandatów w Sejmie VI kadencji. Wynik uzyskany przez to
ugrupowanie mo¿na wiêc okre�liæ jako d o s k o n a l e  p r o p o r c j o n a l -
n y. G³ównie za spraw¹ idealnej proporcjonalno�ci wyniku zanotowanego
przez Ludowców indeks Rae�go przybiera n a j n i ¿ s z ¹  z dotychczasowych
warto�ci, bo wynosz¹c¹ zaledwie 1,09%.

Wykorzystanie ilorazu Hagenbacha-Bischoffa oraz metody najmniej-
szych reszt nie zwiêkszy³oby mo¿liwo�ci politycznego manewru koalicji PO
� PSL. Dysponuj¹c 242 g³osami w Sejmie VI kadencji, koalicja tych dwóch
ugrupowañ wci¹¿ nie by³aby zdolna do obalenia weta ustawodawczego
ani tym bardziej do zmiany Konstytucji (w obu grach by³aby koalicj¹ blo-
kuj¹c¹). Chc¹c przyj¹æ ustawê pomimo sprzeciwu prezydenta, PO i PSL
nadal musia³yby zabiegaæ o przychylno�æ LiD, warunkiem za� koniecz-

Komitet Wyborczy Mandaty Zmiana Deformacja
Procent

mandatów

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwo�æ

Lewica i Demokraci

Polskie Stronnictwo Ludowe

Mniejszo�æ Niemiecka

201

155

61

41

2

−8

−11

+8

+10

+1

+2,18

+1,58

+0,11

0

+0,23

43,69

33,69

13,26

8,91

0,43
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nym utworzenia wygrywaj¹cej koalicji w grze o nowelizacjê Konstytucji
w dalszym ci¹gu by³oby zawarcie porozumienia konstytucyjnego z klubem
parlamentarnym PiS.

Zakoñczenie

Analizuj¹c skutki rezygnacji z metody D�Hondta, dostrzegamy, i¿ przy-
jêcie jakiejkolwiek innej metody ni¿ obecnie obowi¹zuj¹ca w ka¿dym
z przypadków wi¹za³oby siê z pomniejszeniem stanu posiadania manda-
tów dwóch najwiêkszych ugrupowañ. Niezale¿nie od przyjêtej metody dys-
trybucji PO i PiS traci³yby pewn¹ czê�æ mandatów w porównaniu do sta-
nu wyj�ciowego, jakim w tym wypadku jest wynik wyborów ustalony
z wykorzystaniem metody D�Hondta. Zmianie uleg³aby jedynie skala strat
poniesionych przez obie partie. Dla Platformy Obywatelskiej najmniej ko-
rzystny by³by podzia³ mandatów ilorazem Hare�a uzupe³nionym metod¹
najmniejszych reszt. W porównaniu do stanu wyj�ciowego partia ta zdo-
by³aby a¿ o 23 (−11%) mandaty mniej. W wypadku rezultatu wyborczego
Prawa i Sprawiedliwo�ci najwiêksza strata mandatów mia³aby miejsce,
gdyby obowi¹zuj¹c¹ regu³¹ dystrybucji by³ iloraz Hare�a uzupe³niony me-
tod¹ najwiêkszych reszt. Stan posiadania partii J. Kaczyñskiego uleg³by
wtedy pomniejszeniu o 14 (−8,29%) sejmowych mandatów.

Straty poniesione przez PO i PiS znajduj¹ swoje odzwierciedlenie
w rezultatach notowanych przez LiD oraz PSL. W zdecydowanej wiêk-
szo�ci przypadków zmiana metody dystrybucji mandatów wi¹za³aby siê
z popraw¹ wyniku wyborczego obu tych partii. Zastosowanie ilorazu Ha-
re�a oraz metody najmniejszych reszt zapewni³oby Lewicy i Demokratom
a¿ 27(+50,94%) mandatów wiêcej w stosunku do stanu wyj�ciowego. Na-
tomiast Ludowcy odnie�liby najwiêksze korzy�ci, gdyby obowi¹zuj¹c¹ me-
tod¹ by³a kombinacja ilorazu Hare�a oraz metody najwiêkszych reszt, która
pozwoli³aby temu ugrupowaniu na zdobycie 21 (+67,74%) dodatkowych
miejsc w izbie ni¿szej.

Zmiana metody rozdzia³u mandatów w kilku przypadkach doprowa-
dzi³aby do uzyskania 1 mandatu wiêcej przez KWW Mniejszo�æ Niemiec-
ka. Zastosowanie ilorazu Hare�a oraz Hagenbacha-Bischoffa uzupe³nio-
nych metod¹ najmniejszych reszt pozwoli³oby temu komitetowi na zdoby-
cie 2 zamiast 1 miejsca w Sejmie VI kadencji.

Analiza warto�ci indeksu Rae�go wyra�nie pokazuje, ¿e z najwiêkszy-
mi deformacjami wyników wyborczych mamy do czynienia w przypadku
dystrybucji mandatów za pomoc¹ metody D�Hondta. Z kolei najwierniej-
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sze odzwierciedlenie woli wyborców wyra¿onej w g³osowaniu powszech-
nym zapewnia zastosowanie ilorazu Hagenbacha-Bischoffa oraz metody
najmniejszych reszt. Niemniej jednak zwróciæ nale¿y uwagê na fakt, ¿e
wszystkie metody agregacji g³osów powoduj¹ w niewielkim stopniu znie-
kszta³cenie woli wyborców. Jest to potwierdzeniem cechy wszystkich pro-
porcjonalnych systemów wyborczych, które w przeciwieñstwie do systemów
wiêkszo�ciowych, charakteryzuj¹ siê niewielkim stopniem deformacji osta-
tecznych wyników wyborów.

Rezygnacja z przewidzianej w art. 166 ust. 1 ordynacji metody D�Hondta
na rzecz innej formu³y rozdzia³u mandatów nie pozwoli³aby ¿adnemu
z ugrupowañ bior¹cych udzia³ w rywalizacji wyborczej na osi¹gniêcie wy-
niku umo¿liwiaj¹cego stworzenie jednopartyjnego rz¹du wiêkszo�ciowego.
Innymi s³owy, za ka¿dym razem do stworzenia koalicji wygrywaj¹cej
w grze o powo³anie rz¹du niezbêdne by³oby wspó³dzia³anie co najmniej
dwóch ugrupowañ. W wiêkszo�ci przypadków PO i PSL dysponowa³yby
absolutn¹ wiêkszo�ci¹ w Sejmie VI kadencji, co pozwoli³oby obu partiom
na zawi¹zanie koalicji wygrywaj¹cej w grach o powo³anie rz¹du oraz usta-
wodawczej. Jedynie w wypadku agregacji g³osów ilorazem Hare�a oraz
metod¹ najmniejszych reszt koalicja PO � PSL nie zdoby³aby absolutnej
wiêkszo�ci miejsc w Sejmie VI kadencji. Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy
by³aby potrzeba znalezienia przez Platformê innego ni¿ Ludowcy koali-
cjanta. Pojawi³aby siê konieczno�æ wyboru pomiêdzy LiD i PiS. Z punktu
widzenia arytmetyki sejmowej oraz przebiegu poszczególnych gier, szcze-
gólnie efektywne by³oby stworzenie koalicji PO � PiS, która by³aby wy-
grywaj¹c¹ we wszystkich grach sejmowych.

Zak³adaj¹c, ¿e Platforma Obywatelska nie mog³aby liczyæ na poparcie
Prawa i Sprawiedliwo�ci w grze o odrzucenie weta ustawodawczego, w ka¿-
dym z omawianych przypadków konieczne by³oby wspó³dzia³anie co naj-
mniej 3 ugrupowañ, by stworzyæ koalicjê wygrywaj¹c¹ w tej grze.

Ciekawy przebieg mia³aby natomiast gra konstytucyjna, w której do od-
noszenia zwyciêstw niezbêdne jest dysponowanie co najmniej 307 g³osami
w Sejmie. We wszystkich wypadkach ewentualna koalicja konstytucyjna
PO � PiS by³aby wygrywaj¹c¹. Natomiast ledwie w dwóch przypadkach
mo¿liwe by³oby stworzenie koalicji wygrywaj¹cej, w sk³ad której jednocze-
�nie nie musia³yby wchodziæ dwie najwiêksze partie polityczne. Dotyczy
to dystrybucji mandatów ilorazem Hare�a i metod¹ najwiêkszych reszt,
gdzie koalicja konstytucyjna PO � PSL � LiD dysponowa³aby ³¹cznie 307
mandatami, oraz dystrybucji ilorazem Hare�a i metod¹ najmniejszych reszt,
gdzie koalicja trzech wspomnianych ugrupowañ wsparta 2 g³osami przed-
stawicieli mniejszo�ci niemieckiej posiada³aby 307 mandatów. We wszyst-
kich pozosta³ych sytuacjach PiS mia³by status ugrupowania, bez którego
zgody nie by³aby mo¿liwa jakakolwiek zmiana ustawy zasadniczej.







Siergiej Korkonosenko

Politologia dziennikarstwa:
zakres i perspektywy rozwoju

Badanie wspó³czesnego dziennikarstwa w �wiecie polityki stanowi je-
den z g³ównych nurtów rozwoju teorii prasy. Polityczne aspekty funkcjo-
nowania dziennikarstwa stale s¹ analizowane i przynosz¹ wiele ustaleñ
badawczych, które wywo³uj¹ ostre teoretyczne spory. Ju¿ z tego wzglêdu
ten obszar naukowych zainteresowañ zas³uguje na to, aby staæ siê tre�ci¹
samodzielnej dziedziny teorii, a mianowicie politologii dziennikarstwa.
W niej powinny znale�æ odbicie prawa, tendencje i ogólne pojêcia teorii
dziennikarstwa jako ca³o�ci, ³¹cz¹cych w sobie rozliczne komponenty i dzia³y.

Poznanie i ocena prasy z pozycji teorii i praktyki polityki od samego
powstania prasy periodycznej uznawane jest za istotny i konieczny punkt
widzenia dziennikarskiej dzia³alno�ci. Takie podej�cie wystêpuje zarówno
w rosyjskiej, jak i �wiatowej nauce. Trzeba jednak zaznaczyæ, i¿ nie mo¿-
na mieszaæ polityczno-ideologicznej s³u¿ebno�ci doktryn, opinii i ocen ze
specjalnym obszarem naukowego poznania. W warunkach socjalistycznego
ustroju naukowa literatura by³a przesi¹kniêta ideami komunistycznej par-
tyjno�ci, tym samym nauka o polityce nie rozwija³a siê tak dynamicznie
jak w wielu zachodnich krajach.

Tym niemniej panuje przekonanie, ¿e w Rosji w³a�nie politologiczne
podej�cie do dziennikarstwa opiera siê na zadowalaj¹cych, trwa³ych trady-
cjach. Ju¿ wiele dziesiêcioleci wcze�niej opublikowano powa¿ne prace teo-
retyczne odzwierciedlaj¹ce nierozerwalne zwi¹zki polityki i prasy1. Jest

1 Æóðíàëèñòèêà â ïîëèòè÷åñêîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà. Påä. ß.Í. Ç à ñ ó ð ñ ê è é. Ìîcêâa
1975; Æóðíàëèñòèêà è ïîëèòèêà Ðåä. ß.Í. Ç à ñ ó ð ñ ê è é. Ìîcêâa 1987; Â.Â. Ó ÷ å í î â à:
Ïóáëèöèñòèêà è ïîëèòèêà. Ìîcêâa 1979.
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oczywiste, i¿ w znacz¹cej czê�ci materia³ tych prac jest nieaktualny.
W ostatnich latach dope³niaj¹cym stymulatorem opracowañ w tym zakre-
sie okazuje siê rozwój specjalizacji korespondentów w dziedzinie politycz-
nego reporta¿u i komentarza. Odpowiadaj¹c na potrzeby redakcji, uniwer-
sytety wprowadzaj¹ specjalizacjê dla studentów w zakresie dziennikarstwa
politycznego. Organizacyjnie zosta³o to ju¿ zrealizowane na wielu pañstwo-
wych uniwersytetach kszta³c¹cych studentów dziennikarstwa, miêdzy in-
nymi w Moskwie, Sankt-Petersburgu i Jekatierinburgu. Wydawane s¹
ksi¹¿ki, w których tytu³ach lub tre�ci polityka i dziennikarstwo stanowi¹
nieroz³¹czn¹ tematyczn¹ ca³o�æ2. W dziedzinie nauki przyznawane s¹ stop-
nie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk politycznych specja-
lizacji �Dziennikarstwo� � to znaczy uczonych politologów, specjalizuj¹-
cych siê w analizie periodycznych mediów masowych. Specjali�ci z tego
zakresu doszli ju¿ do wniosku, ¿e nadszed³ czas systemowego opisu na-
ukowej i dydaktycznej dyscypliny � politologii dziennikarstwa. Nad re-
alizacj¹ tego zadania pracowa³a katedra socjologii dziennikarstwa Sankt-
-Petersburskiego pañstwowego uniwersytetu, która jednak¿e obecnie zo-
sta³a zlikwidowana. Jej wysi³kiem wydano podrêczniki i przeprowadzono
wspólne badania oraz miêdzyuczelniane seminaria, w³¹czaj¹c w to ciesz¹ce
siê du¿ym naukowym presti¿em Dni Petersburskiej Filozofii3. Uwa¿am, ¿e
obecnie nie brakuje materia³u do tego, aby dokonaæ ju¿ uogólnieñ i ugrun-
towaæ pojêcie nowej dyscypliny � politologii dziennikarstwa.

Racjonalne jest mówienie o istnieniu samodzielnej dyscypliny wtedy,
kiedy okre�lone s¹ jej g³ówne cechy charakterystyczne, a szczególnie obiekt
i przedmiot poznania (autonomiczna jej sfera), struktura, a tak¿e meto-
dologiczno-metodyczna podstawa. W przypadku politologii dziennikarstwa
(podobnie jak w przypadku innych pogranicznych dyscyplin) g³ówna trud-

2 Äåñÿòü èíòåðâüþ î ïîëèòè÷åñêîé æóðíàëèñòèêå. Påä. Ë.Ë. Ð å ñ í ÿ í ñ ê î é. Ìîcêâa
2001; È.Ä. È â ë å â à: Îñíîâû ïîëèòè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè: êîíñïåêò ëåêöèé. Ðèãà 2001;
Ï.Í. Ê è ð è ÷ ¸ ê: Ïóáëèöèñòèêà è ïîëèòîëîãèÿ: ïðèðîäà àëüÿíñà. Ñàðàíñê, 1995; Ïàðëàìå-
íòñêàÿ æóðíàëèñòèêà : ðåòðîñïåêòèâà, òåîðèÿ, ïðàêòèêà. Påä. È.Í. Ò õ à ã ó ø å â. Ìîcêâa
2000; Â.À. Ñ è ä î ð î â: Ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ìîcêâa
1994; ÑÌÈ è ïîëèòèêà â Ðîññèè: ñîöèîëîãè÷. àíàëèç ðîëè ÑÌÈ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ.
Påä.-ñîñò. È.Â. Ç à ä î ð è í. Ìîcêâa 2000.

3 Æóðíàëèñòèêà è ñîöèîëîãèÿ�2001. Ïîëèòîëîãèÿ æóðíàëèñòèêè. Påä.-ñîñò. Ñ.Ã.
Ê î ð ê î í î ñ å í ê î. Ñàíêò-Ïeòepáypã 2002; Æóðíàëèñòèêà â ìèðå ïîëèòèêè: èññëåä-
îâàòåëüñêèå ïîäõîäû è ïðàêòèêà ó÷àñòèÿ. Påä.-ñîñò. Ñ.Ã. Ê î ð ê î í î ñ å í ê î. Ñàíêò-
-Ïeòepáypã 2004; Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå ôóíêöèîíèðîâàíèå æóðíàëèñòèêè. Påä.-ñîñò.
Â.À. Ñ è ä î ð î â. Ñàíêò-Ïeòepáypã 2005; Æóðíàëèñòèêà â ìèðå ïîëèòèêè: ïîèñêè íàçíà-
÷åíèÿ. Påä.-ñîñò. Ñ.Ã. Ê î ð ê î í î ñ å í ê î, Â.À. Ñèäîðîâ. Ñàíêò-Ïeòepáypã 2006; Æóðíà-
ëèñòèêà â ìèðå ïîëèòèêè: ãóìàíèñòè÷åñêîå èçìåðåíèå. Påä.-ñîñò. Ñ.Ã. Ê î ð ê î í î ñ å í ê î.
Ñàíêò-Ïeòepáypã 2007.
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no�æ zwi¹zana jest z wyborem priorytetów z wielu �macierzystych� obsza-
rów poznania.

Poznanie obiektu politologii dziennikarstwa mo¿liwe jest co najmniej
z dwóch punktów widzenia. Wychodz¹c �od politologii�, obiektem nazwie-
my politykê � podstawowy dla tej nauki obszar analizy. Politologia jako
nauka pozostaje podstawowym sposobem analizy tej sfery spo³ecznej, nie-
zale¿nie od tego, jaki fragment rzeczywisto�ci staje siê terenem jej zainte-
resowania. Czy bêdzie to dzia³alno�æ pañstwa, narodowo�ciowe konflikty
czy te¿ prasa. Wychodz¹c �od teorii dziennikarstwa�, oczywi�cie bêdziemy
uwa¿ali za obiekt tej dyscypliny � dziennikarstwo, rozpatrywane na po-
ziomie jego ogólnych prawid³owo�ci, zasad funkcjonowania i rozwoju,
zwi¹zków z innymi spo³ecznymi instytucjami. Poznanie politycznych re-
lacji, w które wchodz¹ media masowe, okazuje siê szczególnym przypad-
kiem zastosowania uniwersalnej teorii i metodologii dziennikarstwa.

Oczywi�cie, konkurencja miêdzy dwoma obszarami poznania czê�ciej
prowadzi raczej do wch³oniêcia jednej nauki przez drug¹ (lub przeciwnie
do bezproblemowego rozdzia³u) ni¿ do powstania pokrewnej, oryginalnej
dyscypliny. By przezwyciê¿yæ podobne problemy, powstaj¹ce w zwi¹zku
z rozlicznymi dzia³ami nauk spo³ecznych, wykorzystamy specjalny model
okre�lenia obiektu analizy. Obiekt ten mie�ci siê w obszarze przenikania

S c h e m a t  1
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socjologii i dziennikarstwa, psychologii i dziennikarstwa, teorii komunikacji
i dziennikarstwa, nauk prawnych i �rodków masowej informacji itd. Tym
samym, ka¿da dziedzina wymienionych nauk zachowuje swoj¹ autono-
miê jako jednolity system idei, kategorii i pojêæ, i jednocze�nie uczestniczy
w stanowieniu nowej dyscypliny: socjologii dziennikarstwa, komunikacyj-
nej teorii dziennikarstwa, politologii dziennikarstwa i innych.

W obiekt politologii dziennikarstwa, przy tym podej�ciu, wchodz¹ z jed-
nej strony, polityczne idee i ich realizacja, z drugiej strony � ideologia
i praktyka dziennikarstwa. To nie s¹ dwa oddzielne obiekty, lecz elemen-
ty dwusk³adnikowego kompleksu. Na stadium powstawania nowej dyscy-
pliny nie maj¹ istotnego znaczenia pytania o to, jak rozumieæ tre�æ samej
politologii i teorii dziennikarstwa, jakie koncepcyjne spory tocz¹ siê w ka¿-
dej z nich: politologia dziennikarstwa przyjmuje je jako stan zastany z re-
zultatami ich spo³ecznego funkcjonowania.

S c h e m a t  2
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Zwi¹zki politologii dziennikarstwa z politologi¹ zas³uguj¹ na bardziej
szczegó³owe rozwa¿ania. W jakiej postaci politologia uczestniczy w struk-
turyzowaniu obiektu naszej subdyscypliny? Jak g³êboko w niego wcho-
dzi? Jakimi swoimi komponentami? By odpowiedzieæ na te pytania, przed-
stawimy tre�æ (czê�ci sk³adowe) nauk politycznych, inaczej mówi¹c, obiekty
jej zainteresowania. Tym samym stanie siê mo¿liwe poznanie bogactwa
i ró¿norodno�ci wzajemnych relacji politologii dziennikarstwa i politologii
jako nauki, która posiada tak¿e swoj¹ z³o¿on¹ strukturê.

Niewykluczone, ¿e politolodzy nie zgodz¹ siê z tak¹ struktur¹ swojej
nauki lub wprowadz¹ dodatkowe elementy. Jednak¿e do wypracowania
naukowego podej�cia wa¿ne jest nie tylko wyczerpuj¹ce okre�lenie wszyst-
kich tych czy innych dzia³ów, obiektów, elementów sk³adowych, metod,
zmierzaj¹cych do prawid³owego rozumienia tre�ci politologii dziennikar-
stwa, lecz takie w³¹czenie do przedstawionego schematu dodatkowych kom-
ponentów, przegrupowanie ju¿ istniej¹ce itp. Nale¿y tak¿e �rozszyfrowaæ�
tre�æ poszczególnych bloków, wyszczególniæ wchodz¹ce w nie elementy:
� polityczne instytucje � instytucje pañstwowe i niepañstwowe formy

tworz¹ce spo³eczeñstwo obywatelskie (partie polityczne, ruchy spo³ecz-
ne, grupy interesów, stowarzyszenia obywateli, spo³eczne organizacje
itp.);

� ¿ycie polityczne � praktyka walki i utrzymania w³adzy (procesy); pod-
mioty politycznej aktywno�ci, polityczne technologie wykorzystywane
w procesach zarz¹dzania i kampaniach wyborczych itp.;

� polityczna �wiadomo�æ � ³¹czenie ideologii i politycznej psychologii w³a-
�ciwe masom, grupom spo³ecznym i jednostce, i odzwierciedlaj¹ce ich
wyobra¿enia o rzeczywisto�ci politycznej;

� kultura polityczna � historycznie ukszta³towane wyobra¿enie i wra-
¿enie o polityce, a tak¿e typ uczestnictwa w ¿yciu politycznym okre-
�laj¹ce zachowania w konkretnych spo³eczno-politycznych okoliczno-
�ciach;

� polityczna wiedza � badanie politycznej rzeczywisto�ci, polityczne wy-
kszta³cenie, ogó³ wiedzy o polityce i w³adzy, chronionych w ludzkiej pa-
miêci, naukowych �ród³ach, a tak¿e w tradycji poznawania �wiata po-
lityki i metod politycznej dzia³alno�ci;

� polityczne komunikowanie � polityczna informacja i wymiana pogl¹-
dów miêdzy uczestnikami ¿ycia politycznego w tej swojej czê�ci, w któ-
rej wykorzystywane s¹ kategorie komunikacji; w ten zakres wchodzi
tak¿e polityczne dziennikarstwo.
Tak wiêc politologia swoj¹ tre�ci¹ aktywnie uczestniczy w formowaniu

obiektu politologii dziennikarstwa. Wspólno�æ obiektów tych dyscyplin znaj-
duje odzwierciedlenie w przedstawionej poni¿ej strukturze politologii dzien-
nikarstwa.

11*
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1. Ideowo-konceptualne sk³adniki. Oprócz okre�lenia obiektu, przed-
miotu, metodologicznej podstawy, materia³u analizy nale¿y tak¿e obja�niæ
miejsce politologii dziennikarstwa w systemie poznania spo³eczeñstwa
i dziennikarstwa. Media masowe i polityka odnosz¹ siê do nieskoñczenie
wielu zmiennych zjawisk i odpowiednio konceptualne ich przedstawienie
nie mo¿e istnieæ i byæ rozpatrywane jako teoretyczna �skamienia³o�æ�: one
tak¿e zmieniaj¹ siê i oddzia³uj¹ na siebie, rodz¹c nowe pogl¹dy i doktryny.
Dlatego tak wa¿ne jest rozwa¿anie i wykorzystywanie ró¿norodnych tra-
dycji politycznej analizy dziennikarstwa, które powsta³y zarówno w historii
�wiatowej, jak i w rodzimej my�li naukowej. Takie podej�cie, z jednej stro-
ny daje podstawê wspó³czesnym teoriom, z drugiej � ukazuje szerok¹ per-
spektywê i niejednoznaczno�æ naukowego my�lenia o interesuj¹cej nas dzie-
dzinie.

Jedn¹ z podstawowych kategorii analizy w politologii stanowi kultura
polityczna. Dlatego te¿ w centrum naszej uwagi pozostaje tak¿e kultura
polityczna dziennikarza. Niekiedy wziêcie jej pod uwagê jest wa¿niejsze
ni¿ obiektywne warunki zawodowej dzia³alno�ci, poniewa¿ w ostatecznym
rachunku �ludzki� czynnik ma � jak siê okazuje � rozstrzygaj¹cy wp³yw
na proces i rezultaty dziennikarskiej pracy. Obiektywne warunki okre�la-
ne s¹ przede wszystkim miejscem i rol¹ dziennikarstwa w politycznym sys-
temie spo³eczeñstwa. Tutaj w równym stopniu konieczne jest wypracowa-
nie optymalnego modelu mediów masowych jako spo³eczno-politycznej in-
stytucji, a tak¿e poznawanie realnych uwarunkowañ ich praktyki w kon-
kretnym historycznym czasie.

2. Polityczne dziennikarstwo. Najbardziej dostrzegalny dla spo³eczeñ-
stwa i samych pracowników �rodków masowej komunikacji zwi¹zek me-
diów masowych i polityki wyra¿a siê w obja�nianiu ¿ycia politycznego. Jako
obszar profesjonalnej, przedmiotowej specjalizacji polityczne dziennikar-
stwo odró¿nia siê swoist¹ tre�ci¹ (tematyk¹, materia³em); ona w odmien-
ny sposób, w zale¿no�ci od kana³ów informacyjnych (prasa, radio, telewi-
zja itd.), w³¹cza w swoj¹ dzia³alno�æ okre�lony dziennikarski potencja³.
Polityczne dziennikarstwo opiera siê na szerokiej normatywnej (prawnej
i etycznej) podstawie, która czê�ciowo odró¿nia siê od tej, jaka reguluje
ogó³ sfery masowo-informacyjnej dzia³alno�ci. Na specjalne poznanie za-
s³uguje tak¿e psychologia politycznego dziennikarstwa. W niej bowiem ³¹-
cz¹ siê trzy nurty poznania � psychologii spo³ecznej, psychologii politycz-
nej i psychologii dziennikarstwa. W koñcu polityczne dziennikarstwo funk-
cjonuje w formie wytworów, do tworzenia których wykorzystuje siê w³a-
�ciwe mu �ród³a informacji, gatunki dziennikarskie czy literacko-stylistycz-
ne chwyty. Polityczne media masowe maj¹ swoj¹ publiczno�æ, o okre�lo-
nym sk³adzie i potrzebach, która tak¿e podlega teoretycznej i profesjonal-
no-u¿ytecznej analizie.
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3. Metodyka badania i kszta³cenia. Media masowe dostarczaj¹ cennego
materia³u do poznania praktyki politycznej, który regularnie wykorzystuj¹
badacze. Nimi mog¹ byæ zarówno przedstawiciele nauki akademickiej,
o�rodków praktycznych analiz politycznych, jak i pracownicy redakcji �
analitycy, obserwatorzy polityczni czy kierownicy grup monitoringu. Po-
znania polityki na podstawie materia³ów pozyskanych ze �rodków maso-
wego komunikowania dokonuj¹ tak¿e studenci szkó³ wy¿szych podczas
realizacji naukowo-badawczych zadañ. W zale¿no�ci od zadañ i poziomu
badañ celowo wykorzystuje siê te lub inne metodyki analizy. To samo mo¿-
na powiedzieæ i o innej badawczej sytuacji � kiedy obiektem poznania staje
siê polityczne dziennikarstwo. W sk³ad politologii dziennikarstwa wcho-
dz¹ tak¿e i rozwa¿ania dotycz¹ce systemu kszta³cenia specjalistów, pod-
noszenia ich kwalifikacji czy te¿ metody uczenia sprawnego uprawiania
politycznego dziennikarstwa.

Z tezy o zbie¿no�ci politologii i politologii dziennikarstwa wcale nie
wynika, ¿e istnieje jeden obiekt obu dyscyplin. Nast¹pi³oby wtedy nie-
uchronne wch³oniêcie jednej nauki przez drug¹, o czym wspomniano po-
przednio. Ich wspó³istnienie wystêpuje w tych sferach, w których istnieje
wspólnota zainteresowañ poznawczych. Tym samym w teorii dziennikar-
stwa wykorzystuje siê tê lub inn¹ dziedzinê politologii, która jest koniecz-
na do rozwi¹zania okre�lonych badawczych celów. Obszar tego wykorzy-
stania nie jest sta³y i waha siê w zale¿no�ci od wielu faktów. Wp³ywa na
nie potrzeba konkretnego politycznego czasu (przyk³adowo, w okresie wy-
borów przedstawiciele teorii dziennikarstwa szczególnie interesuj¹ siê in-
formacyjno-politycznymi technologiami), specjalizacja badaczy prasy (np.
socjologom dziennikarstwa bli¿sza jest dzia³alno�æ politycznych instytucji,
a psychologom dziennikarstwa � nastroje i emocje spo³eczeñstwa), inten-
sywno�æ zainteresowañ okre�lonym kierunkiem w nauce (np. wzrost za-
interesowania polityczn¹ histori¹ kraju powoduje powstawanie prac z za-
kresu historii prasy).

Szczególnie du¿e znaczenie ma tak¿e pytanie o stopieñ �pokrewieñ-
stwa� obiektu politologów z rdzennym obszarem zainteresowañ teorety-
ków dziennikarstwa. Dla porównania mo¿na ze struktury obiektów poli-
tologii dokonaæ ogl¹du dwóch elementów � politycznych technologii i po-
litycznego dziennikarstwa.

Polityczne technologie, jak stwierdza siê w literaturze przedmiotu, sta-
nowi¹ ca³okszta³t kolejno stosowanych procedur, chwytów i sposobów dzia-
³alno�ci, nakierowanych na optymalizacjê realizacji zadañ konkretnych
podmiotów, albo algorytm postêpowania. Technologie te skupiaj¹ siê przede
wszystkim na dzia³alno�ci praktycznej (nakierowane na sukces) i mog¹
byæ konstruowane bez ogl¹dania siê na naukowo-teoretyczne pogl¹-
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dy4. Przyk³ady tego typu dzia³añ znajdujemy w bie¿¹cej pracy politycz-
nych konsultantów, odpowiednich struktur w³adzy i zarz¹dzania, s³u¿b
public relations czy te¿ sztabów wyborczych.

W jakiej mierze taka utylitarna praktyka mo¿e wzbudziæ zaintereso-
wanie politologów dziennikarstwa? Oczywi�cie, tego typu dzia³alno�æ nie
le¿y w obszarze zainteresowania prasy. Kiedy jednak redakcja przekszta³ca
siê w filiê sztabu wyborczego lub agencji do spraw kontaktów ze spo³e-
czeñstwem, przestaje tym samym realizowaæ podstawow¹ funkcjê � bez-
stronnego informatora i komentatora politycznej sfery. W tym wypadku
wystêpuj¹ niew¹tpliwie punkty styczne obu dziedzin. Polityczne techno-
logie d¹¿¹ do wykorzystania �rodków masowej informacji do swoich celów
(szlachetnych, godziwych albo otwarcie amoralnych). Jak wskazuj¹ ba-
dacze, �odbywaj¹ce siê w kraju kampanie wyborcze namacalnie unaocz-
ni³y, ¿e rodzimi specjali�ci od politycznych technologii nauczyli siê dobrze
wykorzystywaæ telewizjê w swoich celach. Oni znale�li drogê do rosyjskiego
audytorium, przystosowuj¹c te formy telewizyjnej politycznej komunika-
cji, do których by³o ono przyzwyczajone jeszcze z czasów przed zmiana-
mi�5. Znaczy to, ¿e politolodzy dziennikarstwa powinni zwróciæ baczniej-
sz¹ uwagê na polityczne technologie.

Stosowanie okre�lonych technologii mo¿na znale�æ tak¿e w dzia³aniu
politycznego kierownictwa prasy, w�ród jej za³o¿ycieli, w³a�cicieli lub ró¿-
nych grup wp³ywu. W Zwi¹zku Radzieckim algorytm tego typu dzia³añ
by³ stosowany faktycznie do poziomu produkcji. O tym nietrudno siê prze-
konaæ, analizuj¹c literaturê tego okresu, a wydawan¹ w masowych na-
k³adach. By³a ona adresowana do pracowników aparatu KPZR i redak-
cji6. Tego typu do�wiadczenie nie znik³o bez �ladu, ale znajduje swoje od-
zwierciedlenie i rozwój w praktyce wspó³czesnych rosyjskich partii politycz-
nych. Jakby nie oceniaæ z pozycji moralno-etycznych tego typu praktyk,
partyjne zarz¹dzanie pras¹ jest obszarem zainteresowañ politologii dzien-
nikarstwa.

Przedstawianie tego, jak stosuj¹ polityczne technologie pañstwowi
i partyjni funkcjonariusze, kandydaci na pos³ów czy kreatorzy wizerun-
ku, stanowi jeden z obowi¹zków obserwatorów politycznych i komentato-
rów, których pracê z kolei analizuj¹ teoretycy mediów masowych. Tak¿e
wiêc tutaj znajdziemy obiekty wspólne politologii i politologii dziennikar-

4 À.È. Ñ î ë î â ü å â: Ïîëèòîëîãèÿ: Ïîëèòè÷åñêàÿ òåîðèÿ, ïîëèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè.
Ìîcêâa 2001, s. 415�421.

5 Þ.È. Ä î ë ã î â à: Òåëåâèçèîííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ êîììóíèêàöèÿ. Ìîcêâa 2002, s. 86.
6 Ãàçåòà � îðãàí ïàðòèéíîãî êîìèòåòà. Påä. À.Ç. Î ê î ð î ê î â à. Ìîcêâa 1976;

Â.È. Ê ó ç è í: Ãàçåòà � îðãàí ïàðòèéíîãî êîìèòåòà. Ëåíèíãðàä 1971; Ïàðòèéíîå ðóêî-
âîäñòâî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïðîïàãàíäû: ó÷åá. Ïîñîáèå. Påäêîë.: Â.Ì. Ãî -
ð î õ î â  è äð. Ìîcêâa 1987.
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stwa. Badacze mediów masowych nie mog¹ nie zajmowaæ siê polityczny-
mi technologiami jako przeciwieñstwem dziennikarstwa stanowi¹cym jego
zaprzeczenie. Zreszt¹ w �rodowisku politologów jest równie¿ niema³o tych,
którzy podaj¹ w w¹tpliwo�æ konieczno�æ istnienia tego typu dzia³añ ko-
munikacyjnych.

Z kolei polityczne dziennikarstwo stanowi bezpo�redni i podstawowy
obiekt politologii dziennikarstwa. Je¿eli wiêkszo�æ nauk spo³ecznych
umieszcza go w rzêdzie innych komunikacyjnych narzêdzi, to dla polito-
logii dziennikarstwa stanowi specjalny obszar naukowego interesu. Jest
dla niej zjawiskiem o wszechstronnym i ca³o�ciowym charakterze, którego
istota wcale nie sprowadza siê jedynie do komunikacji. Dla porównania
z politologi¹ to stwierdzenie ma podstawowe odniesienie. Dla nauk o poli-
tyce media masowe stanowi¹ �rodek zwi¹zku i kontaktu pomiêdzy insty-
tucjami spo³ecznymi i podmiotami ¿ycia spo³ecznego, odgrywaj¹ rolê jako
�ród³a informacji o wydarzeniach, problemach i procesach. Politologia od-
notowuje tak¿e, ¿e media masowe stanowi¹ materialne uciele�nienie i pu-
bliczno�æ dla politycznych, idei, pogl¹dów i opinii. S³owem, media masowe
zawsze bêd¹ funkcjonowaæ w zwi¹zku z innymi uczestnikami ¿ycia poli-
tycznego, w informacyjnym sensie obs³uguj¹c ich potrzeby, nie jednak jako
autonomiczny i samodzielny obiekt analizy.

Jednak¿e istniej¹ tak¿e inne pytania, które nie wymagaj¹ konieczno-
�ci systemowego politycznego poznania, ale s¹ ¿yciowo wa¿ne dla organi-
zacji i dzia³alno�ci politycznego dziennikarstwa. Do nich odnosz¹ siê przy-
k³adowo cechy jego podobieñstwa i ró¿nic w stosunku do innych przed-
miotowych obszarów dziennikarstwa (naukowego, kulturalnego czy biz-
nesowego), ideowe czy twórcze tradycje w rodzimej politycznej publicystyce,
istnienia rubryk czy dzia³ów, gatunkowe czy artystyczne ujêcie materia-
³ów politycznych w �rodkach masowej informacji czy organizacja pracy
parlamentarnego korespondenta.

Na wiele pytañ tego typu daje odpowied� nauka o dziennikarstwie.
Ona jest tak¿e, jak to zosta³o ju¿ powiedziane, wielowymiarowa z punktu
widzenia struktury i tematyki badawczej. Polityczne aspekty dziennikar-
stwa staj¹ siê tak¿e obszarem zainteresowañ specjalistów z innych dzie-
dzin, takich jak historia, socjologia, stylistyka, psychologia, kulturoznaw-
stwo, grafika prasy, co, nawiasem mówi¹c, dobrze s³u¿y politycznej wie-
dzy o mediach masowych. Jednak¿e nie oznacza to, ¿e w samej nauce
o mediach masowych miejsce politologii dziennikarstwa staje siê nieostre,
�rozmywa siê� i zatraca siê specyfika jej obiektu. Po pierwsze, dla przed-
stawicieli pokrewnych dziedzin w ramach teorii dziennikarstwa, politycz-
ne dziennikarstwo jest jednym z wielu obiektów analizy, jednak dla poli-
tologii dziennikarstwa stanowi podstawowy i centralny obiekt. Po drugie,
je¿eli socjolog, badacz gatunków dziennikarskich czy psycholog zaczyna
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zajmowaæ siê praktyk¹ polityczn¹ �rodków masowej informacji jako pod-
stawowym obszarem analizy, to staje siê faktycznie politologiem dzienni-
karstwa.

W interesie przejrzystej struktury teorii dziennikarstwa nale¿y okre-
�liæ jasne granice oddzielaj¹ce �terytorium� politologii dziennikarstwa od
przenikaj¹cych na jej obszar przedstawicieli innych nauk. Spróbujemy
okre�liæ jej miejsce w strukturze teorii dziennikarstwa. Na szczê�cie, to za-
danie wydaje siê w pe³ni wykonalne. Jest ogólnie przyjêtym faktem, ¿e
z punktu widzenia naukowo-dyscyplinarnego podej�cia do badania me-
diów masowych teoretyczne poznanie dzieli siê na wiele segmentów: spo-
³eczny, historyczno-filologiczny, techniczno-technologiczny i inne.

Polityczne poznanie mediów masowych nale¿y do bloku spo³ecznych
teorii dziennikarstwa. �Spo³eczne� � znaczy: odkrywaj¹ce wzajemne
zwi¹zki mediów masowych i spo³eczeñstwa, uwzglêdniaj¹ce ca³e bogactwo
zmian i aspektów ich badania. Dziêki tym teoriom tworzy siê �cis³a ko-
operacja nauki o dziennikarstwie z klasycznymi dyscyplinami badaj¹cy-
mi spo³eczeñstwo. Samo pojêcie �spo³eczne teorie dziennikarstwa� brzmi
niezwykle dla tych, którzy wed³ug starej tradycji pos³uguj¹ siê tylko ugrun-
towanymi, ogólnie przyjêtymi, pojêciami, gdy tymczasem, przyk³adowo,
w kulturoznawstwie podzia³ podej�æ badawczych na humanistyczne i spo-
³eczne (ekonomika, politologia, etnologia, socjologia i inne) przyjêto ju¿ jako
ugruntowan¹ normê7. Zreszt¹ i bez d³ugich scholastycznych sporów spró-
bujemy pogl¹dowo okre�liæ miejsce politologii dziennikarstwa w struktu-
rze teoretycznego poznania mediów masowych, �ci�lej mówi¹c � po�ród
spo³ecznych teorii (schemat 3).

Na schemacie jest widoczne, ¿e spo³eczne teorie tworz¹ du¿¹ i z³o¿on¹
grupê, przy czym politologia dziennikarstwa zajmuje w tej kompozycji ta-
kie samo, wed³ug znaczenia, miejsce, jak i pozosta³e elementy. Nie jest ani
mniej ani bardziej wa¿na. Istotnie, poza przedstawicielami nauki o me-
diach masowych, nikt nie powie, ¿e socjologia ma wiêksze znaczenie dla
badania spo³eczeñstwa ni¿ przyk³adowo psychologia czy prawo. Pierwszo-
planowe znaczenie, w tym wypadku dyscypliny, zale¿y od celu, który przy-
�wieca konkretnemu badaczowi. W zale¿no�ci od niego mog¹ siê zmieniaæ
priorytety i kolejno�æ analizowanych elementów.

Podobna operacja nie by³aby mo¿liwa na gruncie politologii. Nie przy-
jêto tu bowiem dzielenia na sfery ¿ycia spo³ecznego (powiemy, na politolo-
giê pañstwa, kultury, warunki socjalno-bytowe ¿ycia czy te¿ odpowiednio
mediów masowych). Jednak¿e mo¿na przeprowadziæ paralelnie to rozu-
mowanie z histori¹ powstania socjologii. Na pocz¹tku oraz w pierwszym

7 Êóëüòóðîëîãèÿ. XX âåê: ýíöèêëîïåäèÿ. Påä. Ñ.ß. Ë å â è ò. Ò. 2. Ñàíêò-Ïeòepáypã 1998,
s. 47.
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S c h e m a t  3

Elementy struktury spo³ecznych teorii dziennikarstwa

okresie funkcjonowania stanowi³a ona jedn¹ ca³o�æ, w pó�niejszym jej roz-
woju nast¹pi³ jasny jej podzia³ na wiele dzia³ów: pracy spo³ecznej, m³o-
dzie¿y, polityki czy socjologiê komunikacji masowej. Podobne procesy za-
czê³y siê tak¿e wewn¹trz politologii. Tak przyk³adowo, badanie polityki
zagranicznej sta³o siê samodzieln¹ dziedzin¹ badañ w równej mierze jak
nauka o partiach. W pracach naukowych z nauk politycznych stawia siê
zadanie: �wyja�niæ przedmiot i podstawowe pojêcia politologii spo³ecznego
bezpieczeñstwa�, przy czym z odwo³aniem do tego, ¿e rubryka �Politolo-
gia bezpieczeñstwa� jest ju¿ wydzielana w czasopi�mie �Bezpieczeñstwo
Eurazji�8. Najwa¿niejsze zawiera siê w tym, ¿e niezale¿nie od sytuacji wy-
stêpuj¹cej w pogranicznych naukach, w teorii dziennikarstwa dopuszcza
siê dyferencjacjê przedmiotu zainteresowania i znajduje w niej jedn¹ z re-
zerw swojego jako�ciowego rozwoju. Dlatego te¿ w przypadku politologii
dziennikarstwa nale¿y ona w³a�nie do grupy teoretyczno-dziennikarskich
dyscyplin, w�ród których jest wykorzystana i znajduje swoje uzasadnie-

8 Ð à ö Ñ.Â: Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ñòàíîâëåíèè ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè â ñîâðåìåííîé
Ðîññèè: àâòîðåô. äèñ. � êàíä. ïîëèòè÷. Íàóê. Ñàíêò-Ïeòepáypã 2004, s. 5.
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nie i rozwój. Dla teorii dziennikarstwa polityczne spojrzenie na rzeczywi-
sto�æ oznacza wybór przedmiotu analizy. Znajduje siê on w bezpo�redniej
zale¿no�ci od logiki okre�lenia obiektu.

Przypomnijmy, ¿e w obiekcie znajdowa³y siê obszary przenikania na-
uki o polityce we wszystkich jej przejawach, i o dziennikarstwie � jako
o zjawiskach spo³ecznego i duchowego ¿ycia, dzia³alno�ci praktycznej oraz
o ca³okszta³cie idei, pogl¹dów i koncepcji. Przedmiotem poznania w dowol-
nej nauce s¹ strona, aspekt, punkt spojrzenia na badane obiekty. Dla nas
najwa¿niejsze jest okre�lenie tego, co staje siê pierwszoplanowym obsza-
rem do analizy. Bêd¹ to instytucje polityczne, procesy, �wiadomo�ci itp.,
przejawiaj¹ce siê i odzwierciedlane w �rodkach masowej informacji, czy te¿
samo dziennikarstwo przejawiaj¹ce i odzwierciedlaj¹ce polityczny �wiat.
Pytanie mo¿na jeszcze postawiæ inaczej: Czy to bêdzie spojrzenie politolo-
gów na media masowe, czy te¿ rzeczywiste funkcjonowanie dziennikar-
stwa, jego zawodowe ustalenia, koncepcje, organizacyjno-strukturalne
modele, tre�æ, metodyka dzia³ania rozpatrywane w �wiecie praktycznej
polityki i naukowego jej poznania? Zdawa³oby siê, prosta decyzja wyma-
gaj¹ca wykorzystania pojêcia �wzajemne oddzia³ywanie�, którego anali-
za, w podobnych sytuacjach, wymaga nierzadko naukowych �róde³: przy-
k³adowo: wzajemne relacje polityki i mediów masowych, praktyki redak-
cyjnej i ¿ycia politycznego, partii i �rodków masowej informacji, sztabów
wyborczych i korespondentów. Jednak¿e w przywo³anych przyk³adach nie
chodzi o wyja�nienie, lecz o odpowied� na zasadnicze pytania. Traktuj¹c
wzajemne relacje pierwszoplanowo, stajemy jakby pomiêdzy polityk¹
i dziennikarstwem, nie zbli¿aj¹c siê do ¿adnej z tych dwóch naukowych
dyscyplin czy te¿ sfer rzeczywisto�ci. Zostaj¹c jednak¿e w obszarze teorii
dziennikarstwa, jeste�my zobowi¹zani skoncentrowaæ nasz¹ uwagê na me-
diach masowych i rodz¹cych siê w zwi¹zku z nimi ideach, doktrynach czy
nurtach.

Dwoist¹ istotê przedmiotu politologii dziennikarstwa mo¿na okre�liæ
w nastêpuj¹cy sposób: z obszaru dziennikarstwa w przedmiot wchodz¹ te
jego strony i zjawiska, które znajduj¹ siê pod bezpo�rednim wp³ywem po-
lityki; ze �wiata polityki � fakty, uwarunkowania i procesy bezpo�rednio
wp³ywaj¹ce na dziennikarstwo. Polityka niesie z sob¹ fakty okre�laj¹ce
funkcjonowanie �rodków masowej informacji i kierunki zachodz¹cych
z nimi zmian. W tym wypadku politologia dziennikarstwa sama stanowi
obiekt i przedmiot analizy innych nauk, przede wszystkim politologii.

Nas interesuje nie jako�æ, nie indywidualne w³a�ciwo�ci tych czy in-
nych przejawów dziennikarskiego procesu (ich wspó³zale¿no�æ z polityk¹),
ale te przejawy same w sobie. Tylko w tym wypadku politolodzy dzienni-
karstwa bêd¹ mieli mo¿liwo�æ razem z mediami masowymi uczestniczyæ
w rozwi¹zywaniu zasadniczych problemów politologii dziennikarstwa.
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Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e przedmiot politologii dziennikarstwa jawi
siê jako teorie zwi¹zane z polityk¹ oraz zjawiska i tendencje roz-
woju dziennikarstwa.

Analiza obiektu i przedmiotu badanej dyscypliny w ich harmonii i wza-
jemnym uwarunkowaniu pozwala nam na powrót do rozwa¿añ na temat
samej nazwy �politologia dziennikarstwa�. Politologiczna czê�æ nazwy nie
wzbudza zastrze¿eñ specjalistów � potrzebê, konieczno�æ i mo¿liwo�æ wy-
odrêbnienia politycznego ujêcia w teorii dziennikarstwa przyjmuje siê bez
dyskusji. Dlaczego by jednak¿e nie nazwaæ tej dyscypliny, na przyk³ad,
politologi¹ mediów, co spotyka siê ju¿ w niektórych publikacjach?9 Odpo-
wiemy s³owami innego badacza. Odnosz¹c siê do naszych poprzednich pu-
blikacji z tego zakresu, formu³uje on pogl¹d, ¿e nie mo¿na stosowaæ ter-
minu �politologia mediów� jako synonimu terminu �politologia dziennikar-
stwa�: �Politologia dziennikarstwa stawia w centrum swojego poznania bo-
gactwo tre�ci i poziom wzajemnych zale¿no�ci polityki i dziennikarstwa.
Dla przyk³adu, rzecz mo¿e dotyczyæ w tym przypadku polityki na ³amach
prasy, o specyfice twórczo�ci dziennikarza jako politologa� o metodologicz-
nej podstawie tej twórczo�ci itd. Politologia mediów koncentruje uwagê tylko
na komunikacyjnej stronie zale¿no�ci polityki i �rodków masowej informacji
jako instytucji spo³ecznych. Przyk³adowo, tutaj mo¿na badaæ polityczne
formy mediów periodycznych i tendencje ich rozwoju�10.

Jak widzimy, rzecz nie dotyczy ró¿nic w wykorzystywaniu nazwy,
a w pojemno�ci pojêæ i spojrzenia na zawarto�æ badanej dyscypliny, przy
czym podzia³ na dwie �drobne� dyscypliny nie ma chyba sensu. Odwrot-
nie, dziennikarstwo w³¹czaj¹c w siebie �media�, czyni z nich swoj¹ czê�æ
i aspekt. Ich potencja³ i praktyka nie wyczerpuj¹ siê na ukazaniu zwi¹z-
ków miêdzy instytucjami spo³ecznymi, co starali�my siê pokazaæ. Pozosta-
j¹c przy terminie �politologia dziennikarstwa�, bierzemy pod uwagê tak¿e
i naukow¹ tradycjê, która stworzy³a pewien model nazywania dyscyplin:
przypomnijmy historiê dziennikarstwa, socjologiê dziennikarstwa, psycho-
logiê dziennikarstwa itp. W przeciwnym wypadku nale¿a³oby pod¹¿aæ za
mod¹ i przyjmowaæ ró¿nego typu �nowotwory� jêzykowe, takie jak �histo-
ria mediów�, �socjologia mediów�, �psychologia mediów�, �jêzyk mediów� (na-
wiasem mówi¹c, tego typu okre�lenia spotyka siê ju¿ w literaturze). Rzecz
oczywi�cie nie tylko w fonetyce. Media � to �rodek, po�rednik, zgodnie

9 Ñì., íàïð.: Â.Ï. Â î ð î á ü å â: Ìåäèàïîëèòîëîãèÿ: íàó÷íàÿ ïðîáëåìà è ó÷åáíàÿ äè-
ñöèïëèíà. ×. 1: Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ñîâðåìåííîì ìèðå. Påä. Â.È. Ê î í ü ê î â.
Ñàíêò-Ïeòepáypã 2001, s. 150�151. Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî äàííûé àâòîð íå
ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ïîíÿòèÿ ïîëèòîëîãèè æóðíàëèñòèêè è ìåäèàïîëèòîëîãèè, à èñïîëüçóåò
èõ êàê ñèíîíèìû.

10 Â.Í. Ì à ð î â: Ïðåäìåò è ïðîáëåìû ìåäèàïîëèòîëîãèè XXI âåê íà÷èíàåòñÿ:
àêòóàëüíûå âîïðîñû æóðíàëèñòèêè. Cîñò. Ë.Ì. Ì à ê ó ø è í. Åêàòåðèíáóðã 2002, s. 4.
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z etymologi¹ s³owa wywodz¹cy siê z ³aciñskiej tradycji. Psychologia czy
socjologia �rodka � to nienaturalne postawienie problemu. To samo nale-
¿y powiedzieæ w odniesieniu do politologii.

Nastêpnie nale¿y scharakteryzowaæ bazê metodologiczn¹ politologii
dziennikarstwa, to znaczy wyja�niæ, z jakiego obszaru wiedzy czerpie ona
podstawowe naukowe pojêcia, które wykorzystuje siê w tej dyscyplinie. Sta-
nowi ona syntezê zarówno teorii dziennikarstwa, jak i politologicznych idei
oraz koncepcji (przy czym one same istniej¹ i funkcjonuj¹ w pluralistycz-
nej ró¿norodno�ci dalekiej od doskona³o�ci itd.). Je¿eli konsekwentnie trzy-
maæ siê tezy o priorytecie dziennikarstwa nad polityk¹ (rzecz dotyczy oczy-
wi�cie tylko rozwa¿anej naukowej dyscypliny), to nale¿y i w tym wzglê-
dzie przyj¹æ dominuj¹c¹ rolê metodologicznych podej�æ z zakresu teorii
dziennikarstwa. W celu lepszego zrozumienia mo¿emy to pogl¹dowo przed-
stawiæ w postaci schematu (por. schemat 4). Wynika z niego, ¿e politologia
dziennikarstwa, mimo ¿e korzysta z pojêæ obu tych s¹siednich obszarów
poznania, w przewa¿aj¹cej czê�ci znajduje siê w granicach teorii prasy.

S c h e m a t  4

Metodologiczna baza politologii dziennikarstwa

Metodologiczna dwoisto�æ ma g³êboki sens nie tylko dla naukowych roz-
wa¿añ. Jest tak¿e podstaw¹ rozwi¹zywania konkretnych poznawczych za-
dañ, gdy¿ przynosi lepsze wyniki ni¿ monoteoretyczne podej�cie. Jest tak-
¿e mo¿liwo�æ, i¿ ka¿da z metodologii mo¿e weryfikowaæ swoj¹ �towarzysz-
kê� co do trafno�ci ustaleñ, przez dostarczanie �kontrolnego materia³u�.

Obszarem szczególnie u¿ytecznego wspó³istnienia politologii i teorii
dziennikarstwa jest praktyka spo³ecznej samorz¹dno�ci. W postaci nauko-
wo-teoretycznych systemów obie nauki rozwinê³y siê pó�niej ni¿ idea spo-
³eczeñstwa obywatelskiego, przedstawiona chocia¿by przez J.J. Russo. Tym

Nauki o polityce Politologia dziennikarstwa

Teoria dziennikarstwa
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niemniej przedstawiciele obu nauk równolegle zajmowali siê tym zagad-
nieniem, znajduj¹c w nim korzystne warunki dla rozwoju tych nauk pod-
czas analiz zwi¹zanych ze spo³ecznym postêpem. Politologia nie mo¿e igno-
rowaæ podstawowych cech mediów masowych jako instytucji spo³ecznej,
powo³anej do informowania o spo³ecznych inicjatywach, do kontroli spo-
³ecznej czy s³u¿¹cej twórczym partnerstwem wielu si³om politycznym.
Dziennikarstwo nie mo¿e siê rozwijaæ poza nurtem samorz¹dnego demo-
kratyczno-obywatelskiego spo³eczeñstwa. Dziêki niemu obywatele nie tylko
podtrzymuj¹ komunikacyjne wiêzi zwi¹zane z samorz¹dno�ci¹, ale tak¿e
bezpo�rednio uczestnicz¹ w samym procesie.

Mo¿na to zagadnienie rozpatrywaæ w inny sposób. Dziennikarstwo to
w okre�lonym sensie forma demokracji, jej uciele�nienie czy fakt spo³ecz-
nej samorz¹dno�ci (oczywi�cie pod warunkiem, je¿eli jej podstawowa ce-
cha i przeznaczenie nie zostanie wypaczona ró¿nego typu naciskami). Dla-
tego te¿ ma³o produktywne i ma³o perspektywiczne s¹ idee o krytyce me-
diów, jako samodzielnej i przywódczej roli �rodków masowej informacji
w spo³eczeñstwie oraz innych wariantach dominacji �rodków komunikacji
nad �wiatem, chocia¿ o wszechw³adzy �rodków masowej informacji pisali
tacy autorytatywni badacze jak N. Wiener. M. McLuhan, M. Moll, A. Tof-
fler, W. Schramm oraz inni. I mimo ¿e ta tendencja przejawia siê tak¿e
w spo³ecznej praktyce, to jednak priorytetem w analizie pozosta³y potrze-
by spo³eczeñstwa i cz³owieka. Ludzko�æ tworzy �rodki masowego przeka-
zu, rozwija je i dokonuje ich korekty w celu zaspokojenia swoich potrzeb,
i to nie media wykorzystuj¹ ludzko�æ jako materia³ dla swojego niekon-
trolowanego rozwoju.

Problemy metodologii s¹ �ci�le zwi¹zane z poszukiwaniem metod ba-
dawczych, które wykorzystuje siê w politologii dziennikarstwa. Mo¿na spo-
tkaæ siê z pogl¹dem, ¿e ta dyscyplina jest niezdolna do funkcjonowania,
poniewa¿ nie ma w³asnej metodologicznej podstawy. Jednak¿e wiêkszo�æ
spo³eczno-humanistycznych nauk wykorzystuje zbli¿one lub te same me-
tody. Przyk³adowo, metodologiczne wyposa¿enie socjologii nie tak bardzo
ró¿ni siê od arsena³u technik i metod innych nauk spo³ecznych, zw³asz-
cza psychologii spo³ecznej. Jest wiêc podstawa, by twierdziæ, ¿e � po pierw-
sze � metodologia spo³eczno-humanistycznego poznania w przysz³o�ci bê-
dzie siê rozwijaæ jako �niczyja� i jednocze�nie ogólna, uniwersalnie przyj-
mowana baza dzia³alno�ci badawczej. Po drugie � stanie siê w³asno�ci¹
tak¿e interesuj¹cej nas tutaj politologii dziennikarstwa.

Przyjmuj¹c tradycjê i do�wiadczenie innych nauk spo³ecznych, polito-
logia dziennikarstwa tworzy nastêpuj¹c¹ hierarchiê metod badawczych:
� ze wzglêdu na charakter dyscypliny � metody ogólnonaukowe (logicz-

ne, matematyczne, historyczna analiza itp.) i specjalne (charaktery-
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styczne dla okre�lonych dziedzin, w naszym przypadku spo³eczno-hu-
manistyczne);

� ze wzglêdu na zakres, poziom poznania � teoretyczne (typologia, hi-
storyczno-porównawcze, strukturalno-funkcjonalne, genetyczne i inne)
i u¿yteczne, empiryczne (obserwacja, wywiad itp.);

� ze wzglêdu na stadium badawcze � zbiór danych, interpretacja.
Przedstawion¹ klasyfikacjê mo¿na spotkaæ w dowolnym obszarze po-

znania. Jednak¿e teoria dziennikarstwa znajduje siê pod silnym wp³ywem
obiektu poznania, a szczególnie samej dziennikarskiej praktyki. W archa-
icznych naukowych schematach tego typu uwarunkowañ nie bierze siê
pod uwagê. Jednak¿e, jak wiadomo, bez obiektu nie ma podmiotu, i to uni-
wersalne za³o¿enie ma w pe³ni zastosowanie w teorii dziennikarstwa, szcze-
gólnie w jej politologicznym nurcie. Naukowe poznanie dziennikarstwa ist-
nieje w nierozerwalnym zwi¹zku z redakcyjn¹ praktyk¹, bez wzglêdu na
ró¿nice w zadaniach, formach czy organizacji dzia³alno�ci, przy czym za-
le¿no�æ teorii od praktyki jest wy¿sza ni¿ praktyki od teorii. Wynika to
z faktu, ¿e praca dziennikarza i jej wytwory stanowi¹ �pokarm� dla na-
uki. Ze wzglêdu na spo³eczne poznanie, w praktyce redakcyjnej s³usznie
mówi siê, ¿e �dziennikarz poznawszy zadanie, rozumiane jako poznanie
odzwierciedlanej rzeczywisto�ci, powinien dobraæ metody, z pomoc¹ których
mo¿na napisaæ tekst�11. Odpowiednio, �ogó³ metod nieuchronnie dzieli siê
na dwie podstawowe grupy � metody poznania i metody powstania ma-
teria³u�12. Nierozerwalno�æ poznania, oddania rzeczywisto�ci i powstania
materia³u w³a�ciwa redakcyjnej praktyce ma odzwierciedlenie w metodo-
logicznej bazie politologii dziennikarstwa.

Nie nale¿y obawiaæ siê, ¿e baza metodologiczna rodz¹cej siê politologii
dziennikarstwa bêdzie pod naciskiem innych metodologii. Teoria dzienni-
karstwa na przestrzeni swojej historii niejednokrotnie potwierdzi³a, ¿e or-
ganicznie wch³ania pojêcia z s¹siednich obszarów, co w rezultacie wzbo-
gaca jej tre�æ i mo¿liwo�ci bycia bardziej przejrzyst¹.

T³umaczenie: Marian Gierula

11 À.À. Ò å ð ò û ÷ í û é: Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäèêà ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ â æóðíà-
ëèñòèêå»: äèñ. äîêò. ôèëîë. íàóê â âèäå íàó÷íîãî äîêëàäà. Mocêâà 2003, s. 20.

12 Ibidem.



Felicjan Bylok

Reklama spo³eczna
jako �sumienie� wspó³czesnego spo³eczeñstwa

Reklama jako �rodek przekazu wzorów, warto�ci i norm

Jednym z narzêdzi transmisji wzorów, warto�ci i norm we wspó³cze-
snym spo³eczeñstwie jest reklama. Stanowi ona przedmiot badañ w eko-
nomii, psychologii i w mniejszym stopniu socjologii. W ekonomii reklamê
postrzega siê jako �naukê o reklamie�, czyli jako specjalne techniki powi¹-
zane z innymi formami aktywno�ci marketingowej (np. polityka produk-
tu, polityka ceny). Charakterystyczn¹ definicj¹ dla tego podej�cia jest
stwierdzenie, ¿e za reklamê uwa¿a siê ka¿d¹ formê bezosobowej komuni-
kacji marketingowej na temat organizacji, produktu, us³ugi lub idei przez
zidentyfikowanego nadawcê1. Wa¿nymi kwestiami, z jakimi mamy do czy-
nienia w takim rozumieniu reklamy, s¹: ustalenie celów reklamy i nosi-
cieli reklamy; wysoko�æ bud¿etu reklamy; czasowy rozdzia³ zadañ rekla-
my; koncepcja przekazów reklamy; kontrola skutków reklamy. Psycholo-
gia reklamy zorientowana jest na badania wp³ywu reklamy na zachowa-
nia cz³owieka, a w szczególno�ci na mierzenie skutków przekazu rekla-
mowego. G³ównym za³o¿eniem jest przyjêcie tezy, ¿e badania psychologii
reklamy s¹ czê�ci¹ badañ komunikacji, co znaczy, ¿e psychologia reklamy
wykorzystuje ca³y arsena³ teoretyczny i empiryczny badañ nad komuni-
kacj¹. W socjologii reklamê analizuje siê w ramach procesu komunikacji
spo³ecznej, zwracaj¹c uwagê na jej skutek socjalizacyjny. Stawia siê pod-

1 K. P r z y b y ³ o w s k i, S.W. H a r t l e y, R.A. K e r i n, W. R u s e l i u s: Marketing.
Warszawa 1998, s. 467.
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stawowe pytanie: W jaki sposób reklama wp³ywa na warto�ci i normy spo-
³eczne stanowi¹ce fundament zachowañ spo³ecznych?2 Najogólniej rekla-
mê mo¿emy okre�liæ jako celow¹ próbê tworzenia przekazu dla okre�lonej
grupy odbiorców. Przy czym jego tre�æ i forma maj¹ charakter perswazyj-
ny. Reklama jest wiêc celow¹ i perswazyjn¹ form¹ wp³ywania na odbiorcê,
za której po�rednictwem sugeruje siê ludziom wype³nianie celów zawar-
tych w przekazie reklamowym. Z kolei w politologii reklamê ujmuje siê jako
narzêdzie komunikowania politycznego. Mo¿e byæ rozumiana jako zespó³
teorii, metod, technik i praktyk spo³ecznych, maj¹cych na celu przekona-
nie obywateli do tego, aby udzielili poparcia politykom, partii lub projek-
towi politycznemu. Badania nad reklam¹ zajmuj¹ wa¿ne miejsce w mar-
ketingu politycznym. S³u¿¹ doskonaleniu technik wykorzystywanych do
tworzenia odpowiedniego obrazu kandydata w�ród jego elektoratu, do pro-
mowania jego osoby.

Reklama pe³ni funkcjê mechanizmu przenoszenia symboli kulturowych
na dobra i � w konsekwencji � na ¿ycie odbiorcy. Mechanizm ten sk³ada
siê z dwóch elementów, tj. z produktu i jego fizycznych w³a�ciwo�ci oraz
z  o t o c z e n i a  k u l t u r o w e g o,  bêd¹cego t³em przekazu reklamowego.
W przekazie reklamowanym stosuje siê ró¿norodn¹ symbolikê, odpowied-
ni¹ do danego uk³adu kultury. Odpowiednio�æ kulturowa symboli zasto-
sowanych w reklamach powoduje zrozumienie tre�ci kulturowych zawar-
tych w symbolach, jednocze�nie wywo³uj¹c wra¿enie blisko�ci reklamy
i produktu.

Czêsto w reklamach znajdujemy symbolikê odwo³uj¹c¹ siê do wspó³-
czesnych warto�ci i wzorów zachowañ. Przedstawia siê wiêc bohatera re-
klamy jako osobê aktywn¹ zawodowo, m³od¹, prezentuj¹c¹ sportowy styl
¿ycia. Analiza reklam wskazuje, ¿e rozumienie znaczenia reklam jest uwa-
runkowane orientacj¹ kulturow¹ danego spo³eczeñstwa, chocia¿ zdarzaj¹
siê reklamy uniwersalne, interkulturowe, wystêpuj¹ce jednocze�nie w ró¿-
nych krajach, na przyk³ad reklama kawy Jacobs Kronung.

Reklama w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuje kulturowe mo¿liwo-
�ci przedstawienia danego dobra, a w coraz mniejszym stopniu przedsta-
wia jego rzeczywiste cechy, jakie reklamowany produkt posiada3. Potwier-
dzeniem tej tezy jest wykorzystywanie w reklamach stylistyki kultury po-
legaj¹ce na stosowaniu cytatów z kultury popularnej (filmy rozrywkowe)
i sztuki, przedstawione w formie minipowie�ci.

Reklama mo¿e przyjmowaæ ró¿ne formy. Thomas Kutsch i Ginter Wis-
wede podzielili reklamê ze wzglêdu na jej: z a w a r t o � æ  (reklama pro-

2 Szerzej w: Th. K u t s c h  i G. W i s w e d e: Wirtschaftssoziologie. Stuttgart 1986,
s. 227�235.

3 D. S t r i n a t i: Wprowadzenie do kultury. Poznañ 1998, s. 185
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duktu, reklama marki, instytucjonalna reklama); r o d z a j  o d d z i a ³ y -
w a n i a  (racjonalna, emocjonalna); o d b i o r c ê  (obecnego konsumenta,
ostatniego nabywcê, nabywcê powracaj¹cego); u ¿ y t k o w n i k a  (produ-
cenci, sprzedawcy, osoby prywatne)4. Wa¿ne jest te¿ rozró¿nienie miêdzy
masow¹ reklam¹ (za po�rednictwem mass mediów) i interpersonaln¹ re-
klam¹ (jako form¹ propagandy indywidualnej �twarz¹ w twarz�). Ta ostat-
nia forma reklamy ma miejsce podczas interakcji miêdzy sprzedawc¹
a nabywc¹ w sklepie. Mo¿emy reklamê podzieliæ jeszcze na komercyjn¹
i spo³eczn¹. W literaturze naukowej du¿o miejsca po�wiêca siê reklamie
komercyjnej, natomiast stosunkowo mniej reklamie spo³ecznej. Je�li ju¿ siê
stosuje ten termin, to w kontek�cie porównania z reklam¹ komercyjn¹. Je-
rzy Bralczyk w wywiadzie udzielonym Agacie Stafiej mówi: �Zaklasyfiko-
wanie »reklamy spo³ecznej« jako formy reklamy, czyli jako dzia³ania w �ci-
s³ym sensie komercyjnego, ju¿ nak³ada na nas pewien sposób widzenia
tego zjawiska. Bêdziemy porównywali tê reklamê z reklam¹ proszku do
prania, pasty do zêbów, towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to usytu-
owanie przekazu w pewnej sferze. Zestawiamy go zatem nie z has³ami
propagandowymi ani dzia³aniem spo³ecznym, które ma na celu upowszech-
nienie pewnych postaw, tylko z dzia³aniami komercyjnymi�.

Takie widzenie reklamy spo³ecznej nie jest najbardziej trafne do okre-
�lenia dzia³añ, jakie jej twórcy stawiaj¹ sobie za cel podstawowy. Jest jed-
nak jedynym, jakie pozostaje do opisu przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
zmianê postaw spo³ecznych. Inne terminy, takie jak: �marketing spo³ecz-
ny�, �dzia³ania non profit�, nie oddaj¹ sensu podejmowanych przedsiêwziêæ.

Reklama spo³eczna

Z uwagi na przedmiot dzia³ania reklama spo³eczna jest trudna do jed-
noznacznego zdefiniowania. Najogólniej reklamê spo³eczn¹ mo¿emy okre�liæ
jako komunikat perswazyjny s³u¿¹cy zarówno informowaniu, jak i zmia-
nie postaw i zachowañ5. Z tej definicji wynika, ¿e jednym z g³ównych celów
reklamy spo³ecznej jest zmiana okre�lonych postaw lub zachowañ. Zak³a-
da siê przy tym, ¿e ta zmiana nie ma charakteru komercyjnego. Zmiana
postaw spo³ecznych lub zachowañ mo¿e byæ ukierunkowana na kreowa-

4 Ibidem, s. 227�228.
5 D. M a i s o n, N. M a l i s z e w s k i: Co to jest reklama spo³eczna? W: Propaganda

dobrych serc czyli Rzecz o Reklamie Spo³ecznej. Red. D. M a i s o n, P. Wa s i l e w s k i.
Kraków 2002, s. 9.

12 Studia Politicae...
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nie po¿¹danych prospo³ecznych zachowañ, jak na przyk³ad pomaganie
osobom niepe³nosprawnym czy ofiarom kataklizmów, lub na zaniechanie
zachowañ niepo¿¹danych, na przyk³ad u¿ywanie narkotyków, jazda samo-
chodem pod wp³ywem alkoholu, przemoc w szkole.

Podejmuj¹c próbê scharakteryzowania reklamy spo³ecznej, mo¿emy
wskazaæ na kilka jej cech6: po pierwsze � na specyficzny przedmiot od-
dzia³ywania, tj. na postawy spo³eczne. Postawy te s¹ na ogó³ silnie zako-
rzenione w spo³ecznej tradycji i warto�ciach, maj¹ bowiem swoje �ród³o
w kulturze, religii, konsumpcji, gospodarce itd.   Ze wzglêdu na ich z³o¿o-
no�æ stosunkowo trudno wp³yn¹æ na ich zmianê. Najczê�ciej celem rekla-
my jest zmiana postawy na przeciwn¹, na przyk³ad z negatywnej � nie-
chêæ wobec osób odmiennej orientacji seksualnej, na pozytywn¹ � przy-
chylny stosunek wobec nich. Ze wzglêdu na podejmowany temat dotycz¹cy
najczê�ciej problemów spo³ecznych, które s¹ w du¿ej mierze nieobecne
w mediach, reklama spo³eczna jest swego rodzaju sumieniem spo³ecznym.

W celu wywo³ania okre�lonej reakcji spo³ecznej w�ród odbiorców w re-
klamie spo³ecznej przekaz jest czêsto nieprzyjemny, awersyjny. Dotyka bo-
wiem problemu, o którym ludzie nie chc¹ my�leæ, który wywo³uje lêk i nie-
pokój, na przyk³ad �mieræ, przemoc w rodzinie, alkoholizm. Inn¹ cech¹ cha-
rakterystyczn¹ jest rodzaj korzy�ci oferowanych przez reklamê spo³eczn¹.

G³ównym �rodkiem perswazji w reklamie jest oferowanie okre�lonych
korzy�ci, jakie mo¿na osi¹gn¹æ, zmieniaj¹c swoj¹ postawê. W przypadku
reklamy spo³ecznej obiecywane korzy�ci s¹ ma³o atrakcyjne ze wzglêdu
na czas ich osi¹gniêcia, na przyk³ad w wypadku reklam dotycz¹cych ochro-
ny �rodowiska przyrodniczego obiecywane korzy�ci nie dotycz¹ w zasa-
dzie bezpo�rednio adresata reklamy, ale przysz³ych pokoleñ. Najczê�ciej
korzy�ci odnosz¹ siê do tak zwanego dobra wspólnego.

Kolejn¹ cech¹ reklamy spo³ecznej jest rodzaj intencji przypisywanych
nadawcy. W odró¿nieniu od nadawcy reklamy komercyjnej, gdzie jest on
czêsto postrzegany jako ma³o wiarygodny ze wzglêdu na chêæ osi¹gniêcia
jak najwiêkszego zysku, nadawca reklamy spo³ecznej jest bardziej wiary-
godny. Ze wzglêdu na poruszane wa¿ne problemy spo³eczne przypisuje siê
mu jak najlepsze intencje.

O sukcesie reklamy spo³ecznej czêsto decyduje jej bud¿et. Nadawcy spo-
³eczni zazwyczaj dysponuj¹ stosunkowo niewielkimi �rodkami finansowy-
mi na badania i profesjonaln¹ reklamê, mimo ¿e ewentualne korzy�ci dla
spo³eczeñstwa s¹ du¿e, na przyk³ad kampania na rzecz zmniejszenia liczby
ofiar wakacyjnych woja¿y mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia kosztów
leczenia. Wynika to z faktu, ¿e gestorami reklamy spo³ecznej zazwy-

6 Opracowano na podstawie: ibidem s. 10�12.
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czaj s¹ organizacje pozarz¹dowe, które nie dysponuj¹ du¿ymi �rodkami
finansowymi. Ich dzia³alno�æ w wiêkszo�ci opiera siê na pozyskiwaniu �rod-
ków od sponsorów czy te¿ instytucji unijnych. W celu zwiêkszenia efek-
tywno�ci reklam spo³ecznych bud¿ety powinny dysponowaæ wy¿szymi kwo-
tami, korzy�ci spo³eczne bowiem wynikaj¹ce z oddzia³ywania reklam s¹
du¿o wiêksze od ponoszonych na nie kosztów.

Analizuj¹c reklamê spo³eczn¹ w Polsce z perspektywy historycznej,
mo¿na powiedzieæ, ¿e ma bogat¹ tradycjê. Poprzedniczk¹ tej reklamy
w czasach socjalizmu by³y dzia³ania propagandowe. Mia³y one na celu miê-
dzy innymi przygotowanie Polaków do przemian spo³eczno-gospodarczych
i kszta³towanie ich pozytywnego do nich nastawienia. Najs³ynniejsze ha-
s³a i plakaty utrwali³y siê w �wiadomo�ci spo³ecznej. Zaliczamy do nich
takie slogany jak: �Nie matura, lecz chêæ szczera zrobi z ciebie oficera�,
który mia³ pokazaæ egalitarny charakter spo³eczeñstwa socjalistycznego;
�Na zachód, po ziemie ojców i dobrobyt� � namawiaj¹cy spo³eczeñstwo do
wziêcia udzia³u w procesie migracyjnym; �Lepsza praca, lepsze jutro� �
zachêcaj¹cy Polaków do wydajniejszej pracy. Cech¹ tych sloganów rekla-
mowych nie by³o wzywanie do konkretnych dzia³añ. Chodzi³o przede
wszystkim o kszta³towanie okre�lonych przekonañ i postaw. Wspólnym
mianownikiem tych dzia³añ by³a swego rodzaju bezinteresowno�æ mate-
rialna, co pozwala te dzia³ania zaliczyæ do reklamy spo³ecznej.

Du¿y wk³ad w rozwój reklamy spo³ecznej wniós³ plakat filmowy. Pe³-
ni³ on funkcje promocyjn¹, informacyjn¹, artystyczn¹ i estetyczn¹. Mo¿-
na zatem powiedzieæ, ¿e by³ prekursorem wspó³czesnych przedsiêwziêæ ar-
tystyczno-reklamowych. Plakaty filmowe mia³y nie tyle zachêcaæ do obej-
rzenia filmu, ile raczej kszta³towaæ odbiorcê. Jak twierdzi Krzysztof T. To-
eplitz w rozmowie z Agat¹ Stofiej, plakaty Polskiej Szko³y Filmowej �By³y
[...] w wiêkszo�ci zapisem wra¿eñ, jakie autor plakatu wyniós³ z wcze�niej-
szego obejrzenia filmu i chcia³ tym komentarzem podzieliæ siê z widzem�7.
Po wprowadzeniu gospodarki rynkowej w Polsce plakat zmieni³ swoj¹
funkcjê. Sta³ siê instrumentem wykorzystywanym w kampaniach marke-
tingowych. Przekaz zawarty w plakacie ma zachêcaæ odbiorcê do konsump-
cji okre�lonego dobra czy us³ugi.

W gospodarce rynkowej reklama najczê�ciej jest wykorzystywana przez
specjalistów marketingowych do przedsiêwziêæ komercyjnych. ¯yje ona ryt-
mem nadawanym przez mechanizm rynkowy, tj. w okresie dekoniunktu-
ry na rynku wzrasta aktywno�æ reklamowa, je�li bowiem spada sprzeda¿,
rosn¹ nak³ady na reklamê. Paul Hawken w ksi¹¿ce Przez zielone okulary
pisze: �Reklama jest potrzebna, by informowaæ i wychowywaæ, ale w swej

7 Przemawianie do masowej wyobra�ni � kiedy� i dzi�. Z K.T. Toeplitzem rozma-
wia A. Stafiej. W: ProPaganda Dobrych Serc..., s. 69.

12*
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obecnej postaci wyra¿a zaborcz¹ ekspansjê ekonomii. Stwarza zazdro�æ
i poczucie ni¿szo�ci, jest odpowiedzialna za niski poziom programów tele-
wizyjnych, gdy¿ niskie wska�niki gustu powoduj¹ najwy¿sz¹ popularno�æ;
reklama oszukuje zarówno ludzi m³odych, jak i starych, sk³aniaj¹c ich do
kupowania rzeczy nieodpowiednich, niepotrzebnych czy ekstrawaganckich,
podsycaj¹c maniê konsumpcji, która jest przyczyn¹ przekroczenia przez
cywilizacje ekologicznych granic Ziemi�8.

Konsumenci za po�rednictwem reklamy s¹ namawiani do zakupu okre-
�lonych produktów, które maj¹ okre�lone w³a�ciwo�ci i s¹ szczególnie przed-
miotami zdolnymi przemieniæ ich ¿ycie. Otrzymuj¹ dziêki nim mo¿liwo�æ
zmiany uczucia, uwieñczon¹ sukcesem rozwi¹zania wszystkich cierpieñ.
Za pomoc¹ psychologicznych technik reklama sugeruje swoim adresatom
szansê osi¹gniêcia szczê�cia, urody, dobrego zdrowia i d³ugiego ¿ycia. Za-
chêca, �aby zgodnie z reklam¹ odprê¿aæ siê, korzystaæ z przyjemno�ci, za-
chowywaæ siê i konsumowaæ, nienawidziæ i kochaæ to, czego nienawidz¹
i [co � F.B.] kochaj¹ inni�9. Z tego punktu widzenia reklama funkcjonuje
podobnie jak mitologia w prymitywnym spo³eczeñstwie, to znaczy ma ona
proste odpowiedzi na wszystkie kompleksowe problemy.

Rozwój masowej konsumpcji wywo³uje okre�lone negatywne konse-
kwencje, takie jak: dominacja materialistycznych systemów warto�ci w spo-
³eczeñstwie: niematerialne warto�ci i stosunki oparte na tych warto�ciach
ulegaj¹ zanikowi; pasywno�æ jako wyznacznik typowych zachowañ kon-
sumenckich; standaryzacja gustów konsumenckich, gdzie nie ma miejsca
na indywidualno�æ; dyktat produkcyjnych zachowañ, które wyznaczaj¹
spo³eczne i ekonomiczne sposoby zachowañ konsumpcyjnych; proletary-
zacja gustów i ich degradacja przez u�rednienie, na przyk³ad przez prze-
kaz telewizyjny; niszczenie �rodowiska naturalnego10.

Reakcj¹ na negatywne skutki nadmiernej konsumpcji s¹ dzia³ania pro-
spo³eczne maj¹ce na celu zmianê nastawienia do �wiata spo³ecznego i �wiata
przyrody. Reklamy o tematyce spo³ecznej s¹ wykorzystywane w tych dzia-
³aniach. Maj¹ one informowaæ, uczyæ, sk³aniaæ do refleksji o negatywnych
skutkach niektórych zachowañ spo³ecznych. Pe³ni¹ one funkcjê spo³ecz-
nego sumienia, odwo³uj¹c siê do poczucia winy. Nale¿a³oby wskazaæ, ¿e
owo sumienie spo³eczne jest umown¹ kategori¹ i w pewnym sensie sym-
bolem. Widoczne jest to w odniesieniu do nadmiernej eksploatacji zaso-
bów naturalnych oraz zanieczyszczenia �rodowiska. Chodzi tutaj o zanie-

8 Cyt. za: K. L e ñ: Reklama spo³eczna jako �sumienie� spo³eczeñstwa konsump-
cyjnego. W: W cywilizacji konsumpcyjnej. Red. M. G o l k a. Poznañ 2004, s. 131.

9 Cyt. za: J. Wa s e r m a n: Krytyczna teoria spo³eczeñstwa Herberta Marcusego.
Warszawa 1979, s. 126.

10 T. K u t s c h, G. W i s w e d e: Wirtschaftssoziologie..., s. 225.
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czyszczenia ziemi, wód i powietrza11. Zniszczenia �rodowiska naturalnego
wskazuj¹, ¿e styl ¿ycia charakterystyczny dla spo³eczeñstwa konsumpcyj-
nego winien zostaæ zmieniony. Pojawia siê w zwi¹zku z tym pytanie,
w jakim kierunku powinny nastêpowaæ zmiany w stylu ¿ycia ludzi i spo-
sobach konsumpcji, aby nie pog³êbia³a siê degradacja �rodowiska natural-
nego.

Organizacje ekologiczne za cel dzia³ania przyjmuj¹ zmiany nastawieñ
konsumpcyjnych na postawy proekologiczne. Halina Jastrzêbska-Smola-
ga wskazuje na konsumpcjê ekologiczn¹ jako alternatywê wspó³czesnej
konsumpcji12. Elementami konsumpcji ekologicznej s¹ ¿ywno�æ ekologicz-
na, przyjazne dla �rodowiska transport i turystyka. Stylem konsumpcji
charakterystycznym dla tego rodzaju konsumpcji jest rozbudzanie zain-
teresowania konsumentów dobrami pozamaterialnymi i dematerializacja
dóbr, polegaj¹c¹ na tym, ¿e konsumenci traktuj¹ dobra materialne jako
no�niki us³ug, a nie jako �ród³o satysfakcji i presti¿u spo³ecznego, przy
czym nie chodzi o ograniczanie konsumpcji, ale o jej modyfikacjê przeja-
wiaj¹c¹ siê w racjonalnym wykorzystaniu dóbr konsumpcyjnych, konsu-
mowaniu dóbr wytwarzaj¹cych niewielk¹ ilo�æ odpadów, ograniczaniu kon-
sumpcji dóbr tworz¹cych niebezpieczne dla �rodowiska naturalnego odpa-
dy pokonsumpcyjne i spo¿ywaniu dóbr ekologicznych (g³ównie ¿ywno�ci).
Czynnikiem wspomagaj¹cym ten styl konsumpcji s¹ zmiany w technolo-
gii produkcji dóbr konsumpcyjnych w kierunku minimalizowania zu¿ycia
zasobów naturalnych dziêki stosowaniu czystszych technik wytwarzania
dóbr konsumpcyjnych.

Czynnikami utrudniaj¹cymi zmiany w konsumpcji w kierunku kon-
sumpcji ekologicznej s¹: specyficzne postrzeganie jako�ci ¿ycia � jak d³u-
go jako�æ ¿ycia ludzie wi¹¿¹ z posiadaniem dóbr i indywidualn¹ konsump-
cj¹, tak d³ugo propagowanie neutralnych wobec natury stylów konsump-
cji jest utopi¹; trudno�ci w przekraczaniu barier zmian stylów konsumpcji
� zorientowanie ich na neutralno�æ wobec natury rodzi koszty produkcji.
Koszty produkcji towarów zorientowanych na ochronê �rodowiska natu-
ralnego s¹ wy¿sze ni¿ masowe artyku³y handlowe.

11 Ilo�æ odpadów komunalnych rozumianych jako odpady powstaj¹ce w wyniku
dzia³alno�ci bytowo-gospodarczej cz³owieka w �rodowisku miejskim  i osiedlowym,
do której zalicza siê dzia³alno�æ handlowo-us³ugow¹, o�wiatow¹, ochronê zdrowia
i zarz¹dzanie w poszczególnych krajach europejskich stale ro�nie. M.in. w Austrii ze
186 kg na mieszkañca w 1975 roku do 690 kg na mieszkañca w 1995 roku, we W³o-
szech z 257 kg na mieszkañca w 1975 roku do 490 kg w 1995 roku, w Niemczech
z 333 kg na mieszkañca w 1975 roku do 400 kg w 1995 roku itd. za: H. J a s t r z ê b -
s k a - S m o l a g a: W kierunku trwa³ej konsumpcji. Dylematy, zagro¿enia, szanse. War-
szawa 2000, s. 52.

12 Ibidem, s. 13�21.
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Mo¿emy zatem powiedzieæ, ¿e o skuteczno�ci dzia³añ na rzecz zmiany
postaw i zachowañ spo³ecznych wp³yw ma wiele czynników, które nale¿y
wzi¹æ pod uwagê, tworz¹c reklamê spo³eczn¹.

Funkcje reklamy spo³ecznej

W rozwa¿aniach nad reklam¹ spo³eczn¹ wa¿ne miejsce zajmuje okre-
�lenie jej funkcji. Na podstawie ich analizy mo¿na po�rednio odpowiedzieæ
na pytanie: Czy reklama spo³eczna pe³ni funkcjê sumienia wspó³czesnego
spo³eczeñstwa? Mo¿emy wyró¿niæ kilka podstawowych funkcji reklamy
spo³ecznej, mianowicie: ekspiacyjn¹, etyczn¹, edukacyjn¹, integracyjn¹,
komunikacyjn¹, manifestacyjn¹13. Warto bli¿ej przyjrzeæ siê niektórym
funkcjom reklamy spo³ecznej.

Funkcja ekspiacyjna rozumiana jest jako forma zado�æuczynienia re-
alizowana przez agencje reklamowe, przedsiêbiorstwa komercyjne. W od-
niesieniu do agencji reklamowych, w du¿ej czê�ci chodzi o mo¿liwo�æ po-
prawienia wizerunku agencji reklamowej i osób zaanga¿owanych w te
dzia³ania. Przyk³adem takiego dzia³ania by³a kampania spo³eczna na rzecz
wskazania skutków jazdy samochodem po spo¿yciu alkoholu zrealizowa-
na wspólnie przez Leo Burnett Warszawa i Cityboard Media w 1998 roku.
Agencje reklamowe podejmuj¹ wysi³ek pokazania, ¿e nie tylko zysk jest
najwa¿niejszy, ale równie¿ dbanie o wspólne dobro. S¹ to dzia³ania maj¹-
ce budowanie wizerunku firmy zdolnej podejmowaæ przedsiêwziêcia nie-
dochodowe o charakterze altruistycznym.

Równie¿ niektóre przedsiêbiorstwa komercyjne s¹ inicjatorami kampa-
nii spo³ecznych i je w ca³o�ci finansuj¹. Przyk³adem jest reklama telewi-
zyjna: �Pijani kierowcy wioz¹ �mieræ�, maj¹ca na celu zmniejszenie nie-
trze�wo�ci prowadz¹cych pojazdy. Zosta³a ona sfinansowana przez produ-
centów piwa, tj. Browary Tyskie SA, Elbrewery CO. Ltd., Lech Browary
Wielkopolskie SA i Zak³ady Piwowarskie ¯ywiec SA. Te dzia³ania mo¿na
t³umaczyæ w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako forma zado�æuczynienia ze
strony przedsiêbiorstwa za swego rodzaju po�redni¹ szkodliwo�æ spo³ecz-
n¹ produkowanego dobra konsumpcyjnego. Po drugie jako forma budo-
wy wizerunku przedsiêbiorstwa odpowiedzialnego spo³ecznie wobec oto-
czenia. Przedsiêwziêcia o charakterze spo³ecznym buduj¹ zaufanie spo-
³eczne do przedsiebiorstwa i podnosz¹ jego presti¿.

13 K. L e ñ: Reklama spo³eczna jako �sumienie�..., s. 133�143.
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Reklama spo³eczna pe³ni wa¿n¹ funkcjê etyczn¹. Ze wzglêdu na cha-
rakter przekazu, tj. mówienie o rzeczach, o których ludzie nie chc¹ my-
�leæ, które wypieraj¹ ze �wiadomo�ci i do których siê nie chc¹ przyznaæ,
reklama spo³eczna jest swego rodzaju �sumieniem spo³ecznym�. Zadaniem
jej jest wywo³anie poruszenia, refleksji odbiorców. Tre�æ komunikatu za-
wartego w reklamie ma za zadanie poinformowaæ o zagro¿eniu, proble-
mie spo³ecznie niewygodnym lub tabu, na przyk³ad molestowaniu seksu-
alnym dzieci w rodzinie. W tym celu opiera siê ona na negatywnych emo-
cjach: strachu, przera¿eniu, kontrowersji. Wed³ug P. Prochenko �Istot¹
przekazu w reklamie spo³ecznej jest to, by odbiorca od razu po obejrzeniu
reklamy zmieni³ swój stosunek do przedstawionego problemu, by odkry³
problem na nowo i postrzega³ go w formie, jakiej do tej pory nie mia³ oka-
zji�14. Aby osi¹gn¹æ zamierzony cel, stosowane s¹ liczne formy socjotechni-
ki. Wykorzystuje siê czêsto mechanizm kary i nagrody. Eksponowanie kary
w reklamie sk³ania do unikania nagannych spo³ecznie zachowañ, a g³ów-
nym jej skutkiem jest kszta³towanie negatywnej postawy wobec dysfunk-
cjonalnego zachowania. Natomiast nagroda zachêca do podejmowania po-
¿¹danych zachowañ, na przyk³ad przekaz reklamowy mo¿e przekonywaæ
kierowców do zapinania pasów bezpieczeñstwa, ukazywaæ tragiczne skutki
niezapinania ich.

Funkcja etyczna zatem jest w pewnym sensie refleksj¹ nad funkcjo-
nowaniem jednostek i grup w spo³eczeñstwie. Ukazuje zagro¿enia wywo-
³ane postêpem cywilizacyjnym i nadmiern¹ konsumpcj¹ oraz zwi¹zane
z tym patologie spo³eczne.

Inn¹ wa¿n¹ funkcj¹ reklamy spo³ecznej jest funkcja integracyjna.
Przejawia siê ona w podejmowaniu dzia³añ na rzecz pomocy grupom spo-
³ecznym w normalnym ich funkcjonowaniu w spo³eczeñstwie. Dotyczy grup
s³abszych spo³ecznie, na przyk³ad imigrantów, mniejszo�ci etnicznych,
mniejszo�ci seksualnych czy osób niepe³nosprawnych. Przyk³adem kam-
panii spo³ecznej, w której g³ównym bohaterem uczyniono niepe³nospraw-
nych, jest projekt �Kuchnia, salon, sklep�. G³ównym jej przes³aniem by³a
zmiana nastawienia spo³ecznego do problemu niepe³nosprawno�ci. Auto-
rzy reklamy podjêli próbê ukazania tego, ¿e kalectwo nie powinno byæ wy-
rokiem skazuj¹cym niepe³nosprawnych na przebywanie jedynie w swoim
mieszkaniu. Niepe³nosprawny jest osob¹, która chce byæ aktywna spo³ecz-
nie, ale trzeba jej w tym pomóc. Czynnik integracyjny reklamy wynika
z tego, ¿e s³u¿y ona jako ³¹cznik miêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi.
Pomaga równie¿ przywracaæ spo³eczeñstwu grupy wyalienowanych.

�Integracyjno�æ� reklamy jest wynikiem po pierwsze, zbudowania okre-
�lonego komunikatu, w którym k³adzie siê nacisk na konieczno�æ niesie-

14 P. P r o c h e n k o: Z³a reklama dobra. �Brief� 2001, nr 17, s. 68.
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nia pomocy okre�lonej grupie spo³ecznej. Po drugie, jest skutkiem mocy
perswazyjnej komunikatu i czêstotliwo�ci jego nadawania. Obie te formy
wystêpuj¹ najczê�ciej ³¹cznie. Przyk³adowo, w kampanii spo³ecznej na rzecz
u�wiadomienia Polakom, kim jest uchod�ca, wykorzystano reklamê �Jak
Polak z Polakiem�, w której zastosowano te dwie formy. Ukazano miano-
wicie dwóch mê¿czyzn, którzy siê spotkali w warszawskim metrze w okre-
sie przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Jeden z nich pokazuje drugiemu
kupion¹ choinkê, po czym rozpoczyna rozmowê, wymawiaj¹c kilka razy s³o-
wo �choinka�. Jest przekonany, ¿e jego rozmówca nie mówi po Polsku, ma
bowiem inny kolor skóry. W odpowiedzi z ust czarnoskórego mê¿czyzny
wydobywa siê kilka pierwszych wersów góralskiej kolêdy Oj, malu�ki, ma-
lu�ki. Wtedy zaczynaj¹ rozmawiaæ � �Jak Polak z Polakiem�15. Wywo³a-
nie refleksji na temat poziomu tolerancji w spo³eczeñstwie wobec �innego�
pomaga uzyskaæ grupom mniejszo�ciowym wy¿szy poziom zrozumienia
i akceptacji spo³ecznej16.

Kolejn¹ istotn¹ funkcj¹ reklamy spo³ecznej jest edukacja. Przekaz za-
warty w kampaniach spo³ecznych ma w wiêkszo�ci wypadków cechy i wa-
lory edukacyjne. Reklamy bowiem promuj¹ okre�lone, po¿¹dane zachowa-
nia, na przyk³ad jazdê samochodem z zapiêtymi pasami, bezpieczn¹ jazdê
samochodem, ¿ycie w trze�wo�ci, ochronê przyrody. Wspóln¹ cech¹ wiêk-
szo�ci kampanii spo³ecznych jest promowanie pozytywnych zachowañ, spo-
³ecznie po¿¹danych i potrzebnych. Z funkcj¹ t¹ wi¹¿e siê problem sku-
teczno�ci reklamy. W wypadku reklam komercyjnych o skuteczno�ci kam-
panii wnioskujemy na podstawie takich wska�ników, jak: zapamiêta-
nie i zrozumienie reklamy, znajomo�æ produktu, zmiana wizerunku mar-
ki oraz deklarowana chêæ nabycia produktu. Natomiast w reklamach spo-
³ecznych bada siê, czy reklama dotar³a do odbiorcy, czy siê podoba³a, czy
jest pamiêtana i w³a�ciwie zrozumiana przez osoby, dla których by³a prze-
znaczona. Ocena skuteczno�ci oddzia³ywania na zmianê okre�lonych po-
staw jest trudna z uwagi na to, ¿e celem wiêkszo�ci reklam jest oddzia³y-
wanie d³ugoterminowe, a nie tylko ograniczone do czasu trwania samej
kampanii. Nale¿y zatem prowadziæ badania ewaluacyjne w d³u¿szym od-
cinku czasu.

15 W. C i e � l a k: Kino akcji spo³ecznych w pa�mie najwy¿szej ogl¹dalno�ci. W: Pro-
Paganda Dobrych Serc..., s. 143.

16 Grupa mniejszo�ciowa to grupa osób, które ze wzglêdu na swoje cechy fizyczne
czy kulturowe zosta³y wyró¿nione i w spo³eczeñstwie, w którym ¿yj¹, sta³y siê przed-
miotem odmiennego, nierównego traktowania, a tym samym uznaj¹ siê za przedmiot
zbiorowej dyskryminacji. Cechami, które mog¹ byæ odbierane jako wa¿ne, s¹: wygl¹d
zewnêtrzny, wzory zachowañ, styl ¿ycia, jêzyk, cechy kultury, religia, przynale¿no�æ
organizacyjna, dziedzictwo historyczne itp. S³ownik socjologii i nauk spo³ecznych. Red.
G. M a r s h a l l. Warszawa 2004, s. 108.
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Celem reklamy jest przekaz komunikatu od nadawcy do odbiorcy za
pomoc¹ okre�lonych �rodków przekazu. Proces ten jest zazwyczaj jedno-
kierunkowy, od nadawcy do odbiorcy. Nie wystêpuje sprzê¿enie zwrotne.
O sukcesie reklamy w du¿ym stopniu decyduje nadawca. Funkcjonuje on
jako czynnik motywuj¹cy do kszta³towania i zmiany postaw przez odbior-
cê. Zak³ada siê, ¿e nadawca komunikatu uruchamia potrzeby identyfika-
cji odbiorcy i przyczynia siê do wzrostu efektu perswazyjnego komunikatu.
Identyfikacja mo¿e byæ oparta albo na podziwie, albo na empatii (z osob¹
lub sytuacj¹), albo na rozpoznaniu (osoby, stereotypu, sytuacji)17.

Zatem od cech nadawcy w du¿ym stopniu zale¿y skuteczno�æ rekla-
my. Warto bli¿ej przyjrzeæ siê cechom nadawcy, które wp³ywaj¹ na sku-
teczno�æ jej oddzia³ywania. Wyró¿nia siê dwie cechy nadawcy determinu-
j¹ce wp³yw na odbiorcê. Pierwsza zwi¹zana jest z wiedz¹ fachow¹ nadawcy,
druga � z zaufaniem, jakie budzi18. Nadawca uznany jest za eksperta wte-
dy, gdy wykonuje wa¿ny spo³ecznie zawód, gdy ma do�wiadczenie, spe-
cjalne umiejêtno�ci. Powo³uje siê on zazwyczaj na informacje zwi¹zane
z wiedz¹ i w³asnym do�wiadczeniem. Cieszy siê on zaufaniem, je�li uzna-
wany jest za osobê uczciw¹ i w szczery sposób przekazuj¹c¹ wiedzê. Oce-
na zaufania jest czêsto oparta na reputacji nadawcy komunikatu rekla-
mowego. Przyk³adowo, w kampanii spo³ecznej na rzecz przeciwdzia³ania
AIDS wykorzystano wizerunek koszykarza Earvina �Magic� Johnsona,
który zarazi³ siê tym wirusem. Bêd¹c idolem wielu m³odych ludzi, swoim
dzia³aniem wp³yn¹³ na zmianê postawy m³odzie¿y wobec ludzi chorych na
tê chorobê. M³odzi ludzie w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas zaczêli ak-
ceptowaæ ludzi chorych na AIDS w swoim towarzystwie.

Problem komunikacji w reklamie wi¹¿e siê z kwesti¹ budowy komuni-
katu. W komunikacie zawarte s¹ informacje kontekstowe i pozakontek-
stowe19. Pierwsze maj¹ za zadanie przekazanie wiedzy o przedmiocie ko-
munikowania, a drugie � wywo³anie emocji. Tre�ci zawarte w komuni-
katach najczê�ciej s¹ przekazywane w postaci my�li, idei, obrazów.  Infor-
macje kontekstowe dostarczaj¹ obiektywnych wiadomo�ci i racjonalnych
argumentów przemawiaj¹cych za podjêciem lub zaprzestaniem okre�lonych
dzia³añ. Informacje pozakontekstowe zawieraj¹ komunikaty emocjonalne,
na przyk³ad strach, humor, nostalgiê, staraj¹c siê wywo³aæ emocje i w ten
sposób wp³yn¹æ na postawy i podejmowanie okre�lonych dzia³añ (np. po-
przez drastyczne ukazanie skutków dotychczasowego postêpowania).
W reklamie spo³ecznej te dwa typy informacji wystêpuj¹ zazwyczaj ³¹cz-

17 A. J a c h n i s, J.F. Te r e l a k: Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz
1998, s. 227.

18 Ibidem, s. 229.
19 Ibidem, s. 234.
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nie. Nawet je�li komunikat zawiera informacje obiektywne (np. ile osób
rocznie ginie w wypadkach samochodowych), to jego celem jest wywo³a-
nie okre�lonych emocji w celu zmiany zachowañ spo³ecznych.

Komunikat zawarty w przekazie reklamowym mo¿e zawieraæ przekaz
pe³ni¹cy funkcjê wzorca zachowañ, na przyk³ad w kampanii na rzecz picia
mleka przez dzieci wystêpuj¹ znane osoby �wiata kina, muzyki i sportu
zachêcaj¹ce do picia tego napoju. Staj¹ siê one wzorami do na�ladowania.

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na skuteczno�æ reklamy jest slo-
gan reklamowy, który stanowi zazwyczaj has³o sygnuj¹ce reklamê20. Slo-
gan reklamowy pe³ni funkcjê manifestacyjn¹. Przez niego realizowana jest
manifestacja pogl¹dów, idei. W³a�ciwie skonstruowany slogan wp³ywa na
koñcowy sukces reklamy spo³ecznej. Dziêki niemu ludzie identyfikuj¹ pro-
blem przedstawiony w przekazie reklamowym. Has³a towarzysz¹ce nie-
którym kampaniom reklamowym wchodz¹ do jêzyka potocznego, utrwa-
laj¹c siê na d³ugo w �wiadomo�ci spo³ecznej21. Mo¿na wspomnieæ tutaj
o kampanii na rzecz usuniêcia kija baseballowego z pó³ek sklepowych. Ha-
s³o sformu³owane przez artystê Andrzeja P¹gowskiego �S³u¿y do grania,
nie do zabijania� wywo³a³o szerok¹ dyskusjê w Polsce na temat narzêdzi
wykorzystywanych przez m³odych ludzi w aktach agresji. W wyniku tej
ogólnonarodowej dyskusji w 1998 roku wprowadzono zakaz sprzedawa-
nia kijów baseballowych.

W ramach dyskusji nad funkcjami reklamy spo³ecznej pojawia siê py-
tanie: W jakim zakresie reklama pe³ni funkcje pozytywne? Na podstawie
analizy literatury przedmiotu mo¿emy wskazaæ na takie pozytywne spo-
³eczne funkcje reklamy, jak22:

1) skutki dla odbiorcy � reklama:
� stymuluje spo³eczne interakcje,
� wzmacnia spo³eczn¹ kontrolê,
� pobudza potrzeby ze wzglêdu na spo³eczne zró¿nicowanie

w �wiecie produktów,
� podtrzymuje pozory niwelowania spo³ecznych przeciwieñstw;

2) skutki dla spo³eczeñstwa � reklama:
� stymuluje innowacje,
� propaguje zachowania konformistyczne.

Na ostatni aspekt funkcji reklamy w spo³eczeñstwie zwraca uwagê
Heidrun Abromeit, który wskazuje na funkcje reklamy w stabilizowaniu
systemu spo³ecznego. Dla niego reklama wobec jednostek pe³ni funkcje spo-

20 Problematykê sloganu w reklamie od strony jêzykowej, teoretycznej, socjolo-
gicznej, psychologicznej, kulturowej i filozoficznej omawia: M. K o c h a n: Slogany
w reklamie i polityce. Warszawa 2002.

21 K. L e ñ: Reklama spo³eczna jako �sumienie�..., s. 140.
22 Th. K u t s c h, G. W i s w e d e: Wirtschaftssoziologie..., s. 230.
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³ecznej kontroli i integracji w systemie gospodarczym i spo³ecznym23. Zna-
czenie reklamy w spo³eczeñstwie przejawia siê w tym, ¿e jest immanent-
n¹ czê�ci¹ porz¹dku spo³ecznego24.

�Dzieciñstwo bez przemocy�
jako przyk³ad reklamy spo³ecznej

Kampania: �Dzieciñstwo bez przemocy� zosta³a zainicjowana przez
Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopol-
skie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie �Niebieska Linia� oraz Fun-
dacjê �Dzieci Niczyje�25. Kampania spo³eczna obejmowa³a trzy podstawo-
we nurty:
� pierwszy � koncentrowa³ siê na tak zwanych debatach lokalnych, czy-

li spotkaniach z udzia³em przedstawicieli �rodowiska lokalnego (decy-
denci, przedstawiciele �wiata kultury, nauki, mediów); w czasie debat
poszukiwano mo¿liwo�ci skutecznego pomagania dzieciom krzywdzo-
nym i zaniedbywanym w danej gminie;

� nurt drugi � obejmowa³ tak zwane debaty regionalne (konferencje
wojewódzkie), które by³y przygotowywane i prowadzone na przyk³ad
przez pe³nomocników zarz¹dów województw ds. rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych;

� trzeci � to dzia³ania centralne zwi¹zane z przekazami medialnymi
oraz doprowadzeniem do konferencji lub debaty w polskim parlamen-
cie na temat przeciwdzia³ania przemocy wobec dzieci.
Ciekawym rozwi¹zaniem by³y powo³anie tak zwanych ambasadorów

idei pomagania dzieciom. Osoby te sta³y siê animatorami dzia³añ w swo-
im �rodowisku lokalnym. Zadaniem ambasadora by³o przeprowadzenie
debaty w �rodowisku lokalnym i opracowanie lokalnej informacji dotycz¹-
cej zjawiska krzywdzenia dzieci oraz dzia³aj¹cych placówek udzielaj¹cych
pomocy dzieciom; przygotowanie organizacyjne i poprowadzenie debaty;
kontakt z lokalnymi mediami.

Nie by³a to pierwsza akcja nawo³uj¹ca do dbania o dobro dziecka, jed-
nak jej nowatorstwo polega³o na szerokim zasiêgu dzia³añ edukacyjno-

23 H. A b r o m e i t: Das Politische in der Werbung: Wahlwerbung und Wirtschaftswer-
bung in Bundesrepublik. Opladen 1972, s. 117.

24 G. W i s w e d e: Soziologie. Lehrbuch für den wirtschafts- und sozialwissenscha-
ftlichen Bereich. Landsberg/Lech 1991, s. 440.

25 Opracowano na podstawie: [http://www.przemoc.com.pl/].
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-medialnych kampanii. Dzia³ania by³y prowadzone na dwóch p³aszczy-
znach, które obejmowa³y zarówno akcje medialne, jak i edukacyjne na te-
renie ca³ego kraju. W czasie od 30 marca do 31 lipca 2001 roku (I etap)
w kampaniê medialn¹ zaanga¿owa³o siê 37 stacji telewizyjnych, 113 roz-
g³o�ni radiowych i ponad 200 czasopism lokalnych i ogólnopolskich, w któ-
rych ukaza³o siê ponad 900 artyku³ów na temat krzywdzenia dzieci. Emi-
towany by³ spot telewizyjny i dwa spoty radiowe. Na ulicach miast roz-
mieszczono ponad 1 tys. billboardów oraz ponad 3 tys. city-lightów (pla-
katów przystankowych). Do II etapu kampanii (wrzesieñ � grudzieñ), tj.
akcji edukacyjnej, w³¹czy³o siê wydawnictwo Edipresse, które przygotowa³o
i przes³a³o do 7 tys. przedszkoli plakat �Dzieciñstwo bez przemocy�. W ra-
mach kampanii dokonano dystrybucji ponad 20 tys. plakatów do wnêtrz
i 150 tys. ulotek i plakatów edukacyjnych.

Najwa¿niejszym zadaniem by³o zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na zja-
wisko przemocy domowej i przekonanie opinii publicznej, ¿e przemoc
w rodzinie nie jest jedynie problemem marginesu spo³ecznego. Do g³ów-
nych celów kampanii mo¿na zaliczyæ: zwiêkszenie spo³ecznego zaanga¿o-
wania w sprawy przeciwdzia³ania przemocy wobec dzieci; edukacjê spo-
³eczn¹ dostarczaj¹c¹ wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach ra-
dzenia sobie z tym problemem; promocjê pozytywnych rozwi¹zañ meryto-
rycznych, organizacyjnych, prawnych i zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem
przemocy wobec dzieci; motywowanie spo³eczno�ci lokalnych i instytucji
do podejmowania dzia³añ na rzecz dzieci krzywdzonych; ulepszanie sys-
temu pomocy rodzinom oraz rozwijanie konstruktywnych umiejêtno�ci
i postaw rodzicielskich. Kampania mia³a trafiæ do przedstawicieli s³u¿b
i instytucji pracuj¹cych z dzieæmi oraz udzielaj¹cych pomocy dzieciom
krzywdzonym (pedagodzy, pracownicy �wietlic socjoterapeutycznych
i �rodowiskowych, psycholodzy, pracownicy socjalni, policjanci, przedstawi-
ciele s³u¿by zdrowia, ksiê¿a i inni) oraz przedstawicieli w³adz lokalnych,
aby zwiêkszyæ dynamikê powstawania zasobów instytucjonalnych, mate-
rialnych i personalnych, niezbêdnych do skutecznego pomagania ofiarom
przemocy, a tak¿e poprawiæ skuteczno�æ interwencji podejmowanych przez
odpowiednie s³u¿by wobec sprawców przemocy.

W zwi¹zku z kampani¹ �Dzieciñstwo bez przemocy� zawi¹zano koali-
cjê pomagaj¹cych dzieciom organizacji i instytucji, których wspólnym ce-
lem jest powstrzymanie przemocy wobec dzieci. W 2001 roku do koalicji
nale¿a³o ponad 830 organizacji, instytucji i osób prywatnych z ca³ej Pol-
ski; w wiêkszo�ci byli to cz³onkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Osób,
Organizacji Pomagaj¹cych Ofiarom Przemocy w Rodzinie �Niebieska
Linia�.

Akcja przeciwko przemocy wobec dzieci by³a niew¹tpliwie jedn¹ z wiêk-
szych akcji spo³ecznych w Polsce, w któr¹ intensywnie zaanga¿owa³y siê
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pojedyncze osoby, instytucje oraz media ogólnopolskie i lokalne. Kampa-
nia ta cechowa³a siê ró¿norodno�ci¹ �rodków oddzia³ywania. Wykorzysta-
no w jej ramach ró¿ne formy komunikacji publicznej. Do najwiêkszych suk-
cesów zaliczyæ mo¿na przerwanie zmowy milczenia na temat przemocy
wobec dzieci zarówno w rodzinach marginesu, jak i w tak zwanych po-
rz¹dnych rodzinach. Podjêta publiczna debata uzmys³owi³a spo³eczeñstwu
skalê i wagê problemu przemocy w rodzinie. Sta³a siê ona swego rodzaju
sumieniem spo³ecznym.

Zakoñczenie

Znaczenie reklamy spo³ecznej w naszym spo³eczeñstwie ro�nie wraz
z wzrostem hedonistycznego nastawienia do ¿ycia. Zauwa¿alne jest to
w sferze konsumpcji. W coraz wiêkszym stopniu Polacy s¹ nastawieni na
osi¹ganie przyjemno�ci w konsumpcji26. Wizja konsumenta przyjemno�ci
i upadku jego moralno�ci jest coraz bardziej realna w spo³eczeñstwie wspó³-
czesnym. Zagro¿eniem jest �etyka hedonizmu�, w której d¹¿enie do prze-
¿ywania rozkoszy, przyjemno�ci i przygody determinuje zachowanie ludzi.
G³ównym problemem zachowañ konsumenckich pod wp³ywem tej etyki jest
brak umiaru w zakupach, czyli konsumowanie �dla samej konsumpcji�.

Rozwój reklamy spo³ecznej jako sumienia spo³ecznego jest konsekwen-
cj¹ tego stanu rzeczy. Na pytanie: Czy reklama spo³eczna mo¿e w jaki�
sposób wp³yn¹æ na zachowania spo³eczne w celu u�wiadomienia ludziom
zagro¿enia p³yn¹cego z konsumpcyjnego stylu ¿ycia? � trudno w sposób
jednoznaczny odpowiedzieæ. Na podstawie badañ skuteczno�ci niektórych
reklam spo³ecznych27 mo¿na s¹dziæ, ¿e sk³oni³y one odbiorców do refleksji
nad problemami poruszanymi w przekazach reklamowych. Jednak¿e nie
zawsze udaje siê twórcom reklamy sk³oniæ odbiorcê do dzia³añ prospo³ecz-
nych. Sukcesem jest u�wiadomienie innym istnienia problemu i pobudze-
nie spo³ecznego sumienia.

26 Z badañ w³asnych zrealizowanych w 2003 r na reprezentacyjnej ogólnopolskiej
próbie badawczej wynika, ¿e typ konsumenta nastawionego na osi¹ganie przyjemno-
�ci jest coraz powszechniejszy w�ród Polaków. F. B y l o k: Konsumpcja w Polsce i jej
przemiany w okresie transformacji. Czêstochowa 2005, s. 376�378.

27 Szerzej w: D. M a i s o n, R. B r u i n: Wp³yw badañ na skuteczno�æ spo³ecznej kam-
panii reklamowej. W: ProPaganda Dobrych Serc..., s. 148�171.
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Udzia³ Hiszpanii w kszta³towaniu
Partnerstwa Euro�ródziemnomorskiego

Unii Europejskiej

Wstêp

Celem niniejszego artyku³u jest próba przedstawienia wk³adu Hiszpa-
nii w relacje z pañstwami Maghrebu i Maszreku1 w ramach Wspólnej Po-
lityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, w tym realizowa-
nego od 1995 roku Partnerstwa Euro�ródziemnomorskiego. Powi¹zania
Hiszpanii z pañstwami arabskimi maj¹ wielowiekow¹ i bogat¹ tradycjê2,
co sprawia, ¿e kraj ten odgrywa znacz¹c¹ rolê w procesie kszta³towania
dialogu euro�ródziemnomorskiego. Ze wzglêdu na swoje geopolityczne usy-
tuowanie Hiszpania, podobnie jak Francja i W³ochy,  wydaje siê najbar-
dziej predestynowana do realizacji tak zwanego wymiaru �ródziemnomor-
skiego WPZiB. G³ównym celem tego wymiaru polityki unijnej, jak i pozo-
sta³ych (wymiaru wschodniego  czy pó³nocnego) jest stabilizowanie  sytu-
acji w najbli¿szym �rodowisku miêdzynarodowym Unii przez stosowanie
�rodków ekonomicznych i politycznych.

1 Maghreb (z arab. � �zachód�) obejmuje Maroko, Algieriê, Tunezjê, Libiê, a cza-
sami Mauretaniê. Maszrek (z arab. � �wschód�) obejmuje Egipt, Jordaniê, Liban,
Autonomiê Palestyñsk¹, Syriê.

2 Szerzej: É. L é v i - P r o v e n ç a l: Cywilizacja arabska w Hiszpanii. Prze³. R. S t r y -
j e w s k i. Warszawa 2006.

13 Studia Politicae...
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Geneza i podstawy prawne WPZiB oraz WEPBiO
Unii Europejskiej

Kwestia udzia³u Hiszpanii w kszta³towaniu Partnerstwa Euro�ród-
ziemnomorskiego nierozerwalnie ³¹czy siê z powstaniem koncepcji inte-
gracji w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa WE, która zo-
sta³a zinstytucjonalizowana w ramach II filaru UE z dniem 1 listopada
1993 roku. Wydarzenie to znacznie przyczyni³o siê do zdynamizowania
polityki unijnej w basenie Morza �ródziemnego, dlatego te¿ gwoli �cis³o-
�ci nale¿y nakre�liæ ogólne rysy powstawania polityki zagranicznej UE,
a nastêpnie wykazaæ, z jakich wzglêdów po³udniowe wybrze¿e Morza �ród-
ziemnego sta³o siê w ostatnim czasie tak wa¿nym kierunkiem wspólnych
dzia³añ UE.

Pocz¹tki zacie�niania wspó³pracy w zakresie polityki zagranicznej siê-
gaj¹ roku 1970, kiedy to w wyniku prac tak zwanego Komitetu Davigno-
na dnia 27 pa�dziernika dosz³o do przyjêcia przez ministrów spraw za-
granicznych pañstw cz³onkowskich WE raportu luksemburskiego powo-
³uj¹cego now¹ instytucjê � Europejsk¹ Wspó³pracê Polityczn¹ (EWP)3.
Postulowano w nim przede wszystkim skorelowanie polityk zagranicznych
pañstw cz³onkowskich i zapewnienie rosn¹cej odpowiedzialno�ci WE za
sprawy �wiatowe4. Zapisy tego¿ raportu sta³y siê g³ównymi wytycznymi
wspólnotowej polityki zagranicznej a¿ do dnia 1 listopada 1993 roku.
Wcze�niej jednak, dnia 1 lipca 1987 roku, na mocy Jednolitego Aktu Euro-
pejskiego EWP uzyska³a podstawê prawn¹. Mimo to, jak wskazuje Ryszard
Ziêba, zwiêkszenie kompetencji nie przyczyni³o siê do znacznego wzrostu
efektywno�ci zewnêtrznych dzia³añ dyplomatycznych pañstw ówczesnej
�dziewi¹tki�5.

Potrzeba by³o impulsu z zewn¹trz, aby polityczna integracja pañstw
WE zaczê³a siê bardziej dynamicznie kszta³towaæ. Warunki takie pojawi-
³y siê wraz z wydarzeniami, jakie mia³y miejsce w systemie miêdzynaro-
dowym na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku

3 Wcze�niejszymi inicjatywami w tym zakresie by³y m.in.: plan Plevena (24 pa�-
dziernika 1950 r.),  Traktat o Europejskiej Wspólnocie Politycznej (10 marca 1953 r.),
dwa Plany Foucheta z 1961 r. Z powodu rozbie¿no�ci interesów poszczególnych pañstw
Wspólnoty plany te  nigdy nie wesz³y w ¿ycie. Szerzej zob.: K. W i a d e r n y - B i d z i ñ -
s k a: Polityczna integracja Europy Zachodniej. Toruñ�Warszawa 1999.

4 R. Z i ê b a: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa Unii Europejskiej. War-
szawa 2007, s. 25.

5 I d e m: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa Unii Europejskiej. War-
szawa 2005, s. 11.
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(m.in. Jesieñ Ludów, zjednoczenie Niemiec, upadek ZSRR, I kryzys w Za-
toce Perskiej, konflikt na Ba³kanach). Pañstwa WE zdawa³y sobie sprawê
z tego, ¿e rozpad dwubiegunowego �wiata, a tak¿e nowe wyzwania w re-
gionach pozaeuropejskich musz¹ prowadziæ do przewarto�ciowania w po-
lityce Wspólnot, o ile chc¹ one w przysz³o�ci odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w miê-
dzynarodowym uk³adzie si³.

Na pocz¹tku 1990 roku z pierwszym projektem zacie�nienia wspó³pracy
w dziedzinie gospodarczej i politycznej oraz propozycj¹ poszerzenia roz-
mów dotycz¹cych polityki zagranicznej o kwestie bezpieczeñstwa wyst¹-
pi³ rz¹d Belgii. Niespe³na miesi¹c pó�niej, tj. 19 kwietnia 1990 roku, pre-
zydent Francji François Mitterrand i kanclerz RFN Helmut Kohl przed-
stawili wspóln¹ propozycjê rozszerzenia zakresu politycznego dzia³ania
planowanej Unii Europejskiej na sprawy wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa oraz problemy wewnêtrzne i wymiaru sprawiedliwo�ci6.
Nowa UE mia³a ponadto byæ bli¿sza obywatelom, dzia³aæ w sposób bar-
dziej skuteczny, spójny i czytelny. Projekt ten spotka³ siê z przychylnym
nastawieniem wiêkszo�ci pañstw (oprócz Wielkiej Brytanii) i sta³ siê pod-
staw¹ do opracowywanej podczas przewodnictwa Luksemburgu (1 stycz-
nia � 1 lipca 1991 r.) nowej struktury przysz³ej Unii Europejskiej. O ile
sam podzia³ UE na trzy g³ówne filary nie budzi³ wiêkszych zastrze¿eñ
pañstw �dwunastki�, to od pocz¹tku zarysowa³ siê spór dotycz¹cy zakresu
jej wspólnej polityki obrony. Francja i Niemcy, wspierane przez Hiszpa-
niê7, Belgiê i Luksemburg reprezentowa³y wspólne stanowisko opieraj¹ce
siê na przekonaniu o potrzebie budowania silnej polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa w ramach UE, ³¹cznie z próbami wcielenia w przysz³o�ci
Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) do struktur UE w charakterze jej ra-
mienia obronnego. Przeciwne stanowisko reprezentowa³a Wielka Bryta-
nia, popierana przez Portugaliê, Holandiê i Daniê, która postulowa³a za-
cie�nienie wspó³pracy w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeñstwa, jednak w kwestiach obronno�ci uwa¿a³a, ¿e UZE powinna na-
dal byæ autonomiczn¹ struktur¹8; ca³o�æ procesu integracji w tej dziedzi-
nie nie powinna bynajmniej zagra¿aæ relacjom z NATO, NATO powinno
pozostaæ g³ównym i jedynym gwarantem bezpieczeñstwa dla Europy. Osta-
tecznie w trakcie d³ugich negocjacji tymczasowo zaakceptowano propozy-

6 K. £ a s t a w s k i: Od idei do integracji europejskiej. Warszawa 2004, s. 275.
7 Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e po wyborach parlamentarnych w 1996 r.,

kiedy do w³adzy w Hiszpanii dosz³o Partido Popular z José Marí¹ Aznarem na czele,
stanowisko Hiszpanii zaczê³o ulegaæ stopniowej zmianie, widz¹c g³ównego gwaranta
bezpieczeñstwa przede wszystkim w Pakcie Pó³nocnoatlantyckim, o czym szerzej
w paragrafie trzecim.

8 R. Z i ê b a: Wspólna polityka zagraniczna..., Warszawa 2005, s. 13.

13*
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cjê Wielkiej Brytanii9. Dnia 7 lutego 1992 roku ministrowie spraw zagra-
nicznych �dwunastki� podpisali Traktat o Unii Europejskiej w Maastricht,
wprowadzaj¹cy trzy filary wspó³pracy europejskiej na polu gospodarczym,
politycznym (WPZiB zast¹pi³a dotychczas istniej¹c¹ EWP) i wymiaru spra-
wiedliwo�ci. Traktat wszed³ w ¿ycie 1 listopada 1993 roku.

Podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej i instytucjonalne wyodrêbnie-
nie WPZiB w ramach UE mia³o zapocz¹tkowaæ niezakoñczon¹ po dzieñ
dzisiejszy polemikê na temat obronno�ci UE. W gronie zwolenników ujêcia
funkcjonalnego integracji europejskiej coraz bardziej dynamiczna integra-
cja w dziedzinie gospodarczej musia³a, zgodnie z zasad¹ spill over, poci¹-
gaæ za sob¹ rozwój instrumentów politycznych UE na innych p³aszczy-
znach dzia³ania. Dodatkowo pogarszaj¹ca siê sytuacja na Ba³kanach,
a zw³aszcza pó�niejsza interwencja NATO w Kosowie, u�wiadamia³y co-
raz wiêkszemu gronu polityków, ¿e wypracowanie wspólnej polityki obro-
ny jest konieczne.

Kolejna nowelizacja TUE z Amsterdamu, podpisana 2 pa�dziernika
1997 roku (wesz³a w ¿ycie od 1 maja 1999 r.) nie stanowi³a ¿adnego prze-
³omu w kwestiach polityki zagranicznej i obronno�ci �piêtnastki�. Wskazy-
wano jedynie na nadzieje, jakie pañstwa cz³onkowskie wi¹¿¹ z przysz³¹
wspó³prac¹ miêdzy UE a UZE. Powtórzono g³ówne cele WPZiB, jakimi by³y
przede wszystkim: ochrona wspólnych warto�ci zgodnie z kart¹ NZ, wspie-
ranie wspó³pracy miêdzynarodowej i konsolidacja demokracji. Ponadto
wskazano na piêæ instrumentów, które maj¹ s³u¿yæ ich osi¹gniêciu, tj. za-
sady i ogólne wytyczne, wspólne strategie, wspólne stanowiska, wspólne
dzia³ania, systematyczna wspó³praca miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
Jednym z wa¿niejszych osi¹gniêæ by³o uzyskanie przez UE mo¿liwo�ci
wykorzystania UZE do prowadzenia misji petersberskich10. Interesy cz³on-
ków UE by³y jednak nadal do�æ rozbie¿ne, czê�æ pañstw cz³onkowskich
(przede wszystkim Niemcy i Francja, popierane m.in. przez Hiszpaniê)

9 Artyku³ B traktatu z Maastricht w ten sposób ujmuje kwestie wspólnej polity-
ki bezpieczeñstwa i obrony UE: �[...] assert its identity on the international scene, in
particular through the implementation of a common foreign and security policy inclu-
ding the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to
a common defence� [http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
(21.09.2007)].

10 UE mog³a rozpocz¹æ realizacjê tych misji, ale ich wdra¿aniem mia³a zajmowaæ
siê nadal UZE. Ponadto w dziedzinie WPZiB traktat amsterdamski wprowadzi³ kilka
nowych rozwi¹zañ instytucjonalnych: utworzono stanowisko Wysokiego Przedstawi-
ciela ds. WPZiB, który mia³ kierowaæ now¹ Komórk¹ Planowania Politycznego i Wcze-
snego Ostrzegania; uzgodniono, ¿e do wdra¿ania wspólnych strategii Rady Europejskiej
ma byæ stosowane g³osowanie wiêkszo�ci¹ kwalifikowan¹ z mo¿liwo�ci¹ wstrzyma-
nia siê od g³osu. Por. Unia Europejska � organizacja i funkcjonowanie. Red. M. C i n i.
Warszawa 2007, s. 328�337.
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d¹¿y³a do uwspólnotowienia WPZiB, z kolei Wielka Brytania chcia³a utrzy-
maæ miêdzyrz¹dowy charakter II filaru Unii. Nadal najwiêksze trudno�ci
budzi³ brak wypracowania wspólnej i spójnej koncepcji europejskiej poli-
tyki obrony.

Prze³omem okaza³ siê 27 pa�dziernika 1998 roku, kiedy na nieformal-
nym spotkaniu szefów pañstw i rz¹dów z Pörtschach premier Tony Blair
zaprezentowa³ zmianê stanowiska w odniesieniu do WPZiB. Maj¹c na
uwadze sytuacjê w Bo�ni i w Kosowie, wskaza³ na s³abo�ci prowadzonej
dotychczas polityki zagranicznej UE i nawo³ywa³ do stworzenia nowocze-
snych si³ europejskich, które by³yby zdolne do przeprowadzenia operacji
w sytuacjach kryzysowych11. Od tej pory zaczêto organizowaæ wiele kon-
ferencji i spotkañ, na których przedstawiciele pañstw cz³onkowskich UE
starali siê wypracowaæ ramy dzia³ania Wspólnej Europejskiej Polityki Bez-
pieczeñstwa i Obrony jako �skrzyd³a obronnego� WPZiB. Do najwa¿niej-
szych z nich nale¿a³y: szczyt UE w Saint-Malo w grudniu 1998 roku,
szczyt UE w Kolonii w czerwcu 1999 roku, szczyt UE w Helsinkach
w grudniu 1999 roku i szczyt UE w Laeken w 2001 roku12. Szczególnie
istotny okaza³ siê szczyt UE w Kolonii, gdzie po raz pierwszy ma³ymi lite-
rami zapisano nazwê nowej kategorii politycznej, która brzmia³a: �wspól-
na europejska polityka w dziedzinie bezpieczeñstwa i obrony� (pó�niejsze
CEPSD)13. Ostatecznie wszystkie postanowienia wypracowane w ci¹gu ko-
lejnych szczytów znalaz³y swój wyraz w zapisach drugiej nowelizacji TUE
wypracowanej na szczycie Rady Europejskiej w Nicei w 2001 roku. Obec-
nie prowadzona polityka zagraniczna UE, równie¿ w basenie Morza �ród-
ziemnego, opiera siê w³a�nie na tym dokumencie, dlatego te¿ warto wy-
punktowaæ najwa¿niejsze jego postanowienia w zakresie wspólnej polity-
ki zagranicznej pañstw UE:
� przekszta³cenie dotychczasowego Komitetu Politycznego w Komitet Po-

lityczny i Bezpieczeñstwa, który bêdzie sprawowa³ polityczn¹ i strate-
giczn¹ kontrolê nad operacjami w stanach kryzysu; ponadto utworzo-
no Komitet Wojskowy UE oraz Sztab Wojskowy UE;

� rozbudowa Centrum Satelitarnego odpowiedzialnego za interpretacjê
zdjêæ satelitarnych i przekszta³cenie go w agendê UE;

� przejêcie przez UE kompetencji UZE w zakresie zadañ humanitarnych,
ratownictwa, misji utrzymania pokoju oraz zarz¹dzania kryzysami,
w tym przywracania pokoju14;

11 Traktat Nicejski. Red. A. P o d r a v a. Lublin 2001, s. 150�151.
12 Szerzej: R. Z i ê b a: Europejska to¿samo�æ bezpieczeñstwa i obrony. Warszawa

2000.
13 I d e m: Unia Europejska jako aktor stosunków miêdzynarodowych. Warszawa

2003, s. 109.
14 [http://ec.europa.eu/comm/nice_treaty/index_en.htm (24.09.2007)].
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� postanowione o powstaniu si³ szybkiego reagowania (do 2003 r. UE po-
winna byæ w stanie wystawiæ i rozmie�ciæ w ci¹gu 60 dni i na okres co
najmniej 1 roku si³y zbrojne z³o¿one z 50 tys. � 60 tys. ¿o³nierzy do
realizacji pewnego zakresu misji petersberskich)15;
W trakcie obrad wskazano ponadto na konieczno�æ rozwoju wywiadu

strategicznego, poprawê transportu morskiego i powietrznego, wzmocnie-
nie zdolno�ci operacyjnych na innych szczeblach (dowodzenie, mobilno�æ,
wywiad). Na szczycie w Nicei uregulowano tak¿e stosunki z pañstwami
cz³onkowskimi NATO, wskazano na ci¹g³o�æ wspó³pracy miêdzy UE a NATO
zarówno w czasie kryzysu, jak i w sytuacji pokoju. Podjêto stosowne poro-
zumienia dotycz¹ce wspólnego planowania, (obustronnej dostêpno�ci do
�róde³ i zasobów na potrzeby operacyjne), wspólnego dowodzenia oraz dal-
szej adaptacji systemu planowania obronnego NATO przez UE. Trójk¹t
NATO � UZE � UE zamieni³ siê zatem w relacje NATO � UE16.

Dnia 28 lutego 2002 roku, czyli rok po podpisaniu traktatu nicejskiego,
Konwent UE pod przewodnictwem Valerego Giscarda d�Estainga rozpo-
cz¹³ prace nad Traktatem ustanawiaj¹cym Konstytucje dla Europy, które
trwa³y do czerwca 2003 roku (szczyt w Salonikach). Nowy Traktat mia³
za zadanie usystematyzowaæ dotychczasowe akty prawne, na podstawie
których funkcjonowa³a UE. Wiêkszo�æ ustaleñ traktatu nicejskiego zwi¹-
zana by³a z nowymi rozwi¹zaniami instytucjonalnymi i prawnymi, nato-
miast w kwestii wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa postulo-
wa³, co nastêpuje:
� uzupe³nienie misji petersberskich o wspólne operacje na rzecz rozbro-

jenia, przedsiêwziêcia zapobiegaj¹ce kryzysom i zarz¹dzania kryzysa-
mi oraz zwalczanie terroryzmu,

� szczególn¹ rolê ministra spraw zagranicznych UE, który przewodni-
czy³by Radzie Spraw Zagranicznych Rady Ministrów; ponadto podle-
ga³aby mu specjalna Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych,

� utworzenie Europejskiej Agencji Uzbrojenia, Badañ i Potencja³u Woj-
skowego17.
Du¿ym uznaniem cieszy³ siê pogl¹d, ¿e uchwalenie przez wszystkich

cz³onków traktatu konstytucyjnego UE wp³ynê³oby korzystnie na zdyna-
mizowanie wspó³pracy na polu WPZiB. Konstytucja gwarantowa³aby po-
jawienie siê konkretnych osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki
zagranicznej Unii, precyzyjnie okre�la³aby struktury, mechanizm i narzê-
dzia do sprawnego jej prowadzenia. Hiszpania by³a pi¹tym krajem, który

15 Unia Europejska..., s. 337.
16 Traktat Nicejski...,  s. 162�166.
17 K. £ a s t a w s k i: Od idei do integracji..., s. 385�388; J. B a r c z: Przewodnik po

Traktacie Konstytucyjnym. Warszawa 2005, s. 79�81.
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g³osowa³ nad przyjêciem traktatu konstytucyjnego. Prawie 77% obywate-
li g³osuj¹cych w referendum (20 lutego 2005 r.) opowiedzia³o siê za przy-
jêciem traktatu, jednak¿e niepokoj¹ca by³a wyj¹tkowo niska frekwencja
wynosz¹ca zaledwie 43%.

W odniesieniu do stanowiska Hiszpanii w procesie przygotowañ do
szczytu w Maastricht w 1992 roku kraj ten popar³ stanowisko Niemiec
i Francji, postuluj¹c powstanie skonsolidowanej i silnej polityki zagranicz-
nej i bezpieczeñstwa w ramach UE. Kwestia wcielenia UZE do struktur
UE by³a dla Hiszpanii wa¿na, gdy¿ dopiero wtedy mo¿na by³o mówiæ
o kompletnych strukturach obronnych UE. W�ród hiszpañskiej opinii pu-
blicznej, jak pisz¹ Trevor C. Salmon i sir William Nicole, europeizacja po-
lityki Hiszpanii budzi³a pewien opór, jednak sama ratyfikacja Traktatu
o Unii Europejskiej przez parlament hiszpañski dnia 25 listopada 1992
roku nie spotka³a siê z du¿ym sprzeciwem18.

O wiele wiêkszy wk³ad w dyskusjê na temat II filaru UE Hiszpania
wnios³a przy okazji przygotowañ do konferencji miêdzyrz¹dowej w Am-
sterdamie. W wyniku spotkania Rady Europejskiej na wyspie Korfu
w czerwcu 1994 roku prace przygotowawcze powierzono Grupie Reflek-
syjnej, z³o¿onej z przedstawicieli ministrów spraw zagranicznych pañstw
UE, Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego, którym
mia³ przewodniczyæ sekretarz stanu ds. Wspólnot Europejskich w hiszpañ-
skim MSZ Carlos Westendorp19. Jak zaznaczono ju¿ wcze�niej, konferen-
cja w Amsterdamie nie mia³a zasadniczych implikacji w kszta³towaniu
WPZiB równie¿ dlatego, ¿e po raz kolejny miêdzy pañstwami cz³onkow-
skimi UE dosz³o do podzia³u w zasadniczych kwestiach zwi¹zanych z cha-
rakterem WPZiB i sprawami obronno�ci UE. Ówczesne stanowisko Hisz-
panii dotycz¹ce rozwoju II filaru ilustruje tabela 1.

W wyniku postanowieñ traktatu amsterdamskiego utworzono urz¹d
Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeñstwa. Funkcjê tê od pa�dziernika 1999 roku pe³-
ni ówczesny sekretarz generalny UE Hiszpan Javier Solana, który
w 2004 roku zosta³ wybrany na drug¹ kadencjê.

Podczas rozmów tocz¹cych siê w Kolonii, a nastêpnie w Helsinkach
Hiszpania nie zmieni³a zasadniczo swojego stanowiska w kwestii WPZiB
pomimo zmiany ekipy rz¹dz¹cej. Nowy szef rz¹du José María Aznar
(1996�2004) kontynuowa³ politykê swojego poprzednika. Hiszpania za-
deklarowa³a, ¿e 10% si³ operacyjnych szybkiego reagowania, które mia³y

18 T.C. S a l m o n, W. N i c o l e: Zrozumieæ Uniê Europejsk¹. Prze³. S. B a r k o w -
s k i. Warszawa 2002, s. 603.

19 J. Z a j ¹ c z k o w s k i: Unia Europejska w stosunkach miêdzynarodowych. War-
szawa 2006, s. 75�77.
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Ta b e l a  1
Stanowisko Hiszpanii dotycz¹ce rozwoju II filaru traktatu z Maastricht

� r ó d ³ o: T.C. S a l m o n, W. N i c o l e: Zrozumieæ..., s. 459�460.

powstaæ na mocy traktatu nicejskiego (ratyfikowany przez Parlament Hisz-
panii w grudniu 2001 r.), bêdzie dostarcza³o hiszpañskie wojsko zawodo-
we. Rozwój europejskiej polityki zbrojeniowej zbieg³ siê w czasie z przejê-
ciem przez Hiszpaniê prezydencji w UE w pierwszej po³owie 2002 roku.
W tym czasie uchwalono tak zwany Action Plan for Skills and Mobility21

a tak¿e stworzono podstawy do zawarcia na szczycie UE � NATO dnia
17 marca 2003 roku porozumienia dotycz¹cego wspólnych strategii zwa-
nych Berlin Plus22.

Propozycja Kraje odrzucaj¹ce propozycjêKraje zg³aszaj¹ce poparcie

Zwiêkszenie zakresu sto-
sowania zasady wiêkszo�ci
kwalifikowanej w spra-
wach dotycz¹cych wspól-
nej polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa

W³¹czenie  spraw  obron-
nych do UE

Wyznaczenie osób odpo-
wiedzialnych za wspóln¹
politykê zagraniczn¹ i bez-
pieczeñstwa

Po³¹czenie UZE z UE

Austria, Belgia, Finlandia,
Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Luksemburg,
Niemcy, Portugalia,
Szwecja, W³ochy

Austria, Belgia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holan-
dia, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia, W³ochy

Austria, Dania, Francja,
Hiszpania20, Irlandia,
Portugalia, Szwecja,
Wielka Brytania, W³ochy

Belgia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia,
Niemcy, W³ochy

Dania, Francja, Grecja,
Wielka, Brytania

Dania, Finlandia, Irlandia,
Szwecja, Wielka Brytania

Finlandia, Grecja, Holandia,
Luksemburg, Niemcy

Austria, Dania, Finlandia, Ir-
landia, Luksemburg, Portu-
galia, Szwecja, Wielka Bry-
tania

20 Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e pocz¹tkowo Hiszpania by³a przeciwna koncep-
cji utworzenia stanowiska Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagra-
nicznej i Bezpieczeñstwa, uznaj¹c, ¿e nie stanowi to rozwi¹zania problemu koordy-
nacji dzia³añ miêdzy trzema filarami, a tylko w takim wypadku mo¿na by by³o mó-
wiæ o skuteczno�ci dzia³añ zewnêtrznych Unii. W. N i c o l e, T.C. S a l m o n: Zrozumieæ
Uniê..., s. 608.

21 [http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4058&&&keyword=&auditoria=F
(28.09.2007)].

22 [http://www.nato.int/shape/news/2003/shape_eu/se030822a.htm (28.09.2007)].
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Kraje basenu Morza �ródziemnego23 jako jeden z g³ównych
kierunków WPZiB Unii Europejskiej

Analizuj¹c g³ówne kierunki WPZiB, nale¿y mieæ na uwadze, jak pi-
sze Ryszard Ziêba, ¿e �Unia Europejska stara siê prowadziæ wielokierun-
kow¹ aktywn¹ politykê zagraniczn¹, co odpowiada politycznym ambicjom
przywódców pañstw cz³onkowskich uczynienia z tej organizacji pe³nego
podmiotu globalnych stosunków miêdzynarodowych�24. Zwa¿aj¹c na temat
niniejszego artyku³u, nale¿a³oby siê zastanowiæ nad przyczynami, które
sk³aniaj¹ UE do prowadzenia coraz aktywniejszej polityki w basenie Mo-
rza �ródziemnego. Nasuwa siê zatem kilka podstawowych kwestii, a mia-
nowicie: Z jakich powodów region basenu Morza �ródziemnego jest wa¿-
ny dla UE? Jak¹ specyfikê wykazuje ten region w zwi¹zkach z UE i któ-
re kraje w tych relacjach odgrywa³y najwiêksz¹ rolê? Jakie s¹ g³ówne prze-
szkody w utrzymywaniu poprawnych relacji miêdzy pañstwami w oma-
wianym regionie?

Staraj¹c siê odpowiedzieæ na postawione pytania, nale¿y wskazaæ na
przes³anki geograficzne, historyczne, kulturalno-polityczne i ekonomicz-
ne zainteresowania krajów UE regionem �ródziemnomorskim25. Ju¿ w cza-
sach staro¿ytnych imperium greckie, a nastêpnie imperium rzymskie, za-
biega³o o jak najwiêksze wp³ywy na po³udniowym wybrze¿u Morza �ród-
ziemnego. W ramach rozwa¿añ nad szczególnym miejscem Hiszpanii
w relacjach UE � Pó³nocna Afryka, symbolicznego znaczenia nabiera rok
711. Wtedy to bowiem rozpocz¹³ siê trwaj¹cy kilkaset lat podbój Pó³wyspu
Iberyjskiego przez Arabów, a jego skutki, pocz¹wszy od architektury i jê-
zyka po szczególne zwi¹zki spo³eczno-polityczne, obserwuje siê po dzieñ
dzisiejszy. Po wygnaniu przez Izabelê Katolick¹ i Ferdynanda Aragoñczy-
ka Arabów z ostatniego bastionu arabskiego w Granadzie w 1492 roku,
przez d³ugi czas pañstwa Pó³nocnej Afryki nie stanowi³y pola wiêkszego
zainteresowania dla Europejczyków. Ich uwaga skupi³a siê raczej na po-
szukiwaniach tajemniczego i nieodkrytego dot¹d legendarnego Eldorado
znajduj¹cego siê gdzie� na terytorium Ameryki Po³udniowej lub Pó³noc-
nej. Dopiero z koñcem XVII wieku rozwiniête pañstwa Europy Zachod-

23 W niniejszym artykule pojêcie �kraje basenu Morza �ródziemnego� lub �kraje
�ródziemnomorskie� bêdziemy stosowaæ z wy³¹czeniem Cypru i Malty (cz³onków UE),
Turcji (kraj kandyduj¹cy do UE) oraz Ba³kanów (region, który charakteryzuje siê osob-
n¹ i z³o¿on¹ specyfik¹).

24 R. Z i ê b a: Europejska to¿samo�æ bezpieczeñstwa..., s. 165.
25 J. Z a j ¹ c: Polityka Unii Europejskiej w regionie �ródziemnomorskim. Toruñ 2002,

s. 17�34.
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niej skierowa³y swoj¹ uwagê na z³o¿a surowcowe na terenach Pó³nocnej
Afryki, rozpoczê³a siê epoka niewolnictwa i kolonializmu.

Formalnie, proces dekolonizacji nast¹pi³ dopiero po II wojnie �wiato-
wej na mocy postanowieñ Karty ONZ oraz Deklaracji Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ z 1960 roku (przyznanie niezale¿no�ci krajom i narodom kolo-
nialnym), jest on jednak z³o¿ony i nie stanowi g³ównego tematu niniej-
szego opracowania26. Nale¿y jednak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e up³ynê-
³o stosunkowo niewiele czasu, odk¹d pañstwa Maghrebu i Maszreku uzy-
ska³y pe³n¹ niepodleg³o�æ. Do tej pory relacje miêdzy niektórymi z nich
a pañstwami Europy Zachodniej s¹ do�æ silne (dotyczy to zw³aszcza Ma-
roka i Algierii). Obecnie wiêkszo�æ pañstw UE zdaje sobie sprawê z ko-
nieczno�ci zaprowadzenia bli¿szych stosunków z pañstwami rejonu Mo-
rza �ródziemnego, a powodów ku temu jest coraz wiêcej. W obliczu wzra-
staj¹cego zapotrzebowania na ropê naftow¹ i gaz ziemny region ten jest,
zw³aszcza dla Hiszpanii i Francji, najwa¿niejszym �ród³em wspomnianego
surowca. Od 2002 roku Algieria zajmuje czwarte miejsce za Rosj¹, Kana-
d¹ i Norwegi¹ w rankingu najwiêkszych eksporterów gazu ziemnego na
�wiecie27. Ponadto szacuje siê, ¿e na terenie Algierii le¿y 5% rezerw tego
surowca w skali �wiatowej, a na Bliskim Wschodzie wska�nik ten wynosi
oko³o 30%, przy czym Europa dysponuje jedynie 3%, a Stany Zjednoczone
4% zasobów tego surowca28. Dane dotycz¹ce wydobycia ropy naftowej jed-
noznacznie wskazuj¹ na bezkonkurencyjn¹ przewagê Bliskiego Wschodu
i Afryki Pó³nocnej, gdzie w 2006 roku wydobywano kolejno 743 857
i 117 572 tys. bary³ek dziennie, podczas gdy Europa Zachodnia zdo³a³a
w tym czasie produkowaæ jedynie 15 371 tys. bary³ek dziennie29.

Pañstwom UE jak najbardziej zale¿y na utrzymaniu p³ynno�ci w im-
porcie surowców energetycznych, od którego uzale¿niony jest rozwój ich
gospodarek. Dlatego te¿ ich uwaga skupia siê na eliminowaniu czynni-
ków, które mog³yby ewentualnie zagroziæ produkcji i eksportowi gazu i ropy
z terytorium krajów Afryki Pó³nocnej. St¹d te¿ rosn¹ce zainteresowanie
UE nie tylko sytuacj¹ gospodarcz¹, ale przede wszystkim sytuacj¹ spo³ecz-

26 Szerzej: A. K o s i d ³ o: Dekolonizacja Afryki: kryzys formalnego Imperium Wiel-
kiej Brytanii (1939�1951). Gdañsk 1997; Zarys dziejów Afryki i Azji 1869�1996.
Historia konfliktów. Red. A. B a r t n i c k i. Warszawa 1996.

27 [http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Gas%3Eexportaciones%20
de%20gas_62/Energy%20Information%20Administration_50/miles%20de%20
millones%20de%20pies%20c%FAbicos_ener_milmiPcub/2004/index.html#8_Argelia
(9.11.2007)].

28 E. M e n é n d e z  P e r é z, A. F e i j ó o  L o r e n z o: Energía y conflictos internacio-
nales. S.L 2005, s. 68.

29 [http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/
FileZ/Main.htm (2.10.2007)].
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n¹ i polityczn¹ we wspomnianych krajach. Po do�wiadczeniach zwi¹zanych
z pierwszym i drugim kryzysem naftowym z lat siedemdziesi¹tych XX wie-
ku pañstwa UE wiedz¹, jak cenne jest prowadzenie skutecznej polityki ener-
getycznej. Kwestia bezpieczeñstwa energetycznego Europy, szczególnie Fran-
cji, Hiszpanii i W³och, uzale¿nionych zw³aszcza od zasobów surowców ener-
getycznych Algierii, jest jednym z podstawowych powodów zdynamizowa-
nia w ostatnich latach polityki euro�ródziemnomorskiej. W 1985 roku po-
wsta³ w Hiszpanii Hiszpañski Klub Energetyczny (Club Español de la
Energía) wspó³pracuj¹cy miêdzy innymi z Miêdzynarodowym Funduszem
Monetarnym, Miêdzynarodow¹ Agencj¹ Energii, OPEC i UE, maj¹cy na celu
badanie i organizowanie forów dotycz¹cych wydobycia i konsumpcji ener-
gii, jej racjonalnego u¿ycia oraz mo¿liwo�ci uzyskiwania jej sposobami nie-
konwencjonalnymi (energia powstaj¹ca z odpowiedniego wykorzystania
s³oñca, wiatru, a tak¿e z przetwarzania niektórych odpadów).

Zainteresowanie UE krajami Maghrebu i Maszreku zwi¹zane jest tak-
¿e ze zmian¹ definiowania przez UE zagro¿eñ p³yn¹cych z terytorium
Afryki Pó³nocnej. Jednym z nich jest nielegalna imigracja i przemyt ludzi,
czego negatywnych skutków do�wiadczaj¹ przede wszystkim Hiszpania,
Francja i W³ochy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e od momentu przyjêcia Malty, Cy-
pru oraz Rumunii i Bu³garii w struktury UE, granice wspólnoty przesu-
nê³y siê bli¿ej pañstw tranzytu lub pochodzenia imigrantów30. Wed³ug da-
nych Europolu szacuje siê, ¿e rocznie na terytorium Wspólnoty przybywa
500 tys. nielegalnych imigrantów31. Jak podaje �The Guardian�, 9,9% lud-
no�ci Hiszpanii stanowi¹ imigranci i jest to najwy¿szy wska�nik spo�ród
wszystkich krajów UE (na kolejnych miejscach jest Francja 9,6% i Niem-
cy 8,9%). Ponadto, wed³ug Etnia Immigration Survey, na któr¹ powo³uje
siê ta gazeta, 7 na 10 imigrantów zostaje na sta³e w Hiszpanii32. Problem
jest tym powa¿niejszy, ¿e kraje Maghrebu i Maszreku wykazuj¹ gwa³tow-
ny przyrost ludno�ci. Wed³ug prognoz ONZ populacja Afryki Pó³nocnej
wzro�nie z 189 562 tys. w 2005 roku do 310 239 tys. w 2050 roku. W tym
samym czasie populacja Europejczyków spadnie z 731 087 tys. do 664 183
tys33 . Pojawia siê zatem problem ograniczenia nielegalnej imigracji, ale tak-
¿e konieczno�æ asymilacji pewnej jej czê�ci w strukturach spo³ecznych
pañstw cz³onkowskich UE.

Inn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ stricte z bezpieczeñstwem UE jest problem co-
raz wiêkszego zbrojenia siê niektórych pañstw Afryki Pó³nocnej, nielegal-

30 K. B a j: Stosunek Unii Europejskiej do nielegalnej imigracji. �Stosunki Miêdzy-
narodowe� 2007, nr 1�2 (T. 35), s. 101.

31 Ibidem, s. 103.
32 [http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/_2007/

boli20071019.htm (2.10.2007)].
33 [http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp (2.10.2007)].
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ny handel broni¹, prowadzenie badañ nad broni¹ biologiczn¹ i chemicz-
n¹ przez te kraje, a tak¿e terroryzm miêdzynarodowy. Jak podaje Justy-
na Zaj¹c, w latach osiemdziesi¹tych minionego wieku si³y zbrojne powiêk-
szono o oko³o 95% w pañstwach Bliskiego Wschodu oraz o 45% w krajach
Maghrebu34. Zwiêkszaniu stanu liczbowego si³ zbrojnych towarzyszy jed-
nocze�nie modernizacja arsena³u zbrojnego35. Obecnie Izrael jako jedyny
jest w stanie wyprodukowaæ broñ j¹drow¹, ponadto posiada zdolno�æ pro-
dukcyjn¹ broni biologicznej, co w ¿aden sposób nie przyczynia siê do po-
lepszenia relacji arabsko-izraelskich. Z kolei broñ chemiczna magazyno-
wana jest ju¿ na terenie miêdzy innymi Syrii, Egiptu, Libii i Izraela36. Fru-
stracja czê�ci spo³eczeñstw wywo³ana niskimi standardami ¿ycia w oma-
wianym regionie powoduje z kolei rozwijanie siê struktur transnarodowego
terroryzmu, który nierzadko jest popierany przez rz¹dy niektórych kra-
jów arabskich. Spo�ród 42 organizacji terrorystycznych uznanych przez
Departament Stanu USA za najgro�niejsze, prawie po³owa ma swoje ko-
mórki lub dzia³a na terenie pañstw Maghrebu i Maszreku37 (g³ównie na
terenie Palestyny, Egiptu i Algierii). Problem ten zas³uguje na szczególn¹
uwagê, zw³aszcza po og³oszeniu w sierpniu 2007 roku przez algierskie ra-
miê Al-Quaidy (ang. Group for Call and Combat, hiszp. Grupo Salafista
de Predicación y Combate � GSPC) powstania nowych komórek terrory-
stycznych odpowiedzialnych za niszczenie gazo- i ropoci¹gów na terenie
Algierii38. Jak wskazuje Michael T. Klare, politolog i teoretyk wojny, szef
Five College of Peace and World Security Studies: �[...] miêdzy rop¹ a ter-
roryzmem istnieje �cis³y zwi¹zek. Dzi� walka z terroryzmem i walka o za-
soby to dwie strony tocz¹cych siê na �wiecie wojen�39. Jest zatem koniecz-
ne, by skoordynowaæ dzia³ania nie tylko w samej Unii, ale tak¿e w skali
�wiatowej, w celu maksymalnej transnarodowej harmonizacji rozwoju
i bezpieczeñstwa40.

34 J. Z a j ¹ c: Partnerstwo euro�ródziemnomorskie. Warszawa 2005, s. 10.
35 Od lat sze�ædziesi¹tych XX w. kraje kontynentu afrykañskiego wzmog³y wysi³-

ki na rzecz dezatomizacji Afryki. W wyniku wspó³pracy tych krajów z ONZ dnia 12
grudnia 1955 r. przyjêto rezolucjê nr 50/78 dotycz¹c¹ przyjêcia traktatu o afrykañ-
skiej strefie bezatomowej. Tekst zosta³ parafowany w Pelindabie przez 51 pañstw,
a ceremonia podpisania odby³a siê 11 kwietnia 1996 r. w Kairze. Niestety do 2001 r.
jedynie Algieria, Mauretania i Nigeria spo�ród pañstw Afryki Pó³nocnej ratyfikowa³y
ten traktat.

36 P.J. B o r k o w s k i: Partnerstwo Euro�ródziemnomorskie. Warszawa 2005, s. 91.
37 Dane dotycz¹ roku 2005 [http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/37191.htm (7.10.2007)].
38 I. C e m b r e r o: Al Qaeda amenaza con atacar los gasoductos y oleoductos de Al-

geria. �El País�, 3.09.2007.
39 J. M a k o w s k i: Nowe �ród³a wojen. �Newsweek� (Polska) 2007, nr 11.
40 R. S t e m p l o w s k i: Transnarodowa harmonizacja bezpieczeñstwa i rozwoju

ograniczy transnarodowy terroryzm. �Polski Przegl¹d Dyplomatyczny� T. 1, nr 3 (3).
Warszawa 2001, s. 5�8.
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Charakter polityki Hiszpanii wobec pañstw
basenu Morza �ródziemnego w latach 1975�1991

�Polityka zagraniczna stanowi czê�æ ogólnej polityki pañstwa [...], któr¹
kszta³tuj¹ zarówno elementy wewn¹trzsystemowe, jak i zewnêtrzne o cha-
rakterze miêdzynarodowym�41. Polityka zagraniczna pañstwa jest zatem
procesem i z tego te¿ wzglêdu, aby zachowaæ ci¹g³o�æ, nie mo¿na rozpo-
cz¹æ omawiania polityki Hiszpanii po roku 1975 bez uprzedniego zasy-
gnalizowania najwa¿niejszych problemów w polityce zagranicznej tego
kraju w okresie poprzedzaj¹cym wprowadzenie monarchii demokratycz-
nej. Wymóg krótkiej charakterystyki rz¹dów Franco jest podyktowany ko-
nieczno�ci¹ powi¹zania prowadzonej przez genera³a polityki izolacjonizmu
z obecnym bardzo pozytywnym postrzeganiem przez Hiszpanów roli UE.
W trakcie trzydziestu dziewiêciu lat rz¹dów dyktatora Franco Hiszpania
by³a wewnêtrznie st³amszona i zewnêtrznie izolowana, dlatego te¿ z chwil¹
wprowadzenia ustroju demokratycznego jednym z priorytetów by³a chêæ
zaistnienia w Europie na nowo i odgrywania w strukturach WE, a potem
UE roli aktywnego cz³onka.

Ze wzglêdu na pewn¹ ewolucjê w prowadzeniu przez Caudillo (hiszp.
�wódz�) polityki zagranicznej Hiszpanii czas ten mo¿emy podzieliæ na dwa
okresy. Pierwszy, od 1939 roku do po³owy 1953 roku, kiedy Hiszpania d¹-
¿y³a do osi¹gniêcia modelu autarkii, tj. samowystarczalno�ci, zw³aszcza
w sferze gospodarczej, i by³a odciêta od wszelkich kontaktów z zagrani-
c¹42. Drugi, od wrze�nia 1953 roku, kiedy podpisano porozumienie ame-
rykañsko-hiszpañskie, na mocy którego USA uzna³y re¿im frankistowski,
do momentu �mierci Franco. Jak wskazuj¹ niektórzy z hiszpañskich au-
torów, jedn¹ z g³ównych przyczyn prze³amania izolacji Hiszpanii by³a zmie-
niaj¹ca siê sytuacja miêdzynarodowa: eskalacja �zimnej wojny�, prokla-
mowanie 1 pa�dziernika 1949 roku przez Mao Zedonga Chiñskiej Repu-
bliki Ludowej, pogarszaj¹ca siê sytuacja polityczna w Korei, gro¿¹ca
w ka¿dej chwili wybuchem wojny domowej. W obliczu poszerzaj¹cego swoje
wp³ywy komunizmu Hiszpania uzyskiwa³a coraz wa¿niejsz¹ pozycjê stra-
tegiczn¹ dla USA i pañstw Zachodnich43. Dnia 26 wrze�nia 1953 roku miê-

41 Wstêp do teorii polityki zagranicznej pañstwa. Red. R. Z i ê b a. Toruñ 2004,
s. 17.

42 Jedynymi pañstwami, z jakimi Hiszpania utrzymywa³a wówczas oficjalne kon-
takty dyplomatyczne, by³y Portugalia i Argentyna.

43 C.B. L ó p e z: La ayuda americana a España (1953�1963). Alicante 2000 [http:
//www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00369430999903840757857/
p0000001.htm (12.10.2007)].
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dzy USA a Hiszpani¹ podpisano tak zwany pakt madrycki (Pacto de Ma-
drid) z³o¿ony z trzech porozumieñ bilateralnych w zakresie: wzajemnej
obrony, pomocy ekonomicznej i pomocy technicznej. Sprosta³ on oczekiwa-
niom zarówno USA, które uzyska³y mo¿liwo�æ zainstalowania swoich baz
wojskowych na Pó³wyspie (by³y to bazy w Torrejón, Saragossie, Sewilli
i Rota ko³o Kadyksu), jak i Hiszpanii, potrzebuj¹cej znacznego zastrzyku
finansowego44. W tym czasie ONZ cofnê³o rezolucjê z 1946, w której zale-
cano jej cz³onkom odwo³anie w owym czasie swoich ambasadorów z Hisz-
panii45. W latach piêædziesi¹tych XX wieku Hiszpania zaczê³a przystêpo-
waæ do najwa¿niejszych organizacji miêdzynarodowych: w 1952 roku do
UNESCO, w grudniu 1955 roku � do ONZ, w 1958 roku � do OEEC
i do Miêdzynarodowego Funduszu Monetarnego46. W tym okresie pora¿-
k¹ w polityce kolonialnej by³a dla Hiszpanii konieczno�æ uznania niepod-
leg³o�ci Maroka w 1956 roku, nad którego czê�ci¹ sprawowa³a protekto-
rat od 1912 roku.

Od pocz¹tku lat sze�ædziesi¹tych  do po³owy lat siedemdziesi¹tych Hisz-
pania zintensyfikowa³a swoje wysi³ki na rzecz zaistnienia na nowo na are-
nie miêdzynarodowej, g³ównie za spraw¹ dwóch ministrów spraw zagra-
nicznych Hiszpanii: Fernando María de Castiella y Maíz (1957�1969)
i Gregorio López-Bravo de Castro (1969�1973); starali siê oni przede
wszystkim rozwi¹zaæ kwestiê Gibraltaru, którego mieszkañcy mimo wszyst-
ko w referendum z 1967 roku si³¹ oko³o 99% g³osów postanowili pozostaæ
czê�ci¹ Wielkiej Brytanii, czego Hiszpania po dzieñ dzisiejszy nie zaak-
ceptowa³a47. Aktywne podej�cie dyplomacji hiszpañskiej obserwowano tak¿e
w stosunku do krajow arabskich i pañstw bloku wschodniego (zw³aszcza
Jugos³awii). Dziêki polityce López-Bravo Hiszpania oficialnie uzna³a NRD,
a ponadto zawar³a umowy handlowe z Czechos³owacj¹, Wêgrami, Bu³ga-
ri¹, NRD, ZSRR, Polsk¹, Rumuni¹ i Jugos³awi¹48. W roku 1963 i 1970 pod-
pisano kolejne porozumienia z USA, g³ównie o charakterze militarym i eko-
nomicznym49. Maj¹c na uwadze ówczesne wydarzenia w Afryce Pó³nocnej

44 Ibidem.
45 M. Tu ñ ó n  de L a r a, J. Va l d e ó n  B a r u q u e, A. D o m í n g u e z  O r t i z: Hi-

storia Hiszpanii. Prze³. S. J ê d r u s i a k. Kraków 1997, s. 599�600.
46 Ibidem, s. 601�602.
47 [http://new-arch.rp.pl/archiwum/1999/02/12/213854.html (29.10.2007)].
48 Historia de España. Siglo XX, 1939�1996. Red. J.A. M a r t í n e z. Madryt 1999,

s. 157.
49 Kiedy na pocz¹tku 1963 r. zaczê³y wygasaæ postanowienia z 1953 r., Hiszpania

za¿¹da³a od strony amerykañskiej zwiêkszenia �rodków finansowych, a tak¿e popar-
cia jej starañ o cz³onkostwo w NATO i WE, jednak widz¹c bierne stanowisko USA
w tej sprawie, ostatecznie zgodzi³a siê na niewielk¹ pomoc finansow¹ (150 mln dola-
rów) i utrzyma³a w mocy tajne porozumienia z 1953 r. W roku 1970 podpisano poro-
zumienie o przyja�ni i wspó³pracy, w którym zak³adano pomoc ekonomiczn¹ oraz klau-
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i na Bliskim Wschodzie, amerykañskie bazy militarne w Hiszpanii zyski-
wa³y coraz wieksze znaczenie.

Proces dekolonizacyjny, którego formaln¹ podstawê stanowi³y miêdzy
innymi podpisana 26 czerwca 1945 roku Karta NZ i rezolucja ONZ 1514
(XV) z 16 grudnia 1960 roku, nie omin¹³ równie¿ Hiszpanii. Na pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych kraj stan¹³ przed nierozwi¹zanym problemem Sa-
hary Zachodniej, bêd¹c¹ koloni¹ hiszpañsk¹ od 1911 roku, a do której pra-
wo zaczê³o ro�ciæ sobie Maroko. Dnia 6 listopada 1975 roku Marokañczy-
cy rozpoczêli tak zwany Zielony Marsz, przekraczaj¹c granicê Sahary Za-
chodniej. W obliczu bardzo z³ego stanu zdrowia Franco Hiszpania by³a
zmuszona podpisaæ dnia 14 listopada 1975 roku porozumienie madryckie,
którym powierza³a Saharê Zachodni¹ Maroku i Mauretanii50. Kategorycz-
nie odrzuci³a natomiast ¿¹dania króla Maroka Hassana II, domagaj¹cego
siê zrzeczenia siê przez Hiszpaniê Ceuty i Melilli. Do lutego 1976 roku
Hiszpania wycofa³a swoje wojska z terytorium Sahary Zachodniej51 i tym
samym straci³a protektorat nad ostatni¹ ze swoich kolonii52.

Dnia 20 listopada 1975 roku zmar³ Franco, a Hiszpania stanê³a przed
problemem transformacji politycznej, któr¹ mia³ przeprowadziæ wnuk Al-
fonsa XIII � ostatniego króla Hiszpanii, Juan Carlos de Borbón. W ci¹gu
pierwszych lat nowa hiszpañska monarchia skupi³a siê na rozwi¹zaniu
podstawowych kwestii nowego pañstwa demokratycznego, poczynaj¹c od
uchwalenia Aktu Reformy Politycznej (Ley para la Reforma Política, li-
stopad 1976 r.), zorganizowania pierwszych powszechnych wyborów par-
lamentarnych (czerwiec 1977 r.), wprowadzenia pakietu wielosektorowych
reform (tzw. Pactos de Moncloa, pa�dziernik 1977 r.), po uchwalenie no-
wej konstytucji w grudniu 1978 roku.

W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych Hiszpania by³a zatem zajêta
rozwi¹zywaniem wewnêtrznych problemów. Nie przeszkodzi³o to jednak
w tym, by król Juan Carlos rozpocz¹³ wizyty zarówno w krajach europej-

zulê o harmonizacji bezpieczeñstwa obu krajów. Dotychczasowe bazy amerykañskie
zaczêto traktowaæ jako bazy hiszpañskie, zawieszono tak¿e sekretn¹ klauzulê o ak-
tywno�ci baz wojskowych, które od tej pory mog³y byæ wykorzystane dopiero po kon-
sultacji rz¹dów obu krajów (do tej pory USA pozostawa³y w tym wzglêdzie suweren-
ne). Historia de España..., s. 154�155.

50 Ibidem, s. 240�241.
51 Obecnie w wyniku nieudanych prób ONZ doprowadzenia do porozumienia miê-

dzy Marokiem a Ruchem Wyzwoleñczym Polisario Sahara Zachodnia jest podzielona
murem o d³ugo�ci 2 tys. km., biegn¹cym przez �rodek kraju z pó³nocy na po³udnie.
Czê�æ zachodnia podlega zwierzchnictwu Maroka, a czê�æ wschodnia stanowi �ziemie
wyzwolone� pod wp³ywami Polisario.

52 Obecnie Hiszpania posiada jedynie niewielkie posiad³o�ci w Afryce Pó³nocnej,
do których nale¿¹: Ceuta, Melilla, Isla de Alborán, Isla de Perejil, Islas Chafarinas,
Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera, Wyspy Kanaryjskie.
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skich, jak i Ameryki Po³udniowej, potwierdzaj¹c tym samym odrodzenie
siê nowej demokratycznej Hiszpanii, pragn¹cej staæ siê na nowo jednym
z najbardziej licz¹cych siê krajów europejskich. Po kilkudziesiêciu latach
izolacji kraj, pomimo wewnêtrznych sporów, jednoznacznie opowiedzia³ siê
za utrzymaniem i rozwijaniem jak najlepszych relacji ze Stanami Zjedno-
czonymi i WE. Dnia 26 lipca 1977 roku rz¹d Adolfo Suáreza poprosi³
o rozpoczêcie negocjacji w sprawie przyst¹pienia Hiszpanii do WE. Trak-
tat akcesyjny, który Hiszpania podpisa³a razem z Portugali¹ dnia 12 czerw-
ca 1985 roku, wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 1986 roku. Trzy lata wcze�niej
Hiszpania sta³a siê tak¿e cz³onkiem NATO, mimo ¿e pocz¹tkowo sprawa
cz³onkowstwa w Sojuszu Pó³nocnoatlantyckim nie nale¿a³a do najpilniej-
szych.

W zwi¹zku z tym do 1986 roku nie mo¿emy mówiæ o euro�ródziemno-
morskiej polityce Hiszpanii, a jedynie o jej polityce �ródziemnomorskiej.
Mo¿emy natomiast przyjrzeæ siê aktywno�ci obu aktorów politycznych,
traktuj¹c z osobna WE i Królestwo Hiszpanii w ramach wspó³pracy z pañ-
stwami basenu Morza �ródziemnego. Wska¿my zatem na niektóre z ini-
cjatyw po obu stronach do roku 1986.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kwestia pañstw basenu Morza �ródziemnego
by³a obecna w polityce WE od momentu jej powo³ania. O specjalnych zwi¹z-
kach z tym regionem mówi³ art. 131�139 traktatów rzymskich z 1957
roku, gdzie wskazano na u³atwienia, g³ównie gospodarcze, dla krajów zwi¹-
zanych w szczególny sposób z jednym z pañstw cz³onkowskich (dotyczy³o
to zw³aszcza Algierii, Tunezji, Maroka). WE dalekie by³y w tym czasie od
instytucjonalizacji wskazanych powi¹zañ, a co dopiero od mo¿liwo�ci mul-
tilateralnych spotkañ na forum euro�ródziemnomorskim. Niew¹tpliwie,
najbardziej aktywna na tym polu pozostawa³a Francja, której szczególnie
zale¿a³o na pozytywnym kszta³towaniu siê relacji miêdzy WE a jej by³y-
mi koloniami w Afryce Pó³nocnej, takimi jak Maroko, Algieria, Tunezja czy
Libia. Z jej inicjatywy w obliczu konfliktu arabsko-izraelskiego (wojna
6-dniowa w 1967 r.) zosta³a zawi¹zana w 1970 roku Europejska Wspó³-
praca Polityczna, która pozwoli³a na wiêksz¹ koordynacjê dzia³añ we-
wnêtrznych WE. Kluczowe znaczenie mia³o powo³anie tak¿e z inicjatywy
Francji w pa�dzierniku 1972 roku podczas szczytu paryskiego Globalnej
Polityki �ródziemnomorskiej, co stanowi³o pierwsz¹ próbê zawi¹zania mul-
tilateralnych (a nie tylko bilateralnych) relacji pomiêdzy WE a krajami
Maghrebu i Maszreku. G³ównym jej celem by³o ustanowienie strefy wol-
nego handlu artyku³ami przemys³owymi, a tak¿e okre�lenie terminów za-
warcia poszczególnych umów miêdzy partnerami. Do koñca 1976 roku takie
umowy podpisano z krajami Maghrebu, a do koñca 1978 z Egiptem, Jor-
dani¹, Syri¹ i Libanem. Porozumienia mia³y charakter typowo gospodar-
czy, okre�la³y pomoc finansow¹ (w latach 1976�1991 WE przeznaczy³y
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na ten cel ponad 3 mld ECU) i techniczn¹, wskazywa³y te¿ na preferen-
cyjne warunki handlowe dla pañstw arabskich. W lipcu 1974 roku odby-
³o siê spotkanie reprezentacji Ligii Arabskiej z przewodnicz¹cym Komisji
Europejskiej i Rady UE, w wyniku którego powo³ano tak zwany Dialog
Euro-Arabski. Mia³ on byæ p³aszczyzn¹ wspó³pracy politycznej obu regio-
nów, jednak¿e, jak pisze Justyna Zaj¹c, pod koniec lat siedemdziesi¹tych
wszed³ on w stan zamro¿enia53.

Od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych zainteresowanie WE przenios³o siê
w inn¹ czê�æ Morza �ródziemnego. Po pierwsze, na jego wybrze¿e pó³noc-
ne, gdzie w tym czasie trwa³y trudne negocjacje z Grecj¹, Hiszpani¹ i Por-
tugali¹, które zakoñczy³y siê przyjêciem tych krajów do WE w ramach �dru-
giego rozszerzenia� (w roku 1981 � Grecja i w roku 1986 � Hiszpania
i Portugalia). Po drugie, na obszar Bliskiego Wschodu, gdzie na sile przy-
biera³ konflikt arabsko-izraelski przyczyniaj¹cy siê do destabilizacji ca³e-
go regionu. Kontekst miêdzynarodowy tego konfliktu spowodowa³, ¿e po-
lityka WE zaczê³a byæ bardziej aktywna wobec konfliktu bliskowschodnie-
go, czego wyrazem by³ tak zwany Dokument Schumana z 1971 roku. Oka-
za³ siê on pierwszym spójnym stanowiskiem WE w sprawie konfliktu na
Bliskim Wschodzie mówi¹cym o konieczno�ci powstania niepodleg³ego pañ-
stwa palestyñskiego. Za nim pojawi³y siê tak¿e inne, jak na przyk³ad de-
klaracja londyñska Rady Europejskiej z 29 czerwca 1977 roku czy dekla-
racja wenecka z 13 czerwca 1980 roku (po raz pierwszy WE uzna³y OWP
za przedstawiciela Palestyñczyków). Jednak¿e w obliczu kolejnej agresji
pañstwa izraelskiego na Liban w 1982 roku pañstwa WE ponownie by³y
niezdolne do jakichkolwiek wspólnych dzia³añ i po raz kolejny ograniczy-
³y siê wy³¹cznie do o�wiadczeñ potêpiaj¹cych Izrael.

W tym czasie polityka zagraniczna Hiszpanii skupi³a siê przede wszyst-
kim na jak najszybszym wst¹pieniu do WE, a tak¿e, co by³o do tego wa-
runkiem koniecznym, do Organizacji Paktu Pó³nocnoatlantyckiego (uk³ad
z NATO podpisany 10 grudnia 1981 r., ratyfikowany przez wszystkie pañ-
stwa cz³onkowskie do maja 1982 r.). Przedstawiciele poszczególnych par-
tii politycznych ró¿nili siê w wielu kwestiach, ró¿nie postrzegali miêdzy
innymi charakter Hiszpanii we wskazanych strukturach, uwa¿ali je za
mniej lub bardziej potrzebne. Mimo to, wszystkie partie ówczesnej sceny
politycznej Hiszpanii by³y przekonane o konieczno�ci zwiêkszenia aktyw-
no�ci w zakresie polityki �ródziemnomorskiej i poprawnych relacjach z kra-
jami latynoamerykañskimi54. Do koñca lat siedemdziesi¹tych pierwsi mi-
nistrowie spraw zagranicznych demokratycznej Hiszpanii, José María de

53 J. Z a j ¹ c: Polityka Unii Europejskiej w regionie �ródziemnomorskim. Toruñ 2002,
s. 105�106.

54 Historia de España..., s. 329.

14 Studia Politicae...
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Areilza (1975�1976) i Marcelino Oreja Aguirre (1976�1980), musieli za-
j¹æ siê uregulowaniem stosunków przede wszystkim z Algieri¹ (nierozwi¹-
zana kwestia Sahary Zachodniej; problem finansowania przez Algierczy-
ków ruchu niepodleg³o�ci Wysp Kanaryjskich MPAIAC pod dowództwem
Antonio Cubillo), Marokiem (próby destabilizacji Ceuty i Melilli ze strony
Maroka: trudne negocjacje w zakresie rybo³ówstwa), Gibraltarem i Gwi-
ne¹ Równikow¹ (niepodleg³¹ od 1968 r., staraj¹c¹ siê zerwaæ wszelkie wiêzi
ze star¹ metropoli¹)55.

Strategia prowadzonej przez Hiszpaniê polityki z pañstwami Magh-
rebu i Maszreku zale¿a³a w g³ównej mierze od partii rz¹dz¹cej. W latach
1977�1981 rz¹d Adolfo Suáreza wywodz¹cy siê z Unión de Centro De-
mocrático (UCD) reprezentowa³ podej�cie tak zwanej równowagi politycz-
nej, staraj¹c siê utrzymywaæ poprawne relacje z wszystkimi partnerami,
tak¿e z wrogimi sobie Algieri¹ i Marokiem. Jego nastêpca, Leopoldo Cal-
vo-Sotelo (UCD), szef rz¹du w latach 1981�1982, darzy³ nieco wiêksz¹
sympati¹ Maroko, jednak styl dyplomacji pozosta³ ten sam. O tworzeniu
konkretnej koncepcji polityki Hiszpanii wzglêdem pañstw pó³nocnej Afry-
ki mo¿na mówiæ po tym, jak w wyborach parlamentarnych z 1982 roku
bezapelacyjnie zwyciê¿y³o Partido Socialista Obrero Español (PSOE)56.
W miarê jak postêpowa³y negocjacje o cz³onkostwo Hiszpanii w WE, lewi-
cowy rz¹d Felipe Gonzáleza Márqueza (1982�1996) uwa¿a³, ¿e g³ówn¹ rol¹
Hiszpanii jest pe³nienie funkcji �kulturowego� ³¹cznika miêdzy Europ¹
a pañstwami arabskimi. Pod takim has³em polityka zagraniczna Hiszpanii
by³a prowadzona trzykrotnie przez kolejne rz¹dy PSOE pod przewodnic-
twem jednego z najbardziej zas³u¿onych ministrów spraw zagranicznych
Hiszpanii, Francisco Fernándeza Ordóñeza (PSOE) w latach 1985�1992.

Z chwil¹ przyst¹pienia Hiszpanii do Wspólnot Europejskich w 1986
roku zaczê³a ona coraz bardziej zwracaæ uwagê na potrzebê wypracowa-
nia ca³o�ciowej koncepcji polityki zagranicznej WE w rejonie Morza �ród-
ziemnego. Po stronie hiszpañskiej zaczêto zauwa¿aæ problemy natury spo-
³eczno-ekonomicznej, które w przysz³o�ci mog³yby doprowadziæ do pojawie-
nia siê niestabilno�ci i niepokojów spo³ecznych w pañstwach pó³nocnoafry-
kañskich, w wyniku których w pierwszej kolejno�ci ucierpia³yby Hiszpa-
nia, Francja i W³ochy (zw³aszcza problem niekontrolowanej imigracji na
tereny WE). W owym czasie polityka Wspólnot w regionie �ródziemnomor-
skim opiera³a siê na umowach handlowych podpisanych w latach siedem-
dziesi¹tych. Tymczasem Hiszpania, zanim na mocy traktatu z Maastricht
formalnie wyodrêbniono II filar WPZiB Unii Europejskiej, mia³a ju¿ pod-

55 R. S o p e n a  S.A.: Historia de España. Barcelona 1994, s. 656�658.
56 P. D o m e j k o - K o z e r a: Polityka bezpieczeñstwa Hiszpanii w latach 1992�

2004. Warszawa 2006, s. 27�28.
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pisane bilateralne uk³ady wojskowe z Algieri¹ (1989 r. � wspó³praca tech-
niczna), Marokiem (1989 r. � traktat obronny), Mauretani¹ (1989 r. �
traktat obronny), Tunezj¹ (1987 r. � traktat obronny) i Jordani¹ (poro-
zumienie w sprawie wsparcia personelu � 1987 r.)57. Hiszpania by³a te¿
pierwszym krajem, który wyrazi³ poparcie dla powo³anej w 1989 roku Unii
Arabskiego Maghrebu.

Charakter pierwszej prezydencji Hiszpanii w UE w 1989 roku potwier-
dzi³, ¿e zalicza³a siê ona do pañstw cz³onkowskich najbardziej zdecydo-
wanych na pog³êbianie integracji i poszerzanie jej o nowe sfery, w³¹cza-
j¹c w to prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej oraz wspólnej polity-
ki bezpieczeñstwa i obrony58. Rok wcze�niej Hiszpania sta³a siê nowym
cz³onkiem UZE, manifestuj¹c w ten sposób chêæ europeizacji swojej poli-
tyki bezpieczeñstwa, jak i gotowo�æ do rozwoju struktur obrony europej-
skiej59. Posuniêcia rz¹du Felipe Gonzáleza spotka³y siê z olbrzymim po-
parciem spo³eczeñstwa hiszpañskiego, które chcia³o ca³kowitego otwarcia
siê na Europê, uwa¿aj¹c, �¿e udzia³ w strukturach europejskich da³ im
szansê poszerzenia dotychczasowej hiszpañskiej to¿samo�ci o to¿samo�æ eu-
ropejsk¹�60.

Prawdziwym prze³omem w kszta³towaniu siê spójnej polityki euro�ród-
ziemnomorskiej WE i UE okaza³y siê lata dziewiêædziesi¹te XX wieku.
Dnia 23 listopada 1989 roku i 1 czerwca 1990 roku Komisja Europejska
przedstawi³a dwa raporty zatytu³owane Redirecting the Community�s Me-
diterranean Policy, które da³y pocz¹tek tak zwanej Nowej Polityce �ród-
ziemnomorskiej przyjêtej w grudniu 1990 roku przez Wspólnotê Europej-
sk¹. G³ównym jej celem by³o wzmo¿enie wspó³pracy miêdzy WE a kraja-
mi Maghrebu i Maszreku w zakresie pomocy finansowej (szacowano przy-
znanie 4,4 mld ECU na lata 1992�1996), modernizacji gospodarczej i tech-
nicznej. We wrze�niu 1990 roku Hiszpania na spotkaniu KBWE w Pal-
ma di Mallorca zaproponowa³a zwo³anie Konferencji Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Regionie Morza �ródziemnego, co jednak nie spotka³o siê
z poparciem innych cz³onków WE61. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tego typu ini-
cjatywy po roku 1989 pojawia³y siê ze strony Hiszpanii coraz czê�ciej. Mia-
³o to zwi¹zek z rosn¹cymi obawami Królestwa Hiszpanii, ¿e uwaga WE
skoncentruje siê w przysz³o�ci wy³¹cznie na nowo powstaj¹cych demokra-

57 [http://www.mde.es/descarga/acuerdo.pdf (19.10.2007)].
58 Historia de España..., s. 332.
59 La política exterior de España en el siglo XX. Eds. J. T u s e l l, J. A v i l é s,

R. P a r d o. Madrid 2000, s. 446.
60 G. B e r n a t o w i c z: Hiszpania a proces integracji europejskiej. �Studia Europej-

skie� 1999, nr 2.
61 E. H a l i ¿ a k, S. P a r z y m i e s: Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty miêdzy-

narodowej. Warszawa 2002, s. 304.
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cjach w Europie �rodkowowschodniej, z zaniedbaniem polityki zagranicz-
nej na obszarze �ródziemnomorskim. Od tego czasu konieczno�æ uzyska-
nia równowagi miêdzy realizacj¹ interesów w tej czê�ci Europy a pó³noc-
nym wybrze¿em Morza �ródziemnego bêdzie powodowaæ wiele nieporo-
zumieñ i w rezultacie nisk¹ efektywno�æ dzia³añ w ramach pó�niejszego
Partnerstwa Euro�ródziemnomorskiego. Wa¿n¹ inicjatyw¹ pañstw po³u-
dniowoeuropejskich, któr¹ uda³o siê wprowadziæ w ¿ycie, by³o zwo³anie
konferencji ministrów spraw zagranicznych tak zwanej Grupy 4 + 5 (po
przyst¹pieniu Malty 5 + 5). Mia³o ono na celu rozszerzenie dialogu i wspó³-
pracy miêdzy Francj¹, Hiszpani¹, Portugali¹ W³ochami i Malt¹ a krajami
Arabskiej Unii Maghrebu (Algieri¹, Tunezj¹, Libi¹, Mauretani¹ i Maro-
kiem).

Stopniowo ros³o zaanga¿owanie WE w kwestie �ródziemnomorskie, jed-
nak w sprawie konfliktu bliskowschodniego pañstwa WE ci¹gle ograni-
cza³y siê tylko do deklaracji, tym samym oddaj¹c prawo do konkretnych
dzia³añ Stanom Zjednoczonym. W wyniku I intifady (1987 r.), w wyniku
której �mieræ ponios³o oko³o 1 200 Palestyñczyków, Parlament Europejski
przeg³osowa³ odrzucenie protoko³ów o stosunkach handlowych i finanso-
wych z Izraelem, opowiedzia³ siê za ustanowieniem bezpo�rednich stosun-
ków ekspertów europejskich z kontrahentami z terytoriów okupowanych
z pominiêciem Izraela. Po tym, jak kraj ten nieco zmieni³ zasady handlu
zagranicznego z Palestyñczykami, Parlament przywróci³ do ¿ycia dawne
protoko³y handlowe z Izraelem. Jedn¹ z g³ównych przyczyn braku spój-
nych dzia³añ WE wobec pañstw Bliskiego Wschodu by³y miêdzy innymi
skomplikowane procedury podejmowania decyzji, które zaczêto ujednoli-
caæ dopiero wraz z wej�ciem w ¿ycie TUE. Ponadto wybuch wojny w Za-
toce Perskiej (2 sierpieñ 1990 r. � 28 luty 1991 r.) z pewno�ci¹ nie przy-
czyni³ siê do wzrostu zaufania w pañstwach Maghrebu i Maszreku do
europejskich �partnerów�. Warto wspomnieæ, ¿e Hiszpania by³a w gronie
31 pañstw sprzymierzonych z USA, które w 1991 roku popar³y akcjê �Pu-
stynna burza�62 (jednak bez wypowiadania wojny), oddaj¹c do dyspozycji
si³om koalicji swoje bazy wojskowe.

Nastêpne miesi¹ce przynios³y prze³om w polityce WE w stosunku do
krajów po³udniowego wybrze¿a Morza �ródziemnego oraz zdynamizowa-
³aby dzia³ania w rejonie Bliskiego Wschodu. Niew¹tpliwie, mia³o na to
wp³yw parafowanie w dniach 10�11 grudnia 1991 roku Traktatu o Unii

62 Innymi krajami by³y: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Bangladesz, Bel-
gia, Czechos³owacja, Dania, Egipt, Francja, Grecja, Holandia, Kanada, Katar, Korea
Po³udniowa, Kuwejt, Maroko, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan,
Polska, Portugalia, Senegal, Syria, USA, Wêgry, Wielka Brytania, W³ochy, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie.
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Europejskiej, który po raz pierwszy oficjalnie ustanawia³ powstanie zin-
stytucjonalizowanej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa.

Wk³ad Hiszpanii w przygotowanie i realizacjê Partnerstwa
Euro�ródziemnomorskiego w latach 1992�2006

Z dniem 1 listopada 1993 roku UE zaczê³a dysponowaæ nowymi in-
strumentami w prowadzeniu WPZiB, co zaowocowa³o nowymi inicjatywa-
mi, uk³adami i strategiami wobec najbli¿szych s¹siadów UE. Jak wspo-
mniano ju¿ wcze�niej, traktat z Maastricht wskazywa³ na rejon Morza
�ródziemnego jako na jeden z najwa¿niejszych kierunków polityki zagra-
nicznej UE. Nowego impulsu na tym polu dostarczy³ ju¿ wcze�niej pañ-
stwom WE tak zwany raport Dezcallara, przedstawiony w marcu 1992
roku przez ministra spraw zagranicznych Hiszpanii, Francisco Fernan-
dela Ordoñeza, prezentujacy sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ na omawia-
nym obszarze63. Po raz kolejny kwestia inwestowania w pañstwa �ródziem-
nomorskie zosta³a podniesiona na szczycie w Essen w 1994 roku, gdzie
Hiszpania i Francja wspólnie opowiada³y siê za utrzymywaniem równo-
wagi w rozdysponowywaniu �rodków finansowych na wschodniej i po³u-
dniowej granicy UE. Jednocze�nie Rada Europejska zaakceptowa³a doku-
ment Komisji dotycz¹cy wzmocnienia polityki euro�ródziemnomorskiej, który
sta³ siê podstaw¹ do zwo³ania w listopadzie nastêpnego roku Konferencji
Euro�ródziemnomorskiej w Barcelonie. Niew¹tpliwie, do zdynamizowania
polityki w tym kierunku przyczyni³o siê tak¿e przewodnictwo krajów po-
³udniowych w UE od stycznia 1995 roku do czerwca 1996 roku kolejno
sprawowane przez Francjê, Hiszpaniê i W³ochy. W czerwcu 1995 roku od-
by³o siê w Brukseli pierwsze spotkanie przedstawicieli 12 pañstw pó³noc-
noafrykañskich (Algierii, Cypru, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Mal-
ty, Maroka, Palestyny, Syrii, Tunezji i Turcji) i pañstw �piêtnastki�, na któ-
rym rozpoczêto omawianie tekstu przysz³ej deklaracji barceloñskiej. Ne-
gocjacje nad zapisami uwidoczni³y podstawowe sprzeczno�ci interesów obu
stron, inaczej bowiem pojmowano zapisy dotycz¹ce tak zwanego prawa do
samostanowienia, terroryzm, walkê z okupantem czy równouprawnienie64.
Mimo to w dniach 27�28 listopada 1995 roku w stolicy Katalonii (Barce-
lona) odby³a siê pierwsza Konferencja Euro�ródziemnomorska daj¹ca po-

63 P. D o m e j k o - K o z e r a: Polityka bezpieczeñstwa Hiszpanii w latach..., s. 79�
80.

64 P.J. B o r k o w s k i: Partnerstwo..., s. 156.
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cz¹tek tak zwanemu Partnerstwu Euro�ródziemnomorskiemu. Przewod-
nicz¹cymi konferencji byli: Hiszpan Javier Solana i Algierczyk Moham-
med Salah Dembri, ówczesny minister spraw zagranicznych Algierii. Tekst
Deklaracji barceloñskiej65 podobnie jak Akt koñcowy z Helsinek ustana-
wiaj¹cy KBWE, na którego mocy wyró¿niono trzy dziedziny wspó³pracy:
polityczn¹, ekonomiczn¹ i kulturaln¹, jednak, jak podkre�la Pawe³ Bor-
kowski, �wspólnota wystêpuje wy³¹cznie na poziomie identyfikacji wyzwañ,
a nie odpowiedzi na nie�66. Deklaracja nak³ada na sygnatariuszy miêdzy
innymi takie zobowi¹zania, jak: postêpowanie zgodnie z Kart¹ NZ i De-
klaracj¹ Praw Cz³owieka i innymi regulacjami prawa miêdzynarodowe-
go, rozwój i wspieranie prawa i demokracji, poszanowanie praw narodów
i ich prawa do samostanowienia, pokojowe rozwi¹zywanie sporów, wspó³-
pracê w zapobieganiu terroryzmowi, wspó³pracê pañstw poprzez rozwija-
nie programów kulturalnych i edukacyjnych (m.in. Program Dziedzictwa
Euro�ródziemnomorskiego, Euro�ródziemnomorski Program Audiowizual-
ny, Program Dorobku Ludzko�ci, Euro�ródziemnomorski Program M³o-
dych). Niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e UE najwiêksz¹ uwagê przy-
wi¹zywa³a do jak najbardziej dynamicznego rozwoju wspó³pracy na p³asz-
czy�nie ekonomicznej, gdzie postulowano zmniejszenie ró¿nic w rozwoju
miêdzy obiema stronami, polepszenie warunków ¿ycia ludno�ci krajów Ma-
ghrebu i Maszreku i stworzenie do roku 2010 strefy wolnego handlu ar-
tyku³ami przemys³owymi oraz zwiêkszenie pomocy finansowej67. S³u¿yæ
temu mia³o zainicjowanie programu pomocy finansowej MEDA I (ok. 4,7
mld ECU na lata 1995�1999) i MEDA II (ok. 5,3 mld euro na lata 2000�
2006), podpisanie euro�ródziemnomorskich uk³adów stowarzyszeniowych
z pañstwami najlepiej wykorzystuj¹cymi �rodki UE (do 2007 r. uk³ady te
ratyfikowa³y Tunezja, Izrael, Maroko, Autonomia Palestyñska, Jordania,
Algieria i Egipt) oraz system korzystnie udzielanych po¿yczek przez Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny. Ponadto, w wyniku postanowieñ Deklaracji
barceloñskiej zosta³ powo³any Komitet Euro�ródziemnomorski na poziomie
wysokich przedstawicieli dyplomatycznych, w którego sk³adzie znajdowa-
³a siê �Trójka� UE i po 1 przedstawicielu ka¿dego z pañstw partnerskich.
Jego zadaniem by³o przygotowywanie kalendarza spotkañ, czuwanie nad
ich przebiegiem, notowanie postêpów i obszarów, na których wspó³praca
przebiega najwolniej. Po konferencji w Barcelonie do 2006 roku odby³o siê
7 Euro�ródziemnomorskich Konferencji Ministerialnych, a ich przebieg by³
�ci�le uzale¿niony od aktualnej sytuacji miêdzynarodowej. Ich podsumo-
wanie stanowi tabela 2:

65 Dostêpny na stronie: [http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm
(29.10.2007)].

66 P.J. B o r k o w s k i: Partnerstwo..., s. 161.
67 J. Z a j ¹ c: Polityka Unii Europejskiej..., s. 113�114.
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Ta b e l a  2
Euro�ródziemnomorskie konferencje ministerialne w latach 1997�2006

� r ó d ³ o: R. Z i ê b a: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej. Warszawa 2007,
s. 199�202 [http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/index.htm (25.10.2007]

Rok po konferencji w Barcelonie w Hiszpanii odby³y siê wybory par-
lamentarne, w których Partido Popular (PP) z José Marí¹ Aznarem na cze-
le wygra³o z dotychczas rz¹dz¹c¹ PSOE, zdobywaj¹c 38% g³osów. Zmia-
na na hiszpañskiej scenie politycznej nie wp³ynê³a w znacz¹cy sposób na
politykê zagraniczn¹ Królestwa Hiszpanii w ramach II filaru UE. Co wiê-
cej, Hiszpania zaczê³a byæ aktywnym uczestnikiem wielonarodowych si³
europejskich w ramach powsta³ych w 1996 roku Euromarforu (europej-
skie si³y morskie) i Euroforu (europejskie si³y l¹dowe) odpowiedzialnych
za realizacjê misji petersberskich. Pierwszym dowódc¹ Euroforu zosta³
Hiszpan, genera³ Juán Fortuno Such, pe³ni¹cy swoj¹ funkcjê do 1998 roku,
z kolei na pierwszego dowódcê Euromarforu powo³ano hiszpañskiego ad-
mira³a Manuela Acedio Manteola, zast¹pionego w 1999 roku przez jego
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rodaka Francisco Rapallo Comendadora68. W tym samym czasie w polity-
ce euro�ródziemnomorskiej donios³¹ rolê zaczêli odgrywaæ dwaj wybitni po-
litycy hiszpañscy, a mianowicie wspomniany ju¿ wcze�niej Francisco Javier
Solana Madariaga (obecnie Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds.
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa, sekretarz generalny Rady
Unii Europejskiej) i Miguel Angel Moratinos Cuyaube (Specjalny Przedsta-
wiciel UE ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie do roku 2003).

Objêcie rz¹dów w Hiszpanii przez PP zbieg³o siê w czasie z wej�ciem
w ¿ycie uk³adu z Shengen II (marzec 1995 r.), który nak³ada³ na Hiszpa-
niê obowi¹zek zwiêkszenia zabezpieczeñ i kontroli zw³aszcza na jej po³u-
dniowej i wschodniej granicy. W po³owie 1996 roku na terenie kraju znaj-
dowa³o siê oko³o 60 tys. nielegalnych imigrantów, w wiêkszo�ci Marokañ-
czyków. Jednym z posuniêæ prawicowego rz¹du Aznara by³o zaostrzenie
polityki w tym zakresie co zosta³o skrytykowane przez przewodnicz¹cego
Hiszpañskiej Komisji ds. Pomocy Uchod�com (CEAR)69. Relacje hiszpañ-
sko-marokañskie za rz¹dów Aznara stopniowo pogarsza³y siê, czego wy-
razem by³o nieprzed³u¿enie porozumienia dotycz¹cego po³owów przez hisz-
pañskich rybaków u wybrze¿y Maroka. Nadal jednak doceniano rolê wspó³-
pracy euro�ródziemnomorskiej, której wyrazem by³o przyjêcie w czerwcu
w 2000 roku na szczycie w Feira Wspólnej Strategii UE wobec regionu
�ródziemnomorskiego. Jej celem by³o zdynamizowanie realizacji zapisów
Deklaracji barceloñskiej, ale tak¿e zwrócenie szczególnej uwagi na to, ¿e
�to przede wszystkim UE a nie Stany Zjednoczone jest odpowiedzialna za
bezpieczeñstwo w tym regionie�, co ma swoje uzasadnienie w przes³an-
kach historycznych i geograficznych70.

W marcu 2000 roku partia Aznara po raz drugi wygra³a wybory par-
lamentarne, uzyskuj¹c tym razem poparcie 45% g³osów wyborców, co sta-
nowi³o 10% przewagi nad PSOE. Sukces ten nie mia³ zwi¹zku z dzia³a-
niami Hiszpanii na arenie miêdzynarodowej, ale z poprawiaj¹c¹ siê sytu-
acj¹ ekonomiczn¹ kraju, która po czterech latach rz¹dów PP zaznaczy³a
siê spadkiem bezrobocia z 23% do 15%, zredukowaniem deficytu bud¿e-
towego z 6,6 do 1,1%, PKB i obni¿eniem inflacji do niespe³na 3%71. W grud-
niu 2001 roku premier Aznar w zwi¹zku z obejmowaniem przez Hiszpa-
niê przewodnictwa w UE od stycznia 2002 roku przedstawi³ przed Korte-
zami listê priorytetów hiszpañskiej prezydencji. Na pierwszym miejscu zna-

68 P. D o m e j k o - K o z e r a: Polityka bezpieczeñstwa..., s. 73.
69 M. Tr y c - O s t r o w s k a: 14 kilometrów do raju. �Rzeczpospolita�, 6 wrze�nia

1996.
70 G. B e r n a t o w i c z: Proces barceloñski � instrument polityki �ródziemnomor-

skiej UE. �Sprawy Miêdzynarodowe� 2005, nr 4 (LVIII). Warszawa 2005, s. 25.
71 M. Tr y c - O s t r o w s k a: Wybory przy akompaniamencie bomb. �Rzeczpospoli-

ta�, 10 marca 2000.
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laz³a siê walka z terroryzmem, nastêpnie wprowadzenie do obiegu walu-
ty euro, promocja sta³ego wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienie Wspól-
nej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa, z jednoczesnym zwróceniem
uwagi na region Morza �ródziemnego jako na jeden z najbardziej niesta-
bilnych regionów �wiata zagra¿aj¹cy równowadze gospodarczo-spo³ecznej
ca³ej UE72.

Drugi rz¹d Aznara charakteryzowa³ siê tak¿e znacznym ociepleniem
stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, traktuj¹c je jako swojego g³ówne-
go sojusznika i partnera. Coraz czê�ciej s³yszano deklaracje g³osz¹ce, ¿e
to przede wszystkim NATO jest organizacj¹, która jako jedyna jest w sta-
nie prowadziæ efektywn¹ politykê bezpieczeñstwa w ka¿dym regionie na
�wiecie. Zdecydowane zbli¿enie na linii Waszyngton � Madryt nast¹pi³o
po ataku terrorystycznym z 11 wrze�nia 2001 roku, które rozpoczê³o two-
rzenie siê sojuszu antyterrorystycznego (zwanego czasami �osi¹ dobra�)
przez USA, Wielk¹ Brytaniê, Hiszpaniê i w mniejszym stopniu przez W³o-
chy. Atak na WTC doprowadzi³ wkrótce do najwiêkszego kryzysu w ra-
mach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa UE. O ile pañstwa
europejskie jednomy�lnie potêpi³y zamach z 11 wrze�nia, a kilka tygodni
pó�niej niemal¿e jednog³o�nie popar³y atak USA na Afganistan, o tyle pla-
ny USA dotycz¹ce prewencyjnego uderzenia na Irak doprowadzi³y do
pêkniêcia we wspólnej strategii obrony UE. Z inicjatywy premiera Hisz-
panii i przy du¿ym poparciu Tony�ego Blaira powsta³ list manifestuj¹cy
zdecydowan¹ akceptacjê i poparcie dla ewentualnej interwencji USA w Ira-
ku. List podpisany przez Polskê, Daniê, Hiszpaniê, Portugaliê, Wêgry, Wielk¹
Brytaniê i W³ochy oraz prezydenta Czech zaskoczy³ Niemcy, Francjê,
a tak¿e Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych Javiera So-
lanê73. Obecnie wiadomo, ¿e powody interwencji w Iraku g³oszone przez
G.W. Busha by³y nieprawdziwe, jednak konsekwencje zdecydowanego po-
parcia przez rz¹d Aznara i Blaira planów agresji na kolebkê cywilizacji
perskiej doprowadzi³y do znacznego spadku zaufania pañstw arabskich
do �partnerów europejskich�, których to jednoznacznie oskar¿ano o neo-
imperializm. Kryzys w unijnej polityce zagranicznej polega³ na tym, ¿e
po prawie dziesiêciu latach od powo³ania WPZiB dosz³y do g³osu partyku-
larne interesy poszczególnych narodów. Europejska opinia publiczna prze-
kona³a siê, ¿e w obliczu prawdziwego kryzysu UE nie jest w stanie mówiæ
jednym g³osem, a WPZiB to pewnego rodzaju mit.

Znaczna czê�æ spo³eczeñstwa hiszpañskiego podziela³a stanowisko, ¿e
konsekwencj¹ wspomnianych wydarzeñ by³ kolejny atak terrorystyczny,

72 [http://www2.ukie.gov.pl/ (5.11.2007)].
73 J. B i e l e c k i, G. D o b i e c k i, K. D a r e w i c z: List, który podzieli³ Europê, �Rzecz-

pospolita�, 31 stycznia 2003.
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tym razem na stolicê Hiszpanii, w którym dnia 11 marca 2004 roku w wy-
niku eksplozji 10 ³adunków zamieszczonych w poci¹gu RENFE zginê³o 191
osób, a ponad 1 500 zosta³o rannych. Tragedia mia³a miejsce zaledwie trzy
dni przed nowymi wyborami parlamentarnymi, a rz¹d Aznara do koñca
próbowa³ przekonaæ hiszpañsk¹ opiniê publiczn¹, ¿e za zamachem stoi
baskijska organizacja terrorystyczna ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Dnia
14 marca 2004 roku Hiszpania zag³osowa³a za zmian¹ dotychczas pro-
wadzonej polityki zagranicznej i si³¹ 43% g³osów wybra³a PSOE z José
Luisem Rodríguezem Zapatero, który konsekwentnie krytykowa³ Aznara
za prowadzenie nazbyt proamerykañskiej polityki i jednocze�nie sprowa-
dzenie Hiszpanii do roli drugorzêdnego cz³onka UE74.

W programie rz¹du Zapatero najwa¿niejszymi postulatami uczyni³ miê-
dzy innymi wycofanie wojsk z Iraku (co nast¹pi³o ju¿ w kwietniu 2004 r.),
pog³êbienie wspó³pracy z pañstwami �starej Europy�, zw³aszcza z Francj¹
i Niemcami, a tak¿e wprowadzenie ostrych regulacji dotycz¹cych przestrze-
gania kodeksu pracy dla imigrantów oraz pomoc w edukacji ich dzieci75.
Politykê zagraniczn¹ Hiszpanii mia³o teraz cechowaæ ponowne otwarcie
siê na Europê, co by³o jednoznaczne ze stopniowym och³odzeniem siê sto-
sunków na linii Madryt � Waszyngton (g³ównie za spraw¹ decyzji o wy-
cofaniu wojsk hiszpañskich z Iraku). Zbli¿aj¹ce siê obchody 10-lecia pro-
cesu barceloñskiego sprzyja³y temu, by rz¹d Zapatero móg³ ponownie
nadaæ Hiszpanii funkcjê ³¹cznika miêdzy dwoma cywilizacjami � chrze-
�cijañsk¹ i muzu³mañsk¹. Zanim jednak do tego dosz³o, w dniach 17�18
czerwca 2004 roku Rada Europejska przyjê³a na spotkaniu w Brukseli do-
kument przygotowany przez Javiera Solanê zatytu³owany Partnerstwo
strategiczne UE z regionem �ródziemnomorskim i bliskowschodnim, ponow-
nie podkre�laj¹c zwi¹zki historyczne i geograficzne miêdzy obu regiona-
mi. By³ to dokument wspó³pracy miêdzy UE a krajami pó³nocnej Afryki,
który obejmowa³ trzy elementy: wspó³pracê w ramach Partnerstwa Euro-
�ródziemnomorskiego, Wspó³pracê UE z krajami Zatoki Perskiej i dzia³a-
nie Unii na rzecz rozwi¹zania konfliktu arabsko-izraelskiego76. Jako g³ówne
cele uznano miêdzy innymi promowanie praw cz³owieka, zasad demokra-
cji, zdynamizowanie wspó³pracy gospodarczej, dzia³anie na rzecz wspó³-

74 Por. wyst¹pienie Zapatero po rocznym sprawowaniu urzêdu premiera Hiszpa-
nii wyg³oszony przed Kortezami 11.05.2005: [http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/
11/espana/1115813488.html (9.11.2007)].

75 [http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/15/enespecial/1079307927.html (30.
10.2007)].

76 Realizacj¹ tego postulatu by³o m.in. otwarcie przez Javiera Solanê w styczniu
2005 r. w Ram Allah pierwszego biura UE, tzw. EU COPPS, którego celem by³o zre-
formowanie policji palestyñskiej, a tak¿e obserwowanie wydarzeñ w tamtym regio-
nie. J. Z a j ¹ c z k o w s k i: Unia Europejska w stosunkach..., s. 205.



219Agnieszka Stolarczyk: Udzia³ Hiszpanii w kszta³towaniu Partnerstwa...

pracy miêdzykulturowej77. W grudniu 2004 roku Komisja Europejska za-
akceptowa³a wynegocjowane z Izraelem, Marokiem, Tunezj¹, Jordani¹
i Autonomi¹ Palestyñsk¹ tak zwane plany dzia³ania. S³u¿yæ one mia³y
przede wszystkim umacnianiu procesów demokratyzacji oraz przeprowa-
dzeniu modernizacji gospodarek tych krajów. Jednocze�nie pañstwa te zo-
sta³y objête Europejsk¹ Polityk¹ S¹siedztwa (ENP), co stanowi³o czê�cio-
w¹ realizacjê jednego z g³ównych celów polityki zagranicznej UE, jakim
by³o budowanie bezpiecznego s¹siedztwa UE, co znalaz³o zapis w Euro-
pejskiej Strategii Bezpieczeñstwa z 2003 roku78.

Przedstawione postulaty jak najbardziej wpisywa³y siê w koncepcje
hiszpañskiej polityki zagranicznej rz¹dów PSOE, które za swój fundament
uzna³y budowanie Hiszpanii solidarnej, europejskiej, tolerancyjnej, plu-
ralistycznej i zintegrowanej. Oto, jak pierwszy rok swoich rz¹dów podsu-
mowa³ José Luis Rodríguez Zapatero w przemówieniu z dnia 11 maja 2005
roku: �Nasza polityka zagraniczna jako jeden z g³ównych celów uznaje
powrót do serca Europy [...]. Nasza decyzja prowadzenia aktywnej polityki
na rzecz pokoju i bezpieczeñstwa, zgodnej z regulacjami miêdzynarodo-
wymi doprowadzi³a do tego, ¿e obecnie odgrywamy bardzo wa¿n¹ role
w ramach ONZ�. Odnosz¹c siê do relacji z krajami Maghrebu i Maszreku
mówi � ponadto: �Nasze stosunki z pañstwami Morza �ródziemnego,
w szczególno�ci z naszymi s¹siadami z Maghrebu, Marokiem i Algieri¹,
odnotowa³y znaczn¹ poprawê. W tym sensie nale¿y tak¿e rozpatrywaæ na-
sze dzia³ania podjête w celu aktywizacji Procesu Euro�ródziemnomorskie-
go na szczycie w Barcelonie w listopadzie tego roku, a tak¿e podwojone
wysi³ki na rzecz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie [...]�79. W dniach
27�28 listopada 2005 roku, w dziesi¹t¹ rocznicê rozpoczêcia zinstytucjo-
nalizowanego Partnerstwa Euro�ródziemnomorskiego, odby³o siê w Bar-
celonie spotkanie szefów pañstw i rz¹dów pañstw uczestnicz¹cych w part-
nerstwie. Potwierdzono aktualno�æ celów wytyczonych na pierwszej Kon-
ferencji Ministerialnej z 1995 roku i wskazano na obszary, na których
wspó³praca rozwija siê najs³abiej (m.in. w zakresie reform politycznych

77 R. Z i ê b a: Wspólna Polityka Zagraniczna, s. 196�197.
78 J. Z a j ¹ c z k o w s k i: Unia Europejska w stosunkach..., s. 199.
79 Tekst oryginalny: �Nuestra política exterior ha tenido como una de sus princi-

pales líneas de fuerza el regreso al corazón de Europa [...] Nuestra decisión de desar-
rollar una política activa por la paz y la seguridad que sea respetuosa con la legali-
dad internacional nos ha llevado a jugar un papel importante en el seno de las Nacio-
nes Unidas. [...] nuestras relaciones con los países del Mediterráneo, y en particular
con nuestros vecinos del Magreb, Marruecos y Argelia, han experimentado una mejo-
ra sustancial. Dentro de este marco hay que situar nuestras acciones encaminadas
a relanzar el Proceso Euromediterráneo, con la Cumbre de Barcelona del próximo no-
viembre; y a redoblar los esfuerzos desplegados por la paz en Oriente Medio [...].�
[http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/11/espana/1115813488.html (30.10.2007)].
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i ekonomicznych, przestrzegania praw kobiet, rozwoju o�wiaty). Na tej pod-
stawie zredagowano tak zwany plan dzia³añ na najbli¿sze piêæ lat, pod-
czas których najwa¿niejszymi obszarami wspó³pracy mia³y byæ: pog³êbia-
nie procesu przestrzegania praw cz³owieka i zasad demokracji, pomoc
w polityce zatrudnienia i wzrost ekonomiczny dziêki liberalizacji gospo-
darek (nie wykluczono utworzenia Euro�ródziemnomorskiego Banku Roz-
woju), rozwój o�wiaty (zw³aszcza w sferze stypendiów zagranicznych),
wspó³praca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo�ci, bezpieczeñstwa, zwal-
czania terroryzmu (sukcesem by³o zaaprobowanie Euro�ródziemnomor-
skiego kodeksu w zwalczaniu terroryzmu) i nielegalnych migracji. Odno-
�nie do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, uczestnicy zapisali, i¿
zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e konferencje euro�ródziemnomorskie nie sta-
nowi¹ forum, na którym podejmowane s¹ w tej kwestii najwa¿niejsze de-
cyzje, jednak podkre�lono ich udzia³ i chêæ wspó³pracy w celu minimaliza-
cji konfliktu80.

Wed³ug badaczy z Instytutu Studiów Strategicznych Elcano powodem,
dla którego Hiszpania zabiega o jak najwiêkszy udzia³ w rozwoju Part-
nerstwa Euro�ródziemnomorskiego, jest panuj¹ce w krêgach polityków
i ca³ego spo³eczeñstwa hiszpañskiego przekonanie o identyfikacji bezpie-
czeñstwa wewnêtrznego Hiszpanii z bezpieczeñstwem ca³ej Unii Europej-
skiej81. Hiszpania, dziêki swemu bliskiemu s¹siedztwu z pó³nocnym wy-
brze¿em Afryki, jest ³¹cznikiem na szlaku handlowym broni i narkotyków,
nielegalnych imigrantów, którzy postrzegaj¹ Hiszpaniê jako kraj tranzy-
towy prowadz¹cy do jeszcze zamo¿niejszych pañstw europejskich. Jest tak-
¿e przyk³adem specyficznej mieszanki kultur, gdzie wp³ywy islamskie prze-
plataj¹ siê z chrze�cijañskimi ju¿ od VII wieku. Dlatego te¿ Hiszpania kon-
sekwentnie postuluje udoskonalenie polityki bezpieczeñstwa UE, wskazu-
j¹c, ¿e nale¿y zacie�niæ wspó³pracê miêdzy WPZiB, WEPBiO oraz III fila-
rem UE82. Ponadto, coraz czê�ciej s³ychaæ g³osy (nie tylko w Hiszpanii), ¿e
w celu osi¹gniêcia wiêkszej spójno�ci dzia³añ nale¿a³oby rozpocz¹æ debatê
na forum UE na temat ewentualnej reprezentacji Unii w Radzie Bezpie-
czeñstwa ONZ.

W roku 2006 wyrazem wspó³pracy euro�ródziemnomorskiej by³a or-
ganizacja trzech konferencji na szczeblu ministerialnym, dotycz¹ca eko-

80 [http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/barcelona_10/docs/10th_co-
mm_en.pdf (29.10.2007)].

81 Ch. P o w e l l, J.I. To r r e b l a n c a: Construir Europa desde España. Los nuevos
desafíos de la política europea. Elcano 2005, s. 70�73.

82 Z badañ przeprowadzonych przez Eurobarometr wynika, ¿e ponad 70% Hisz-
panów popiera rozwój WPZiB. Wska�nik ten jest wy¿szy od �redniej europejskiej. Ibi-
dem, s. 79.
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nomii i finansów (Tunis, 25�26 czerwca 2006 r.), ochrony �rodowiska
(Kair, 20 listopada 2006 r.) oraz polityki zagranicznej (Tampere 27�28
listopada 2006 r.), co i tak by³o sukcesem w obliczu kolejnego kryzysu izra-
elsko-libañskiego z lipca 2006 roku. Na ostatniej z tych konferencji mini-
strowie spraw zagranicznych krajów uczestnicz¹cych uzgodnili dokument
przewiduj¹cy zorganizowanie kolejnej konferencji ministerialnej pod pre-
zydencj¹ Portugalii w dniach 5�6 listopada 2007 roku pod has³em roz-
wijania regionalnej wspó³pracy w promowaniu pokoju, postêpu i dialogu
miêdzykulturowego83.

Perspektywy rozwoju Partnerstwa Euro�ródziemnomorskiego
Udzia³ Hiszpanii

Po dwunastu latach od rozpoczêcia procesu barceloñskiego mo¿emy
powiedzieæ, ¿e efekty nie by³y tak pozytywne, jak oczekiwano. Sytuacja
spo³eczno-ekonomiczna w krajach Afryki Pó³nocnej poprawi³a siê, jednak
wci¹¿ daleka by³a od osi¹gniêcia zadowalaj¹cego poziomu, w zwi¹zku
z czym nie zmniejsza³ siê nap³yw nielegalnych imigrantów na tereny UE.
W sprawie podstawowych kwestii, takich jak prawa cz³owieka, równo-
uprawnienie kobiet czy zasady rz¹dów demokratycznych, nie uda³o siê
zaj¹æ jednego stanowiska, czego kulminacj¹ by³o ostateczne nieprzyjêcie
Euro�ródziemnomorskiej Karty Pokoju i Stabilno�ci. Ponadto, poczucie za-
gro¿enia atakami terrorystycznymi nie zmala³o, a w obliczu przed³u¿aj¹-
cego siê stacjonowania wojsk koalicji w Iraku nastroje antyzachodnie nie
s³ab³y. Wci¹¿ nie by³o widaæ koñca konfliktu bliskowschodniego, a osi¹-
gniêcie poziomu bezpieczeñstwa energetycznego pañstw UE wci¹¿ nastrê-
cza³o wiele problemów.

Inicjatywy na rzecz pog³êbiania i rozszerzania dialogu euro�ródziem-
nomorskiego nie powinny byæ jednak¿e zaprzestane. Wrêcz przeciwne,
obecny stan rzeczy powinien przyczyniæ siê do jeszcze wiêkszego zdyna-
mizowania wysi³ków UE na tym polu, co oznacza konieczno�æ rozwoju
struktur i funkcjonowania WPZiB, jej ramienia obronnego WEPBiO, po-
³¹czonych w ramach wspó³pracy policyjnej i s¹dowej z III filarem. Jak
wskazuje Adam Daniel Rotfeld, nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e mimo czêstej
rozbie¿no�ci stanowisk równie¿ w kszta³towaniu siê WEPBiO obowi¹zuje

83 [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0598en01.pdf
(30.10.2007)].
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przede wszystkim zasada poszukiwania kompromisu84, zgodnie z naczel-
n¹ dewiz¹ Unii: �in varietate concordia�. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e �red-
nio co cztery lata w wyniku wyborów parlamentarnych w ka¿dym pañ-
stwie europejskim nastêpuje zmiana na stanowisku rz¹dz¹cych, utrzyma-
nie sta³ego i spójnego kursu polityki zagranicznej Unii jest szczególnie
wa¿ne. Dobrym tego przyk³adem jest zmiana stanowiska Hiszpanii wobec
nielegalnej imigracji i zaanga¿owania siê w konflikt w Iraku po wyborach
w 2004 roku. Mo¿emy za³o¿yæ, ¿e przynajmniej do marca 2008 roku bê-
dzie siê ona nadal staraæ odgrywaæ rolê miêdzykulturowego ³¹cznika, an-
ga¿uj¹c siê w misje pokojowe i humanitarne wraz z jednoczesnym nasile-
niem zaanga¿owania w rozbudowie si³ Euroforu i Euromarforu. Jednak
je�li kraj ten my�li o zwiêkszeniu swojego znaczenia w�ród pañstw decy-
duj¹cych o polityce zagranicznej UE, musi liczyæ siê w przysz³o�ci ze znacz-
nym wzrostem wydatków na sprzêt wojskowy i szkolenie ¿o³nierzy (obec-
nie Hiszpania wydaje 1,2% swojego PKB na kwestie zwi¹zane z obron-
no�ci¹ kraju, czyli prawie tyle, ile Holandia, podczas gdy we Francji wska�-
nik ten wynosi 2,6% PKB, a w Wielkiej Brytanii � 2,4% PKB)85. Jednak
analizuj¹c Roczny Plan Wspó³pracy Miêdzynarodowej na 2007 rok86 przy-
gotowywany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspó³pracy
w Hiszpanii, zauwa¿amy, ¿e nie w rozbudowie si³ zbrojnych chce ona szu-
kaæ dialogu z pañstwami pó³nocnej Afryki, ale przede wszystkim w zwiêk-
szeniu pomocy ekonomicznej i humanitarnej.

Podstawowymi przyczynami, które powoduj¹, ¿e wci¹¿ s³abo zauwa-
¿alne s¹ postêpy w rozwoju ekonomicznym krajów basenu Morza �ród-
ziemnego, jest stosunkowo niskie wykorzystanie �rodków, jakimi dysponuje
Unia, oraz brak wspó³pracy miêdzy krajami arabskimi. W latach 1995�
2003 w ramach MEDA pañstwa Maghrebu i Maszreku nie wykorzysta³y
nawet po³owy (ok. 45%) wyasygnowanych �rodków87. Ponadto obroty han-
dlowe odnotowywane miêdzy pañstwami Afryki Pó³nocnej stanowi¹ oko³o
15% ogólnych obrotów handlowych tych pañstw, podczas gdy z UE rela-
cje te kszta³tuj¹ siê na poziomie od 50% do 70%88. Niew¹tpliwie wymaga-
ne jest tak¿e zwiêkszenie poziomu inwestycji krajów UE na terytorium pó³-
nocnej Afryki, a zamiar wykluczenia z przysz³ej strefy wolnego handlu

84 A.D. R o t f e l d: Czy Unia Europejska potrzebuje Wspólnej Polityki Bezpieczeñ-
stwa i Obrony? �Polski Przegl¹d Dyplomatyczny� 2004, T. 4, nr 2 (18) (marzec�kwie-
cieñ), s. 25.

85 Ch. P o w e l l, J.I. To r r e b l a n c a: Construir Europa desde..., s. 76.
8 6 [http://www.maec.es/NR/rdonlyres/B66B1279-A17C-4DE9-92B9-ADA

6076F9AD2/0/PACI2007.pdf (29.10.2007)].
87 P.J. B o r k o w s k i: Partnerstwo..., s. 244.
88 J. Z a j ¹ c: Partnerstwo..., s. 64.
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artyku³ów rolnych nie wró¿y dobrze rozwojowi gospodarczemu tych,
w wiêkszo�ci rolniczych, pañstw.

Na potrzebê poprawy sytuacji gospodarczej pañstw pó³nocnoafrykañ-
skich wskazuje siê tak¿e przy okazji omawiania metod walki z nielegaln¹
imigracj¹. Unia Europejska, a zw³aszcza Hiszpania, stoi przed konieczno-
�ci¹ opracowania jak najlepszego i efektywnego systemu kontroli zewnêtrz-
nych granic Unii, którego podstawami prawnymi s¹ kolejne uk³ady: Schen-
gen I (1985 r.), Schengen II (1990 r.) i Konwencja z Prüm (2005 r.) zwa-
na Schengen III89. Polityka imigracyjna, azylowa i kontrola zewnêtrznych
granic zaczê³y istnieæ jako wspólna polityka Unii dopiero od momentu ra-
tyfikacji traktatu amsterdamskiego (1 maja 1999 r.), zastêpuj¹c tym sa-
mym uprzednio funkcjonuj¹c¹ wspó³pracê miêdzyrz¹dow¹. Dnia 26 pa�-
dziernika 2004 roku, na podstawie rozporz¹dzenia przyjêtego przez Radê,
zosta³a powo³ana Europejska Agencja Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyj-
n¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw Cz³onkowskich (tzw. Frontex
z siedzib¹ w Warszawie). W tym okresie powsta³o te¿ kilka o�rodków eks-
perckich zajmuj¹cych siê ró¿nymi aspektami kontroli granicznej (m.in. dwa
centra ds. granic morskich w Grecji i Hiszpanii)90. W roku 2005 w ramach
UE rozpoczêto realizacjê tak zwanego programu haskiego, który ma po-
trwaæ do 2010 roku. Jego g³ównym za³o¿eniem jest zintensyfikowanie wy-
si³ków na rzecz walki ze zorganizowan¹ przestêpczo�ci¹, pohamowanie
gro�by terroryzmu, regulacja nap³ywu nowych imigrantów oraz kontrola
granic zewnêtrznych Unii z jednoczesnym zagwarantowaniem podstawo-
wych praw cz³owieka91. Nale¿y przy tym wskazaæ na wa¿n¹ rolê Hiszpa-
nii, z której inicjatywy w lipcu 2006 roku w Rabacie postanowiono zorga-
nizowaæ miêdzynarodow¹ konferencjê �Migracje i Rozwój�. Stawili siê na
niej przedstawiciele 60 pañstw Europy i Azji oraz 20 organizacji Miêdzy-
narodowych w celu opracowania strategii dla Afryki oraz zapobiegania nie-
legalnej imigracji92.

89 Konwencja z Prüm zosta³a podpisana 27 maja 2005 r. przez Hiszpaniê, Niem-
cy, Francjê, Luksemburg, Holandiê, Austriê i Belgiê. Dotyczy³a zwiêkszenia wspó³-
pracy transgranicznej pañstw w celu zwalczania terroryzmu, przestêpczo�ci trans-
granicznej i nielegalnej migracji. A. O r a c z e w s k a: Kontrola i zarz¹dzanie granic¹
zewnêtrzn¹ Unii Europejskiej. W: Wspólny obszar wolno�ci, bezpieczeñstwa i sprawie-
dliwo�ci Unii Europejskiej a problem migracji. Red. E. O l s z e w s k i, M. K u c z e r p a.
Che³m 2006, s. 31.

90 M. K r y t y n i a k: Europejska Agencja Graniczna jako element systemu zarz¹dza-
nia granicami zewnêtrznymi Unii Europejskiej. �Polski Przegl¹d Dyplomatyczny� 2005,
T. 5, nr 3 (25) (maj�czerwiec), s. 87�88.

91 A. S a b i k: Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. �Krakowskie Stu-
dia Miêdzynarodowe� 2006, nr 2 (III), s. 167.

92 Ibidem, s. 168.
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Bezsprzecznie jedn¹ z najwiêkszych trudno�ci w pozytywnym kszta³-
towaniu siê dialogu euro�ródziemnomorskiego jest wci¹¿ nierozwi¹zany
konflikt arabsko-izraelski oraz obecna sytuacja w rejonie Bliskiego Wscho-
du. Ekspansywny sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez Stany
Zjednoczone przyczynia siê do spotêgowania wrogo�ci w pañstwach arab-
skich, którego przejawem by³y miêdzy innymi zamachy na WTC (2001 r.),
w Madrycie (2004 r.), a nastêpnie w Londynie (2005 r.). Wed³ug Kata-
rzyny Brataniec, rozwój technologiczno-cywilizacyjny maj¹cy swoje korze-
nie w kulturze zachodniej, powoduje, ¿e �Arabowie mog¹ siê znale�æ we
wspó³czesnym �wiecie tylko za cenê utraty w³asnej autentyczno�ci, gdy¿
ten �wiat jest dla nich obcy�93. Postawy te implikuj¹ pojawienie siê pytañ
o to¿samo�æ pañstw arabskich, co w gruncie rzeczy doprowadza do �re-
islamizacji� spo³eczeñstwa muzu³mañskiego, które w religii widzi jedyn¹
szansê na ocalenie przed zalewem obcymi, zachodnimi i demoralizuj¹cy-
mi wzorcami ¿ycia.

Bior¹c pod uwagê za³o¿enia procesu barceloñskiego, podstawowa kwe-
stia powinna sprowadziæ siê do jednego pytania: Czy mo¿liwe jest powsta-
nie spo³eczeñstwa wielokulturowego, spo³eczeñstwa opartego na dialogu
dwóch odmiennych cywilizacji? Albo inaczej: Czy Europa jest przygotowana
na powstanie takiego spo³eczeñstwa? Odpowied� negatywna podwa¿a po-
wodzenie dalszego rozwoju Partnerstwa Euro�ródziemnomorskiego. Z kolei
odpowied� pozytywna uzmys³awia, jak wiele trzeba jeszcze zrobiæ w sfe-
rze ekonomicznej, finansowej, politycznej, ale przede wszystkim kulturo-
wej, aby ów dialog odniós³ sukces i to w³a�nie w tej dziedzinie upatrujê
dla Hiszpanii szansê odegrania donios³ej roli ³¹cznika dwóch cywilizacji.

Zakoñczenie

Po dwunastu latach od zainicjowania Partnerstwa Euro�ródziemno-
morskiego w ramach WPZiB, g³ównie za spraw¹ skutecznej dyplomacji
pañstw �ródziemnomorskich, nie mo¿emy stwierdziæ, ¿e polityka UE w tym
regionie odnios³a pe³ny sukces. W taki sam sposób mo¿na scharakteryzo-
waæ konsekwencje udzia³u Hiszpanii w inicjatywach UE dotycz¹cych
pañstw Maghrebu i Maszreku. Hiszpania jest, co prawda, krajem, który,
obok Francji najbardziej anga¿uje siê w rozwijanie polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa UE w tym regionie. Maj¹c jednak na uwadze jej strate-

93 K. B r a t a n i e c: Historyczne korzenie arabskiego resentymentu. �Krakowskie Stu-
dia Miêdzynarodowe� 2004, nr 3, s. 251.
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giczne po³o¿enie geograficzne, szczególne zwi¹zki historyczno-kulturowe
z krajami Maghrebu i Maszreku, liczbê imigrantów z tych regionów pró-
buj¹cych ka¿dego dnia przekroczyæ nielegalnie jej granice oraz znaczne
uzale¿nienie Hiszpanii od surowców energetycznych (zw³aszcza z Algie-
rii), to wydaje siê, ¿e kraj ten ma jeszcze du¿o do zrobienia w celu popra-
wy i pog³êbienia wspó³pracy na linii UE � Maghreb-Maszrek.

Oczywi�cie, postêpy dialogu euro�ródziemnomorskiego bêd¹ tak¿e za-
le¿a³y w znacznej mierze od uwarunkowañ miêdzynarodowych. Szczegól-
nie wa¿na jest sprawa rozwi¹zania konfliktu arabsko-izraelskiego, dalsze
dzia³ania USA na Bliskim Wschodzie oraz ewentualne przyjêcie Turcji do
grona pañstw UE. Pewne jest to, ¿e Unia Europejska, je�li chce odgrywaæ
rolê zaufanego partnera w relacjach z pañstwami Pó³nocnej Afryki, musi
prezentowaæ spójne stanowisko, które bêdzie poparte odpowiednimi �rod-
kami finansowymi przeznaczonymi na pomoc ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ oraz
na rozwój wiêzi kulturowych miêdzy wszystkimi uczestnikami procesu bar-
celoñskiego.

15 Studia Politicae...
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Przysz³o�æ Unii Europejskiej
w �wietle ustaleñ szczytu brukselskiego

z dnia 21 i 22 czerwca 2007 roku
Analiza wybranych aspektów

niemieckiej prezydencji*

G³ówne wytyczne niemieckiej prezydencji

Niemiecka prezydencja w Unii Europejskiej wnios³a powa¿ny wk³ad
w kszta³towanie siê przysz³o�ci Unii Europejskiej. Zadecydowa³o o tym kilka
zagadnieñ podniesionych przez Niemcy od stycznia do czerwca 2007 roku,
które by³y przygotowywane przez niemieck¹ dyplomacjê z pewnym wy-
przedzeniem. Zarys koncepcyjny zawiera³ referat UE � odliczanie. 100
dni do prezydencji w UE, który niemieckie MSZ przedstawi³o ju¿ w pa�-
dzierniku 2006 roku. Oficjalnie program niemieckiej prezydencji tradycyj-
nie przedstawi³a Parlamentowi Europejskiemu kanclerz federalna w wy-
st¹pieniu z dnia 17 stycznia 2007 roku1.  Wynikaj¹ca z tych dokumentów
chêæ wzmocnienia wymiaru zewnêtrznego Unii Europejskiej obok konty-

* Artyku³ powsta³ we wrze�niu 2007 r. w czasie trwania przygotowañ portugal-
skiej prezydencji do przyjêcia traktatu reformuj¹cego.

1 Rede der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Angela Merkel am
Mittwoch, 17. Januar 2007, im Europäischen Parlament in Straßburg [http://www.
eu2007.de/de/News/Speeches_Interviews/January/Rede_Bundeskanzlerin2.html
(24.06.2009)].
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nuacji reform wewnêtrznych nie stanowi³a w przypadku Niemiec ¿adnego
zaskoczenia. Panuje konsens co do tego, ¿e Niemcy s¹ predestynowane do
roli unijnego reformatora i do wzmacniania jej znaczenia jako kreatora
rzeczywisto�ci miêdzynarodowej. Do tych zadañ podchodzi siê jednak
w Berlinie z pewn¹ doz¹ ostro¿no�ci i tak te¿ by³o w przypadku zakoñ-
czonej w³a�nie prezydencji. W �wietle rezultatów niemieckiego przewod-
nictwa nale¿y wysoko oceniæ pragmatyzm niemieckiej dyplomacji. Pow�ci¹-
gliwa ocena mo¿liwo�ci w sprawie przezwyciê¿enia unijnego kryzysu, któr¹
prezentowa³a ekipa kanclerz Angeli Merkel, w du¿ym stopniu przyczyni³a
siê do sukcesu tej prezydencji. Nade wszystko nale¿y podkre�liæ, ¿e dziêki
tak prowadzonej polityce Niemcom uda³o siê unikn¹æ niebezpieczeñstwa,
które nios³a z sob¹ dialektyka oczekiwañ i obaw w stosunku do niemiec-
kiego przewodnictwa. Niemcy chc¹c doprowadziæ do prze³amania kryzysu
procesu integracyjnego, by³y z istoty rzeczy zmuszone powzi¹æ dzia³ania
w kilku newralgicznych kwestiach. Wyzwanie, przed jakim sta³a niemiec-
ka dyplomacja, paradoksalnie nie sprowadza³o siê jedynie do wdro¿enia
reform. Niezmiernie wa¿ny z punktu widzenia samych Niemiec by³ styl
prowadzonych dzia³añ, który musia³ jednoznacznie udowadniaæ bezpod-
stawno�æ obaw o niemieck¹ hegemoniê w Unii Europejskiej. Skuteczno�ci
w realizacji powziêtych zamierzeñ musia³ towarzyszyæ wysoki stopieñ po-
litycznego wyczucia. By³ to warunek powodzenia niemieckiej prezydencji
i to zarówno w aspekcie usprawnienia Unii, jak i presti¿u miêdzynarodo-
wego Republiki Federalnej Niemiec.

Rezultaty pó³rocznego przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europej-
skiej, z perspektywy przysz³o�ci integracji na kontynencie europejskim,
trzeba oceniæ pozytywnie. Wa¿ny w tym aspekcie bêdzie równie¿ sposób,
w jaki niemiecka dyplomacja zdyskontuje swój niew¹tpliwy sukces. Dziêki
swojej inteligentnie prowadzonej polityce jednym z g³ównych wygranych
jest kanclerz Angela Merkel. Jej notowania na pó³metku kadencji s¹ bar-
dzo dobre2, co zawdziêcza g³ównie skuteczno�ci w polityce zagranicznej.
Prezydencja w Unii jeszcze bardziej wzmocni³a tê tendencjê. Rz¹d �wiel-
kiej koalicji� bêdzie teraz musia³ po�wiêciæ wiêcej uwagi reformom we-
wnêtrznym, które jednak, z liderem ciesz¹cym siê tak du¿ym spo³ecznym
zaufaniem oraz dziêki wykorzystaniu znakomitej sytuacji wyj�ciowej na
polu polityki zagranicznej, bêdzie wprowadzaæ znacznie ³atwiej.

Najbardziej po¿¹danym scenariuszem, równie¿ dla Polski, by³oby wy-
korzystanie niemieckiego potencja³u na rzecz wzmocnienia wspó³pracy
w Europie. Trudno doszukaæ siê odpowiednio silnych przes³anek, by twier-
dziæ, ¿e emancypacja niemieckiej polityki zagranicznej, która bez w¹tpie-

2 Zwei Drittel finden Arbeit der Koalition gut. Politbarometer  ZDF vom 20.07.2007
[http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/23/0,1872,5569623,00.html (24.06.2009)].
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nia w ostatnim czasie ponownie siê wzmocni³a, stanowi jakiekolwiek za-
gro¿enie dla pozosta³ych pañstw Wspólnoty. Dla krajów takich jak Polska,
które z Niemcami ³¹czy silna sieæ wspó³zale¿no�ci, istotne znaczenie bê-
dzie mia³ przebieg reform zainicjowanych przez niemieck¹ prezydencjê,
ale i rola, jak¹ Niemcy bêd¹ chcia³y w tym procesie odgrywaæ.

W celu przybli¿enia programu niemieckiej prezydencji warto dokonaæ
pewnej systematyzacji. Jako kontynuacjê nale¿y przyj¹æ zapowied� reali-
zacji strategii lizboñskiej, politykê walki z terroryzmem, zmniejszanie biu-
rokracji i przeciwdzia³anie fali nielegalnych uchod�ców z Afryki. Troska
o efektywno�æ dzia³ania Unii wyra¿ona zosta³a najpe³niej przez przyjêcie
priorytetu, jakim by³o prze³amanie stagnacji w procesie akceptacji Trak-
tatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy � TUK. Intensyfikacja prac
nad nowym traktatem usprawniaj¹cym dzia³anie Unii by³a warunkiem ko-
niecznym nadania impulsu rozwojowego organizacji licz¹cej od 1 stycz-
nia 2007 roku ju¿ 27 cz³onków. Ten zasób tematyczny, mimo ¿e czêsto od-
nosi siê do procesów zewnêtrznych, z którymi musz¹ siê zmagaæ poszcze-
gólne kraje cz³onkowskie i ca³a Wspólnota, mo¿na okre�liæ mianem reform
i polityk wewnêtrznych.

Drug¹ p³aszczyzn¹ problemow¹ niemieckiej prezydencji by³a Wspól-
na Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa, która od czasu ostatniej nie-
mieckiej prezydencji w 1999 roku uleg³a pewnym przeobra¿eniom. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e si³¹ napêdow¹ tych zmian jest strona niemiecka, która upa-
truje w tym szansê dla swej aktywno�ci miêdzynarodowej ujêtej tradycyj-
nie dla RFN w model multilateralny.

Wyzwania wspólnej polityki energetycznej i procesu zapobiegania
zmianom klimatycznym stanowi³y zagadnienia wymagaj¹ce zarówno roz-
strzygniêæ w ³onie Unii, jak i konsultacji z krajami trzecimi. Osi¹gniêcie
w tym obszarze ambitnie wytyczonych celów jest wynikiem konsekwent-
nej strategii niemieckiego rz¹du. Ekipa Angeli Merkel potrafi³a nie tylko
unikn¹æ fiaska rozmów z powodu piêtrz¹cych siê problemów miêdzynaro-
dowych, ale czêsto wykorzystywaæ tê sytuacjê do w³asnych celów.

Wytyczne WPZiB w czasie niemieckiej prezydencji wyra�nie zaakcen-
towa³y kierunek wschodni. Wraz z zaanga¿owaniem w negocjacje na te-
mat ostatecznego statusu Kosowa oraz rozwój wschodnioeuropejskiego
wymiaru Europejskiej Polityki S¹siedztwa (European Neighbourhood Po-
licy � ENP) najwa¿niejszym punktem niemieckiej prezydencji by³ dalszy
rozwój stosunków z Rosj¹. Potrzeba odnowienia dotychczas obowi¹zuj¹-
cych umów stwarza³a okazjê do pog³êbienia wspó³pracy UE � Rosja
w duchu tak zwanego strategicznego partnerstwa. Trzecim elementem pla-
nu zdynamizowania europejskiej Ostpolitik by³o wypracowanie wspólne-
go stanowiska wzglêdem Azji Centralnej. Poza tym zadbano równie¿ o sto-
sunki transatlantyckie i wypracowano interesuj¹ce podstawy otwarcia na
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region Dalekiego Wschodu. Nie sposób by³o równie¿ pomin¹æ tematu kon-
fliktów na Bliskim Wschodzie, Afganistanie i Iraku oraz sporów z Iranem.
Prezydencja pochyli³a siê te¿ nad tragiczn¹ sytuacj¹ w Afryce (szczególnie
w Darfurze)3. Nieuprawnione by³oby okre�lenie tych tematów mianem dru-
gorzêdnych, ale w odró¿nieniu od Europy Wschodniej nie by³y one polem
dzia³ania, w którym Unia Europejska by³aby samodzielnym aktorem. Ta-
kie roz³o¿enie akcentów nie jest przypadkowe. Wytyczne dla polityki wschod-
niej Unii tradycyjnie pilotowane s¹ przez niemieckie MSZ. Choæ nie uda³o
siê zrealizowaæ wszystkich planów, zadbano o ugruntowanie g³ównych kon-
cepcji polityki Unii w tym regionie i wskazanie kierunków dzia³añ dla por-
tugalskiej i s³oweñskiej prezydencji. Ustanowienie wspólnych wytycznych
dla trzech kolejnych prezydencji powinno wp³yn¹æ na poprawê efektywno-
�ci podczas realizacji trudnych i d³ugotrwa³ych projektów. Równie¿ w aspekcie
polskich interesów korzystny jest fakt nadania przez niemieck¹ prezydencjê
impulsu europejskiej polityce wschodniej, która ma dziêki temu szansê na
kontynuacjê w czasie przywództwa krajów o innej konstelacji priorytetów.

Polityka wschodnia

Zabiegi niemieckiej prezydencji w �obszarze wschodnim� stanowi³y ele-
ment reformowanej strategii stosunków Unii Europejskiej z Rosj¹. Zosta-
³a ona wypracowana na szczycie Rady Europejskiej w Kolonii w czerwcu
1999 roku jako �Wspólna Strategia Unii Europejskiej wobec Rosji�. Zobo-
wi¹zuje pañstwa UE do prowadzenia jednolitej polityki wobec Rosji w du-
chu �strategicznego partnerstwa�. Dzia³ania takie maj¹ wzmocniæ Wspól-
n¹ Politykê Zagraniczn¹ i Bezpieczeñstwa UE oraz wspieraæ proces de-
mokratycznych przemian w Rosji przez wprowadzenie jej do wspólnej eu-
ropejskiej przestrzeni gospodarczej i socjalnej. Rosja zaczê³a od tej pory
postrzegaæ UE jako wa¿nego partnera w stosunkach miêdzynarodowych
i to tym bardziej, ¿e strategia popiera³a rosyjskie aspiracje do cz³onkostwa
w WTO4. Niemieckie MSW wypracowa³o ju¿ now¹ Ostpolitik, któr¹ na-
kre�li³ minister spraw zagranicznych Frank Walter Steinmeier na spotka-
niu Rady UE w fiñskim Lappeenranta 3 wrze�nia 2006 roku. Jest ona do

3 �Europa gelingt gemeinsam� � Präsidentschaftsprogramm 1. Januar � 30 Juni
2007, s. 24�28 [http://www.bmj.bund.de/files/-/1538/Gesamtprogramm%20der%20
Breg.pdf (24.06.2009)].

4 Por. Wspólna strategia UE wobec Rosji. �Biuletyn Analiz Urzêdu Komitetu Inte-
gracji Europejskiej� z 29.10.2002 [http://www.biuletyn.ukie.gov.pl/HLP/banal.nsf/0/
2496AD47BD2E1BBBC1256E920038916E?Open (24.06.2009)].
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pewnego stopnia kontynuacj¹ polityki prowadzonej przez rz¹d Schroedera,
a w swojej p³aszczy�nie ideologicznej siêga prze³omu lat sze�ædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych XX wieku, kiedy to socjaldemokratyczny rz¹d realizo-
wa³ politykê �zmian przez zbli¿enie�. Teraz Rosja ma byæ integrowana
z Europ¹ pod has³em �zbli¿enia przez integrowanie� (�Beeinflussung durch
Verflechtung�). W nowej EU-Ostpolitik zak³ada siê jak najsilniejsze zin-
tegrowanie Rosji z europejsk¹ sieci¹ wspó³pracy. Wed³ug Niemców jest to
równie¿ szansa na kooperacjê w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeñ-
stwa i Obrony Unii, co przyczyni siê do stabilizacji kontynentu.

W zakresie polityki wschodniej prezydencja niemiecka podjê³a miêdzy
innymi próbê podpisania nowego porozumienia o partnerstwie z Rosj¹
(Partnership and Cooperation Agreement � PCA). Dotychczasowe poro-
zumienie podpisane 24 czerwca 1994 roku wesz³o w ¿ycie (po trudnym
procesie ratyfikacyjnym) w grudniu 1997 roku i 1 grudnia 2007 roku mia³o
straciæ moc obowi¹zuj¹c¹. Dodatkowym atutem, jaki mog³a wykorzystaæ
w swych dzia³aniach niemiecka dyplomacja, by³o jednoczesne przewodnic-
two Grupie G8 i organizacja szczytu w niemieckim Heiligendamm 6�8
czerwca 2007 roku5.

Próby rozpoczêcia negocjacji nowego porozumienia, opartego na no-
wych zasadach, do tej pory nie przynios³y widocznych rezultatów. W ra-
mach regularnych spotkañ6 w dniach 17�18 maja 2007 roku w Samarze
odby³ siê pierwszy w tym roku szczyt Unia Europejska � Federacja Ro-
syjska. Szczyt nie by³ prze³omem we wzajemnych stosunkach, choæ obie
strony pragnê³y porozumienia w wielu istotnych kwestiach.

Porozumienie z 1994 roku i inne akty reguluj¹ce wzajemne stosunki
Rosja � Unia Europejska trac¹ aktualno�æ wraz z rozwojem sytuacji miê-
dzynarodowej. Nie uda³o siê sfinalizowaæ uzgodnionych w listopadzie 2003
roku na szczycie rzymskim czterech wspólnych obszarów: wspólnego ob-
szaru gospodarczego, wspólnego obszaru bezpieczeñstwa miêdzynarodo-
wego, wspólnego obszaru wolno�ci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwo�ci, oraz
wspólnego obszaru nauki i edukacji, w³¹czaj¹c w to sprawy zwi¹zane
z kultur¹7.

W zakresie wspólnej przestrzeni gospodarczej zosta³o przyjête porozu-
mienie o rozszerzeniu wspó³pracy w obszarze telekomunikacji, transportu
i energii oraz ochrony �rodowiska. Stworzono mechanizm wczesnego ostrze-

5 Podczas niemieckiej prezydencji odby³y siê szczyty ze wszystkimi nieeuropej-
skimi cz³onkami G8, czyli USA, Rosj¹, Kanad¹ i Japoni¹.

6 Spotkania te od 1997 r. odbywaj¹ siê na mocy porozumienia Partnership and
Cooperation Agreement � PCA dwa razy w roku jako szczyty g³ów pañstw.

7 Por. Spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli 11�12 grudnia 2003 r. �Unia Euro-
pejska: Monitor Integracji Europejskiej�, s. 86 [http://libr.sejm.gov.pl/oide/dokumenty
/konkluzje/bruksela200312.pdf (24.06.2009)].
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gania energetycznego i powo³ano grupê eksperck¹ ds. bezpieczeñstwa in-
westycyjnego. Najbardziej istotne jednak kwestie w dziedzinie konkuren-
cji, czyli poprawa warunków inwestycji poprzez wiêksz¹ przewidywalno�æ
i pewno�æ prawa nie zosta³y zrealizowane. Brak elementów demokratycz-
nego pañstwa prawa w Rosji stanowi dla Unii wa¿n¹ przeszkodê w reali-
zacji wspó³pracy w tej dziedzinie. W zakresie wspólnej przestrzeni wolno-
�ci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwo�ci dzia³ania ogranicza³y siê w³a�ciwie
do umowy o readmisji i u³atwieñ wizowych (dopiero 1 czerwca 2007 r. we-
sz³o w ¿ycie porozumienie o wzajemnych u³atwieniach w wydawaniu wiz).
Brak natomiast uzgodnionych w ramach porozumienia z 1994 roku dzia-
³añ wzmacniaj¹cych demokracjê, praworz¹dno�æ i niezale¿no�æ mediów,
a partnerstwo w tej dziedzinie zdaniem unijnych urzêdników nie bêdzie
mog³o siê urzeczywistniæ bez konsultacji w zakresie praw cz³owieka8.

W zakresie wspólnej przestrzeni bezpieczeñstwa zewnêtrznego potrzeb-
ne s¹ konkretne dzia³ania. Brakuje na przyk³ad odpowiedzi na pytania,
jak rozwi¹zaæ tl¹ce siê konflikty na Kaukazie i w Naddniestrzu (deklara-
cjê rozwi¹zania tych konfliktów powtórzy³y niedawno zarówno Unia, jak
i Federacja Rosyjska). W obszarze wspólnej przestrzeni badañ naukowych,
edukacji i kultury jako jedno z niewielu konkretnych dzia³añ nale¿y wy-
mieniæ, przyjêt¹ z zadowoleniem w Unii, decyzjê o utworzeniu w 2006 roku
Instytutu Europejskiego w Moskwie.

Samarski szczyt nie rozwi¹za³ wielu problemów, choæ przywódcy obu
stron planowali podj¹æ je w trakcie rozmów. Powodów tego stanu rzeczy
by³o wiele. Czê�æ z nich ma charakter historyczny, czê�æ pojawi³a siê
w ostatnim czasie. Sposób prowadzenia polityki przez Moskwê (³¹czenie
wielu lu�no b¹d� wcale niezwi¹zanych z sob¹ zagadnieñ i problemów
w jedn¹ ca³o�æ) oraz nerwowe reakcje unijnych urzêdników powodowa³y,
¿e wiele kwestii sta³o siê wrêcz nierozwi¹zywalnymi. Rosja zarzucaj¹c part-
nerom stricte czarno-bia³e spojrzenie na jej stosunki z pañstwami cz³on-
kowskimi UE, nie tworzy³a p³aszczyzny porozumienia.

Podczas szczytu ujawni³a siê natomiast w wyra�ny sposób jedna z idei
integracji, co nale¿y oceniæ bardzo pozytywnie w kontek�cie koniecznych dla
sprawnego funkcjonowania Unii Europejskiej zmian. Przedstawiciele Par-
lamentu Europejskiego w rezolucji poprzedzaj¹cej szczyt9 podkre�lali, i¿
konieczno�ci¹ jest, by UE w stosunkach z Rosj¹ mówi³a jednym g³osem, opie-
raj¹c siê na wspólnych interesach i warto�ciach. Wyraz tej jedno�ci i soli-

8 EU � Russia Relations � Info Pack. European Commission External Relations,
The EU�s relations with Russia, maj 2007, s. 3 [http://ec.europa.eu/external_relations/
russia/summit_05_07/2007_eng.pdf (24.06.2009)].

9 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie szczytu
UE � Rosja, który odbêdzie siê w Samarze w dniu 18 maja 2007 r.



232 Stosunki miêdzynarodowe i integracja europejska

darno�ci z pañstwami cz³onkowskimi dali podczas szczytu szczególnie kanc-
lerz Angela Merkel oraz Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Jose Manuel
Barroso. Unia Europejska traktowa³a bowiem (co jest sukcesem polskiej dy-
plomacji, ale tak¿e integracyjn¹ konieczno�ci¹) trwaj¹ce prawie pó³tora roku
rosyjskie embargo na polskie miêso jako sprawê unijn¹. Dzia³ania prezy-
dencji i Komisji w tym zakresie od kilku miesiêcy zintensyfikowa³y siê. Rosja
do tej pory chcia³a podj¹æ rozmowy wy³¹cznie z przedstawicielami Polski,
kieruj¹c kilkakrotnie noty dyplomatyczne i o�wiadczaj¹c, ¿e czeka na pol-
ski krok. W wyniku dzia³añ Unii Rosja zmuszona zosta³a do zaakceptowa-
nia � choæ niechêtnie � konieczno�ci rozwi¹zania sporu na poziomie wspól-
notowym. Politycy unijni zgodnie podkre�lili, i¿ Polska i Unia Europejska
spe³ni³y wszystkie warunki Rosji wymagane do zniesienia embarga, tym sa-
mym wskazuj¹ na wy³¹cznie polityczny charakter dzia³añ strony rosyjskiej.

Uregulowanie wspó³pracy na linii Unia Europejska � Rosja sta³o siê
tak¿e trudniejsze ze wzglêdu na projekt rozmieszczenia amerykañskiej tar-
czy antyrakietowej (National Missile Defence) na terenie Polski i Czech
oraz rosyjskie reakcje na ten projekt10. Dzia³ania strony rosyjskiej mog¹
byæ traktowane jako element strategii (okre�lonej przez prezydenta Fede-
racji Rosyjskiej W³adimira Putina jako �odpowiednie kroki�), która pozor-
nie mia³aby znacz¹co zmniejszyæ ryzyko destabilizacji we wzajemnych sto-
sunkach pomiêdzy Federacj¹ a Uni¹ Europejsk¹ (�wzajemnej destrukcji�).
Do takich dzia³añ nale¿y tak¿e sprawa przerwania dostaw ropy naftowej
dla litewskiej rafinerii w Mo¿ejkach, kiedy tê jedyn¹ rafineriê krajów ba³-
tyckich zakupi³a polska firma PKN Orlen11.

Rosja, próbuj¹c zmniejszyæ znaczenie problemu eksportu polskiego miêsa
na swoje terytorium, zarzuca³a Polsce, i¿ ta nie chce prowadziæ rozmów. Pro-
blem jednak ma g³êbszy wyraz dyplomatyczny i integracyjny, a odnosi siê do
jedno�ci ca³ej Unii. Rosja bowiem chce prowadziæ politykê z cz³onkami Unii
osobno, a nie z organizacj¹ jako ca³o�ci¹. Nie chce godziæ siê na skutki, jakie
niesie integracja europejska. Przywódcy Federacji Rosyjskiej nie mog¹ pogo-
dziæ siê z faktem, i¿ pañstwa by³ego bloku wschodniego � szczególnie Pol-
ska i kraje nadba³tyckie � nie nale¿¹ ju¿ do rosyjskiej strefy wp³ywów. Ma
to swoje odbicie w stosunkach gospodarczych i handlowych, a te w znacz¹-
cy sposób kszta³tuj¹ wzajemne relacje. Handel Unii Europejskiej z Federa-
cj¹ stanowi bowiem 56% ca³o�ci handlu europejskiego, natomiast prawie 60%
inwestycji zagranicznych w Rosji to inwestycje krajów Unii Europejskiej12.

10 Miêdzy innymi zawieszenie stosowania traktatu o ograniczeniu si³ konwencjo-
nalnych w Europie � dekret prezydenta Putina z 14 lipca 2007 r.

11 Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r.
12 Por. EU � Russia � Trade and Investment Statistics. European Commission

External Relations, The EU�s relations with Russia, May 2007, s. 12 [http://ec.europa.
eu/external_relations/russia/summit_05_07/index.htm (24.06.2009)].
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Rosja jest po Stanach Zjednoczonych i Chinach trzecim pod wzglêdem wiel-
ko�ci obrotów gospodarczych partnerem Unii. Najwiêksze znaczenie ma
import z Rosji surowców mineralnych (ok. 65%), miêdzy innymi gazu ziem-
nego, ropy naftowej, a tak¿e innych. Struktura handlu Unii z Rosj¹ po-
woduje, i¿ porozumienie o wspó³pracy ma tak¿e g³êboki i wa¿ny charak-
ter gospodarczy, wyra�nie konkuruj¹cy z politycznym. Przyk³adem zwy-
ciêstwa interesów gospodarczych nad integracyjnymi jest projekt budowy
gazoci¹gu Rosja � Niemcy dnem Ba³tyku.

Wa¿nym elementem szczytu, oprócz prób rozwi¹zania �gospodarczego
egoizmu� jednego z pañstw cz³onkowskich Unii � jak okre�li³ zagadnie-
nie embarga na polskie miêso prezydent  Putin � sta³y siê tak¿e rozmo-
wy na temat poszanowania demokracji i praw cz³owieka w Rosji. Przed-
stawiciele unijni precyzyjnie okre�lili przypadki naruszenia podstawowych
wolno�ci obywatelskich przez rosyjskie w³adze. Wypowiedzi te zosta³y spro-
wokowane dzia³aniami milicji, która uniemo¿liwi³a wylot do Samary krem-
lowskim opozycjonistom13. Barroso podczas szczytu podkre�li³, ¿e demokra-
cja i rz¹dy prawa s¹ dla Unii Europejskiej bardzo wa¿ne, a nieprzestrze-
ganie zasad demokracji, wolno�ci prasy, swobody stowarzyszania siê i de-
monstrowania �wiadczy o nieeuropejsko�ci Rosji. W odpowiedzi na zarzuty,
Putin oskar¿y³ Estoniê o ³amanie praw Rosjan, a UE zarzuci³ brak reak-
cji na �mieræ rosyjskiego obywatela podczas zamieszek w Estonii i stoso-
wanie podwójnych standardów etycznych w stosunku do Rosji i Stanów
Zjednoczonych. Podczas szczytu omawiano równie¿ kwestie procesu wst¹-
pienia Rosji do WTO, a tak¿e zagadnienia globalne. Nie zapad³y jednak
w tych sprawach ¿adne konkretne ustalenia.

Na jeszcze trudniejszy wygl¹da³ kierunek azjatycki w niemieckiej po-
lityce wschodniej. Niemcy chc¹c obj¹æ i ten obszar unijn¹ strategi¹, musia-
³y siê zmierzyæ z daleko id¹cym zró¿nicowaniem tego regionu. Powoduje
ono, i¿ piêtrz¹ siê problemy bezpieczeñstwa wewnêtrznego, wspó³pracy re-
gionalnej, energetyki, a tak¿e problemy z wprowadzaniem porz¹dku demo-
kratycznego, stanowi¹ce istotne kwestie dla UE w tym regionie14. Sytu-
acjê dodatkowo komplikuje zwiêkszaj¹ca siê aktywno�æ Rosji, szczególnie
je�li chodzi o sektor energetyczny. Przyk³adem na to, ¿e prezydent Putin
chcia³ wzmacniaæ pozycjê rosyjskiego sektora energetycznego w tym re-

13 Por. B. B i d d e r: EU�Gipfel mit Russland, Putin�Gegner Kasparow festgesetzt,
�Spiegel� 18 Mai 2007 [http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,483464,00.html
(24.06.2009)]; A. R u m i a n e k: Rosyjska milicja zatrzyma³a Kasparowa. �Dziennik�
z 18 maja 2007 [http://www.dziennik.pl/�wiat/article33022/Rosyjska_milicja_
zatrzyma³a_Kasparowa.html (24.06.2009)]; Kasparowowi uniemo¿liwiono wyjazd do
Samary [wiadomo�ci.wp, 18 maja 2007]; R. S z e l e � n i a k: Na szczycie bez prze³omu,
18 maja 2007 [http://www.psz.pl/content/view/4567/2/ (24.06.2009)].

14 �Europa gelingt gemeinsam� Bilanz der deutschen EU�Ratspräsidentschaft, s. 25.
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gionie, by³a stanowcza reakcja na krakowski szczyt energetyczny, na któ-
rym zabrak³o prezydenta Kazachstanu. Dla unijnej strategii, w której
Niemcy niew¹tpliwie odgrywaæ chc¹ przewodni¹ rolê (podkre�li³a to wizyta
Franka Waltera Steinmeiera w tym regionie jesieni¹ 2006 r.), problem sta-
nowi gro�ba zderzenia siê rosyjskich interesów energetycznych z amery-
kañskimi. Amerykañskie koncerny zainwestowa³y w ropoci¹g Baku � Tbi-
lisi � Ceyhan, a wiceprezydent USA Dick Cheney forsowa³ plan inwesty-
cyjny w rejonie Morza Kaspijskiego. Bior¹c pod uwagê zaostrzaj¹ce siê re-
lacje rosyjsko-amerykañskie, gro�ba taka jest ca³kiem realna.

Bez Rosji nie ma te¿ mowy o postêpie we wschodnim wymiarze Euro-
pejskiej Polityki S¹siedztwa, bo choæ Rosja nie jest ni¹ bezpo�rednio objê-
ta, ma ona swoje wyra�ne stanowisko wzglêdem pañstw �wspólnego s¹-
siedztwa� (pañstwa Europy Wschodniej i Kaukazu), które wyra¿aj¹c chêæ
�ci�lejszej integracji z Zachodem, musz¹ czê�ciowo uwolniæ siê od wp³ywów
Moskwy. Po okresie niemieckiej prezydencji temat Europejskiej Polityki
S¹siedztwa znów zdominuje region Morza �ródziemnego, poniewa¿ Por-
tugalia, S³owenia, a tym bardziej Francja nie bêd¹ zainteresowane wschod-
nim kierunkiem ENP. Niemcy zmierzaj¹ do wzmocnienia wspó³pracy z ta-
kimi krajami, jak Ukraina, Gruzja i Mo³dawia. Uwa¿aj¹, ¿e oprócz umów
sektorowych, które zbli¿aj¹ te kraje do wspólnego rynku, nale¿a³oby jed-
nocze�nie zwiêkszyæ przeznaczon¹ dla nich pomoc finansow¹15, a tak¿e zin-
tensyfikowaæ wspó³pracê w ramach WPZiB (mo¿liwo�æ przy³¹czenia siê do
deklaracji i stanowisk UE) oraz rozwin¹æ wspó³pracê regionaln¹. W my�l
tych wytycznych uda³o siê w pierwszym pó³roczu 2007 roku otworzyæ ne-
gocjacje nad pog³êbion¹ umow¹ partnersk¹ z Ukrain¹ oraz podpisaæ umo-
wy o u³atwieniach wizowych i readmisji. Jedyn¹ z przeszkód na drodze
do realizacji przedstawionych celów mo¿e byæ sprzeciw Kremla. Merkel
zdaj¹c sobie z tego sprawê, dba o ewolucyjny, acz konsekwentny charak-
ter wskazanego procesu, o czym przekona³a swoj¹ wizyt¹ na Ukrainie wio-
sn¹ 2007 roku.

Jedynie w warunkach pe³nego uwzglêdnienia ram koncepcyjnych nie-
mieckiej polityki wschodniej mo¿na dokonaæ pe³nowarto�ciowej analizy re-
lacji UE � Rosja i skomentowaæ wydarzenia zwi¹zane ze szczytem
w Samarze. Nale¿y przy tym rozró¿niæ problemy ci¹¿¹ce na stosunkach
UE � Rosja w sposób bezpo�redni, od tych które dotycz¹ relacji amery-
kañsko-rosyjskich, ulegaj¹cych stopniowemu pogorszeniu g³ównie w kon-
tek�cie planów rozbudowy amerykañskiego systemu obrony przeciwrakie-
towej. Do tych pierwszych nale¿¹: polskie weto dla odnowienia umowy

15 Niemcy s¹ po USA i Kanadzie trzecim co do wysoko�ci nak³adów finansowych
darczyñc¹ na rzecz Ukrainy. Warto�æ dotychczasowo udzielonego wsparcia wynosi 65,5
mln Euro, a na 2007 r. przewidziano kolejne 22 mln euro.
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o partnerstwie i wspó³pracy miêdzy UE i Rosj¹, które wynika z rosyjskie-
go embarga na polskie miêso, spór o politykê historyczn¹ miêdzy Moskw¹
a Tallinem, zamieszanie wokó³ litewskiej rafinerii w Mo¿ejkach oraz od-
mowa ratyfikacji Karty Energetycznej przez stronê rosyjsk¹ i niepokoj¹ce
sygna³y o postêpuj¹cej pauperyzacji praw obywatelskich w Federacji Ro-
syjskiej. Szczyt � jak zreszt¹ przewidywano16 � nie przyniós³ prze³omu,
jednak nie jest to katastrofa17. Dialog pod has³em zmieniania Rosji przez
integracjê bêdzie trwa³ i zbyt przedwczesne s¹ komentarze przywo³uj¹ce
zimnowojenne realia18. Obu stronom zale¿y na odnowieniu umowy PCA.
W³adimir Putin do odbudowy imperialnej pozycji Rosji potrzebuje zachod-
nich odbiorców surowców mineralnych, natomiast Unia prócz rynku ener-
getycznego chcia³aby zwiêkszyæ obroty handlowe z Rosj¹ i w innych bran-
¿ach, do czego potrzebne s¹ jednak rz¹dy prawa i zasady gospodarki wol-
norynkowej.

Dobre stosunki miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ le¿¹ wiêc w interesie
obu stron. T³o zintensyfikowanych kontaktów politycznych stanowi bez w¹t-
pienia wymiana gospodarcza. Opieraj¹cy siê na eksporcie surowców ener-
getycznych program wzmocnienia miêdzynarodowej pozycji Rosji deter-
minuje jej starania o jak najkorzystniejsze warunki ich sprzeda¿y. Przy ca-
³ej z³o¿ono�ci wzajemnych kontaktów mo¿na dostrzec w tym uk³adzie pew-
ne pozytywy dla krajów Unii. Pomimo rywalizacji obu stron, chc¹cych na-
rzuciæ swoje warunki, uk³ad ten wi¹¿e nieobliczaln¹ Rosjê z Europ¹ Za-
chodni¹ i tworzy p³aszczyznê kontaktów bilateralnych. Dla Polski stano-
wi wyzwanie, które polega na zajêciu odpowiedniego miejsca w sieci dwu-
stronnych powi¹zañ gospodarczych. Pozytywnym sygna³em s¹ starania
niemieckiej prezydencji, które wskazywa³y na to, ¿e Unia nie zamierza po-
zostawiaæ kwestii zaopatrzenia energetycznego jedynie w rêkach Kremla.
Podniesienie ze szczebla bilateralnego na wspólnotowy kwestii dostaw ropy
i gazu stanowi dla wiêkszo�ci pañstw Wspólnoty szansê na wzmocnienie
pozycji w negocjacjach z Rosj¹. Unia jako ca³o�æ jest partnerem znacznie
silniejszym od pojedynczych pañstw. W tym zakresie jednak prezydencja
niemiecka nie osi¹gnê³a wszystkich zamierzonych celów. Przyczyny tego

16 W. S c h m i e s e: Ein schwieriges Umfeld. �Frankfurter Allgemeine Zeitung�,
17 Mai 2007 [http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/
Doc~EA3E7E2776F3C4F05A75F17EB6E4EFB7C~ATpl~Ecommon~Scontent.html
(24.06.2009)].

17 Por. A. O r l i k o w s k a: Samarski szczyt Unia Europejska � Rosja [http: ibap.pl/
zespol-polityki-zagranicznej-ibap/samarski-szczyt-unia-europejska-rosja.html (24.
06.2009)].

18 I. K e m p e: Jenseits der Gipfelkrise von Samara. Die europäisch-russischen Bez-
iehungen vor neuen Herausforderunge [http://www.cap-lmu.de/aktuell/positionen/2007/
eu-russland.php (24.06.2009)].



236 Stosunki miêdzynarodowe i integracja europejska

stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ w ró¿norodno�ci interesów sektora ener-
getycznego, co utrudnia wspólne dzia³ania.

Polityka energetyczna

Angeli Merkel, która w rz¹dzie Helmuta Kohla piastowa³a urz¹d mi-
nistra ochrony �rodowiska, uda³o siê ju¿ podczas pierwszego w czasie nie-
mieckiej prezydencji szczytu Rady Europejskiej 8�9 marca 2007 roku
w Brukseli dokonaæ postêpu w sprawie zapobiegania zmianom klimatycz-
nym. Zawarte porozumienia stanowi³y dobr¹ podstawê rozmów o bezpie-
czeñstwie i stabilno�ci dostaw energii, które równie¿ obejmowa³ program
tego spotkania.

Unia stopniowo intensyfikuje swoje dzia³ania w zakresie polityki ener-
getycznej. Jak dotychczas nie wypracowano jednak zasady solidarno�ci,
o któr¹ ponownie na szczycie zaapelowa³a polska delegacja. Z powodu
wzrastaj¹cych cen konwencjonalnych surowców energetycznych nale¿y siê
spodziewaæ dalszego zacie�niania unijnej wspó³pracy w tym obszarze. Ju¿
dzi� Unia zmuszona jest importowaæ oko³o 50% zu¿ywanego gazu i ropy
naftowej, a prognozy przewiduj¹ dalszy wzrost tych wska�ników.

W Brukseli uzgodniono redukcjê emisji dwutlenku wêgla o 30%, a przy-
najmniej o 20% w stosunku do roku 1990 i to niezale¿nie od postêpowa-
nia innych krajów. Postanowiono te¿ zmniejszyæ o 20% do 2020 roku zu-
¿ycie energii i wprowadziæ parytet 20% wykorzystywania odnawialnych
�róde³ energii. Ca³o�æ planów europejskiej polityki energetycznej zamyka
siê w trzech punktach: konkurencyjno�æ, bezpieczeñstwo dostaw i ochro-
na klimatu19.

Przede wszystkim chodzi jednak o zagwarantowanie ram bezpieczeñ-
stwa i stabilno�ci w sektorze energetycznym pomiêdzy dostawcami, kra-
jami tranzytowymi i odbiorcami surowców20. Polityka energetyczna w za-
kresie budowanej przez Uniê solidarno�ci w sektorze energetycznym i ra-
tyfikacji Europejskiej Karty Energetycznej wymaga bezpo�rednich nego-
cjacji z Moskw¹. Zarówno Europa Zachodnia, jak i same Niemcy s¹ dzi�
w oko³o 30% uzale¿nione od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Pro-
gnozy mówi¹, ¿e zu¿ycie pochodz¹cych z importu surowców mineralnych
(w przypadku Niemiec 97% zu¿ywanej ropy i 83% gazu ziemnego pocho-

19 �Europa gelingt gemeinsam�, Bilanz..., s. 3.
20 J. S c h n e i d e r: Die EU-Russlandpolitik. �Deutscher Bundestag � Wissenscha-

ftliche Dienste� 2006, Nr 58 (30 November), s. 3.
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dzi z importu21) wzro�nie do 2030 roku do poziomu 70%22. Ma to tym wiêk-
sze znaczenie dla Niemiec, gdzie rz¹d Schrödera zdecydowa³ siê na stop-
niowe wycofanie energii atomowej, która stanowi oko³o 12% produkowa-
nej dzi� energii.

Szczegó³owiej zadania te nakre�lono w Planie dzia³ania w sprawie
energii przygotowanym przez niemieck¹ prezydencjê. Jest on kolejnym do-
wodem na zmianê charakteru niemieckich kontaktów z Rosj¹ W³adimira
Putina, któr¹ od objêcia urzêdu forsuje kanclerz Merkel. Utrzymuj¹c pa-
rytet �strategicznego partnerstwa�, Merkel stara siê o zachowanie wiêk-
szego dystansu wobec tematu wzajemnych kontaktów. Celowi temu s³u¿y
czê�ciowe uwspólnotowienie kontaktów z Rosj¹. Polityka energetyczna, sta-
nowi¹ca dla krajów europejskich newralgiczny element wspó³pracy z Mo-
skw¹, zdaje siê naturalnym polem wdro¿enia tych planów. Strategiê Ber-
lina komplikuje zbli¿enie z Rosj¹ dokonane jeszcze za czasów Gerharda
Schroedera. Podczas wizyty w Dre�nie w 2006 roku prezydent Putin za-
proponowa³ kanclerz Merkel stworzenie �osi energetycznej�, która w jego
zamy�le wp³ynê³aby na podtrzymanie specyficznego charakteru stosunków
rosyjsko-niemieckich. W zamian za sojusz polityczno-gospodarczy oraz re-
prezentowanie rosyjskich interesów w Unii Europejskiej Niemcy mia³yby
siê staæ podstawowym odbiorc¹ rosyjskiego gazu i jego g³ównym dystrybu-
torem w Europie Zachodniej. To kusz¹ca propozycja dla niemieckiego biz-
nesu, ale niemiecki rz¹d nie chce uchodziæ za rosyjskiego �konia trojañ-
skiego� w Europie. Zbyt ciê¿ko Niemcy pracowa³y na swój obecny presti¿
w Unii Europejskiej. To w³a�nie ten niewygodny dylemat skwapliwie tuszo-
wa³y za³o¿enia dotycz¹ce energetyki w planach niemieckiej prezydencji.

Prze³amanie kryzysu konstytucyjnego

Przyspieszenie w sprawie wznowienia procesu ratyfikacyjnego Trak-
tatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy zbieg³o siê z przygotowa-
niami nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Berlinie 24 i 25 marca
2007 roku, który uczci³ jubileusz podpisania traktatów rzymskich. Choæ
konsultacje w tej sprawie trwa³y od pocz¹tku niemieckiej prezydencji, to
w³a�nie Deklaracja berliñska sta³a siê jasnym sygna³em, ¿e europejska

21 W. P r o i s s l: Nationale Versuchung. �Financial Times Deutschland�, Juni 2006.
22 Energieversorgung für Deutschland. Statusbericht für den Energiegipfel am 3.

April 2006. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin, Mai 2006, s. 18.
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debata wkracza w decyduj¹c¹ fazê. Wed³ug �mapy drogowej� dla TUK za-
wartej w wspomnianej Deklaracji zak³adano przyjêcie traktatu przed ko-
lejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku23.

Traktatu podpisanego w Rzymie 29 pa�dziernika 2004 roku nie raty-
fikowa³o do momentu og³oszenia Deklaracji 7 pañstw cz³onkowskich, w tym
Polska. W samych Niemczech tekst zosta³ przyjêty przez parlament, ale
wymaga³ nadal kontrasygnaty prezydenta. Irlandia (gdzie wystêpuje ob-
ligatoryjne referendum) i Portugalia opowiada³y siê zdecydowanie za jego
przyjêciem. Podobne stanowisko reprezentowa³a Szwecja, gdzie o losie trak-
tatu zadecydowaæ mia³ jedynie parlament. Bardziej skomplikowanie przed-
stawia siê sytuacja w Danii, gdzie ratyfikacja równie¿ wymaga obowi¹z-
kowego referendum, a przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Czechach
i Polsce, które reprezentowa³y najbardziej sceptyczne podej�cie do ratyfi-
kacji TUK.

Status Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy TUK przed-
stawia³ siê do czerwcowego szczytu w Brukseli ró¿nie w zale¿no�ci od kraju.
Mo¿na za Polskim Instytutem Spraw Miêdzynarodowych24 wyró¿niæ trzy
grupy pañstw w zale¿no�ci od stopnia aprobaty i zaawansowania proce-
su ratyfikacyjnego. Grupa pierwsza to kraje, które w ca³o�ci akceptowa³y
Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy. W grupie tej by³y pañstwa,
które ratyfikowa³y Traktat lub w których prawie pewne jest, ¿e Traktat
zosta³by ratyfikowany. Do grupy tej nale¿a³y przede wszystkim Niemcy,
bardzo zaanga¿owane w przyjêcie traktatu przedstawionego przez Kon-
went i poprawionego, a tak¿e zaaprobowanego przez Radê. Pañstwa znaj-
duj¹ce siê w tej grupie bardzo akcentuj¹ konieczno�æ ratyfikacji wynego-
cjowanego i podpisanego dokumentu. Brakowa³o jednak propozycji, jak
pogodziæ fakt, i¿ Traktat zosta³ ju¿ ratyfikowany w pañstwach, które za-
mieszkuje wiêkszo�æ obywateli UE, z faktem, i¿ Traktat zosta³ odrzucony
we Francji i Holandii w drodze referendum25.

Stworzenie warunków dla przyspieszenia procesu ratyfikacyjnego eu-
rokonstytucji sta³o siê dla niemieckiej dyplomacji spraw¹ absolutnie prio-
rytetow¹. Przyjmuj¹c na siebie tak du¿¹ odpowiedzialno�æ, Niemcy pra-
gnê³y zachowaæ pe³n¹ kontrolê nad kierunkami tocz¹cej siê debaty.

23 Deklaracja przyjêta z okazji piêædziesi¹tej rocznicy podpisania traktatów rzym-
skich [http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/Polish.pdf (24.
06.2009)].

24 Red. L. J e s i e ñ: Aktualny stan debaty nad Traktatem Konstytucyjnym w pañ-
stwach europejskich. �Research Papers � Materia³y Studialne PISM� 2007, nr 5 (War-
szawa).

25 Por. S. B i e r n a t: Mo¿liwe nastêpstwa odmowy ratyfikacji traktatu konstytucyj-
nego przez jedno lub kilka pañstw cz³onkowskich. W: Konstytucja dla Europy. Przysz³y
fundament Unii Europejskiej. Red. S. D u d z i k. Kraków Zakamycze 2005, s. 482.
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Kiedy w styczniu 2007 roku z inicjatywy Hiszpanii i Luksemburga do-
sz³o do spotkania pañstw Przyjació³ Traktatu Konstytucyjnego, Niemcy
skrytykowa³y tê inicjatywê26. 18 pañstw, które ratyfikowa³y ju¿ traktat kon-
stytucyjny, oraz Irlandia i Portugalia opowiadaj¹ce siê za jego przyjê-
ciem, chcia³o zaakcentowaæ potrzebê zintensyfikowania tego procesu. Nie
przystawa³o to jednak do strategii niemieckiej dyplomacji, w której za³o-
¿ono poufne i bilateralne konsultacje. Wywieranie presji na sceptykach
z pewno�ci¹ nie le¿a³o w niemieckim interesie, dlatego te¿ hiszpañsko-luk-
semburska inicjatywa ponios³a fiasko, a zaplanowane na luty kolejne spot-
kanie w ogóle nie dosz³o do skutku. Jest to dowód na to, i¿ nie by³o pod-
czas pierwszego pó³rocza 2007 roku zgody na jak¹kolwiek debatê nad przy-
sz³o�ci¹ traktatu, która toczy³aby siê bez niemieckiego przewodnictwa. Za
jedynego równorzêdnego partnera w tej kwestii Niemcy uwa¿a³y Francjê.
Kanclerz Merkel unika³a jednak w³¹czenia tematu eurokonstytucji do fran-
cuskiej kampanii wyborczej, czekaj¹c na rozstrzygniêcia wyborów prezy-
denckich, które odby³y siê we Francji na prze³omie kwietnia i maja. Zwy-
ciêzc¹ wyborów okaza³a siê prawica, a Nicolas Sarkozy od objêcia urzêdu
z konsekwencj¹ wzmacnia pozycjê Francji na arenie miêdzynarodowej.
Dziêki jego zaanga¿owaniu ³atwiej by³o urzeczywistniæ niemieckie plany,
które z za³o¿eniem powziêcia ostatecznych decyzji co do przysz³o�ci TUK
na brukselskim szczycie 21 i 22 czerwca, wygl¹da³y na bardzo ambitne.
Nale¿y podkre�liæ logikê dzia³ania niemieckich w³adz, które przy podjêciu
tak wa¿nej dla przysz³o�ci UE decyzji nie zdecydowa³y siê na ostateczne
kroki przed wykrystalizowaniem siê sytuacji politycznej swojego tradycyj-
nego partnera.

Drug¹ grupê pañstw stanowi³y pañstwa forsuj¹ce ideê zmiany niektó-
rych elementów Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy. W ra-
mach tej grupy najwyra�niej zarysowywa³a siê propozycja Wielkiej Bry-
tanii, Polski i Republiki Czeskiej. W grupie tych pañstw Traktat nie zo-
sta³ jeszcze ratyfikowany i potencjalnie mog³yby wyst¹piæ problemy z jego
ratyfikacj¹. Propozycje zmian Traktatu, przedstawiane przez pañstwa
z tej grupy, by³y ró¿norodne i dotyczy³y wielu kwestii. Jedn¹ z najbar-
dziej wyra�nych by³ spór o sposób g³osowania w Radzie (progi). Do istot-
nych zarzutów przeciw Traktatowi nale¿a³y tak¿e: brak odwo³ania do
chrze�cijañstwa w preambule; hipoteza, ¿e Traktat ustanawiaj¹cy Kon-
stytucjê dla Europy prowadzi do powstania pañstwa czy superpañstwa;
interpretacje wskazuj¹ce na tworzenie zbyt liberalnego rynku; brak zgody
na powo³anie sta³ego przewodnicz¹cego Rady Europejskiej; brak zgody na
kompetencjê i sam¹ nazwê urzêdu ministra spraw zagranicznych Unii; brak

26 Por. B. Wo j n a: Przyjaciele Traktatu Konstytucyjnego � wnioski ze spotkania
w Madrycie. �Biuletyn PISM� 2007, nr 6 (31 stycznia).
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rozwi¹zañ w zakresie na przyk³ad polityki energetycznej; nieokre�lony sto-
sunek do pañstw trzecich. Postulaty te przedstawiane przez ró¿ne pañ-
stwa w³a�ciwie wyklucza³y wspólne dzia³anie i z racji swojej ró¿norodno�ci
musia³yby byæ rozpatrywane oddzielnie. Pañstwa wchodz¹ce w sk³ad tej
umownej grupy stanê³y przed dylematem, czy wykorzystaæ indywidualne
weto (kosztowne politycznie27), czy szukaæ rozwi¹zania kompromisowego.

Stronie niemieckiej zale¿a³o na przeforsowaniu projektu traktatu w mia-
rê niezmienionej formie. By³o jednak oczywiste, ¿e musi on zostaæ popra-
wiony, je�li mia³by byæ jeszcze raz poddany procedurze ratyfikacyjnej we
Francji i Holandii. Najwiêcej kontrowersji budzi³ charakter tych zmian,
a oczekiwania poszczególnych krajów � zarówno tych, które traktat za-
aprobowa³y, jak i tych, które siê waha³y � by³y przeciwstawne.

Co siê tyczy³o samej formy Traktatu, to ju¿ w Deklaracji berliñskiej
zapowiadano, ¿e nie bêdzie siê go nazywaæ konstytucj¹. Mia³o to wyelimi-
nowaæ wra¿enie budowania wszechw³adnej Unii, która rzekomo znie-
chêca spo³eczeñstwa pañstw cz³onkowskich do poparcia traktatu. Wyniki
Eurobarometru z jesieni 2006 roku pokazywa³y wyra�nie, ¿e poparcie dla
eurokonstytucji wzrasta i w�ród krajów, które jeszcze nie ratyfikowa³y trak-
tatu, cyrkuluje �rednio wokó³ 53%. Wzros³o ono we Francji (56%) i w Ho-
landii (59%), ale najwiêkszym paradoksem jest Polska. Polskie spo³eczeñ-
stwo, którego rz¹d jest zdecydowanie sceptyczny wobec eurokonstytucji,
wykazuje 63-procentowe poparcie dla tego projektu. Te rozbie¿no�ci po-
kazuj¹, ¿e spo³eczeñstwa kieruj¹ siê w ocenie procesu integracyjnego w³a-
snymi kryteriami, czêsto dystansuj¹c siê od w³asnego rz¹du. Oczywi�cie,
obawa przed omnipotencj¹ Brukseli istnieje, ale nie powinno siê reagowaæ
na taki stan rzeczy socjotechnicznymi wybiegami, które nota bene bardziej
wygl¹daj¹ na ustêpstwo Brukseli wobec rz¹dów niektórych pañstw ni¿ na
wyrozumia³o�æ w stosunku do obywateli Wspólnoty. Zmiana nazwy trak-
tatu jest niekonsekwencj¹, która nara¿a Uniê na utratê reputacji. W k³o-
potliwej sytuacji stawia równie¿ spo³eczeñstwa i rz¹dy pañstw, które eu-
rokonstytucji powiedzia³y �tak�. Zrobi³y to przecie¿ w prze�wiadczeniu
szczególnej donios³o�ci tego dokumentu i maj¹ prawo czuæ siê w pewien
sposób oszukane. Hiszpania � przyk³adowo � zmianê w postaci skróce-
nia do jednego artyku³u Karty Praw Podstawowych widzia³a jako wystar-
czaj¹cy powód do kolejnego referendum, a przecie¿ kolejnych referendów
chcieli unikn¹æ wszyscy. Nowy holenderski rz¹d ju¿ w umowie koalicyjnej
przewidzia³ wykluczenie ponownego referendum. Premier Holandii Jan
Peter Balkenende jeszcze w lutym na spotkaniu w Eindhoven zakomuni-
kowa³ przewodnicz¹cemu Barroso, ¿e traktat � choæ z pewno�ci¹ wyko-

27 Zbyt czêste stosowanie weta mo¿e spowodowaæ os³abienie si³y tego instrumen-
tu i wywo³aæ zniechêcenie parterów europejskich.
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rzysta siê wyniki dotychczasowych prac � musi ulec zmianie, a w regu-
³ach unijnej gry nale¿y uwzglêdniæ zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê. Dla Holan-
dii oznacza³o to konkretnie odej�cie od nazwy �konstytucja�, poniewa¿ bez
tej korekty krajowa ustawa zasadnicza nie pozwoli³aby holenderskiemu
rz¹dowi unikn¹æ referendum.

Rz¹d Wielkiej Brytanii w fazie rekonstrukcji, �wiadom wp³ywów, ja-
kie na Wyspach maj¹ eurosceptyczne media, z dezaprobat¹ odnosi³ siê do
mo¿liwo�ci referendum ludowego. Pewne by³o równie¿, ¿e zgodnie z tra-
dycj¹ procesu integracyjnego Brytyjczycy bêd¹ optowaæ za wy³¹czeniem
Wielkiej Brytanii spod jurysdykcji niepo¿¹danych regulacji. Znalaz³o to
potwierdzenie w rezultatach czerwcowego szczytu Rady Europejskiej.

Klauzula �opt-out� � znana z wcze�niejszych traktatów � sprowadza
siê do do³¹czenia odpowiednich protoko³ów do tekstu Traktatu, który wtedy
dotyczy tylko danego pañstwa. Oczywi�cie, jest to kolejny krok do rozmy-
cia traktatu konstytucyjnego. Logicznie niezrozumia³y dla przeciêtnego
obywatela jest fakt, ¿e ten pomys³ stanowi konsekwencjê planu, który rze-
komo ma zapewniæ spójno�æ i przejrzysto�æ nowego dokumentu. Minister
spraw wewnêtrznych W³och Giuliano Amato proponowa³, aby traktat
o zmienionej nazwie ³¹czy³ i redukowa³ dwie pierwsze czê�ci dotychczaso-
wego dokumentu. Propozycja dodatkowych protoko³ów wynika³a z próby
niezmieniania zasadniczej tre�ci traktatów, za czym opowiada³a siê zde-
cydowana wiêkszo�æ krajów cz³onkowskich.

Trzeci¹ grupê stanowi¹ pañstwa, w których referenda siê odby³y i przy-
nios³y wynik negatywny, czyli Holandia i Francja. Ze wzglêdu na niemo¿-
no�æ poddania pod g³osowanie ponownie tego samego lub bardzo podob-
nego traktatu, pañstwa te prezentowa³y klarowne stanowisko w sprawie
konieczno�ci wypracowania nowego dokumentu. Brakowa³o jednak
z ich strony mocnego zaanga¿owania w prace nad konkretnymi rozwi¹za-
niami. Wiêksz¹ aktywno�æ od swojej rywalki w wyborach prezydenckich
wykazywa³ Nikolas Sarkozy, który wcze�niej opowiada³ siê za �minitrak-
tatem�. W przeddzieñ wyborów sk³ania³ siê ju¿ raczej ku wersji �zwyczaj-
nego traktatu�, czyli takiego, jak poprzednie. Na ³amach �Die Welt�28 jego
doradca � Alain Lamassoure ujawnia³ plany swojego szefa. Podobnie jak
u Amato � Karta Praw Podstawowych powinna byæ zawarta w jednym
artykule. Czê�æ trzecia, jako podsumowanie dotychczasowych traktatów,
powinna w ogóle zostaæ odrzucona. Prawdziw¹ esencjê traktatu, który li-
czy³by wtedy nieco ponad 100 artyku³ów, powinna stanowiæ czê�æ pierw-
sza, która reguluje nowy porz¹dek instytucjonalny. Taki wariant oznacza³
wyra�ne zbli¿enie do niemieckiego stanowiska.

28 Ch. B. S c h i t z: EU � Verfassung wird dünner. �Welt online� [http://www.welt.de/
welt_print/article860494/EU-Verfassung_wird_duenner.html (24.06.2009)].

16 Studia Politicae...
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W tej sytuacji forsowany przez Niemcy scenariusz, w którym d¹¿ono
do podpisania nowego dokumentu do czasu nowych wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, do�æ d³ugo rysowa³ siê jako trudny do wykonania.

Ratyfikacja Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy przez
wszystkie pañstwa cz³onkowskie gwarantowa³aby znacz¹cy postêp w budo-
wie Unii zorientowanej na warto�ci, sprawiedliwej spo³ecznie, zapewnia-
j¹cej wiêksz¹ i pe³niejsz¹ ochronê praw obywatelskich, lepsz¹ wspó³pracê
w obszarze sprawiedliwo�ci i spraw wewnêtrznych, wyra�ny podzia³ kom-
petencji miêdzy Uni¹ a pañstwami cz³onkowskimi, wiêkszy udzia³ Parla-
mentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych w podejmowaniu de-
cyzji, a przede wszystkim silniejsz¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa.
Dziêki temu Unia Europejska mia³a szansê staæ siê bardziej demokratycz-
n¹, skuteczn¹ i transparentn¹29.

Po negatywnym wyniku referendum pierwsz¹ reakcj¹ Przewodnicz¹-
cego Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej
by³a chêæ zaakceptowania �wyrazu demokratycznej woli, która uwidocz-
ni³a siê pod koniec intensywnej debaty. Wynik francuskiego referendum
zas³ugiwa³ na dog³êbn¹ analizê [...] ze strony w³adz francuskich. Insty-
tucje Unii Europejskiej, ze swojej strony, tak¿e powinny zastanowiæ siê nad
wynikami dotychczasowych procesów ratyfikacyjnych�30. Przywódcy uznali,
¿e kompetentni krajowi i europejscy politycy musz¹ wiêcej uczyniæ, aby
wyja�niæ i przybli¿yæ naturê rozwi¹zañ, jakie jedynie Europa mo¿e zapro-
ponowaæ31. Europa bowiem potencjalnie mo¿e byæ najlepsza i najbardziej
efektywna w obliczu przyspieszonych zmian globalnych.

Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy, bêd¹cy wynikiem
wspólnego wysi³ku, mia³ na celu zapewnienie w³a�ciwych warunków bar-
dziej demokratycznego, przejrzystego i skutecznego funkcjonowania roz-
szerzonej Unii Europejskiej32 . Idea europejska, istniej¹ca od ponad piêæ-
dziesiêciu lat33 , która pozwoli³a zjednoczyæ Europê wokó³ wspólnej wizji,
pozostaje aktualna bardziej ni¿ kiedykolwiek34. To w³a�nie ona pozwala
zapewniæ dobrobyt obywateli, chroniæ europejskie warto�ci i interesy oraz

29 �Europa gelingt gemeinsam� � Präsidentschaftsprogramm...
30 Wspólna deklaracja Przewodnicz¹cego PE Josepa Borrella, Przewodnicz¹cego

RE Jean�a-Claude�a Junckera i Przewodnicz¹cego Komisji  José Manuela Barrosy na
temat wyników francuskiego referendum.

31 Wynikiem tych dzia³añ by³ podjêty Plan D.
32 Deklaracja szefów pañstw lub rz¹dów pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej

w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, Rada Euro-
pejska 16�17 czerwca 2005 r.

33 Por. Deklaracja rzymska podjêta w 50. rocznicê powstania Wspólnot.
34 Wymagaj¹ tego zmiany globalne, ochrona �rodowiska, problemy miêdzynaro-

dowe.
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wype³niaæ zobowi¹zania, jakie nak³ada na Europê rola pierwszoplanowe-
go aktora na arenie miêdzynarodowej. Do skutecznej walki z bezrobociem
i wy³¹czeniem spo³ecznym, wsparcia trwa³ego wzrostu gospodarczego, spro-
stania wyzwaniom globalizacji, zapewnienia bezpieczeñstwa wewnêtrzne-
go i zewnêtrznego, a tak¿e ochrony �rodowiska potrzebna jest Europa zjed-
noczona i solidarna. Wype³nienie tych zadañ umo¿liwi³by traktat ustana-
wiaj¹cy Konstytucjê dla Europy. Nale¿y podkre�liæ, ¿e podczas szczytu, któ-
ry odby³ siê bezpo�rednio po negatywnych wynikach referendum we Fran-
cji i Holandii, ¿aden kraj nie za¿¹da³ renegocjacji unijnej konstytucji ani
kompletnego wstrzymania procesu jej ratyfikacji. Jednak proces ten w wielu
pañstwach zosta³ odroczony.

Prezydencja niemiecka otrzyma³a mandat od Rady Europejskiej, obra-
duj¹cej 15 i 16 czerwca 2006 roku, do przeprowadzenia szczegó³owych kon-
sultacji z pañstwami cz³onkowskimi w pierwszej po³owie 2007 roku. Prezy-
dencja uzna³a, ¿e �czas refleksji�, jak równie¿ wyniki realizacji Planu D35

da³y pozytywne rezultaty i zagadnienie to dojrza³o do rozwi¹zania. Rada
Unii Europejskiej przygotowa³a na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2007 roku
sprawozdanie z dotychczasowych prac nad traktatem i przedstawi³a je pod-
czas czerwcowego szczytu w Brukseli obecnym tam delegacjom.

Sporne dla delegacji okaza³y siê kwestie dotycz¹ce zarówno struktury,
jak i bezpo�rednich zapisów Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Eu-
ropy36. Jednoczenie warto podkre�liæ, i¿ nie by³o zgody co do w³a�ciwej per-
cepcji Traktatu w spo³eczeñstwach pañstw cz³onkowskich. Jako przyk³ad
mo¿na wskazaæ dwie skrajnie przeciwstawne opinie: we Francji przeciw-
nicy konstytucji widzieli w niej �rodek otwieraj¹cy drzwi �neoliberalnej
Europie koncernów�, w Wielkiej Brytanii natomiast uwa¿ana by³a za in-
strument �neosocjalistycznej Europy etatystów�37.

Od momentu odrzucenia Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla
Europy, a szczególnie w pierwszych sze�ciu miesi¹cach tego roku odbywa³y
siê konsultacje dwustronne miêdzy prezydencj¹ a pañstwami cz³onkowski-
mi, Parlamentem Europejskim i Komisj¹ Europejsk¹. Odby³y siê równie¿
dwa spotkania Rady w dniu 15 maja i 19 czerwca 2007 roku, podczas któ-
rych przyjêto g³ówne za³o¿enia konieczne do usystematyzowania sytuacji
traktatowej Unii. Przedstawiciele rz¹dów wspólnie zadeklarowali koniecz-

35 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Okres refleksji i Plan D. KOM(2006)
212, 10.05.2006.

36 Por. J. B a r c z: Kontynuacja reformy ustrojowej Unii a trudno�ci z ratyfikacj¹
Traktatu konstytucyjnego. W: Prawo miêdzynarodowe � problemy i wyzwania. Ksiêga
pami¹tkowa profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek. Red. J. M e n k e s. Warszawa 2006,
s. 44 i nast.

37 �Welt Am Sonntag�, 29 Mai 2005 [http://old.euro.pap.pl/cgi-bin/raporty.pl?
rap=45&dep=67204&lista=9 (24.06.2009)].
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no�æ podkre�lenia celów, do jakich d¹¿y Unia. W�ród nich znalaz³y siê wiêc
przede wszystkim: zwiêkszenie poczucia wp³ywu obywateli na podejmowa-
ne w Unii decyzje, zmierzenie siê z wyzwaniami globalizacji, a co siê z tym
nieod³¹cznie wi¹¿e � zwiêkszenie skuteczno�ci podejmowanych dzia³añ.

Za³o¿eniem prezydencji niemieckiej by³o wprowadzenie i ugruntowa-
nie sytemu opartego na konkurencyjno�ci id¹cej w parze z odpowiedzial-
no�ci¹ spo³eczn¹ i ochron¹ �rodowiska. Niemcy opowiadali siê za przyjê-
ciem zrównowa¿onego pakietu �rodków promowania konkurencyjno�ci,
wzrostu i zatrudnienia, spójno�ci spo³ecznej oraz czystego �rodowiska38.
Prezydencja niemiecka za cel postawi³a sobie równie¿ zwrócenie uwagi na
zmiany klimatyczne i wypracowanie wspólnego stanowiska Unii Europej-
skiej w sprawie �wiatowych dzia³añ po 2012 roku zmierzaj¹cych do zapo-
biegania zmianom klimatu.

Przywódcy Niemiec postawili sobie wiele innych dalekosiê¿nych celów.
W�ród nich znalaz³y siê przede wszystkim cele gospodarcze, czyli urzeczy-
wistnienie rynku wewnêtrznego oraz wzmocnienie konkurencyjno�ci przed-
siêbiorstw europejskich. W ramach tego celu wskazano trzy g³ówne prio-
rytety odnosz¹ce siê do: strategii rynku wewnêtrznego, poprawy warun-
ków ramowych dla wzmocnienia konkurencyjno�ci oraz jednolitych pod-
staw podatkowych. Prezydencja podkre�la³a równie¿ konieczno�æ podjêcia
dzia³añ w zakresie polityki finansowej i gospodarczej, która by³aby zorien-
towana na wzrost i stabilizacjê. By osi¹gn¹æ ten cel, postanowiono podj¹æ
kroki w zakresie ulepszenia uregulowañ prawnych, zapewnienia bezpiecz-
nych, przyjaznych dla �rodowiska i konkurencyjnych dostaw energii, pro-
mowania technologii �rodowiskowych oraz badañ i rozwoju. Niemcy prze-
konywa³y, i¿ niezbêdne s¹ znacz¹ce nak³ady na edukacjê, badania i roz-
wój w celu zapewnienia dobrobytu i wzrostu gospodarczego. Wobec tego
Unia Europejska zdecydowa³a, ¿e do roku 2010 zostanie przeznaczone
minimum 3% PNB na badania i rozwój39.

Do najwa¿niejszych celów w pierwszym pó³roczu 2007 roku Niemcy
zaliczyli tak¿e wzmocnienie europejskiej wspó³pracy w zakresie edukacji,
rozwiniêcie nowoczesnej europejskiej polityki transportowej oraz zintegro-
wanej polityki morskiej, kszta³towanie nowoczesnej polityki w dziedzinie
kultury i mediów. Do kolejnych za³o¿eñ nale¿a³y miêdzy innymi budowa-
nie skutecznej, zorientowanej na obywatela administracji, ochrona zatrud-
nienia i kszta³towanie przysz³o�ci Europy spo³ecznej, dalszy rozwój euro-
pejskiego modelu spo³ecznego, wzmacnianie potencja³u miast, regionów
i obszarów wiejskich, promowanie polityki równych szans i uczestnictwa
na rynku pracy oraz innowacyjna i prewencyjna polityka zdrowotna.

38 �Europa gelingt gemeinsam� � Präsidentschaftsprogramm...
39 Ibidem.
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W ramach wzmocnienia bezpieczeñstwa, kontroli migracji oraz wspie-
rania integracji Niemcy proponowa³y �cis³¹ wspó³pracê policyjn¹ oraz wspól-
ne dzia³ania w ramach walki z terroryzmem, spójn¹ politykê azylow¹
i migracyjn¹, integracjê i dialog miêdzykulturowy, skuteczniejsz¹ ochro-
nê granic zewnêtrznych oraz wzmocnienie praw obywatelskich. Z konkret-
nych przedsiêwziêæ Niemcy zak³ada³y przede wszystkim zwiêkszenie pew-
no�ci prawnej dla obywateli i sektora gospodarczego, wzmacnianie syste-
mu s¹dowego i zacie�nianie praktycznej wspó³pracy oraz aktywn¹ polity-
kê ochrony konsumenta.

W ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, zewnêtrz-
nej polityki gospodarczej i polityki rozwoju Niemcy proponowa³y dalszy
proces rozszerzania Unii Europejskiej (pod konkretnymi warunkami) oraz
powiêkszanie europejskiej przestrzeni bezpieczeñstwa i stabilizacji. W tym
celu, zdaniem prezydencji, nale¿a³oby wzmocniæ Wspóln¹ Politykê Zagra-
niczn¹ i Bezpieczeñstwa � WPZiB oraz Europejsk¹ Politykê Bezpieczeñ-
stwa i Obrony � EPBO. Do realizacji za³o¿onych celów konieczna bêdzie
aktywna polityka zagraniczna, przede wszystkim gospodarcza, oraz stra-
tegiczne partnerstwo.

Prezydencja, po dok³adnym zbadaniu rozbie¿no�ci pomiêdzy pañstwa-
mi cz³onkowskimi, zaproponowa³a wprowadzenie zmian do Traktatu przy-
jêtego podczas konferencji miêdzyrz¹dowej z 2004 roku. We wnioskach40

zg³oszono przede wszystkim potrzebê zmiany struktury traktatu, a tak¿e
podkre�lenia sta³o�ci i niezmienno�ci podstaw istnienia Unii, miêdzy in-
nymi wyeliminowanie podstaw konstytucyjno�ci Traktatu. Zgodnie z wol¹
wiêkszo�ci delegacji uznano, ¿e zmiana dotychczasowych traktatów mo¿e
i powinna nast¹piæ na mocy traktatu zmieniaj¹cego, zgodnie z dotychcza-
sow¹ praktyk¹. Pañstwa, które ju¿ ratyfikowa³y Traktat ustanawiaj¹cy
Konstytucjê dla Europy, chc¹ utrzymaæ jego zapisy � zmieniaj¹c jedynie
symbolikê, tak by nie wywo³ywaæ podejrzenia o tworzenie superpañstwa.

W sprawozdaniu prezydencji przekazanym Radzie podkre�lono, ¿e
wzmocnienie instytucji spowoduje zwiêkszenie zdolno�ci Unii do dzia³ania.
Zgodnie ustalono, ¿e w nowym dokumencie trzeba zwiêkszyæ rolê parla-
mentów narodowych. Zwrócono uwagê na to, ¿e jest mo¿liwe usuniêcie
z Traktatu Karty Praw Podstawowych, ale pod warunkiem, ¿e jej prawny
charakter zostanie podkre�lony przez odwo³anie siê do niej bezpo�rednio
w Traktacie. Podkre�lono, ¿e trzeba poszerzyæ zapisy Traktatu o zagad-
nienia bezpieczeñstwa energetycznego i zmian klimatu41.

40 Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 14 czerwca 2007 roku (14.06) (OR. en) 10659
/07.

41 Ibidem.
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Ustalenia szczytu w Brukseli i wytyczne
dla konferencji miêdzyrz¹dowej

Podczas szczytu w Brukseli, koñcz¹cego przewodnictwo Niemiec w Ra-
dzie, pañstwa podjê³y udan¹ próbê uchwalenia mandatu negocjacyjnego
dla konferencji miêdzyrz¹dowej. Przygotowania do szczytu obfitowa³y jed-
nak w wiele emocji, ³¹czy³y siê z przedstawianiem, analiz¹ i odrzucaniem
wielu propozycji zmian traktatowych, a tak¿e z potencjalnym wyklucze-
niem niektórych pañstw z podejmowania decyzji.

Przedstawiciele Polski zaproponowali zmianê sytemu podejmowania
decyzji z dotychczasowego nicejskiego na system pierwiastkowy. Propozy-
cja ta, niekorzystna dla Polski w stosunku do obowi¹zuj¹cego traktatu
z Nicei, mia³a w znacz¹cy sposób wzmocniæ pozycjê Polski i przede wszyst-
kim krajów ma³ych w stosunku do zaproponowanego w Traktacie ustana-
wiaj¹cym Konstytucjê dla Europy systemu podwójnej wiêkszo�ci. By³a wiêc
stanowiskiem kompromisowym, choæ na nowo otwiera³a zagadnienie wiêk-
szo�ci w g³osowaniu.

Polska � uwa¿aj¹c, ¿e system podwójnej wiêkszo�ci wzmacnia pozycjê
Niemiec i os³abia �rednie pañstwa europejskie � zaproponowa³a zasadê rów-
nego wp³ywu obywateli na decyzje Unii. Si³a g³osu ka¿dego kraju zosta³a-
by wyliczona na podstawie pierwiastka kwadratowego z liczby ludno�ci.

W odpowiedzi na zapowied� polskiego weta, w razie braku zgody na
pierwiastkowy system podejmowania decyzji, strona niemiecka, przedsta-
wi³a kilka propozycji zastêpczych. W�ród nich pojawi³a siê oferta zwiêk-
szenia liczby polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim. Rekom-
pensatê dla Polski, zaproponowan¹ przez prezydenta Francji, mia³o sta-
nowiæ zastosowanie tak zwanego kompromisu z Ioanniny. W ramach tego
kompromisu, do którego zawarcia dosz³o 29 marca 1994 roku42, ustalono,
¿e je¿eli pañstwa maj¹ce wspólnie od 23 do 26 g³osów w Radzie Unii Euro-
pejskiej przeciwstawi¹ siê podjêciu przez ni¹ decyzji kwalifikowan¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, to wówczas Rada bêdzie musia³a poszukaæ kompromisowego
rozwi¹zania, akceptowalnego dla kwalifikowanej wiêkszo�ci.

System g³osowania w Unii reguluje obecnie traktat z Maastricht zmie-
niony traktatem Nicejskim, co oznacza, ¿e obowi¹zuj¹ ustalenia przyjête
jeszcze przed rozszerzeniem Unii o 10 pañstw w 2004 roku i 2 kolejne
w 2007 roku. TUE, jak równie¿ nieobowi¹zuj¹cy Traktat ustanawiaj¹cy
Konstytucjê dla Europy wielokrotnie nawi¹zuj¹ do idei solidarno�ci i rów-
no�ci, a tak¿e do zasady demokratyzacji Unii. Systemy g³osowania ure-

42 Por. [http://www.europa.eu/scadplus/glossary/ioannina_compromise_en.htm
(24.06.2009)].
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gulowane w traktatach, zdaniem wielu polityków i naukowców43, odbie-
gaj¹ od tych zasad, faworyzuj¹c niektóre z pañstw cz³onkowskich.

Konwent, przygotowuj¹c Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Eu-
ropy zaproponowa³ system g³osowania oparty na modelu tak zwanej po-
dwójnej wiêkszo�ci, czyli wiêkszo�ci pañstw reprezentuj¹cych wiêkszo�æ
obywateli w proporcjach 50% pañstw i 60% obywateli. Polska, podczas prac
w Konwencie, opowiedzia³a siê za utrzymaniem nicejskiego systemu g³o-
sów wa¿onych. Od pocz¹tku roku 2004 Polska zapewnia³a o gotowo�ci do
poszukiwania kompromisu w sprawie systemu g³osowania.

Przyjêty w traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy model
systemu podejmowania decyzji spe³nia³ niektóre przes³anki polskiego sta-
nowiska, miêdzy innymi zachowanie spójno�ci i solidarno�ci UE oraz za-
gwarantowanie w³a�ciwej pozycji Polski w nowym systemie. Do podjêcia
decyzji w Radzie niezbêdne by³oby � wed³ug propozycji traktatowych �
uzyskanie poparcia co najmniej 55% pañstw (z zastrze¿eniem, ¿e musi to
byæ co najmniej 15 pañstw) reprezentuj¹cych co najmniej 65% ludno�ci.
Na mniejszo�æ blokuj¹c¹ wyra¿on¹ w liczbie ludno�ci musia³yby sk³adaæ
siê co najmniej 4 pañstwa, by uznaæ, i¿ decyzja nie uzyska³a niezbêdne-
go poparcia wiêkszo�ci kwalifikowanej. Mia³oby to zapobiec mo¿liwo�ci sa-
modzielnej blokady decyzji przez 3 najwiêksze pañstwa. Decyzje podejmo-
wane w szczególnych wypadkach, na przyk³ad nie na wniosek Komisji
Europejskiej, wymaga³yby wiêkszo�ci 72% pañstw (w UE-27 jest to 20
pañstw) reprezentuj¹cych 65% ludno�ci.

System podwójnej wiêkszo�ci jest szczególnie korzystny dla krajów
o najwiêkszej44, a tak¿e dla krajów o najmniejszej liczbie ludno�ci. Kryte-
rium dotycz¹ce wiêkszo�ci ludno�ci Unii powiêksza si³ê krajów najludniej-
szych. Kraje o bardzo ma³ej ludno�ci zyskuj¹ natomiast na kryterium
wiêkszo�ci pañstw, w którym ich g³os jest tak samo wa¿ny, jak g³os kra-
jów du¿ych. Dlatego te¿, bez wzglêdu na przyjête progi, system podwój-
nej wiêkszo�ci postawi³by w pozycji uprzywilejowanej zarówno kraje du¿e,
jak i bardzo ma³e, kosztem krajów �rednich.

43 Systemy oparte na zasadzie podwójnej wiêkszo�ci krytykowa³a ju¿ podczas prac
Konwentu zdecydowana wiêkszo�æ zagranicznych i polskich ekspertów, w tym ponad
50 naukowców z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Holandii,
Czech, S³owacji i Turcji, którzy zawarli swoj¹ krytykê w li�cie otwartym z 1 czerwca
2004 r. skierowanym do rz¹dów Unii Europejskiej. W li�cie tym pojawi³a siê diagno-
za, wskazuj¹ca, i¿ najbardziej adekwatnym (demokratycznym) sposobem g³osowa-
nia jest g³osowanie i liczenie g³osów wg tzw. prawa pierwiastkowego Penrose�a. List
zosta³ podpisany w symboliczny sposób: �Naukowcy na rzecz demokratycznej Unii�.
[http://www.centraleuropeanreview.pl/numer38/6.htm (24.06.2009)].

44 W. S ³ o m c z y ñ s k i, K. ¯ y c z k o w s k i: Traktat z Nicei, projekt Konwentu i Kon-
stytucja Europejska Polska. �Przegl¹d �rodkowoeuropejski� (lipiec�sierpieñ) 2004,
nr 38.
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W przypadku Unii Europejskiej z³o¿onej z 27 pañstw do krajów tra-
c¹cych na systemie podwójnej wiêkszo�ci nale¿¹: Hiszpania, Polska oraz
inne kraje �rednie ze Szwecj¹ i Austri¹ w³¹cznie. System podwójnej wiêk-
szo�ci jest niekorzystny dla Polski45. W ramach tego systemu, bez wzglêdu
na przyjêt¹ warto�æ progów decyzyjnych, nie mo¿na by³o utrzymaæ, na-
wet w przybli¿eniu, pozycji, jak¹ daje Polsce traktat z Nicei. Nie zmienia
tego faktu równie¿ argument wskazuj¹cy na potrzebê pog³êbienia inte-
gracji i rezygnacjê z interesów poszczególnych pañstw. System bowiem
umo¿liwia³ dominacjê pañstw du¿ych, nie zabezpieczaj¹c w wystarczaj¹-
cy sposób pañstw �rednich.

Unia Europejska jest zwi¹zkiem pañstw o czê�ciowo zbie¿nych, czê-
�ciowo rozbie¿nych interesach, z czym wi¹¿e siê chêæ posiadania mo¿li-
wo�ci zablokowania niekorzystnej dla siebie decyzji. S³u¿y temu miêdzy
innymi prawo weta, definiowane w jêzyku teorii g³osowania przez waru-
nek46 oparty na za³o¿eniu, ¿e dane pañstwo buduje jednoelementow¹ ko-
alicjê blokuj¹c¹. W przypadku gdy system podejmowania decyzji nie jest
systemem jednomy�lno�ci, liczy siê ³atwo�æ sformowania minimalnej ko-
alicji blokuj¹cej. Im mniej innych pañstw musi nale¿eæ do koalicji, tym
wiêksza si³a pañstwa, które j¹ buduje. Skuteczno�æ pañstwa jest zale¿na
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, od tego, spo�ród ilu pañstw mo¿e dobraæ
sobie partnerów do blokowania. Silne jest wiêc to pañstwo, które nale¿y
do wielu minimalnych koalicji blokuj¹cych o niewielkiej liczbie cz³onków.

W wyniku szczytu uzgodniono kompromis zaaprobowany przez Pol-
skê. Na podstawie porozumienia do 2014 roku w mocy pozostanie nicejski
system podejmowania decyzji. Od 1 listopada 2014 roku zostanie wpro-
wadzony system podwójnej wiêkszo�ci (zgodnie z uzgodnieniami konferen-
cji miêdzyrz¹dowej z 2004 r.) zmodyfikowany zasad¹ pierwiastka. Ozna-
cza to, i¿ w latach 2014�2017 pañstwa bêd¹ mog³y za¿¹daæ g³osowania
metod¹ nicejsk¹ (nie uzgodniono jednak szczegó³ów mechanizmu zmiany
zasad g³osowania). System uzupe³ni zmodyfikowany kompromis z Ioan-
niny (deklaracja nr 5 za³¹czona do Aktu koñcowego konferencji miêdzy-
rz¹dowej z 2004 r.), daj¹cy mo¿liwo�æ odroczenia podjêcia decyzji �przez
rozs¹dny czas� (co nie oznacza mo¿liwo�ci zablokowania decyzji)47. Kom-

45 Ibidem.
46 Por. ibidem; Zasady g³osowania w Radzie UE: analiza matematyczna. �Miêdzy-

narodowy Przegl¹d Polityczny� 2004, nr 7.
47 Do 31 marca 2017 r. je¿eli cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy co najmniej 75%

ludno�ci lub co najmniej 75% liczby pañstw cz³onkowskich niezbêdnej do stworzenia
przewidzianej mniejszo�ci blokuj¹cej zasygnalizuj¹ swój sprzeciw wobec przyjêcia
przez Radê wiêkszo�ci¹ kwalifikowan¹ danego aktu prawnego, bêdzie mia³ zastoso-
wanie mechanizm przewidziany w art. I-25 ust. 2 projektu decyzji zawartym w de-
klaracji nr 5 za³¹czonej do Aktu koñcowego konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 r. Od
1 kwietnia 2017 r. bêdzie mia³ zastosowanie ten sam mechanizm, przy czym odpo-
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promis ten, jako ¿e opisuje klauzulê generaln¹, budzi wiele emocji zwi¹-
zanych z rozumieniem pojêcia �rozs¹dny czas�. Wydaje siê, ¿e nale¿y przy-
j¹æ, i¿ d³ugo�æ czasu �odwlekania� decyzji mo¿e byæ uzale¿niona od pozio-
mu skomplikowania decyzji, jak równie¿ od terminów przewidzianych ak-
tami prawnymi. Oznacza to, ¿e mo¿e byæ ró¿na w zale¿no�ci od decyzji,
choæ nale¿y przyj¹æ, i¿ minimalny czas bêdzie wynosi³ trzy miesi¹ce, a mak-
symalny nie bêdzie okre�lony.

Wielka Brytania tak¿e przedstawi³a wiele postulatów, z których wiêk-
szo�æ � zdaniem Brytyjczyków � odnosi³a siê do ich suwerenno�ci, a jed-
nocze�nie delegacja ta kwestionowa³a rolê Unii Europejskiej w kluczowych
dziedzinach. W�ród najwa¿niejszych znalaz³ siê postulat niew³¹czania do
traktatu Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Karta bowiem, pomimo
powszechnej akceptacji praw w niej zawartych, dla w³adz Wielkiej Bryta-
nii nie spe³nia wymogów przyjêcia w zakresie kilku norm48. Przede wszyst-
kim w³adze brytyjskie nie chcia³y zaakceptowaæ prawa zwi¹zków zawo-
dowych do strajku, gdy¿ w rozumieniu rz¹du niweczy³oby ono niektóre
reformy prawa pracy przeprowadzone w latach osiemdziesi¹tych XX wieku
przez rz¹d Margaret Thatcher49.

Zapisy mandatu negocjacyjnego informuj¹, i¿ Karty Praw Podstawo-
wych Unii Europejskiej przysz³y traktat nie inkorporuje, ale uzna jej war-
to�æ na równi z traktatami, przez co przyzna jej moc powszechnie obowi¹-
zuj¹c¹50, choæ wed³ug zapisów nie bêd¹ rozszerzaæ kompetencji Unii poza

wiednie wielko�ci procentowe bêd¹ wynosiæ co najmniej 55% ludno�ci lub co najmniej
55% liczby pañstw cz³onkowskich niezbêdnej do stworzenia mniejszo�ci blokuj¹cej
przewidzianej w art. I-25 ust. 2.

48 Do mandatu do³¹czono wynegocjowany przez Brytyjczyków protokó³, który
w art.1, pkt. 2 stwierdza³, i¿ �W szczególno�ci i w celu unikniêcia w¹tpliwo�ci nic, co
zawarte jest w [tytule IV � Solidarno�æ] Karty nie stanowi uzasadnionych (justicia-
ble) praw maj¹cych zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, z wyj¹tkiem zakresu
praw przewidzianych przez Zjednoczone Królestwo w prawie krajowym�. Do przy³¹-
czenia siê do tego protoko³u zastrzeg³y sobie mo¿liwo�æ delegacje polska i irlandzka.

49 J. P a w l i c k i: Niech Blair umiera w UE. �Gazeta Wyborcza� z 20 czerwca 2007.
50 Oficjalnie ¿aden kraj cz³onkowski nie sprzeciwi³ siê decyzji Rady Europejskiej

z Kolonii w sprawie rozpoczêcia prac nad projektem Karty. Ró¿nice w podej�ciach po-
jawi³y siê dopiero na forum Konwentu podczas dyskutowania konkretnych przepisów
(Irlandia, Szwecja i Wielka Brytania nie chcia³y w Karcie zbyt szeroko sformu³owa-
nych praw socjalnych) oraz w odniesieniu do charakteru prawnego Karty (Dania, Fin-
landia, Holandia, Irlandia i Szwecja, na czele z Wielk¹ Brytani¹, by³y przeciwne nada-
niu Karcie mocy prawnie wi¹¿¹cej). Pocz¹tkowo tak¿e przywódcy pañstw cz³onkow-
skich opowiadali siê za form¹ deklaracji (Tony Blair twierdzi³ w listopadzie 2000 r.,
i¿ Karta jest jedynie o�wiadczeniem wskazuj¹cym na kierunek polityki unijnej), byli
wszak¿e i tacy, którzy uwa¿ali, ¿e Karta powinna mieæ charakter wi¹¿¹cy (Gerhard
Schroeder czy Carlo Campi stali na stanowisku, i¿ Karta powinna zostaæ inkorporo-
wana do przysz³ej konstytucji). Parlamentarzy�ci europejscy pragnêli w³¹czyæ Kartê do
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zawarte w traktatach zapisy. Nale¿y tu podkre�liæ, ¿e Karta Praw Pod-
stawowych nie ustanawia nowych praw, a jedynie powtarza i systematy-
zuje istniej¹ce prawa traktowe51 i konwencyjne, o charakterze europejskim,

do tekstu traktatu z Nicei, nadaj¹c jej tym samym moc prawnie wi¹¿¹c¹ pañstwa
cz³onkowskie. Wed³ug oceny przewodnicz¹cej Parlamentu Europejskiego Nicole Fonta-
nie, �ka¿de inne rozwi¹zanie, przyjmuj¹ce jedynie formê deklaracji, mog³oby tylko
os³abiæ wizerunek Unii�. Mimo to, szczyt europejski w Nicei nie potrafi³ wykroczyæ poza
formê �uroczystej deklaracji�, a Karta zosta³a jedynie za³¹czona do nowego traktatu
jako aneks bez mocy wi¹¿¹cej. Karta ma charakter prawa miêkkiego (soft law), a tym
samym nie wywo³uje bezpo�redniego skutku prawnego, nie mog¹c byæ samodzieln¹ pod-
staw¹ dochodzenia praw i roszczeñ przed s¹dami i innymi organami. Dziêki formie
uroczystej proklamacji nale¿y jednak uznaæ, ¿e Karta jest wi¹¿¹ca przynajmniej dla
organów, które j¹ przyjê³y. Adaptacja wi¹¿¹cej Karty rozwi¹za³aby problem przyst¹-
pienia Unii do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Europejski Trybuna³ Spra-
wiedliwo�ci uzyska³by swobodê  w tworzeniu w³asnych interpretacji w dziedzinie praw
cz³owieka, a tym samym zwiêkszania dorobku Unii na tym polu. Problem jest istotny
ze wzglêdu na stosunki ETS z Trybuna³em w Strasburgu, który w wyroku w sprawie
Matthews kontra Wielka Brytania (ECtHR, Decyzja z dnia 18 lutego 1999 r. nr 24833/
94, Matthews v. United Kingom) zasygnalizowa³, i¿ zapewni jurysdykcjê nad aktami
wchodz¹cymi w sferê dzia³alno�ci Wspólnot Europejskich, do obszarów, których nie
pokrywa prawodawstwo UE [http://www.europa.edu.pl/challenge/topics/prawo/2000/11/
03/149219.html], co oznacza³o m.in., ¿e pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej od-
powiada za naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka przez instytucje
wspólnotowe. Przyjêcie bowiem metody s¹dowego kszta³towania praw podstawowych
stwarza³o niebezpieczeñstwo ukszta³towania odmiennego sensu praw przez obydwa
trybuna³y. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci w celu unikniêcia mo¿liwych rozbie¿-
no�ci odwo³ywa³ siê czêsto do interpretacji zawartej w orzecznictwie Trybuna³u Praw
Cz³owieka (Orzeczenie z dnia 26 czerwca 1997 r., Vereinigte Familiapress Zeitung-
sverlags- und vertriebs GmbH v. Heinrich Bauer Verlag. Reference for a preliminary
ruling: Handelsgericht Wien � Austria. Measures having equivalent effect � Distri-
bution of periodicals � Prize competitions � National prohibition, sprawa C-368/95
Raport S¹du Europejskiego 1997 str. I-03689, Orzeczenie z 17 lutego 1998 r., Lisa
Jacqueline Grant v. South-West Trains Ltd. Reference for a preliminary ruling: Indu-
strial Tribunal, Southampton � United Kingdom. Equal treatment of men and wo-
men � Refusal of travel concessions to cohabitees of the same sex. Sprawa C-249/96,
Raport S¹du Europejskiego 1998 r. s. I-00621), w celu dokonania wyk³adni przepisów
prawa wspólnotowego (na podstawie orzeczenia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-
17/01, K.B. v. National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Heath,
OJ C 47, 21 grudnia 2004 r., Trybuna³ mo¿e wskazaæ s¹dowi krajowemu sytuacje,
w których okre�lona wyk³adnia prawa wspólnotowego wyklucza stanowienie przepi-
sów krajowych naruszaj¹cych postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Cz³owie-
ka). Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci nie uzna³ jednak nigdy, ¿e Wspólnoty czy
Unia zwi¹zane s¹ Europejsk¹ Konwencj¹ Praw Cz³owieka na zasadzie sukcesji.

51 Por. orzeczenie z 22 lutego 2005 r. w sprawie C-141/02 P Commission v. max.mo-
bil Telekommunikation Service, w orzeczeniu którego Trybuna³ stwierdzi³, ¿e argu-
mentacja Komisji powo³uj¹ca siê na brak powszechnej mocy obowi¹zuj¹cej Karty jest
b³êdna, gdy¿ Karta jedynie potwierdza prawa podstawowe Unii Europejskiej (orze-
czenie w sprawie C-301/87 France v. Commission [1990] ECR I-307).
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ale tak¿e te z systemu prawa Narodów Zjednoczonych52. Na mocy man-
datu Unia ma mo¿liwo�æ podjêcia decyzji o przyst¹pieniu do Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka53, choæ prawa podstawowe, zagwarantowane
w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolno�ci oraz wynikaj¹ce z tradycji konstytucyjnych wspólnych pañstwom
cz³onkowskim, stanowi¹ czê�æ prawa Unii jako zasady ogólne prawa54.

Wielka Brytania domaga³a siê te¿ os³abienia roli ministra spraw za-
granicznych Unii Europejskiej oraz mo¿liwo�ci nieuczestniczenia55 (opt-out)
w dalszej integracji w sprawach wewnêtrznych i wymiaru sprawiedliwo-
�ci. Zdecydowanie sprzeciwia³a siê tak¿e wszelkim próbom uczynienia
z Unii superpañstwa � na przyk³ad przez uzyskanie przez UE osobowo-
�ci prawnej.

Na porz¹dku dziennym stanê³a te¿ kwestia wzmocnienia parlamen-
tów narodowych podnoszona miêdzy innymi przez Czechy i Holandiê. Oba
pañstwa ¿¹da³y gwarancji, ¿e ich parlamenty narodowe bêd¹ mog³y od-
suwaæ w czasie wprowadzanie unijnych ustaw, je¿eli wiêkszo�æ parlamen-
tarzystów bêdzie im przeciwna.

W rezultacie w zakresie zwiêkszenia demokratyczno�ci56 Unii postano-
wiono przyznaæ nowe uprawnienia parlamentom narodowym oraz zwiêk-

52 Karta jest w³a�ciwie zbiorem praw funkcjonuj¹cych w ramach innych aktów
prawa miêdzynarodowego. Niepowtórzone zosta³y jedynie przepisy dotycz¹ce obowi¹-
zywania Karty.

53 Por. Raport Koñcowy Przewodnicz¹cego Grupy Roboczej � W³¹czenie Karty Praw
Podstawowych do Traktatów. Przyst¹pienie Unii do Konwencji Praw Cz³owieka. W: Prze-
wodnik po Traktacie Konstytucyjnym. Red. J. B a r c z. Warszawa 2005. W traktacie
WE zostanie dodatkowo dodany zapis w artykule reguluj¹cym temat procedury za-
wierania umów miêdzynarodowych mówi¹cy, ¿e umowa o przyst¹pieniu Unii do Euro-
pejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolno�ci (ECHR) zo-
stanie zawarta przez Radê jednomy�lnie i bêdzie wymagaæ ratyfikacji przez pañstwa
cz³onkowskie.

54 Decyzja musi byæ podjêta jednomy�lnie przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie,
ale zgodê musz¹ wyraziæ tak¿e wszystkie strony Konwencji.

55 Por. [http://www.psz.pl/index.php?option=content&task=view&id=5048 (24.
06.2009)], oraz [http://www.pism.pl/biuletyn_content/id/74 (24.06.2009)]; do tej pory
Wielka Brytania, Dania i Szwecja korzystaj¹c z tej klauzuli nie uczestnicz¹ w Unii
Walutowej.

56 W mandacie dodano Tytu³ II � Postanowienia o zasadach demokratycznych.
Nowy artyku³ dotycz¹cy roli parlamentów narodowych w Unii brzmi:
�Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniaj¹ siê do prawid³owego funkcjonowania
Unii: a) otrzymuj¹c od instytucji Unii informacje oraz projekty europejskich aktów pra-
wodawczych zgodnie z Protoko³em o roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej;
b) dopilnowuj¹c poszanowania zasady pomocniczo�ci zgodnie z procedurami przewi-
dzianymi w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczo�ci i proporcjonalno-
�ci; c) uczestnicz¹c, w ramach przestrzeni wolno�ci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwo-
�ci w mechanizmach oceniaj¹cych wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie, zgodnie
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szyæ mo¿liwo�æ ich dzia³ania, przed³u¿aj¹c termin opiniowania aktów do-
tycz¹cych zasady pomocniczo�ci z sze�ciu do o�miu tygodni. Wzmocniono
tak¿e mechanizm kontrolny w zakresie tej zasady. Zmiany bêd¹ polegaæ
na tym, ¿e je¿eli zwyk³a wiêkszo�æ g³osów przyznanych parlamentom na-
rodowym opowie siê przeciwko aktowi, to Komisja bêdzie zobowi¹zana po-
nownie przeanalizowaæ projekt. W wyniku analizy Komisja mo¿e utrzy-
maæ swoj¹ propozycjê, zmieniæ akt lub go odrzuciæ. W przypadku utrzy-
mania aktu Komisja bêdzie zobowi¹zana do przedstawienia uzasadnionej
opinii, dlaczego uwa¿a dany akt za zgodny z zasad¹ pomocniczo�ci. Uza-
sadnione opinie zarówno parlamentów narodowych, jak i Komisji bêd¹
przekazywane Radzie i Parlamentowi Europejskiemu (prawodawca). Pro-
cedura pozwala na odrzucenie aktu, gdy wiêkszo�æ 55% Rady lub wiêk-
szo�æ g³osów Parlamentu Europejskiego opowie siê za niezgodno�ci¹ aktu
z zasad¹ pomocniczo�ci.

Na podstawie mandatu udzielonego konferencji miêdzyrz¹dowej przy-
sz³y traktat bêdzie traktatem reformuj¹cym (tzw. traktatem rewizyjnym)57.
Zrezygnowano wiêc z uchylenia dotychczasowych traktatów tak zwanej
koncepcji konstytucyjnej, w ramach której obowi¹zywaæ mia³ jedynie trak-
tat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy. Priorytetem sta³o siê efektyw-
ne funkcjonowanie rozszerzonej Unii i umocnienie jej legitymacji demo-
kratycznej, jak równie¿ spójno�æ jej dzia³añ zewnêtrznych. Na mocy kon-
kluzji prezydencja portugalska zosta³a zobowi¹zana do przygotowania tek-
stu traktatu najpó�niej do koñca 2007 roku, tak by proces ratyfikacji za-
koñczy³ siê przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które
odbêd¹ siê w 2009 roku. Parlament Europejski zosta³ zobowi¹zany do prze-
kazania projektu aktu reguluj¹cego sk³ad przysz³ego Parlamentu do je-
sieni tego roku, tak by przepisy mog³y staæ siê obowi¹zuj¹ce jeszcze przed
kolejnymi wyborami do tej instytucji.

Zreformowany traktat o Unii Europejskiej ma sk³adaæ siê z 6 tytu³ów.
Zmiany w stosunku do Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Euro-
py dotycz¹ miêdzy innymi preambu³y, do której do³¹czony zostanie zapis

z art. III-260 oraz anga¿uj¹c siê w polityczne monitorowanie Europolu i ocenê dzia³añ
Eurojustu zgodnie z art. III-276 i III-273; d) uczestnicz¹c w procedurach zmiany trak-
tatów zgodnie z art. IV-443 i IV-444; e) otrzymuj¹c informacjê na temat wniosków
o przyst¹pienie do Unii zgodnie z art. 49; f) uczestnicz¹c w miêdzyparlamentarnej
wspó³pracy miêdzy parlamentami narodowymi a Parlamentem�. Cyt. za: Konkluzje
prezydencji�, s. 27.

57 �Zrezygnowano z koncepcji konstytucyjnej polegaj¹cej na uchyleniu wszystkich
obowi¹zuj¹cych traktatów i zast¹pieniu ich jednym tekstem zwanym »Konstytucj¹«.
Traktat reformuj¹cy wprowadzi do obowi¹zuj¹cych Traktatów, które pozostaj¹ w mocy,
przedstawione szczegó³owo poni¿ej nowe elementy wynikaj¹ce z ustaleñ konferencji
miêdzyrz¹dowej w 2004 roku�. Cyt. za: Konkluzje prezydencji..., s. 16.
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o humanistycznych i religijnych korzeniach Europy58. Stanowi to uwzglêd-
nienie polskich postulatów wnoszonych podczas konferencji miêdzyrz¹do-
wej w 2004 roku. W artykule 1 wskazuje siê sposób i cel delegowania
uprawnieñ przez pañstwa Unii. Oznacza to, ¿e pañstwa cz³onkowskie dalej
pozostaj¹ podmiotami i to od ich decyzji zale¿y kszta³t Unii. �wiadczy o tym
tak¿e planowany artyku³ 4. Przeformu³owaniu ulegn¹ równie¿ zapisy de-
finiuj¹ce cele Unii. W�ród najwa¿niejszych nowych zapisów nale¿y wy-
mieniæ d¹¿enie do pokoju, wolno�ci i bezpieczeñstwa, budowê rynku we-
wnêtrznego z konieczno�ci¹ eliminacji wykluczenia spo³ecznego, budowê
unii walutowej przez wspóln¹ walutê, a tak¿e okre�lenie g³ównych za³o-
¿eñ polityki i stosunków zewnêtrznych.

Celem traktatu reformuj¹cego ma byæ zwiêkszenie efektywno�ci funk-
cjonowania rozszerzonej Unii i umocnienie jej legitymacji demokratycznej,
jak równie¿ spójno�ci jej dzia³añ zewnêtrznych. Traktat bêdzie sk³ada³
siê z czê�ci reformuj¹cych dwa traktaty. Pierwsza czê�æ bêdzie dotyczyæ
Traktatu o Unii Europejskiej, druga z kolei � Traktatu o Wspólnocie Euro-
pejskiej. TWE wed³ug mandatu zostanie przemianowany na traktat
o funkcjonowaniu Unii. Nada on te¿ Unii osobowo�æ prawn¹59, któr¹ po-
siada³y Wspólnoty, a którego pozbawiona do tej pory by³a Unia. Zamiana
wszystkich wyrazów �Wspólnota� na �Unia� spowoduje sukcesjê praw-
n¹ Unii w odniesieniu do Wspólnot. Zabieg techniczny spowoduje daleko
id¹ce zmiany w stanie faktycznym i bêdzie mieæ daleko id¹ce konsekwen-
cje prawne.

Stwierdzenie, i¿ ani traktat reformuj¹cy, ani dwa traktaty podstawo-
we nie bêd¹ mia³y charakteru konstytucyjnego, jest potwierdzeniem pra-
wa miêdzynarodowego, a jednocze�nie wskazuje na obecny kierunek
zmian w Unii, która posiadaj¹c wiele uprawnieñ i kompetencji pañstwo-
wych, za pañstwo uwa¿ana byæ nie chce. Temu samemu celowi s³u¿y tak-
¿e rezygnacja z wprowadzanych Traktatem ustanawiaj¹cym Konstytucjê
dla Europy ustaw i ustaw ramowych na rzecz dotychczasowych dyrektyw
i rozporz¹dzeñ.

Prawo Unii Europejskiej pomimo sprzeciwu kilku pañstw wed³ug man-
datu ma mieæ pierwszeñstwo nad prawem wewnêtrznym pañstw cz³on-

58 �Inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy,
z którego wynikaj¹ powszechne warto�ci, stanowi¹ce nienaruszalne i niezbywalne pra-
wa cz³owieka, jak równie¿ wolno�æ, demokracja, równo�æ oraz pañstwo prawne�. Cyt.
za: Konkluzje prezydencji..., s. 25.

59 Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni nastêpuj¹c¹ deklaracjê: �Konferencja po-
twierdza, ¿e fakt, i¿ Unia Europejska posiada osobowo�æ prawn¹, w ¿aden sposób
nie upowa¿nia Unii do stanowienia lub dzia³ania wykraczaj¹cego poza kompetencje
powierzone jej przez pañstwa cz³onkowskie w Traktatach�. Cyt. za: Konkluzje prezy-
dencji..., s. 19.
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kowskich, a to ze wzglêdu na odwo³anie do orzecznictwa Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwo�ci60. ETS w swoim orzecznictwie od 1964 roku61,
wskazywa³ na to, ¿e prawo wspólnotowe ma pierwszeñstwo przed prawem
krajowym. Oznacza to w praktyce, ¿e s¹dy krajowe zobowi¹zane s¹ i bêd¹
w przypadku ratyfikacji traktatu reformuj¹cego, do odmówienia z urzêdu
stosowania przepisów prawa krajowego sprzecznych z prawem wspólno-
towym. Tego bowiem, jak wynika z orzeczenia Simmentha62, wymaga
konieczno�æ zapewnienia pe³nej skuteczno�ci prawa wspólnotowego. Eu-
ropejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci stwierdza³ tak¿e63, ¿e s¹dy krajowe zo-
bowi¹zane s¹ stosowaæ prawo wspólnotowe. Z kolei w 1990 roku w orze-
czeniu Zwartfeld64 ETS podkre�li³ na³o¿ony przez prawo wspólnotowe na
krajowe organy stosuj¹ce prawo obowi¹zek wspó³pracy organów pañstw
cz³onkowskich z Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwo�ci. Wynika z tego,
i¿ prawo wspólnotowe bêdzie decyduj¹cym porz¹dkiem prawnym.

Warto podkre�liæ, i¿ Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy nie
by³ stricte konstytucj¹ w prawnym tego s³owa znaczeniu, choæ regulowa³
materie konstytucyjne. Traktat jako akt prawa miêdzynarodowego dotyczy³
norm reguluj¹cych stosunki miêdzy pañstwami, wiêc bez wzglêdu na jego
nazwê nie ma i nie mo¿e mieæ charakteru konstytucji w znaczeniu naj-
wy¿szego aktu reguluj¹cego stosunki wewn¹trz pañstw. Do tworzenia �kon-
stytucji� Unii Europejskiej, w znaczeniu prawnym, nie s¹ jednak potrzeb-
ne atrybuty pañstwowe, jak na przyk³ad istnienie jednego narodu euro-
pejskiego, poszczególne pañstwa bowiem, zawieraj¹ce traktaty, korzysta-
j¹ z wystarczaj¹cej legitymacji, udzielonej im przez obywateli. Konstytu-
cje, jako wyodrêbnione akty prawne najwy¿szego rzêdu, posiadaj¹ zarówno
pañstwa jednonarodowe, jak i wielonarodowe, unitarne i z³o¿one, jak rów-
nie¿ � choæ w innym charakterze � organizacje miêdzynarodowe.

Zasygnalizowaæ nale¿y tak¿e problem, i¿ Unia jest swoistym podmio-
tem prawa miêdzynarodowego, tworz¹c klasê dla siebie. Nie jest bowiem
ani pañstwem, ani stricte organizacj¹ miêdzynarodow¹65. Nie mo¿na wiêc

60 Choæ artyku³ o pierwszeñstwie prawa Unii nie zostanie powtórzony w TUE,
konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni nastêpuj¹c¹ deklaracjê: �Konferencja przypomi-
na, ¿e zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybuna³u Sprawiedliwo�ci UE Traktaty
i prawo przyjête przez Uniê na podstawie Traktatów maj¹ pierwszeñstwo przed pra-
wem pañstw cz³onkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecz-
nictwo�. Ponadto do aktu koñcowego konferencji zostanie do³¹czona opinia S³u¿by
Prawnej Rady (dok. 580/07).

61 C-6/64 Costa przeciwko ENEL (1964) ECR 585.
62 C-106/77 Simmenthal (1978) ECR 629.
63 C-6/64 Costa przeciwko ENEL (1964) ECR 585.
64 C-2/88 Zwartfeld (1990) ECR I-3365.
65 �Unia Europejska nie jest pañstwem, jest wspólnot¹ w trakcie kszta³towania,

której stan zale¿y od spotykaj¹cych siê pañstw. Instytucje s¹ ci¹gle krojone na miarê,
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do opisu norm reguluj¹cych jej funkcjonowanie stosowaæ metod w³a�ciwych
dla opisu porz¹dków prawnych pañstw czy organizacji miêdzynarodowych.

Konieczno�æ pozostawienia dawnych traktatów wymusza tak¿e doko-
nanie zmian w zakresie uregulowañ kompetencji i funkcjonowania insty-
tucji w ka¿dym z podstawowych traktatów. St¹d nowy tytu³ 3 poprawio-
nego TUK dotyczyæ bêdzie zmian w obu g³ównych traktatach. W stosun-
ku do starej wersji TUK wprowadzone zostan¹ zmiany podstaw prawnych
podejmowanych dzia³añ. Modyfikacji ulegn¹ równie¿ wcze�niejsze usta-
lenia dotycz¹ce nowego sk³adu Parlamentu Europejskiego, Rady Europej-
skiej (przekszta³cenie jej w instytucjê i utworzenie urzêdu przewodnicz¹-
cego), Rady (wprowadzenie systemu g³osowania polegaj¹cego na podwój-
nej wiêkszo�ci oraz zmian w systemie sze�ciomiesiêcznych prezydencji Rady,
z mo¿liwo�ci¹ jego modyfikacji), Komisji Europejskiej (nowy sk³ad i wzmoc-
nienie roli jej przewodnicz¹cego), ministra spraw zagranicznych Unii (utwo-
rzenie nowego urzêdu, którego nazwa zostanie zmieniona na �Wysoki
Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa�) oraz Trybu-
na³u Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej66.

Jednym z wa¿niejszych postanowieñ by³o poszerzenie katalogu kom-
petencji i obszarów, w których decyzje podejmowane bêd¹ w ramach pro-
cedury wspó³decyzji. Do obszarów tych nale¿¹ obszary przestrzeni wolno-
�ci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwo�ci, klauzuli solidarno�ci, ulepszeñ
w zarz¹dzaniu systemem euro, postanowieñ horyzontalnych, takich jak
klauzula spo³eczna, szczegó³owych postanowieñ, takich jak postanowienia
dotycz¹ce us³ug publicznych, przestrzeni kosmicznej, energii, ochrony lud-
no�ci, pomocy humanitarnej, zdrowia publicznego, sportu, turystyki, re-
gionów najbardziej oddalonych, wspó³pracy administracyjnej, postanowie-
nia finansowe w tym zasoby w³asne, wieloletnie ramy finansowe i nowa
procedura bud¿etowa67.

W traktacie bêdzie jasno sprecyzowany podzia³ kompetencji pomiêdzy
pañstwami a Uni¹ Europejsk¹. Znajdzie siê tam tak¿e wyra�ne okre�le-
nie, i¿ pañstwa bêd¹ wykonywaæ kompetencje zawsze, gdy poniecha wy-
konywania tych kompetencji Unia68. Jest to element wskazuj¹cy na pier-

ale nigdy wed³ug wspólnego wzorca�. Cyt. za: H. O b e r r e u t e r: Demokratiedefizitie
in der UE. �Politische Studien� 1999, H. 368, s. 54 [http://www.hss.de/downloads/
politische_studien_368.pdf  (t³umaczenie w³asne; 24.06.2009)].

66 Konkluzje prezydencji...
67 Ibidem.
68 Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni równie¿ deklaracjê odnosz¹c¹ siê do roz-

graniczenia kompetencji: �Konferencja podkre�la, ¿e zgodnie z systemem podzia³u kom-
petencji pomiêdzy Uniê a pañstwa cz³onkowskie zgodnie z postanowieniami trakta-
tu o Unii Europejskiej, kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach nale¿¹ do pañstw
cz³onkowskich. Je¿eli traktaty przyznaj¹ Unii w okre�lonej dziedzinie kompetencjê



256 Stosunki miêdzynarodowe i integracja europejska

wotn¹ przynale¿no�æ kompetencji do pañstw cz³onkowskiech. Temu celo-
wi s³u¿yæ bêdzie tak¿e podkre�lenie, ¿e Unia jedynie wspiera, koordynuje
i uzupe³nia ich kompetencje.

Modyfikacje bêd¹ równie¿ koncentrowaæ siê na zmianach zapisów TUK
w odniesieniu do podstaw prawnych podejmowanych dzia³añ. Bêd¹ mieæ
tak¿e miejsce zmiany techniczne polegaj¹ce na zmianie miejsca konkret-
nych przepisów w ramach Traktatu69. Zmodyfikowane zostan¹, przez do-
danie do TUK dodatkowych zapisów, regulacje w zakresie ochrony kon-
sularnej i dyplomatycznej  oraz ochrony danych osobowych, zaliczenie
okresów ubezpieczeniowych i przenoszenie za granicê uprawnieñ do �wiad-
czeñ z tytu³u zabezpieczenia spo³ecznego, zamra¿ania aktywów w celu
zwalczania terroryzmu. Korektom zostanie poddany  rozdzia³ dotycz¹cy
postanowieñ ogólnych maj¹cych zastosowanie do przestrzeni wolno�ci, bez-
pieczeñstwa i sprawiedliwo�ci, wspó³pracy s¹dowej w sprawach cywilnych,
wspó³pracy s¹dowej w sprawach karnych i wspó³pracy policyjnej70. Zmie-

dzielon¹ z pañstwami cz³onkowskimi, pañstwa cz³onkowskie wykonuj¹ swoj¹ kom-
petencjê w zakresie, w jakim Unia nie wykona³a lub postanowi³a zaprzestaæ wykony-
wania swojej kompetencji. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy stosowne in-
stytucje UE postanowi¹ uchyliæ dany akt prawodawczy, w szczególno�ci w celu za-
pewnienia sta³ego poszanowania zasad pomocniczo�ci i proporcjonalno�ci. Z inicjaty-
wy jednego lub kilku swych cz³onków (przedstawicieli pañstw cz³onkowskich) i zgod-
nie z art. 208, Rada mo¿e zwróciæ siê do Komisji o przed³o¿enie wniosków dotycz¹-
cych uchylenia danego aktu prawodawczego. Analogicznie, przedstawiciele rz¹dów
pañstw cz³onkowskich zebrani na konferencji miêdzyrz¹dowej, zgodnie ze zwyk³¹ pro-
cedur¹ zmiany przewidzian¹ w art. IV-443 traktatu o Unii Europejskiej, mog¹ pod-
j¹æ decyzjê o zmianie traktatów stanowi¹cych podstawê Unii, w tym o rozszerzeniu
albo ograniczeniu kompetencji przyznanych Unii w przedmiotowych traktatach�. Cyt.
Cyt. za: ibidem.

69 Przyk³adowo �w art. 18 ust. 3, w brzmieniu zmienionym podczas konferencji
miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, fragment mówi¹cy o przyjêciu �rodków dotycz¹cych pasz-
portów, dowodów to¿samo�ci, dokumentów pobytowych i podobnych dokumentów zo-
stanie usuniêty i przeniesiony do czê�ci tekstu zawieraj¹cej podobn¹ podstawê praw-
n¹ dotycz¹c¹ tej kwestii, która zostanie umieszczona w tytule o przestrzeni wolno�ci,
bezpieczeñstwa i sprawiedliwo�ci w artykule odnosz¹cym siê do kontroli granicznych�.
Cyt. za: ibidem.

70 �Zostanie dodany nowy mechanizm umo¿liwiaj¹cy pañstwom cz³onkowskim
przyjmowanie dalszych �rodków w tej dziedzinie bez obowi¹zku uczestniczenia innych
pañstw cz³onkowskich w takich dzia³aniach (zob. pkt 2 lit. c) i d) za³¹cznika 2). Po-
nadto zakres Protoko³u w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii
(1997) zostanie rozszerzony tak, aby obj¹æ w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa,
i na takich samych warunkach, rozdzia³y na temat wspó³pracy s¹dowej w sprawach
karnych i wspó³pracy policyjnej. Mo¿e on tak¿e dotyczyæ zastosowania Protoko³u
w odniesieniu do �rodków stanowi¹cych podstawê Schengen i zmian do istniej¹cych-
�rodków. Rozszerzenie to bêdzie uwzglêdniaæ stanowisko Zjednoczonego Królestwa
zgodnie z uprzednio obowi¹zuj¹cym dorobkiem prawnym Unii w tych obszarach. Ir-
landia w nale¿ytym terminie okre�li swoje stanowisko w odniesieniu do tego rozsze-
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nione tak¿e zostan¹ zapisy dotycz¹ce powa¿nych trudno�ci w zakresie
zaopatrzenia w niektóre produkty71, zdrowia publicznego72, �rodowiska
naturalnego73, europejskiej polityki kosmicznej74 czy polityki w zakresie
energii75.

Zmiany bêd¹ dotyczyæ tak¿e nazewnictwa aktów prawnych stanowio-
nych przez Uniê. W konsekwencji rezygnacji z terminów �ustawa� i �usta-
wa ramowa�, modyfikacje uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹do-
wej w 2004 roku zostan¹ dostosowane, z jednoczesnym zachowaniem roz-
ró¿nienia miêdzy tym, co ma charakter prawodawczy, a tym, co takiego
charakteru nie ma, oraz p³yn¹cych st¹d konsekwencji. �W zwi¹zku z tym
po art. 249 zostan¹ dodane trzy artyku³y na temat, odpowiednio, aktów
przyjmowanych zgodnie z procedur¹ prawodawcz¹, aktów przyjmowanych
na mocy upowa¿nienia i aktów wykonawczych. Artyku³ dotycz¹cy aktów
prawodawczych bêdzie stwierdza³, ¿e akty (rozporz¹dzenia, dyrektywy lub
decyzje) przyjête w drodze procedury prawodawczej (zwyk³ej lub specjal-
nej) bêd¹ stanowiæ akty prawodawcze�76.

Zmiany dotyczyæ bêd¹ tak¿e art. 308 TWE w brzmieniu zmienionym
podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku. Modyfikacja dotyczyæ
bêdzie dodania ustêpu stwierdzaj¹cego, ¿e zapisy te nie bêd¹ mog³y s³u-
¿yæ za podstawê osi¹gania celów zwi¹zanych ze Wspóln¹ Polityk¹ Zagra-
niczn¹ i Bezpieczeñstwa. Zostanie równie¿ jasno sprecyzowane, i¿ akty
przyjête w ramach wspomnianej procedury bêd¹ podlega³y ograniczeniom
okre�lonym w art. III�308 akapit drugi. Ponadto zostanie dodany arty-
ku³ okre�laj¹cy, i¿ uproszczona procedura nie bêdzie mog³a byæ stosowa-

rzenia�. Cyt. za: ibidem. Niedawna decyzja dotycz¹ca w³¹czenia podstawowych po-
stanowieñ traktatu z Prüm do ram prawnych Unii przyczyni siê do zintensyfikowania
transgranicznej wspó³pracy policyjnej. W tym samym kontek�cie Unia Europejska pod-
kre�la znaczenie dalszego wzmacniania zdolno�ci operacyjnych Europolu i z za-
dowoleniem przyjmuje decyzjê Rady o przekszta³ceniu konwencji o Europolu w decyzjê
Rady, zgodnie z konkluzjami Rady (ds. WSiSW) z 12�13 czerwca 2007 r.

71 Dodany zostanie zapis mówi¹cy o duchu solidarno�ci miêdzy pañstwami.
72 Konferencja miêdzyrz¹dowa przyjmie równie¿ deklaracjê na temat �rodków do-

tycz¹cych norm jako�ci i bezpieczeñstwa dla produktów i urz¹dzeñ medycznych w as-
pekcie rynku wewnêtrznego.

73 Przede wszystkim dotychczasowe zapisy traktatu ustanawiaj¹cego Konstytu-
cjê dla Europy zostan¹ uzupe³nione o wezwanie do promowania �rodków zmierzaj¹-
cych do rozwi¹zywania regionalnych lub �wiatowych problemów �rodowiska natural-
nego, w szczególno�ci zwalczania zmian klimatu.

74 Przyjmowane �rodki nie bêd¹ mog³y poci¹gaæ za sob¹ harmonizacji przepisów
ustawowych i wykonawczych pañstw cz³onkowskich. Cyt. za: Konkluzje prezydencji...

75 Zapis zostanie wzbogacony o klauzulê generaln¹ odwo³uj¹c¹ siê do ducha soli-
darno�ci miêdzy pañstwami.

76 Cyt. za: ibidem.

17 Studia Politicae...
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na w przypadku sytuacji nieokre�lonych dok³adnie w traktacie, czyli nie
bêdzie mowy o stosowaniu wyk³adni rozszerzaj¹cej ani analogii.

Szczyt podj¹³ równie¿ decyzje instytucjonalne. W�ród nich uzgodnio-
no sposób wyboru Komisji, licz¹cej od 2014 roku 18 komisarzy, wybiera-
nych na zasadzie rotacji przedstawicieli poszczególnych pañstw cz³onkow-
skich77. Od 2009 roku (je¿eli przysz³y traktat zostanie ratyfikowany)
w Unii zmieni siê tak¿e system przewodnictwa. Przewodnicz¹cy bêdzie wy-
bierany raz na dwa i pó³ roku, co zapewni wiêksz¹ stabilno�æ podejmowa-
nia decyzji. Postanowienia te s¹ zgodne z propozycjami konferencji miê-
dzyrz¹dowej z 2004 roku.

Podczas szczytu potwierdzono równie¿ konkluzje z marca 2007 roku
w zakresie polityki energetycznej oraz w zakresie klimatu. Rozpoczêty
w Heligedamm, podczas szczytu G8, proces odnosz¹cy siê do konieczno�ci
obni¿enia do 2050 co najmniej o po³owê emisji zanieczyszczeñ, a tak¿e za-
anga¿owanie o�miu najbogatszych pañstw �wiata i Rosji w realizacjê Ra-
mowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zo-
sta³y odebrane przez pañstwa Unii jako obiecuj¹cy sygna³ przed plano-
wanymi na grudzieñ 2007 w ramach Ramowej Konwencji negocjacjami
w Bali78.

77 �Po trudnej dyskusji w Traktacie konstytucyjnym przejêto to rozwi¹zanie, prze-
suwaj¹c jego realizacjê do wyborów sk³adu kolegium Komisji w roku 2014, przy czym
sprecyzowano miêdzy innymi zasadê rotacji. Specyficzny problem pojawi³ siê w zwi¹z-
ku z przeci¹ganiem siê procedury ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego i jego nie wej-
�cia w ¿ycie w zak³adanym terminie (1 listopada 2006 r.). 1 stycznia 2007 r. przyst¹-
pi³y natomiast do UE Bu³garia i Rumunia, a tym samym Unia osi¹gnê³a liczbê 27
pañstw cz³onkowskich. Z postanowieñ Protoko³u w sprawie rozszerzenia Unii Euro-
pejskiej, przyjêtego wraz z Traktatem z Nicei wynika, i¿ wraz z osi¹gniêciem tej licz-
by pañstw cz³onkowskich powinny zacz¹æ dzia³aæ ustalenia dotycz¹ce zmniejszenia
liczby cz³onków kolegium Komisji oraz wprowadzenia zasady rotacji. Postanowienia
Protoko³u zosta³y zinterpretowane w taki sposób, i¿ ustalenie to zaczyna dzia³aæ do-
piero wraz z najbli¿szymi wyborami do kolegium Komisji, tj. w 2009 roku�. Cyt. za:
J. B a r c z: Traktat reformuj¹cy UE � �mapa drogowa� forma traktatu, propozycje za-
sadniczych zmian instytucjonalnych. W: Traktat reformuj¹cy Uniê Europejsk¹: Man-
dat Konferencji Miêdzyrz¹dowej � analiza prawno-polityczna: Wnioski dla Polski. Ma-
teria³y z konferencji ekspertów. Warszawa 2007, s. 33.

78 W ramach dzia³añ wewn¹trz Unii Komisja przygotowuje projekty zmian dy-
rektywy w sprawie unijnego systemu  handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS),
rozwa¿aj¹c propozycje Rady ewentualnego rozszerzenia zakresu systemu na u¿ytko-
wanie gruntów i le�nictwo.



Katarzyna Kopiasz

Konflikt w Darfurze*
�ród³a, przebieg,

rola spo³eczno�ci miêdzynarodowej

Wstêp

Darfur jest najbardziej wysuniêtym na zachód pó³pustynnym regio-
nem polityczno-geograficznym dzisiejszego pañstwa Sudan. Wraz z Kor-
dofanem wchodzi w sk³ad tak zwanego Sudanu Zachodniego. Od 1994
roku region jest podzielony na trzy prowincje: Pó³nocny (Shamal � ze sto-
lic¹ w Al.-Fashir), Po³udniowy (Janub � ze stolic¹ w Nyala) i Zachodni
(Gharb � ze stolic¹ w Geneinie) po³o¿one wzd³u¿ granic z Libi¹, Czadem
i Republik¹ �rodkowoafrykañsk¹. Ten ogromny obszar, najczê�ciej porów-
nywalny w literaturze wielko�ciowo z Francj¹ czy te¿ amerykañskim sta-
nem Teksas zaczerpn¹³ swoj¹ nazwê od najwiêkszej grupy etnicznej za-
mieszkuj¹cej tê ziemie � ludu Fur (Fori) stanowi¹cego oko³o 30% popu-
lacji Darfuru1. Ludno�æ regionu przed wojn¹ szacowano na oko³o 7 mln.

* Najczê�ciej w literaturze mo¿na spotkaæ pisowniê ³aczn¹ � Darfur (jest to obec-
nie okre�lenie przede wszystkim geograficzne i polityczne, a nie prawid³owa nazwa
su³tanatu). Niektórzy badacze, jak np. dr LL.M. Mohamed H. Fadlalla, podwa¿aj¹
poprawno�æ tej pisowni. Uwa¿a on, ¿e Dar i Fur to s³owa o ró¿nych znaczeniach (Dar
� dom, ziemia; Fur � to plemiona zamieszkuj¹ce ten region �wiata), których nie
mo¿na ³¹czyæ. W czê�ci zatytu³owanej Historia Dar Furu i �ród³a konfliktu we wstê-
pie dotycz¹cym historii su³tanatu bêdê u¿ywa³a pisowni rozdzielnej w pozosta³ych
czê�ciach tekstu � ³¹cznej. Patrz: LL.M. M o h a m e d  H. F a d l a l l a: Short History
of Sudan. New York�Lincolm�Shanghai 2007, s. 20.

1 LL.M. M o h a m e d  H. F a d l a l l a: Short History..., s. 20�21.

17*
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Obecnie statystyki s¹ bardzo rozbie¿ne ze wzglêdu na brak wiarygodnych
�róde³. W XX wieku przebieg granicy Darfuru by³ uwarunkowany nego-
cjacjami pomiêdzy urzêdnikami dwóch wielkich mocarstw kolonialnych
Francji i Wielkiej Brytanii. Obecnie powierzchnia regionu wynosi 503 180 km2

(Pó³nocny Dar Fur � 296 420 km2, Po³udniowy Darfur � 127 300 km2,
Zachodni Darfur � 79 460 km2). W XX wieku Darfur zosta³ w³¹czony
przez Brytyjczyków w administracyjne granice pañstwa Sudan. W 1924
roku ustalono ostatecznie zachodni¹ granicê kraju. Jest to nie tylko zie-
mia uprawna � na obszarze prowincji znajduj¹ siê bowiem bogate z³o¿a
ropy naftowej. Darfur od lat nale¿y do najbardziej zaniedbanych przez
rz¹d regionów kraju.

W lutym 2008 roku up³ynê³o dok³adnie piêæ lat odk¹d Darfur jest aren¹
jednego z najwiêkszych kryzysów w XXI wieku, spowodowanego trwaj¹-
c¹ nieustannie wojn¹ pomiêdzy si³ami rz¹dowymi a czarnoskórymi miesz-
kañcami prowincji. Dzi� mo¿na �mia³o zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ jest
to przyk³ad bezsilno�ci miêdzynarodowych aktorów sceny politycznej w naj-
nowszej historii naszego globu. Przez piêæ lat najwiêksi tego �wiata nie
byli w stanie przeciwstawiæ siê Omarowi Hassanowi Ahmadowi al.-Baszi-
rowi. Liczne próby podejmowane przez spo³eczno�æ miêdzynarodow¹ koñ-
czy³y siê fiaskiem. W kryzys zaanga¿owa³o siê wiele osób i organizacji do
tej pory niezwi¹zanych z afrykañsk¹ polityk¹2. Politycy, aktorzy, piosen-
karze, dziennikarze aktywnie uczestnicz¹ w dzia³aniach maj¹cych na celu
zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuacjê Darfuru i pomoc poszkodo-
wanym w konflikcie. Jednak same deklaracje nie wystarcz¹, za nimi po-
winny pój�æ konkretne czyny.

Celem artyku³u jest przede wszystkim wielop³aszczyznowa analiza �ró-
de³ konfliktu, niezbêdna Czytelnikowi, aby zrozumieæ istotê wspó³czesnych
mu wydarzeñ. Ponadto zostanie krótko omówiony przebieg konfliktu,
a tak¿e reakcja i rola spo³eczno�ci miêdzynarodowej. W ostatnim punkcie
temat zostanie zawê¿ony do g³ównych aktorów areny miêdzynarodowej,
w szczególno�ci Stanów Zjednoczonych i Chin. Ca³o�ciowe ujêcie tematu
zdecydowanie przekracza ramy niniejszego opracowania. W zwi¹zku z ewo-
lucj¹ miêdzynarodowej polityki w ostatniej partii tekstu zostan¹ przedsta-
wione nowe inicjatywy rozwi¹zania problemu. Wybór tre�ci zwi¹zany jest
z ubogim opracowaniem tematu w polskiej literaturze przedmiotu3, a tak-

2 Najlepszym przyk³adem jest amerykañski aktor George Clooney, który za swo-
j¹ dzia³alno�æ na rzecz Darfuru otrzyma³ wraz z Donem Cheadle nagrodê laureatów
Pokojowej Nagrody Nobla w grudniu 2007 r., a tak¿e zosta³ uhonorowany przez se-
kretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona tytu³em �Pos³añca Pokoju�.

3 W�ród nielicznych opracowañ mo¿na wymieniæ: K. K o p i a s z: Dzia³ania Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykañskiej na rzecz wygaszanie konfliktów
w Sudanie. �Stosunki Miêdzynarodowe� 2007, nr 3�4 (T. 36); W. S t a n k i e w i c z:
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¿e z ci¹g³¹ aktualno�ci¹ w¹tku, jaki stanowi wojna w Darfurze. Polskie
badania na temat Darfuru, w przeciwieñstwie do zachodnioeuropejskich
i amerykañskich, s¹ bardzo ubogie, poza kilkoma artyku³ami prasowymi
nie sposób znale�æ ca³o�ciowego ujêcie tematu. ¯aden ze wspó³czesnych
polskich badaczy nie pokusi³ siê jeszcze o wyczerpuj¹c¹ analizê tego wci¹¿
wzbudzaj¹cego kontrowersje problemu.

Historia Dar Furu i �ród³a konfliktu

Nie mo¿na dzisiaj w pe³ni zrozumieæ tego konfliktu, nie analizuj¹c jego
�róde³. W�ród wielu przyczyn, które mo¿na uznaæ za istotne, najwa¿niej-
szymi s¹ uwarunkowania historyczne, geograficzne, polityczne, etniczne
i spo³eczne. Bardzo czêsto badacze i publicy�ci zapominaj¹ o tych wa¿nych
szczegó³ach, �ledz¹c tylko bie¿¹c¹ sytuacje w Darfurze. Jest to zasadni-
czym b³êdem, gdy¿ wspó³czesne wydarzenia bezspornie maj¹ swój histo-
ryczny rodowód.

Analizuj¹c �ród³a konfliktu, nale¿y zacz¹æ od historii regionu. Dar Fur,
zanim zosta³ w³¹czony w granice dzisiejszego Sudanu, przez kilkaset lat
by³ niepodleg³ym su³tanatem, jednak¿e jego historia jest badaczom bar-
dzo s³abo znana. Pierwsze zapiski dotycz¹ce regionu pochodz¹ dopiero
z XIV wieku, wtedy to na ziemie dzisiejszych prowincji przez królestwa
Kanen-Bornu i Wadai przyby³ rolniczy lud Tand¿ur (Tunjur) pochodz¹cy
prawdopodobnie z Pó³wyspu Arabskiego albo z Nubii i przyniós³ z sob¹
islam. Niewiele wiadomo dzi� o przedislamistycznej przesz³o�ci Dar Furu,
prawdopodobnie do oko³o XII wieku Dar Furem w³ada³a dynastia Dad¿o
(Dajo)4. Wa¿n¹ postaci¹ w historii regionu by³ prawnuk pierwszego w³ad-
cy su³tan Dali (Fur ze strony matki), który przeprowadzi³ jedne z pierw-
szych reform w regionie. Podzieli³ Dar Fur na 5 prowincji i ustanowi³ ko-
deks karny, obowi¹zuj¹cy przez kilka nastêpnych stuleci, budujac tym sa-
mym zal¹¿ki administracji w regionie. Jego wnuka Sulejmana Solonga
(tzw. Czerwonolicy Arab), zagorza³ego wyznawcê islamu, w³adaj¹cego Dar
Furem w latach 1596�1637, uznaje siê za za³o¿yciela dynastii Kajra,
a tak¿e ustanowiciela islamu jako religii ogólnopañstwowej. Su³tanat Kajra

Wielop³aszczyznowo�æ konfliktów w Sudanie i perspektywy ich rozwi¹zania. �Sprawy
Narodowo�ciowe� 2005, nr 26; J. Z a j a d ³ o: Odpowiedzialno�æ za ochronê � szanse
i zagro¿enia w kontek�cie kryzysu w Darfurze. �Polski Przegl¹d Dyplomatyczny� 2007,
nr 2 (36).

4 E. P r o m i ñ s k a, T. D z i e r z y ñ s k i - R o g a l s k i: Sudan. Warszawa 1980,
s. 43.
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(Fur) obejmowa³ tereny centralno-pó³nocnego masywu Jebbel Marra i by³
sercem formowania siê pañstwa sudañskiego. Kolejnym zas³u¿onym w³ad-
c¹ Dar Furu by³ wnuk Suljmana � Ahmed Bukr (1682�1722), który
uczyni³ islam religi¹ pañstwow¹5. Na ³o¿u �mierci nakaza³, by ka¿dy z jego
synów panowa³ po kolei. Jednym z najbardziej charyzmatycznych monar-
chów by³ jeden z nich � Muhammad Tajrab (1756�1787). W czasach
wojen z Wadajem doprowadzi³ on w³adaj¹cego Kordofanem Hasima al-
-Musabbaawi do ucieczki i tym samym znalaz³ siê pod w³adz¹ Dar Furu.
Po �mierci Tajraba pozbawiono sukcesji jego mêskiego potomka, a na tro-
nie zasiad³ Abd al-Rahman al-Rashid (1787�1801) � krewny pogromcy
Hasima, dworskiego dostojnika Mohammeda Kurra, który to za czasów
panowania su³tana rz¹dzi³ Kordofanem. Abd al.-Rahaman zapisa³ siê
w historii jako su³tan, który na sta³e stolice Dar Furu ustanowi³ w El-Fa-
sher, co wewnêtrznie skonsolidowa³o su³tanat. Wcze�niej ka¿dy z w³ad-
ców mia³ prawo wyboru w³asnej rezydencji. Ponadto by³ on w³adc¹ na tyle
silnym, i¿ nawet sam Napoleon Bonaparte doceni³ jego zdolno�ci przywód-
cze i organizacyjne. Prowadzi³ korespondencjê z su³tanem w sprawie po-
si³ków z Dar Furu. Koniec dynastii Kajra datuje siê na 1874 roku, kiedy
to su³tanat zosta³ podbity przez Egipt6.

W 1885 roku Mahdi podaj¹cy siê za wys³añca Allaha, przywódca reli-
gijny i polityczny, og³osi³ �wiêt¹ wojnê przeciwko Anglikom. Stan¹³ na czele
wojsk, które zajê³y niemal¿e ca³e terytorium Sudanu, a 26 stycznia 1885
roku zdoby³y Chartum. W czasie powstania Dar Fur zosta³ w³¹czony
w granice pañstwa mahdystów. 2 wrze�nia 1898 roku wojska feldmarsza³-
ka Herberta Kitchenera zwyciê¿y³y pod Omdurmanem armie Abdullaha7,
co by³o pocz¹tkiem koñca pañstwa mahdystów. Sudan zosta³ opanowany
przez Brytyjczyków8. Jednocze�nie by³ to pocz¹tek angloegipskiego kon-
dominium w tym kraju.

Pocz¹tkowo brytyjskie w³adze przyzna³y Dar Furowi szerok¹ autono-
miê (1899 r.), a ostatnim su³tanem niezale¿nego pañstwa zosta³ Ali Di-
nar9. Terytorium Sudanu zosta³o podzielone na prowincje. Szybko jednak
Brytyjczycy wycofali siê ze swoich pierwotnych postanowieñ i ju¿ 1 stycz-

5 LL.L M o h a m e d  H. F a d l a l l a: Short History..., s. 20�23.
6 M. Ty m o w s k i: Sudan Wschodni od XVI do pocz¹tku XIX w. Fund¿ i Dar Fur.

W: Historia Afryki do pocz¹tku XIX wieku. Red. M. Ty m o w s k i. Wroc³aw�Warsza-
wa�Kraków 1996, s. 881�883.

7 Abdullah Ibn El Said Mahomed � nastêpca Mahdiego.
8 Patrz. A. B a r t n i c k i: Egipt i Sudan w polityce Wielkiej Brytanii 1882�1936.

Warszawa 1974, s. 127�166.
9 Ostatni z su³tanów Dar Furu zosta³ zabity przez brytyjskich ¿o³nierzy 6 listo-

pada 1916 r.
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nia 1917 roku Dar Fur zosta³ przy³¹czony do Sudanu jako ostatnia z pro-
wincji, co stanowi³o finalne zerwanie z niezale¿no�ci¹ i niepodleg³o�ci¹ su³-
tanatu. Brytyjczycy wprowadzili politykê �rodzimej administracji�10 zarów-
no w ca³ym Sudanie, jak i w Dar Furze. Brytyjska polityka kolonialna do-
prowadzi³a do ekonomicznej i politycznej marginalizacji regionu i zmusi³a
wielu mieszkañców prowincji do opuszczenia Dar Furu. Mimo ¿e prowin-
cja by³a bardzo dobrze rozwiniêta, a jej rolnictwo dostarcza³o znacznych
dochodów do kasy Sudanu, to by³a ona zapomniana i niedoinwestowana.
Region Dar Furu zosta³ pozbawiony jakiejkolwiek opieki spo³ecznej w ob-
szarach zdrowia i edukacji.

Przedstawiona konstatacja pokazuje, i¿ ludno�æ regionu bardzo dobrze
radzi³a sobie przez kilkaset lat przed podbiciem jej przez Brytyjczyków.
Mia³a swoje niepodleg³e pañstwo, w³adcê, odrêbn¹ to¿samo�æ. Upadek su³-
tanatu stanowi³ jednocze�nie koniec rozwoju Dar Furu i pocz¹tek postê-
puj¹cego kilkudziesiêcioletniego wykluczenia regionu z ogólnopañstwowej
polityki, najpierw prowadzonej przez w³adze kolonialne, a po 1956 roku
pañstwowe, która to polityka jest jedn¹ z przyczyn dzisiejszej katastrofy.
Marginalizacja regionu jest �ród³em nie tylko konfliktu w Darfurze; by³a
tak¿e g³ówn¹ przyczyn¹ innego krwawego sudañskiego konfliktu � woj-
ny chrze�cijañskiego Po³udnia kraju z chartumskim re¿imem.

Kolejnym �ród³em konfliktu sta³ siê niew¹tpliwie nierozerwalny zwi¹-
zek z innymi krwawymi sporami w niepodleg³ym Sudanie. Kryzys w Dar-
furze wyrós³ z kilku przecinaj¹cych siê sudañskich konfliktów. Najistot-
niejszym z nich by³a wspomniana wojna Pó³nocy z Po³udniem. Wojna trwa³a
przez pó³ wieku i by³a najd³u¿sz¹ wojn¹ domow¹ postkolonialnej Afryki.
G³ównymi stronami konfliktu by³a arabska Pó³noc i chrze�cijañsko ani-
mistyczne Po³udnie. Wojna sk³ada³a siê z kilku etapów, ostatecznie zosta-
³a zakoñczona podpisaniem pomiêdzy SPLM i rz¹dem Sudanu porozumie-
nia pokojowego w 9 stycznia 2005 roku (Comprehensive Peace Agre-
ement)11. Podpisanie porozumienia poprzedzi³y negocjacje pomiêdzy wal-
cz¹cymi stronami, w których po�redniczy³a IGAD (Inter Governmental
Authority Development � Miêdzynarodowa W³adza ds. Rozwoju) oraz miê-
dzynarodowi obserwatorzy, jednak¿e region Darfuru nie by³ brany pod

10 Rodzima administracja (po�rednia) polega³a przede wszystkim na uznawaniu
przez w³adze kolonialne tradycyjnych w³adz plemiennych, struktury spo³ecznej, trady-
cyjnej organizacji politycznej i tradycyjnego prawa zwyczajowego. Kolonizatorzy po-
stanowili nie ingerowaæ w wewnêtrzne sprawy podbitych spo³eczno�ci afrykañskich.
Patrz szerzej: S. C h o d a k: Systemy polityczne �czarnej� Afryki. Warszawa 1963 r.,
s. 179�188.

11 M o l e f i  K e t e  A s a n t e: The History of Africa. The Quest for Eternal Harmo-
ny. New York 2007, s. 326�329.
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uwagê w rozmowach pokojowych, co spowodowa³o niezadowolenie bun-
towników z prowincji i podsyci³o antyrz¹dowe nastroje12. Za przyk³adem
Po³udnia kraju poszli nie tylko mieszkañcy Darfuru, ale tak¿e prowincji
wschodnich, którzy domagali siê takich samych przywilejów, jakie przy-
znano Po³udniu. Rz¹d nie uleg³ naciskom Darfurczyków ani mieszkañ-
ców wschodu kraju i utrzyma³ swoj¹ dotychczasow¹ politykê.

Niezmiernie istotne �ród³o dzisiejszego konfliktu stanowi zró¿nicowa-
na mozaika etniczna regionu. Wieloetniczno�æ jest jednym z naturalnych
przyczyn konfliktów nie tylko w Sudanie, ale i na ca³ym Czarnym L¹dzie.
Ju¿ rz¹dy kolonialne umiejêtnie wykorzystywa³y zró¿nicowanie etniczne
do podporz¹dkowania sobie danej grupy i wspiera³y j¹, co by³o jednym
z mechanizmów utrzymania status quo w regionie. Sudan � jak wiele
pañstw pokolonialnej Afryki � jest krajem wieloetnicznym, 52% ludno�ci
stanowi¹ Afrykañczycy, z kolei 39% � Arabowie13. W Darfurze ¿yje oko³o
80 grup i 600 wspólnot etnicznych, w�ród których najczê�ciej badacze wy-
ró¿niaj¹ 2 � plemiona arabskie i arabsko-afrykañskie. Najwiêksz¹ grup¹
afrykañsk¹ i jednocze�nie rdzenn¹ ludno�ci¹ Darfuru jest lud Fur, licz¹-
cy w przybli¿eniu oko³o 1 mln osób. Ludno�æ zajmuje siê przede wszyst-
kim upraw¹ ziemi i hodowl¹ byd³a. W przewa¿aj¹cej czê�ci s¹ to rolnicy
zamieszkuj¹cy centralny pas regionu darfurskiego. Od czasów �rednio-
wiecznych s¹ muzu³manami. Lud Fur zamieszkuje ¿yzne uprawne zie-
mie w prowincji Darfur, co jest jedn¹ z przyczyn nieporozumieñ z koczow-
niczymi ludami (g³ównie pochodzenia arabskiego) zamieszkuj¹cymi te same
tereny. Oprócz ludu Fur afrykañskimi grupami etnicznymi zamieszkuj¹-
cymi region s¹ ludy: Masalit i Zaghawa. Zaghawa zamieszkuj¹ pó³nocny
zachód, a Masalit g³ównie zachodnie obszary prowincji, ka¿de z nich li-
czy oko³o 350 tys. ludno�ci. Ludy Fur, Masalit i Zaghawa to ofiary obec-
nego krwawego konfliktu.

Oprócz czarnoskórej ludno�ci afrykañskiej Darfur zamieszkuj¹ tak¿e
liczne plemiona arabskie. Arabowie do Darfuru przybyli w XVII wieku
z terenów dzisiejszej Libii w poszukiwaniu pastwisk dla byd³a i wielb³¹-
dów. Grupê arabskich pasterzy z czasem zaczêto nazywaæ Baggara (Ba-
qqarah). Obecnie jest to najliczniej reprezentowana grupa arabska w re-
gionie. Plemiona, które definiuj¹ siê jako arabskie, od stuleci prowadzi³y
koczowniczy tryb ¿ycia, co ostatnimi czasy uleg³o zmianie. Stali siê oni pó³-
koczownikami. Arabowie obejmuj¹ wiêksze terytorium ni¿ afrykañskie ple-

12 [http://www-stage.foreignaffairs.org/20050101faessay84111-p0/scott-straus/
darfur-and-the-genocide-debate.html (21.01.2008 r.)].

13 W ró¿nych publikacjach przedstawione dane ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, gdy¿ ostat-
ni oficjalny spis ludno�ci Sudanu odby³ siê w 1983 r.
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miona, które musia³y ograniczyæ siê do obszarów z trwa³ymi �ród³ami
wody14.

Od pocz¹tku istnienia Darfuru plemiona arabskie zamieszkiwa³y pro-
wincje. A wiêc od stuleci ¿yli obok siebie Furowie i Arabowie, wyznaj¹cy tê
sam¹ religiê � islam. Pomimo wiêkszo�ci czarnoskórzy mieszkañcy nadal
walcz¹ o swoje prawa w kraju, co skutecznie utrudniaj¹ im pozostaj¹cy
przy w³adzy Arabowie. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ obecny kryzys
w Darfurze czêsto przedstawiany jest przez �wiatowe media jako walka
plemion arabskich wspieranych przez rz¹d przeciwko plemionom afrykañ-
skim. Nie wszyscy badacze siê z tym zgadzaj¹, gdy¿ w Darfurze mieszkaj¹
zarówno plemiona arabskie, jak i afrykañskie, jednak¿e �Afrykañczycy�
na przestrzeni stuleci stracili swój jêzyk i zaadoptowali jêzyk arabski. Po-
nadto czêsto zadawanym pytaniem jest, dlaczego rz¹d prowadzi ekster-
minacjê ludno�ci swojego kraju, skoro wszyscy mieszkañcy s¹ sunnickimi
muzu³manami. Prawdziwy konflikt pomiêdzy ludno�ci¹ regionu nie ma
zabarwienia religijnego (w odró¿nieniu od zakoñczonego w 2005 r. kon-
fliktu Pó³nocy z Po³udniem), polega on na odmiennym stylu ¿ycia oraz ró¿-
norakich interesach ekonomicznych i spo³ecznych.

Konflikty etniczne pomiêdzy ludno�ci¹ Darfuru istnia³y od zawsze,
wspólnoty etniczne spiera³y siê miêdzy sob¹ o prawo do posiadania ziemi
i pastwisk dla byd³a. Ewolucja tych ma³ych konfliktów jest jedn¹ z przy-
czyn dzisiejszej wojny, która doprowadzi³a do katastrofy humanitarnej na
ogromn¹ skalê, w wyniku której ponad 2 mln Darfurczyków musia³o opu-
�ciæ swoje miejsca zamieszkania, oko³o 400 tys. brutalnie zamordowano,
liczby te nadal rosn¹ w zastraszaj¹cym tempie.

Aby lepiej zrozumieæ aktualn¹ sytuacjê, nale¿y � oprócz uwarunko-
wañ historycznych i z³o¿ono�ci mozaiki etnicznej � wspomnieæ tak¿e o roz-
woju terytorialnej i administracyjnej struktury w prowincji, gdy¿ mia³a ona
niebagatelny wp³yw na narastanie antagonizmów pomiêdzy plemionami
regionu. Po ustanowieniu panowania kolonialnego przez Brytyjczyków
obszar Sudanu podzielono na prowincje (1898 r.). Jak wcze�niej wspomnia-
no, Darfur w³¹czono do pañstwa Sudan dopiero w 1916 roku. Jak wszyst-
kimi prowincjami, równie¿ Darfurem zarz¹dzali wojskowi w³adcy, których
w pó�niejszym czasie zast¹pili cywilni administratorzy, jednak¿e podzia³y
i zadania w³adców pozosta³y takie same, jak w okresie panowania kolo-
nialnego. W 1971 roku. Jafaar Nimajrini zniós³ rdzenn¹ administracjê
(tzw. Native Administration) opieraj¹c¹ siê na tradycyjnej w³adzy plemien-
nej, co w du¿ej mierze zachwia³o stabilno�ci¹ pañstwa. W 1994 roku rz¹d

14 F. I b r a h i n: Introduction to the Conflict in Darfur/West Sudan. In: Explaining
Darfur. Lectures on the Ongoing Genocide by Agnes van Ardenne, Mohamed Salih, Nick
Grono, Juan Mendez. Amsterdam 2006, s. 10�13.
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w Chartumie ponownie zainterweniowa³ w administracji regionu i podzieli³
Darfur na 3 prowincje (Pó³nocny, Po³udniowy i Zachodni), co po raz ko-
lejny os³abi³o spo³eczn¹ infrastrukturê, spójno�æ regionu i wiêzy spo³eczne.
Wbrew wszelkiej opozycji i narastaj¹cym protestom miejscowej ludno�ci zie-
mia ludu Fur zosta³a podzielona na 3 odrêbne stany15. Podsumowuj¹c, post-
kolonialny proces budowania pañstwa w Sudanie charakteryzowa³ siê
marginalizacj¹ grup i regionów. Pozosta³o�ci tego procesu mo¿emy obser-
wowaæ do dnia dzisiejszego, czego jaskrawym przejawem jest nie tylko obec-
ny konflikt w Darfurze, lecz tak¿e zakoñczona niedawno wojna Pó³nocy
z Po³udniem.

Ostatnim po�rednim, jednak¿e nie mniej wa¿nym, �ród³em darfurskiego
konfliktu, o którym nie nale¿y zapominaæ, jest bieda ludno�ci tego regio-
nu �wiata. �Skrajna bieda jest zwiastunem przemocy i jedn¹ z g³ównych
przyczyn. Tam, gdzie bieda jest najdotkliwsza, tak jak w Darfurze, znacz-
nie ³atwiej o wojnê ni¿ w krajach bogatszych�16. Politycy analizuj¹c przy-
czyny konfliktów � w szczególno�ci afrykañskich � czêsto zapominaj¹
o tych pozapolitycznych aspektach, co ma to miejsce w przypadku Darfu-
ru. U pod³o¿a tego konfliktu le¿y bieda, któr¹ spowodowa³y: marginaliza-
cja regionu, zapó�nienie gospodarcze, warunki klimatyczne � przede
wszystkim nêkaj¹ca region Darfuru susza, i gwa³towny wzrost ludno�ci
(od 2 mln w latach dwudziestych XX w. do 7 mln na pocz¹tku XXI w.).
Wszystkie wymienione tu przyczyny doprowadzi³y do raptownego spad-
ku poziomu ¿ycia i niezadowolenia ludno�ci, co spowodowa³o po�rednio
wybuch konfliktu17.

Przebieg konfliktu

Pierwsze powa¿niejsze zamieszki w prowincji Darfur pomiêdzy plemie-
niem Fur a Arabami mia³y miejsce w 1986 roku by³y i spowodowane przede
wszystkim susz¹ i g³odem oraz niedopuszczeniem miêdzynarodowej pomo-
cy ¿ywno�ciowej do g³oduj¹cej prowincji18. Sytuacja zmusi³a Arabów za-

15 Szerzej patrz: M. A b d u l - J a l i l, A. A z z a i n  M o h o m m e d , A. Yo u s u f:
Native Administration and Local Governance in Darfur. Past and Future. In: War in Dar-
fur and Search for the Peace. Ed. A. de Wa a l. Harvard University 2007, s. 39�67.

16 J.D. S a c h s: Nie ma rozwoju bez pokoju. �Gazeta Wyborcza�, 6 sierpnia 2007,
s. 23.

17 Ibidem, s. 23.
18 B. Z i ó ³ k o w s k i: Konflikty zbrojne we wspó³czesnej Afryce. Stan obecny na tle

historycznym � zarys. Toruñ 2002, s. 110.
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mieszkuj¹cych obszar Darfuru Pó³nocnego do opuszczenia regionu i uciecz-
ki do Darfuru Po³udniowego zamieszkiwanego g³ównie przez ludy Fur19.
Ponowna eskalacja konfliktu w Darfurze rozpoczê³a siê z pocz¹tkiem 2003
roku, kiedy to dwa uzbrojone ugrupowania Sudan Liberation Army/Mo-
vement (SLA/M) i Justice and Equality Movement (JEM)20 chwyci³y za
broñ i rozpoczê³y rebeliê przeciwko polityce arabskiego rz¹du w Chartu-
mie marginalizuj¹cej od dziesiêcioleci region Darfuru. Oskar¿ano w³adze
w stolicy o ignorowanie potrzeb mieszkañców, stosowanie lekcewa¿¹cych
praktyk, a tak¿e za¿¹dano udzia³u we w³adzy sprawowanej do tej pory
g³ównie przez faworyzowanych Arabów. Mieszkañcy Darfuru od lat pro-
sili prezydenta Al.-Bashira o zakoñczenie marginalizacji regionu i zaprze-
stanie ataków na miejscow¹ ludno�æ.

W odpowiedzi na rebelie rz¹d zorganizowa³ uzbrojone militarne gru-
py pod nazw¹ Janjaweed21 (�uzbrojeni je�d�cy�, �je�d�cy diab³a�). Jak pod-
kre�la Wojciech Jagielski, �bunt przeciwko rz¹dowi w Chartumie wybuch³
jednak nie tylko z poczucia krzywdy, lecz za przyk³adem chrze�cijañskie-
go Po³udnia, którego mieszkañcy jako pierwsi wydali wojnê przeciwko dys-
kryminacji Arabów�22.

Pierwsze ataki na si³y rz¹dowe w lutym 2003 roku zbieg³y siê z prze-
³omem w drugim z sudañskich konfliktów � wojny Pó³nocy z Po³udniem.
W tym czasie strony podpisywa³y Protokó³ z Machakos23, dlatego te¿ w po-
cz¹tkowej fazie konflikt darfurski znajdowa³ siê w cieniu, na drugim pla-
nie �wiatowej opinii publicznej. W kwietniu 2003 roku skoordynowane si³y
SLA/JEM zaatakowa³y w Darfurze Pó³nocnym rz¹dowe lotnisko w El-Fa-
szer. Si³y rz¹dowe dozna³y druzgoc¹cej pora¿ki, co przyspieszy³o decyzje,

19 [http://amnesty.org.pl/fileadmin/user_upload/docs/Darfur_analiza_kryzysu.pdf
(20.01.2008)].

20 Ruch na rzecz Sprawiedliwo�ci i Równo�ci � na czele stoi Chalil Ibrahim,
a wszyscy cz³onkowie pochodz¹ z plemienia Zaghawa. Ugrupowanie zwi¹zane
i finansowane jest przez Stowarzyszenie Braci Muzu³manów dr. H. Turabiego, dziêki
czemu wywiera du¿y wp³yw na inne ruchy buntownicze w Darfurze.

21 Janjaweed � podczas cywilnych wojen w latach 1962�1991 uformowa³y siê
uzbrojone grupy, które przyczyni³y siê do powstania na terenie Dar Furu tzw. Mili-
tias w szczególno�ci Janjaweed. Stali siê oni aktywni w latach 2001�2003 na sku-
tek porozumieñ z arabskimi liderami plemion. Aby w pe³ni zrozumieæ, czym s¹ Jan-
jaweed, nale¿y krótko przeanalizowaæ wzajemne relacje Czadu z Dar Furem. To su-
dañska milicja nieposiadaj¹ca zorganizowanej struktury, to pojedyncze bandy b¹d�
te¿ pomocnicze oddzia³y sudañskiej armii. Sudañskie w³adze regularnie dozbrajaj¹
Janjaweed, gdy¿ s¹ oni o wiele tañsi ni¿ regularna armia. Werbowali siê oni g³ównie
z arabskich plemion zamieszkuj¹cych region Darfuru.

22 W. J a g i e l s k i: Majowy rozejm w Darfurze �wistkiem papieru. �Gazeta Wybor-
cza�, 11 sierpnia 2006, s. 12.

23 Protokó³ z Machakos � podpisany 20 lipca 2002 r. w Kenii, jest to protokó³
rozmów na rzecz pokoju pomiêdzy sudañskim rz¹dem a SPLM.
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by zmobilizowaæ Janjaweed, wzmocnionych przez oddzia³y rz¹dowe. By³
to pocz¹tek brutalnej walki z ludami regionu darfurskiego, w szczególno-
�ci Fur, Zaghawa24 i Masalit. Du¿a czê�æ uchod�ców schroni³a siê w s¹-
siednim Czadzie, dlatego te¿ wobec dramatycznej sytuacji w Sudanie rz¹d
prezydenta Czadu Idris Deby, niedawny sprzymierzeniec Chartumu, jed-
nocze�nie � jak wcze�niej wspomniano � zwi¹zany etnicznie z Zagha-
wa, stan¹³ wobec humanitarnego i politycznego problemu25.

Prezydent Sudanu Omar al-Baszir to w³a�nie do prezydenta Idrisa
Deby�ego zwróci³ siê w celu po�redniczenia w rozmowach pokojowych
w marcu 2004 roku. Intersudañskie rozmowy pod przewodnictwem pre-
zydenta czadyjskiego rozpoczêty siê 31 marca 2004 roku. W oficjalnym
otwarciu nie uczestniczy³ jednak rz¹d Sudanu, który zdecydowanie prze-
ciwstawia³ siê obecno�ci miêdzynarodowych obserwatorów26, ponadto od-
rzuca³ mo¿liwo�æ negocjacji �twarz¹ w twarz� z ugrupowaniami opozycyj-
nymi � JEM i SLM/A. Na skutek powolnego przebiegu rozmów 6 kwiet-
nia przewodnicz¹cy Unii Afrykañskiej Konare spotka³ siê w Chartumie
z prezydentem Sudanu w celu przyspieszenia rokowañ, a dwa dni pó�niej
obie partie podpisa³y w obecno�ci przewodnicz¹cego i miêdzynarodowych
obserwatorów Humanitarne Porozumienie o Zawieszeniu Broni w darfur-
skim konflikcie. Z najwa¿niejszych postanowieñ, na jakie zgodzi³y siê obie
strony, warto wymieniæ miêdzy innymi nieprzerwanie kroków wojennych
przez czterdzie�ci piêæ dni, zawieszenie broni, wypuszczenie jeñców wo-
jennych, u³atwianie dostêpu pomocy humanitarnej oraz utworzenie zespo-
³u obserwatorów wojskowych monitoruj¹cych zawieszenie. Porozumienie
mia³o istotn¹ wadê, istnia³o bowiem w dwu wersjach. Po podpisaniu dele-
gacja rz¹du w Chartumie do jednej kopi podpisanego porozumienia do-
pisa³a rêcznie w obecno�ci czadyjskiego ministra spraw zagranicznych do-
datkowe zdanie27. Oba ugrupowania szybko jednak wyrzek³y siê podpi-
sanego porozumienia, nalegaj¹c na bezpo�rednie rozmowy z sudañskim
rz¹dem.

24 Warto odnotowaæ fakt, i¿ plemiê Zaghawa jest spokrewnione z plemieniem Za-
ghawa pochodz¹cym z s¹siedniego Czadu (sam prezydent Idriss Deby jest cz³onkiem
tej grupy etnicznej). Konflikt w Darfurze by³ powi¹zany z powstaniem we wschodnim
Czadzie.

25 R. I y o b, G.M. K h a d i g a l a: Sudan. The Elusive Quest for Peace. London 2006,
s. 151�153.

26 Rozmowy z Nd¿ameny zebra³y szeroki zakres miêdzynarodowych obserwato-
rów pocz¹wszy od Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Centrum dla Humani-
tarnego Dialogu, a tak¿e Uniê Afrykañsk¹. Obserwatorzy brali udzia³ tylko w rozmo-
wach dotycz¹cych humanitarnych zagadnieñ, byli wy³¹czeni z rozmów o aspektach po-
litycznych.

27 D. To g a: The African Union Mediation and the Abuja Peace Talks. In: War in
Darfur..., s. 216�217.
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Wbrew miêdzynarodowym oczekiwaniom bezprawie w Darfurze trwa³o.
Si³y rz¹dowe szybko odzyska³y przewagê w regionie. S³abe porozumienie
nie powstrzyma³o przemocy. Wkrótce to Unia Afrykañska po prezydencie
Czadu przejê³a rolê mediatora. £¹czy³o siê to �ci�le z powi¹zaniami pre-
zydenta Idrisa Deby z rz¹dem w Chartumie.

Ostatnio w polityce Chartum � Nd¿amena mo¿na zaobserwowaæ nowe
zjawisko. Rz¹dy Czadu i Sudanu wysuwaj¹ wobec siebie wzajemne oskar-
¿enia. Nd¿amena oskar¿a Chartum o wspieranie rebelii, której rz¹d nie
mo¿e powstrzymaæ od ponad roku. Sudan z kolei zarzuca Czadowi wspo-
maganie opozycji antyrz¹dowej28.

Po prawie piêciu latach od wybuchu konfliktu i po siedmiu rundach
rozmów pokojowych prowadzonych pod auspicjami Unii Afrykañskiej
5 maja 2006 roku w nigeryjskim mie�cie Abud¿a podpisano porozumienie
pokojowe (Darfur Peace Agreement � DPA), jednak¿e sukces by³ tylko czê-
�ciowy, gdy¿ podpisa³a go jedynie 1 z 6 walcz¹cych w Darfurze frakcji �
frakcja Minniego Minawiego z Sudañskiej Armii Wyzwolenia29. Porozumie-
nia nie podpisa³y 2 najwa¿niejsze frakcje JEM, a tak¿e drugi z od³amów
Sudañskiej Armii Wyzwolenia � kierowany przez Abdula Wahida Maho-
meda el Nura30. Oba ugrupowania twierdzi³y, i¿ postanowienia DPA s¹ nie-
korzystne. Domaga³y siê wiêkszej kompensaty finansowej, a tak¿e silniej-
szej gwarancji rozbrojenia Janjaweed i sprawiedliwego podzia³u korzysta-
nia z w³adzy i dóbr. Jak twierdzi Gerard Prunier, �rz¹d sudañski nie chce
pozwoliæ, by jego przeciwnicy zawarli porozumienie, zjednoczyli dzia³ania
i wspólnie przyst¹pili do negocjacji, maj¹c za sob¹ wspólnotê miêdzynaro-
dow¹�31.

Z punktu widzenia walcz¹cych stron wojna wydaje siê jedynym do-
stêpnym w chwili obecnej rozwi¹zaniem. Darfurscy powstañcy z JEM
i SPLA utrzymuj¹, i¿ walka to ostateczno�æ. Od kilku lat bezskutecznie
prosz¹ prezydenta o pomoc i zakoñczenie wykluczenia regionu z ogólno-
krajowej polityki. Prezydent Sudanu kosztem bezbronnych Afrykanów sta-
ra siê rozszerzyæ strefê swoich wp³ywów, u¿ywaj¹c w tym celu wszystkich
dostêpnych mu �rodków. Uwa¿a, i¿ tak gwa³towna reakcja jest koniecz-

28 G. P r u n i e r: Kronika wynegocjowanego ludobójstwa, �Le Monde� 2007, nr 3,
s. 9.

29 Ruch Wyzwolenia Sudanu � frakcja Minniego Minnawiego (SLM � MM); frak-
cja powsta³a w listopadzie 2005 r. na skutek oddzielenia siê od SLM podczas kon-
gresu w Haskanita. Do frakcji nale¿¹ w wiêkszo�ci cz³onkowie plemienia Zaghawa,
z którego pochodzi tak¿e przewodnicz¹cy Minni Arkot Minnawi.

30 Ruch Wyzwolenia Sudanu � frakcja Abd-el-Wahid an-Nur (SLM � AWN); naj-
liczniejsza z frakcji powsta³ych z podzia³u SLM, przewodzi jej za³o¿yciel pierwszego
SLM � Abd-el-Wahid an-Nur. Do frakcji nale¿¹ przede wszystkim Furowie.

31 G. P r u n i e r: Kronika�, s. 8.
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na, gdy¿ stanowi przestrogê dla innych regionów kraju przed wznieceniem
kolejnego buntu przeciwko rz¹dowi.

�wiat wobec darfurskiego kryzysu
Polityka Stanów Zjednoczonych,

Chin i innych aktorów areny miêdzynarodowej

Przez ponad trzy lata kryzys w Darfurze pozostawa³ dla �wiatowej opi-
nii publicznej przede wszystkim kryzysem afrykañskim. Media na ca³ym
�wiecie z dystansem i du¿ym niezrozumieniem tematu komentowa³y sy-
tuacjê w zachodnim regionie Sudanu. Tak naprawdê nikt nie zdawa³ sobie
sprawy z tego, co kryje siê pod czêsto u¿ywanym pojêciem �najwiêkszy kry-
zys humanitarny XXI wieku�. �wiatowa opinia publiczna oczekiwa³a re-
akcji ze strony Narodów Zjednoczonych, te z kolei ponagla³y Uniê Afry-
kañsk¹, tym samym kr¹g siê zamyka³. Poza licznymi deklaracjami, o�wiad-
czeniami i wyra¿aniem zaniepokojenia nie podjêto ¿adnych skutecznych
dzia³añ maj¹cych na celu pomoc uciemiê¿onym i pozostawionym samym
sobie mieszkañcom Darfuru.

Spo³eczno�æ miêdzynarodowa w tym czasie czynnie zaanga¿owana
w konflikty w Afganistanie i Iraku pocz¹tkowo by³a niechêtna do jakiej-
kolwiek interwencji w Sudanie. Bardzo szybko rozwi¹zano ów problem,
zrzucaj¹c go na barki Unii Afrykañskiej w ramach propagowanego �afry-
kañskiego rozwi¹zania afrykañskich problemów�. 28 maja 2004 roku Unia
podjê³a decyzjê o utworzeniu misji obserwacyjnej w Darfurze (African
Union Mission in Sudan) w celu przestrzegania porozumienia o zawiesze-
niu broni podpisanego w Nd¿amenie. Mandat AMIS jednak¿e by³ bardzo
ograniczony, poniewa¿ nie uprawnia³ ¿o³nierzy si³ pokojowych do u¿ywa-
nia si³y, a jedynie do ochrony cywilów w okre�lonych strefach. Ponadto
pomimo pó�niejszego wsparcia misja mia³a k³opoty finansowe, personalne
i logistyczne32. ¯o³nierzom misji ponadto brakowa³o chêci dzia³ania, a tak-
¿e politycznego zdecydowania.

W 2007 roku na skutek problemów i miêdzynarodowych nacisków misja
Unii Afrykañskiej zosta³a po³¹czona z misj¹ Narodów Zjednoczonych
w Sudanie i tak powsta³a najwiêksza wspó³czesna misja pokojowa w Afryce

32 Szerzej na temat roli Unii Afrykañskiej i ONZ w Sudanie patrz: K. K o p i a s z:
Dzia³ania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykañskiej na rzecz wygasza-
nia konfliktów w Sudanie. �Stosunki Miêdzynarodowe� 2008, nr 3�4 (T. 36), s. 175�
187.
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� UNAMID (United Nations � African Union Mission in Darfur) licz¹ce
26 tys. ¿o³nierzy w ramach si³ pokojowych. Misja rozpoczê³a oficjaln¹ dzia-
³alno�æ 1 stycznia 2008 roku. ¯o³nierze w przeciwieñstwie do wcze�niej-
szych operacji w Sudanie maj¹ mo¿liwo�æ u¿ycia si³y w celu ochrony pra-
cowników organizacji humanitarnych, miejscowej ludno�ci, a tak¿e obrony
w³asnej. Monituj¹ równie¿ implementacje postanowieñ pokojowych, pro-
muj¹ prawa cz³owieka, kontroluj¹ sytuacjê wzd³u¿ granic33. Misja jest bez-
precedensowa w historii Sudanu z dwóch powodów. Po pierwsze, ¿aden
z wcze�niejszych projektów wysuwanych przez Narody Zjednoczone nie
uzyska³ akceptacji rz¹du w Chartumie. Po drugie, rezolucja 1769 po kilku
latach burzliwej dyskusji finalnie autoryzowa³a postanowienia rozdzia³u
VII Karty NZ.

Kluczowym problemem w pocz¹tkowej fazie konfliktu w Darfurze by³
brak natychmiastowej, zdecydowanej reakcji ze strony najwiêkszych �wia-
towych przywódców, w tym w szczególno�ci niejasna postawa Stanów Zjed-
noczonych. Amerykañska polityka by³a bardzo zachowawcza. Prezydent
Georg W. Bush uzna³ bowiem, ¿e jedynie zewnêtrzne dzia³ania mog¹ po-
wstrzymaæ przemoc w regionie, ale takie dzia³ania powinna prowadziæ
przede wszystkim wspomniana Unia Afrykañska34. Ponadto dopiero we
wrze�niu 2004 roku administracja waszyngtoñska ustosunkowa³a siê do
problemu darfurskiego i o�wiadczy³a, i¿ to, co ma miejsce w prowincji, mo¿-
na nazwaæ ludobójstwem, a nie � jak wcze�niej s¹dzono � �czystkami
etnicznymi�.

W pierwszym kwartale 2006 roku prezydent Georg W. Bush zacz¹³ roz-
wa¿aæ mo¿liwo�æ wys³ania si³ ONZ do Darfuru. 16 maja 2006 roku Rada
Bezpieczeñstwa NZ powo³a³a zespó³, który mia³ za zadanie przygotowaæ
plan przejêcia przez Narody Zjednoczone misji Unii Afrykañskiej AMIS35.
Po pierwsze, postuluje siê, by to w³a�nie Amerykanie podjêli jak najszyb-
ciej zdecydowane kroki maj¹ce na celu przede wszystkim uzyskanie po-
parcia sudañskiego rz¹du dla stacjonowania si³ ONZ w Darfurze. Po dru-
gie, administracja Busha powinna daæ wyraz gotowo�ci do szybkiego re-
agowania w sytuacjach kryzysowych i udzieliæ pe³nego wsparcia misji. Po
trzecie, w razie niewyra¿enia zgody przez rz¹d Sudanu na stacjonowa-
nie misji nale¿y przygotowaæ alternatywny plan dzia³ania. Po czwarte,
Amerykanie powinni podj¹æ aktywny dialog z przywódcami pañstw afry-
kañskich.

Nie tylko sam prezydent oraz jego administracja, ale i poszczególni
cz³onkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych aktywnie w³¹czyli siê w kam-

33 UN Document S/RES/1769 (2007) z 31 lipca 2007.
34 [www.whitehouse.gov/news/releases/2004/09/20040909-10.html (14.01.2008 r.)].
35 UN Document S/RES/1679(2006) z 16 maja 2006 r.
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paniê przeciwko ludobójstwu w Darfurze. W tym czasie mia³o miejsce kilka
wizyt kongresmenów do regionu dotkniêtego katastrof¹, a w kwietniu 2006
roku 5 cz³onków Kongresu protestuj¹cych przeciwko ludobójstwu w Dar-
furze zosta³o aresztowanych przed sudañsk¹ ambasad¹ w Waszyngtonie.
Amerykañska administracja Georga W. Busha poch³oniêta wojn¹ ze �wia-
towym terroryzmem i wojn¹ w Iraku nie widzia³a przez d³ugi czas pro-
blemu humanitarnego, jaki mia³ miejsce w Afryce. Spostrzegaj¹c, ¿e opinia
publiczna z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu odnosi siê do amerykañskiej interwen-
cji w Iraku, a tak¿e nieefektywnej polityki w palestyñskim procesie poko-
jowym, uzna³a, ¿e amerykañski udzia³ w kolejnym muzu³mañskim kraju
stwarza³ niebezpieczeñstwo drastycznego spadku poparcia dla prezydenta
i jego polityki, a nawet gro�bê wybuchu demonstracji i zamieszek36. Po-
nad administracj¹ Georga W. Busha mia³a miejsce ostra debata dotycz¹ca
polityki wobec regionu darfurskiego. Trzech cz³onków Partii Demokratycz-
nej z wieloletnim do�wiadczeniem w afrykañskich problemach domaga³o
siê natychmiastowej interwencji Stanów Zjednoczonych w Darfurze. Po-
nadto na posiedzeniu Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (Demo-
cratic National Committee, DNC) w dniach 1�3 lutego 2007 roku cz³on-
kowie partii wezwali prezydenta do zastosowania dyplomatycznego naci-
sku na rz¹d Sudanu, aby zapewniæ organizacjom humanitarnym dostêp
do regionu, a tak¿e poprosili o zwiêkszenie amerykañskiej pomocy huma-
nitarnej dla regionu37.

Bardzo czêsto zbrodnie w Darfurze miêdzynarodowe media porównuj¹
do zbrodni Holocaustu. Sam prezydent Georg W. Bush po³¹czy³ wydarze-
nia przesz³e z tera�niejszo�ci¹. 18 kwietnia 2007 roku w swojej mowie wy-
g³oszonej w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie odniós³ siê do kwestii
Darfuru i przedstawi³ kroki, jakie w najbli¿szym czasie podejmie jego ad-
ministracja. Po pierwsze, zadeklarowa³ zintensyfikowanie przez Minister-
stwo Skarbu amerykañskich sankcji gospodarczych w Sudanie. Po dru-
gie, Sudañczycy odpowiedzialni za przemoc w regionie mieli byæ pozba-
wieni jakiejkolwiek mo¿liwo�ci robienia interesów z obywatelami Stanów
Zjednoczonych. Po trzecie, zapowiedzia³ skierowanie do sekretarza stanu
pro�by o przygotowanie nowych postanowieñ rezolucji przez Radê Bez-
pieczeñstwa NZ rozszerzaj¹cych embargo na handel broni¹ dla rz¹du
w Chartumie, a tak¿e wprowadzenie zakazu ofensywnych lotów nad Dar-
furem. Ponadto prezydent wezwa³ Narody Zjednoczone, Uniê Afrykañsk¹
oraz cz³onków miêdzynarodowej spo³eczno�ci do tego, by stanê³y murem
za postanowieniami z Addis Abeby i odrzuci³y wszelkie sudañskie wysi³ki

36 R.W. C o p s o n: United States in Africa. Bush Policy and Beyond. London�New
York 2007, s. 100.

37 [www.democrats.org (13.01.2008)].
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hamuj¹ce ich wej�cie w ¿ycie. Zaapelowa³ do �wiata o dzia³ania w razie
niewywi¹zania siê prezydenta Sudanu z podjêtych zobowi¹zañ. Ponadto
prezydent podkre�li³ ogrom amerykañskiej pomocy dla Darfuru, która od
2005 roku wynios³a oko³o 2 mld dolarów38.

Kolejnym pañstwem poza Stanami Zjednoczonymi odgrywaj¹cym klu-
czow¹ rolê w Sudanie s¹ niew¹tpliwie Chiny, nowe, wzrastaj¹ce �wiato-
we mocarstwo39. W XXI wieku obecno�æ chiñska na afrykañskiej scenie
politycznej bardzo siê umocni³a. Rz¹d w Pekinie w zwi¹zku z prê¿nie roz-
wijaj¹c¹ siê chiñsk¹ gospodark¹ szczególnie nastawiony jest na politykê
surowcow¹ (ropa, drewno, surowce mineralne). Pañstwo �rodka jest �ci�le
zwi¹zane gospodarczo tak¿e z chartumskim re¿imem. Sudan jest drugim
gospodarczym partnerem Chin na Czarnym L¹dzie. Sudañski rz¹d 65%
wydobywanej ropy naftowej sprzedaje w³a�nie Chiñczykom, ponadto lwia
czê�æ kupowanej przez Sudan broni pochodzi z tego azjatyckiego kraju.
Bogaty w ropê Sudan jest jednym z wa¿niejszych chiñskich partnerów go-
spodarczych od 1996 roku. Chiñczycy zainwestowali ponad 15 mld dola-
rów w tym kraju. Dziêki tym licznym powi¹zaniom chartumski re¿im sko-
rzysta³ na gro�bie chiñskiego weta w Radzie Bezpieczeñstwa NZ, jednak-
¿e w³adze w Pekinie nie popar³y re¿imu Al.-Bashira tak mocno, jak po-
wszechnie oczekiwano40. Na pocz¹tku 2007 roku prezydent Hu Jintao pod-
czas wizyty w Sudanie ograniczy³ siê do rozmów biznesowych oraz odwie-
dzenia tamy Meroe41, przemilcza³ � jak siê spodziewano � problem Dar-
furu, a to w³a�nie z chiñskiej broni Arabowie morduj¹ ludno�æ regionu.
Kryzys w Darfurze, który wywo³a³ ostry sprzeciw Zachodu, przez Chiñ-
czyków zosta³ potraktowany z du¿¹ doz¹ ignorancji42.

W polityce chiñskiej wobec Sudanu brak jednoznacznego, zdecydowa-
nego stanowiska, wystêpuje za to wiele sprzeczno�ci i niejasno�ci. Na uwa-
gê zas³uguje w szczególno�ci fakt, i¿ w tym samym czasie chiñski przy-
wódca zasugerowa³, aby Sudañczycy zgodzili siê na wkroczenie oddzia-
³ów Narodów Zjednoczonych do ich kraju, jednocze�nie domagaj¹c siê od
ONZ respektowania suwerenno�ci Sudanu43.

38 [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/04/20070418.html (24.01. 2008 r.)].
39 E. H a l i ¿ a k: Polityka i strategia Chin w kszta³towaniu miêdzynarodowego bez-

pieczeñstwa. Warszawa 2007, s. 142.
40 Ch. A l d e n: China in Africa. London�New York 2007, s. 60�63.
41 Tama Meroe na czwartej katarkcie Nilu w Pó³nocnym Sudanie � projekt sfi-

nansowany przez Chiny kosztowa³ ok. 1,8 mld dol.; patrz: A. A s k o u r i: China�s Inve-
stment in Sudan: Displacing Villages and Destroying Communities. In: African Perspec-
tives on China in Africa. Ed. F. M a n j i  and S. M a r k s. Cape Town�Nairobi�Oxford
2007, s. 78�79.

42 Ch. A l d e n: China..., s. 111.
43 G. P r u n i e r: Darfur..., s. 8�9.
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Na skutek miêdzynarodowych nacisków Chiny bardzo powoli zmieniaj¹
swoje stanowisko wobec sudañskiego kryzysu. Kart¹ przetargow¹ by³y
bezsprzecznie igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2008 roku. Jako organi-
zator tak presti¿owej miêdzynarodowej imprezy Chiny chcia³y siê poka-
zaæ �wiatowej opinii publicznej i miêdzynarodowym obserwatorom jako
odpowiedzialny partner polityczny. Slogan igrzysk: �Jeden �wiat, jeden sen�
(�One world, one dream�) wypacza³o jednak to, co mia³o miejsce w Darfu-
rze i w czym Chiñczycy mieli i maj¹ swój nieformalny udzia³. Chiny od-
grywaj¹ podwójn¹ rolê � z jednej strony cichego wspólnika wojny w Dar-
furze, z drugiej � organizatora igrzysk, a obie role wzajemnie siê wyklu-
czaj¹. Nadszed³ czas, by politycy w Pekinie podjêli konkretne dzia³ania.
Olimpiada by³a dla Chiñczyków niepowtarzaln¹ szans¹, aby na nowo po-
kazaæ siê �wiatu, zatrzeæ negatywny obraz, jaki pozosta³ po pamiêtnej
masakrze z 1989 roku na placu Tiananmen. W staro¿ytno�ci na czas
igrzysk zaprzestawano prowadzenia wszelkich wojen44.

Francuski filozof Bernard-Henri Levy zaproponowa³ bardzo kontrower-
syjne rozwi¹zanie problemu Darfuru, mianowicie nawo³ywa³ on, jak to
mia³o miejsce w przesz³o�ci, do bojkotu igrzysk olimpijskich w Pekinie
w 2008 roku45 z nadziej¹, ¿e byæ mo¿e wtedy spo³eczeñstwo zwróci siê
w kierunku pomocy Darfurowi46.

Europejskim krajem maj¹cym, podobnie jak Stany Zjednoczone i Chi-
ny, jednak¿e w mniejszym stopniu, swoje interesy w regionie, jest Fran-
cja. Francuska polityka wobec Sudanu wydaje siê mniej agresywna ni¿
chiñska czy amerykañska. W Pary¿u politycy wypowiadaj¹ siê bardzo za-
chowawczo na temat sytuacji w tym kraju, obawiaj¹ siê w szczególno�ci,
¿e destabilizacja przeniesie siê do krajów s¹siednich Czadu i Republiki
�rodkowoafrykañskiej, które to od lat s¹ jej wiernymi sojusznikami na kon-
tynencie afrykañskim. Francuzi udzielaj¹ pomocy logistycznej armii cza-
dyjskiej, która prowadzi walkê z chartumskim re¿imem. Ponadto w 2006
roku si³y francuskie wspar³y oddzia³y Republiki �rodkowoafrykañskiej
w walce z buntownikami wspieranymi przez Omara al-Baszira. Zarówno
prezydent Idris Deby, jak i François Bozizé s¹ wiernymi sojusznikami Fran-
cji przeciwko sudañskiemu prezydentowi.

Oprócz wymienionych pañstw nie nale¿y zapominaæ o Unii Europej-
skiej. Stanowisko badaczy, publicystów i komentatorów w odniesieniu do

44 Darfur Collides With Olympics, and China Yields [http://www.nytimes.com/2007/
04/13/washington/13diplo.html (2.02.2008)].

45 Podobne zdarzenie mia³o miejsce w Moskwie w 1980 r., kiedy to 65 ekip naro-
dowych zbojkotowa³o igrzyska, protestuj¹c przeciwko interwencji ZSRR w Afganista-
nie. Tak¿e w 1956 r. Szwajcarzy nie bior¹c udzia³u w olimpiadzie w Melbourne, za-
protestowali przeciwko interwencji na Wêgrzech.

46 Krwawa cena ropy. �Forum� 2007, nr 14, s. 12.
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roli UE w Darfurze w du¿ej mierze jest negatywne. Czêsto w nag³ówkach
prasowych mo¿na przeczytaæ pytanie: �Gdzie jest Europa?�47 Europa uka-
za³a w swoich dzia³aniach brak stanowczo�ci i koordynacji swojej polityki
wobec Sudanu, w tym w szczególno�ci Darfuru. Francuzi troszcz¹ siê g³ów-
nie o ochronê czadyjskiego prezydenta i uchronienia tego kraju przed de-
stabilizacji. Niemcy poza krytyk¹ chartumskiego rz¹du i ograniczonymi
dotacjami nie popar³y jakichkolwiek zdecydowanych dzia³añ, Brytyjczycy
za� �lepo pod¹¿ali za Amerykanami48. By³y komisarz ds. stosunków ze-
wnêtrznych Unii Europejskiej Chris Patten uwa¿a, i¿ reakcja polityków
europejskich jest zbyt s³aba i niejednoznaczna. Poza bowiem wyra¿aniem
po raz 54 �zaniepokojenia� sytuacj¹ w Darfurze Unia nie podjê³a ¿adnych
istotnych kroków w celu przyj�cia z pomoc¹ narodowi sudañskiemu uwi-
k³anemu w wyniszczaj¹c¹ kraj wojnê. Postuluje on, i¿ Europa powinna
podj¹æ dzia³ania w celu ustanowienia twardych sankcji wobec re¿imu
w Chartumie49. Ponadto pod kierunkiem Unii padaj¹ zewsz¹d zarzuty
o nieefektywne rozdzielanie �rodków pomocowych nie tylko dla Darfuru,
ale i innych krajów afrykañskich50.

Obecnie poza wspomnianymi tak¿e kilka innych mniejszych europej-
skich krajów zaanga¿owanych jest w programy pomocowe dla ludno�ci
Darfuru � warto wspomnieæ kraje skandynawskie i Holandiê, które udzie-
laj¹ jej ogromnego wsparcia finansowego. Polityka holenderska wzglêdem
Darfuru nakierowana jest w szczególno�ci na promowanie pokoju i szeroko
pojêty rozwój pañstw afrykañskich. W ramach tak okre�lonej polityki wy-
pracowano cztery podstawowe komponenty: po pierwsze polityczny nacisk
polegaj¹cy na wspó³pracy z krajami s¹siednimi, dotychczas wykazuj¹cy-
mi bierno�æ w konflikcie darfurskim, przede wszystkim z Libi¹ i Czadem;
po drugie, udzia³ w rozmowach pokojowych w Abud¿y; po trzecie, finan-
sowe i logistyczne wspomaganie misji AMIS i po czwarte, humanitarna
pomoc polegaj¹ca na dostarczaniu ludno�ci regionu wody pitnej, ¿ywno-
�ci oraz opieki medycznej51. Holandia pomimo niewielkiej powierzchni i ni-
skiego potencja³u demograficznego jest jednym z niewielu krajów tak in-
tensywnie zaanga¿owanych w pomoc Sudanowi.

47 [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A49825-2004Dec8.html (24.
01.2008 r.)].

48 G. P r u n i e r: Darfur..., s. 140�141.
49 Ch. P a t t e r n: Europo we� siê za Chartum. �Gazeta Wyborcza� 20 marca

2007 r.
50 D. S a j n u g: Koncepcja pomocy Unii Europejskiej i jej pañstw cz³onkowskich dla

Afryki po porozumieniu z Kotonu. Warszawa 2005, s. 16�17.
51 Explaning Darfur..., s. 25�26.
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Nowe wyzwania, inicjatywy,
postulaty przezwyciê¿enia kryzysu � 2007/2008

Omawiaj¹c oczekiwania spo³eczno�ci miêdzynarodowej, nowe inicjaty-
wy i postulaty, nale¿y rozpocz¹æ od kraju, na którego barkach od ponad
pó³ wieku spoczywa ciê¿ar utrzymania pokoju miêdzy narodami. Postuluje
siê, by to w³a�nie Stany Zjednoczone jako jedyne �wiatowe mocarstwo
w XXI wieku wziê³y sprawy �w swoje rêce� i pomog³y zatrzymaæ przemoc
w Darfurze. Aby móc skutecznie zainterweniowaæ, Amerykanie powinni
rozwi¹zaæ kilka wa¿nych problemów. Po pierwsze, powinni wys³aæ specjal-
nych przedstawicieli w celu dok³adniejszego zbadania regionu, a nastêp-
nie zintensyfikowaæ swoje dzia³ania i wymusiæ wspó³pracê z sudañskim
rz¹dem, a tak¿e z Chinami maj¹cymi ogromne wp³ywy w tym regionie
�wiata. Po drugie, Stany Zjednoczone powinny zasiliæ szereg pañstw cz³on-
ków ICC (International Criminal Court); jest to niezbêdne w walce ze
zbrodni¹, jak¹ jest ludobójstwo. Silny ICC wsparty przez Amerykanów
mia³by zdecydowanie wiêksze szanse na �ciganie zbrodniarzy.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych ma miejsce kampania wyborcza
i wielu kandydatów wypowiada siê na temat konfliktu w Darfurze. Ze-
wsz¹d s³ychaæ g³osy dezaprobaty dla afrykañskiej polityki Georga W. Bu-
sha. Jednocze�nie Amerykanie ci¹gle opieraj¹ siê interwencji zbrojnej
w Darfurze z dwóch powodów. Po pierwsze, uciskani Sudañczycy nie s¹
dla nich tak samo �wa¿ni� jak Palestyñczycy czy te¿ Irakijczycy, po dru-
gie, wcze�niejsze interwencje zbrojne postulowane i z udzia³em Ameryka-
nów nie przynios³y spo³ecznie oczekiwanego �pokoju�.

Liczni badacze problemu wojny w Darfurze, a tak¿e politycy przeciw-
stawiaj¹ siê pogl¹dom sudañskiego prezydenta. Wojna to najgorsze we-
d³ug nich rozwi¹zanie; nale¿y poszukiwaæ innych bardziej pokojowych
metod. Przyk³adowo, holenderska minister ds. wspó³pracy rozwojowej
Agnes van Ardenne i Mohamed Salih52 opowiadaj¹ siê za d³ugofalow¹, d³u-
goterminow¹ demokratyzacj¹ Sudanu. Jako punkt orientacyjny wszelkich
reform i wska�nik budowy sprawiedliwego rz¹du narodowego, który to
zakoñczy³by marginalizacjê Darfuru i pozosta³ych peryferyjnych regionów
Sudanu, podaj¹ podpisane w 2005 roku CPA. Ponadto Mohamed Salih
uwa¿a, i¿ etniczna identyfikacja i wykluczenie partii politycznych z pro-
cesu budowy rz¹du to droga, jak¹ stosuje panuj¹cy rz¹d (Narodowy Front
Islamski); profesor podkre�la, i¿ ta droga zaprzecza podstawom dobrego

52 Profesor urodzony i wykszta³cony w Sudanie od lat zajmuje siê problematyk¹
afrykañsk¹. Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Leiden.
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i sprawiedliwego rz¹dzenia. Nadziej¹ na budowê sprawiedliwego rz¹du
w Sudanie by³oby poparcie po³udniowych liderów, jednak¿e s¹ oni nakie-
rowani wy³¹cznie na dobro swojego regionu �  Sudanu Po³udniowego53.

Omawiaj¹c nowe inicjatywy, nie nale¿y zapominaæ o najwiêkszej i naj-
wa¿niejszej miêdzynarodowej organizacji, której celem od ponad pó³ wieku
jest utrzymanie pokoju na �wiecie � Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W 2007 roku Specjalni Wys³annicy Narodów Zjednoczonych przedstawili
tak zwan¹ mapê drogow¹ (road map) ku pokojowi w Darfurze. Sk³ada siê
ona z trzech zasadniczych etapów. Po pierwsze, nale¿y po³¹czyæ wszyst-
kie dotychczasowe inicjatywy pokojowe dla Darfuru (zbie¿no�æ inicjatyw
i konsultacje); po drugie, ustanowiæ wahad³ow¹ dyplomacjê dla Chartu-
mu i niesygnatariuszy DPA (renegocjacje); po trzecie, negocjacje pokojo-
we, które ostatecznie zakoñcz¹ konflikt. Punktem wyj�cia do realizacji ko-
lejnych etapów mapy jest zadeklarowanie stron do powa¿nego zaanga¿o-
wania przejawiaj¹cego siê w stworzeniu �rodowiska sprzyjaj¹cego nego-
cjacjom i przerwaniu dzia³añ wojennych oraz d¹¿enie do politycznego roz-
wi¹zania54. Realizacja kolejnych faz road map rozpoczê³a siê w ostatnich
miesi¹cach; czas pokarze, czy przyniesie oczekiwane rezultaty.

Podsumowuj¹c europejskie wydarzenia ostatnich miesiêcy, mo¿na
stwierdziæ, ¿e pojawi³o siê �wiate³ko w tunelu, je�li idzie o konflikt w Dar-
furze. Na skutek zmian personalnych w europejskiej polityce w czerwcu
2007 roku Gordon Brown zast¹pi³ na stanowisku premiera Wielkiej Bry-
tanii Tony�ego Blaira. W maju 2007 roku we Francji nowym prezyden-
tem zosta³ prawicowy polityk Nicolas Sarkozy, który zadeklarowa³ chêæ �ci-
�lejszej wspó³pracy ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii rozwi¹zania kry-
zysu w Darfurze. We wspólnym artykule napisanym przez obu polityków
kluczow¹ kwesti¹ jest wezwanie �wszystkich stron do z³o¿enia broni, prze-
strzegania rozejmu i zakoñczenia bombardowañ ludno�ci cywilnej z po-
wietrza�. Ponadto politycy zagrozili Sudanowi restrykcyjnymi sankcjami
w przypadku niepodjêcia rozmów pokojowych z rebeliantami z Darfuru.
Zaakcentowali tak¿e rolê wspólnej misji pokojowej UA/ONZ w celu utrzy-
mania pokoju w Sudanie, a tak¿e wezwali spo³eczno�æ miêdzynarodow¹
do szybkiego dzia³ania55. Jest to pierwsza od wielu miesiêcy tak zdecydo-
wana reakcja europejskich polityków. Niew¹tpliwie, zarówno Sarkozy, jak
i Brown s¹ wielkimi orêdownikami pokoju w Darfurze, a ich zaanga¿o-
wanie ma przemo¿ny wp³yw na politykê, jak¹ prowadzi przez ostatnie ty-
godnie Unia Europejska.

53 Explaning Darfur..., s. 14�17.
54 Joint AU � UN Road-map for Darfur Political Process [http://www.un.org/News/

dh/infocus/sudan/AU_UN_RoadMap.pdf (5.02.2008)].
55 [http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6971651.stm (26.01.2008)].
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Nie tylko poszczególne kraje europejskie, jak Francja czy Wielka Bry-
tania, ale tak¿e wspomniana sama Unia Europejska, uczyni³y milowy krok
w przód. Zielone �wiat³o zapali³o siê 28 stycznia 2008 roku, gdy ministro-
wie spraw zagranicznych Unii Europejskiej podjêli decyzjê o rozmieszcze-
niu si³ pokojowych56 w krajach zagro¿onych darfurskim konfliktem � Cza-
dzie i Republice �rodkowoafrykañskiej. G³ównym celem misji jest ochro-
na cywilów oraz uchod�ców z Darfuru. W sk³ad 3,5-tysiêcznego kontyn-
gentu bêd¹ wchodziæ przede wszystkim ¿o³nierze francuscy (ok. 2 tys.),
ale tak¿e ¿o³nierze z 11 innych krajów europejskich, w tym z Polski (400)57.
Misj¹ bêdzie dowodzi³ Irlandczyk � gen. Patrick Nash. Polski kontyngent
bêdzie drugim co do wielko�ci, dlatego te¿ stanowisko zastêpcy dowódcy
operacji powierzono polskiemu genera³owi Bogus³awowi Packowi.

W �wietle ostatnich wydarzeñ Francja, Wielka Brytania, Stany Zjed-
noczone i Chiny powinny wzi¹æ na siebie ciê¿ar opracowania wspólnego
planu, który doprowadzi³by ostatecznie do podpisania i implementacji po-
rozumienia pokojowego pomiêdzy sudañskim rz¹dem a buntownikami oraz
narzuci³by szybkie wprowadzenie przez Radê Bezpieczeñstwa NZ wielo-
narodowych si³ do Darfuru i wschodniego Czadu. Multiratelarna wspó³-
praca koniecznie powinna byæ poparta przez pi¹tego, czê�ciowo biernego
do chwili obecnej, cz³onka Rady Bezpieczeñstwa NZ � Rosjê58.

Zakoñczenie

Przez d³ugi czas uwaga miêdzynarodowej spo³eczno�ci nie by³a sku-
piona na tym, jak pomóc Darfurowi i zatrzymaæ rozlew krwi, ale przede
wszystkim zastanawiano siê nad problemem, czy to, co siê dzieje w za-
chodnich prowincjach Sudanu, mo¿na nazwaæ ludobójstwem zgodnie
z za³o¿eniami Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni
ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r.59 W dotychczasowej historii konwencja

56 Akcja Wspólna jest instrumentem prawnym Unii Europejskiej i polega na sko-
ordynowanych akcjach operacyjnych pañstw cz³onkowskich. Akcja Wspólna przewi-
duje u¿ycie �rodków finansowych lub zasobów ludzkich, ekspertyz lub sprzêtu do osi¹-
gniêcia jasno zdefiniowanych celów. Sposób wykonania oraz czas trwania takiej akcji
s¹ dok³adnie opisane w odpowiednim dokumencie. Decyzja musi byæ podjêta jedno-
g³o�nie przez pañstwa cz³onkowskie.

57 [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7213057.stm (29.01.2008)].
58 Can Europe and China Save Darfur? [http://allafrica.com/stories/200708311072.

html (28.01.2008)].
59 Artyku³ II. W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek

z nastêpuj¹cych czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w ca³o�ci lub czê�ci
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nie okaza³a siê dobrym straszakiem dla ³ami¹cych jej postanowienia. Ostat-
nie dwa najwiêksze przejawy ludobójstwa w niedawnej historii mia³y miej-
sce w³a�nie w Afryce, dlatego te¿ powinno siê zwróciæ baczn¹ uwagê na
Czarny L¹d. Obecnie w Darfurze, a kilka lat wcze�niej w Rwandzie, gdzie
w krótkim czasie wymordowano oko³o 800 tys. osób, �wiat nie zrobi³ nic,
by powstrzymaæ ludobójstwo. Nie nale¿y dopu�ciæ do powtórki sytuacji.
Pomimo bolesnych do�wiadczeñ miêdzynarodowa spo³eczno�æ ponownie
wykazuje nieefektywno�æ i opiesza³o�æ w dzia³aniach.

Problem Darfuru jest obecnie najkrwawszym kryzysem afrykañskim.
Darfur stanowi przyk³ad niemocy spo³eczno�ci miêdzynarodowej, by ochro-
niæ obywateli Sudanu przed ich w³asnym rz¹dem, dopuszczaj¹cym siê nie-
wyobra¿alnych zbrodni, a tak¿e pomóc ofiarom wojny w powrocie do �nor-
malnego� ¿ycia. Kilka rund rozmów pokojowych, podpisanie porozumie-
nia (DPA) w maju 2006 roku, a nastêpnie zawieszenia broni nie powstrzy-
ma³o przemocy w regionie.

Miêdzynarodowa wspó³praca w kwestii Darfuru jest utrudniona, po-
niewa¿ ka¿dy z krajów kieruje siê subiektywnymi pobudkami. Europejski
eskapizm, amerykañski brak zaanga¿owania, chêæ patrzenia na proble-
my Sudanu przez pryzmat pozyskania ropy, jak to robi¹ Chiñczycy, czy
te¿ rosyjskie pragnienie sprzeda¿y broni powoduj¹ niemo¿no�æ uzyskania
kompromisu.

Dopiero w 2008 roku mo¿na zaobserwowaæ wzmo¿one wysi³ki zarów-
no Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, jak i innych krajów, aby
powstrzymaæ przemoc w Darfurze. Nikt nie jest obecnie w stanie przewi-
dzieæ, w jakim stopniu bêd¹ one skuteczne i pomog¹ Sudañczykom w za-
koñczeniu konfliktu i powrocie do normalnego ¿ycia.

grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich: a) zabójstwo cz³on-
ków grupy, b) spowodowanie powa¿nego uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia psy-
chicznego cz³onków grupy, c) rozmy�lne stworzenie dla cz³onków grupy warunków ¿y-
cia, obliczonych na spowodowanie ich ca³kowitego lub czê�ciowego zniszczenia fizycz-
nego, d) stosowanie �rodków, które maj¹ na celu wstrzymanie urodzin w obrêbie gru-
py, e) przymusowe przekazywanie dzieci cz³onków grupy do innej grupy.









James G. March i Johan P. Olsen: Instytucje
Organizacyjne podstawy polityki

Warszawa 2005, 262 s.

Lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te ubieg³ego stulecia przynios³y
oprócz poszukiwañ nowych ujêæ, modeli i teorii zjawisk spo³ecznych � na-
wrót zainteresowania wcze�niejszymi koncepcjami, teoriami i orientacja-
mi badawczymi. Dyskusyjny charakter za³o¿eñ, w¹ski obszar badawczy
i zwi¹zany z tym niski potencja³ eksplanacyjny modeli i ujêæ teoretycz-
nych dominuj¹cych w drugiej po³owie XX wieku sk³oni³y czê�æ badaczy
do ponownej analizy warto�ci naukowej kierunków badawczych ukszta³-
towanych kilka dekad wcze�niej. Nie pierwszy to w historii nauki o polityce
przypadek tego typu. Podobny los spotka³ liberalizm, który, jak siê zda-
wa³o, na prze³omie XIX i XX stulecia odchodzi³ w przesz³o�æ, lecz prze¿y³
swoisty renesans po II wojnie �wiatowej, gdy skierowali nañ swoj¹ uwagê
filozofowie polityki, politolodzy, socjolodzy i prawnicy, dostrzegaj¹cy s³a-
bo�ci teoretyczne i praktyczne pañstwa dobrobytu i próbuj¹cy stworzyæ
konkurencyjny wobec niego model demokracji. Powróci³ do podrêczników
socjologii i nauki o polityce tak¿e ewolucjonizm, mocno krytykowany na
pocz¹tku ubieg³ego stulecia. Czo³owy przedstawiciel funkcjonalizmu, Tal-
cott Parsons, jedn¹ z wcze�niejszych swych prac rozpocz¹³ od zadania py-
tania: �Kto dzi� jeszcze czyta Spencera?�, które traktowa³ jako w istocie
retoryczne. Jednak po kilkunastu latach w pe³ni rehabilitowa³ nie tylko
tego przedstawiciela ewolucjonizmu. W pó�niejszych pracach po�wiêconych
dynamice systemu politycznego wykorzystywa³ zmodyfikowany model ewo-
lucji do analizy dynamiki inter- i transsystemowej.

Tym, co wyró¿nia³o zainteresowanie wcze�niejszymi teoriami, koncep-
cjami i metodami badawczymi pod koniec ubieg³ego wieku, by³ niew¹tpli-
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wie zakres zjawiska. Prawie jednocze�nie pojawi³y siê prace po�wiêcone in-
stytucjonalizmowi, funkcjonalizmowi, strukturalizmowi, behawioryzmowi,
ukazuj¹ce ich przydatno�æ do analizy polityki prze³omu stuleci. Byæ mo¿e
w przysz³o�ci uda siê rozstrzygn¹æ, w jakim stopniu by³ to efekt bezradno-
�ci w wyja�nianiu nowych zjawisk i procesów politycznych, przeobra¿eñ pañ-
stwa, partii i ruchów politycznych, ewolucji kierunków i form zachowañ po-
litycznych, wzrostu z³o¿ono�ci stosunków politycznych itp., w jakim za� by³o
to rezultatem dostrze¿enia nowej warto�ci naukowej owych teorii.

Do pozycji literatury, nie tyle przywracaj¹cych nauce, ile przypomina-
j¹cych czytelnikowi wcze�niejsze dokonania badaczy polityki nale¿y ksi¹¿-
ka Jamesa G. Marcha i Johana P. Olsena. Ju¿ jej tytu³ wskazuje, do ja-
kiego kierunku naukowego obydwaj Autorzy siê odwo³uj¹. Podtytu³ pra-
cy sugeruj¹cy ujêcie instytucji politycznych w kategoriach organizacji po-
lityki stanowi za� zapowied� odmiennego od tradycyjnego instytucjonali-
zmu podej�cia badawczego. Zreszt¹ Autorzy za swoje najwa¿niejsze za-
danie uznali przekonanie odbiorcy, ¿e �perspektywa polityki zorganizowa-
nej wokó³ interakcji grupy indywidualnych aktorów lub zbioru jednostko-
wych zdarzeñ powinna byæ uzupe³niona (lub zast¹piona) spojrzeniem na
system polityczny jako wspólnotê regu³ norm i instytucji� (s. 212).

Wzrost wielko�ci oraz z³o¿ono�ci instytucji politycznych, zmiany pozio-
mu i form ich aktywno�ci, w szczególno�ci rosn¹ca rola administracji pu-
blicznej, czyni¹, zdaniem autorów, nieodzownym powrót do analizy poli-
tyki w perspektywie instytucji. Tym bardziej ¿e, jak ukazuj¹ to na przy-
k³adach, w literaturze wzros³o zainteresowanie instytucjami politycznymi,
w szczególno�ci ustawodawczymi i wykonawczymi, elitami, samorz¹dem
terytorialnym, organami decyzji politycznych itp.

Ksi¹¿kê Marcha i Olsena cechuje niezwykle wysoki poziom merytorycz-
ny. To jedna z najlepszych pozycji w nurcie neoinstytucjonalnym politolo-
gii. Ogromna erudycja Autorów pozwala im z jednej strony niezwykle wni-
kliwie wymieniaæ i analizowaæ s³abo�ci dominuj¹cych w drugiej po³owie
ubieg³ego wieku teorii polityki (do najwiêkszych zaliczaj¹ kontekstualizm,
redukcjonizm, utylitaryzm, instrumentalizm i funkcjonalizm), z drugiej za�
� obszernie, szczegó³owo i niezwykle kompetentnie ukazywaæ zalety, ale
tak¿e s³abo�ci proponowanego podej�cia badawczego. Te drugie ujawnia-
j¹ siê w porównaniach neoinstytucjonalizmu i innych podej�æ badawczych,
jak teoria racjonalnego wyboru decyzji politycznych czy behawioralnych
systemów politycznych.

Ksi¹¿ka jest oparta na id¹cej w setki pozycji literaturze naukowej, zaj-
muj¹cej w publikacji ponad 30 stron. Sta³e odwo³ywanie siê do niej, obok
niezwykle przekonuj¹cej argumentacji, pozwoli³o na ukazanie stopnia ak-
ceptacji pogl¹dów i ujêæ przedstawionych oraz analizowanych przez Au-
torów:
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� szczegó³owe zobrazowanie ró¿nic stanowisk badaczy stosuj¹cych ana-
lizê instytucjonaln¹,

� odwo³anie siê do przyk³adów z ró¿nych obszarów nauki o polityce
w celu przedstawienia zarówno przyczyn, jak i konsekwencji opisywa-
nych i charakteryzowanych zjawisk,

� przedstawienie stopnia systematyzacji wyników badañ nad instytucjami
politycznymi.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów. Trzy pierwsze po�wiêcone

zosta³y charakterystyce instytucji politycznych, w kolejnych trzech przed-
miotem rozwa¿añ s¹ zagadnienia przekszta³cania instytucji politycznych
oraz reformy instytucjonalnej, ostatnie za� przedstawiaj¹ instytucje jako
elementy demokracji.

Ju¿ lektura spisu tre�ci przekonuje, ¿e Autorzy Instytucji... proponu-
j¹, w porównaniu z kierunkami i obszarami badañ przedstawicieli klasycz-
nego modelu analizy instytucjonalnej polityki, ca³kowicie nowe, b¹d�
w odmienny sposób ujmowane, problemy badawcze.

Pojawia siê zatem w rozwa¿aniach pojêcie systemu, które reprezen-
tanci orientacji instytucjonalnej mocno krytykowali. W zarzutach kiero-
wanych zw³aszcza wobec funkcjonalistycznych i behawioralnych modeli
systemu, podnosili, i¿ czyni¹c przedmiotem rozwa¿añ funkcje, role, inte-
rakcje czy dzia³ania traktowane jako elementy systemu, deinstytucjona-
lizuj¹ politykê. March i Olsen dalecy s¹ od tak surowej oceny, lecz gotowi
zaakceptowaæ jedynie taki model sytemu, w którym instytucja zyskuje
kszta³t systemowy, �rodowisko za� sk³ada siê ze zbiorów innych instytucji.
Autorzy dostrzegaj¹ zalety pojmowania instytucji jako z³o¿onej ca³o�ci
funkcjonuj¹cej wed³ug okre�lonych regu³. Ponadto nie odrzucaj¹c koncepcji
zmiany intencjonalnej, akceptuj¹ pogl¹d, ¿e przeobra¿enia mog¹ tak¿e
przebiegaæ na drodze przystosowania. Z jednej strony, jak pisz¹, �wspó³-
czesna historia intencjonalnych zmian nie sk³ania do bezgranicznej wiary
w mo¿liwo�æ przeprowadzania zaplanowanych, kontrolowanych zdarzeñ�,
z drugiej za� �instytucje wykazuj¹ znaczny stopieñ zwyk³ej zdolno�ci ada-
ptacyjnej, na któr¹ mo¿na wp³ywaæ. Wprawdzie przebiegu zmian nie spo-
sób arbitralnie narzuciæ, jednak mo¿liwe jest wywieranie wp³ywu na stop-
niowe przemiany przez pobudzanie lub hamowanie przewidywalnych pro-
cesów adaptacyjnych� (s. 76).

Pojêcie zmiany nale¿y do najistotniejszych kategorii w rozwa¿aniach
Marcha i Olsena, jako ¿e dynamika instytucji nie jest w neoinstytucjona-
lizmie zagadnieniem rezydualnym, lecz pierwszoplanowym. Charaktery-
zuj¹ oni instytucjê jako zmieniaj¹c¹ siê pod wp³ywem oddzia³ywañ �rodo-
wiskowych, a zarazem przeobra¿aj¹c¹ otoczenie.

Struktury instytucjonalne istniej¹, zmieniaj¹c siê. �ród³a owych zmian
nie stanowi¹ jednak wy³¹cznie czynniki endogenne, gdy¿ s¹ one przynaj-
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mniej czê�ciowo nieprzewidywalne, a czêsto przypadkowe. Aby za� insty-
tucje mog³y byæ stabilne i skutecznie dzia³aæ, niezbêdne okazuj¹ siê zru-
tynizowane regu³y kszta³tuj¹ce ich funkcjonowanie. Te z kolei maj¹ cha-
rakter egzogenny (s¹ to np. systemy kodyfikacyjne, procedury administra-
cyjne, interpretacje aktów prawa). Akceptacja pojêcia zmiany egzogennej
jako zmiennej wyja�niaj¹cej, a przede wszystkim uznanie jej za równo-
prawny modelowi zmiany endogennej schemat opisu i wyja�niania zja-
wisk, to kolejna cecha odró¿niaj¹ca instytucjonalizm od neoinstytucjona-
lizmu.

March i Olsen ³¹cz¹c w¹tki mikro- i makroanalizy, siêgaj¹ czêsto i chêt-
nie do wyników badañ psychologicznych. Niew¹tpliwie wzmacniaj¹ w ten
sposób si³ê argumentacji, odwo³uj¹c siê do wyników badañ empirycznych.
Nowego zarazem znaczenia nabiera pojêcie dzia³añ. Oprócz wymiaru nor-
matywnego i proceduralnego zyskuje tak¿e empiryczny, interakcjonistycz-
ny b¹d�  behawioralny.

Obydwaj Autorzy nie podwa¿aj¹ bardzo czêsto wyra¿anego przez
przedstawicieli instytucjonalizmu pogl¹du o pierwszoplanowym charakterze
i dominacji integracyjnych procesów politycznych. £¹cz¹c jednak poziomy
analizy jednostkowy i instytucjonalny, dostrzegaj¹ nieodzowno�æ odwo³a-
nia siê do agregacyjnego modelu procesu politycznego, w³a�ciwego teorii
behawioralnej i funkcjonalnej.

Zmodyfikowane przedstawionymi za³o¿eniami instytucjonalnymi ujê-
cie zjawisk politycznych niew¹tpliwie zyskuje, zarówno pod wzglêdem me-
todologicznym, jak i teoretycznym. Po pierwsze, odwo³uj¹c siê do regu³ in-
stytucjonalnych i dzia³añ zinstytucjonalizowanych, proponuje maj¹cy sto-
sunkowo du¿y potencja³ eksplanacyjny model wyja�niania niektórych ro-
dzajów dzia³añ. Po wtóre, wykorzystuj¹c w analizie pojêcia zaufania, uczci-
wo�ci i wiary, zwraca uwagê na przyczyny i motywy dzia³añ, których nie
uwzglêdniono w modelach dzia³añ racjonalnych. Trzeba jednak dodaæ, ¿e
neoinstytucjonali�ci, podobnie jak ich poprzednicy, nie potrafi¹ oprzeæ na
tych teoriach ¿adnego schematu przewidywalnych poczynañ jednostek.
Twórcy instytucjonalistycznych modeli eksplanacyjnych radz¹ sobie przy
tym lepiej z zachowaniami algorytmicznymi (powtarzalnymi) ni¿ heury-
stycznymi (innowacyjnymi, nowatorskimi). Lecz nawet dzia³ania powta-
rzalne sprawiaj¹ k³opot, gdy¿ zbiory regu³ wprowadzaj¹ porz¹dek, a jed-
nocze�nie stanowi¹ potencjalne �ród³o konfliktów i podzia³ów. Po trzecie,
odwo³uj¹c siê do mechanizmu uzgadniania preferencji i percepcji owego
procesu, neoinstytucjonali�ci proponuj¹ bardziej przekonuj¹cy od indywi-
dualistycznych teorii socjologicznych i politologicznych sposób wyja�nia-
nia dzia³añ prospo³ecznych i powstawania zbiorowych form aktywno�ci
obliczonych nie tylko na realizacjê w³asnego interesu. Po czwarte, na bar-
dziej realnych i pe³niejszych za³o¿eniach oparta zosta³a koncepcja dyna-
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miki instytucji politycznych odwo³uj¹ca siê do wielowymiarowo�ci i ró¿no-
aspektowo�ci uwarunkowañ i form procesu. Po pi¹te, przeciwstawienie ra-
cjonalnego obowi¹zku racjonalnej wymianie, a agregacji dzia³añ � ich in-
tegracji ma charakter wzglêdny. March i Olsen nie neguj¹ przydatno�ci
wyros³ych w innych koncepcjach polityki sposobów wyja�niania przeobra-
¿ania siê interesów jednostkowych w dzia³ania zbiorowe o zinstytucjonali-
zowanym charakterze. Uwa¿aj¹ natomiast, ¿e ich warto�æ eksplanacyjna
jest ni¿sza ni¿ schematów odwo³uj¹cych siê do czynników integracji i obo-
wi¹zku politycznego. Widoczne jest to na przyk³ad w rozwa¿aniach za-
wartych w siódmym rozdziale, w którym Autorzy przedstawiaj¹ kryteria
oceny instytucji agregacyjnych i integracyjnych, a nastêpnie charaktery-
zuj¹ skuteczno�æ tych instytucji.

Wielo�æ problemów objêtych rozwa¿aniami, niezwykle wnikliwe, ob-
szerne, niejednokrotnie wielopoziomowe analizy zjawisk, systematyczno�æ
wywodów po³¹czona z ogromn¹ erudycj¹ Autorów powoduj¹, ¿e lektura
ksi¹¿ki to zajêcie, które wymaga, ze wzglêdu na specjalistyczny charak-
ter narracji, przynajmniej elementarnej znajomo�ci zagadnieñ, którym po-
�wiêcona zosta³a praca, i uwa¿nego �ledzenia toku rozwa¿añ Autorów. To
publikacja skierowana przede wszystkim do badaczy polityki, studentów
nauki o polityce i dyscyplin pokrewnych oraz innych osób zainteresowa-
nych problematyk¹ instytucji publicznych.

Sylwester Wróbel



Prawo i polityka w ochronie �rodowiska
Red. Halina Lisicka

Wroc³aw 2006, 317 s.

Ekologia to jedna z najszybciej rozwijaj¹cych siê w ostatnich latach
dyscyplin badawczych. Interdyscyplinarny charakter problemów ochrony
�rodowiska powoduje, i¿ staj¹ siê one przedmiotem rozwa¿añ przedstawi-
cieli ró¿nych dziedzin nauki � od geologii, biologii i biochemii po filozo-
fiê, prawo, naukê o polityce czy socjologiê. Rezultaty badañ i analiz re-
prezentantów kilku dyscyplin humanistycznych, g³ównie prawa i polito-
logii, zawiera tak¿e ksi¹¿ka Prawo i polityka w ochronie �rodowiska, po-
�wiêcona J. Sommerowi z okazji 40-lecia jego pracy naukowej.

Konstrukcja ksi¹¿ki, stosownie do jej tytu³u, jest dwudzielna. Osiem-
na�cie artyku³ów zamieszczonych w pierwszej czê�ci pracy zosta³o po-
�wiêconych szeroko rozumianym problemom prawa ochrony �rodowiska,
dwana�cie kolejnych za�, sk³adaj¹cych siê na czê�æ drug¹, zawiera cha-
rakterystyki i analizy spo³eczno-politycznych zagadnieñ i aspektów eko-
logii.

Jedynie cztery opracowania odbiegaj¹ nieco swoj¹ tematyk¹ od proble-
matyki ochrony �rodowiska. Artyku³ P. Pabiañskiego zawiera próbê iden-
tyfikacji i charakterystyki wewn¹trzsystemowych uwarunkowañ polityki.
E. Nowicka przedstawi³a zmiany prawne i instytucjonalne, jakie zasz³y
w ostatnich latach w brytyjskim samorz¹dzie terytorialnym. D. Skrzypiñ-
ski ukaza³ nieczêsto w literaturze naukowej podejmowan¹ kwestiê poli-
tycznych uwarunkowañ, mechanizmów i funkcji dokonywanego przez
Sejm wyboru sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego i Trybuna³u Stanu,
wskazuj¹c w podsumowaniu na polityczne korzy�ci, jakich przysparza on
ugrupowaniom parlamentarnym. Jacek Sroka za� podj¹³ równie intere-
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suj¹cy, co trudny i z³o¿ony problem z pogranicza psychologii i teorii decy-
zji, jakim jest rola intuicji w procesie decyzyjnym.

Wiêkszo�æ Autorów to badacze od lat zajmuj¹cy siê prawnymi, filozo-
ficznymi i politycznymi zagadnieniami �rodowiska. Znajduje to swoje od-
zwierciedlenie w wysokim poziomie merytorycznym artyku³ów, ich tema-
tyce i sposobie prowadzenia rozwa¿añ. Czyni te¿ lekturê ksi¹¿ki intere-
suj¹cym i po¿ytecznym, choæ nie³atwym momentami zajêciem. Jest to tym
bardziej warte podkre�lenia, gdy¿ mamy do czynienia, jak ju¿ wcze�niej
stwierdzi³em, z publikacj¹ powsta³¹, by upamiêtniæ jubileusz pracy nauko-
wej. Jej tre�æ wyznacza bowiem zakres zainteresowañ badawczych osoby,
której jest dedykowana, Autorzy za� to zazwyczaj jej wspó³pracownicy
i uczniowie.

Uk³ad publikacji jest logiczny i przejrzysty. Wielo�æ bêd¹cych przed-
miotem rozwa¿añ problemów, ró¿norodno�æ perspektyw i ujêæ badawczych,
zró¿nicowany zasiêg i zakres poruszanych kwestii czyni¹ mo¿liwymi tak-
¿e inne ni¿ przyjêty sposoby grupowania tekstów. Choæ wiêkszo�æ z nich
przedstawia zjawiska i procesy o zasiêgu ogólnokrajowym, pojawiaj¹ siê
tak¿e tematy o wymiarze miêdzynarodowym, jak choæby artyku³y W. Ra-
deckiego o miêdzynarodowej ochronie gatunków ro�linnych i zwierzêcych,
A. Wasilewskiego o odpowiedzialno�ci publiczno-prawnej za zanieczyszcza-
nie gruntu w prawie UE i polskim i A. Antoszewskiego o zachodnioeuro-
pejskich partiach ekologicznych. K. Kobielska i M. Tomaszewski uczynili
dla odmiany przedmiotem rozwa¿añ regionalne problemy polityki ochro-
ny �rodowiska.

Autorzy podjêli problemy o bardzo ogólnym charakterze, jak choæby
pojêcie polityki ekologicznej czy zrównowa¿onego rozwoju, ale te¿ szcze-
gó³owe, jak wycena z³ó¿ kopalin czy sytuacja prawna przewo�ników od-
padów.

Wracaj¹c za� do podzia³u dokonanego przez redaktorkê publikacji,
w czê�ci pierwszej najwiêcej tekstów po�wiêconych zosta³o zarówno ogól-
nym, jak i szczegó³owym problemom ochrony �rodowiska. Nale¿y do nich
artyku³ M. Bojarskiego poruszaj¹cy problem odpowiedzialno�ci karnej za
wykroczenia przeciwko �rodowisku. Autor ukazuje niejasno�ci i niekonse-
kwencje w kwestii stosowania kar za zanieczyszczenie �rodowiska. Na du-
alizm prawnej ochrony ziemi zwróci³ uwagê P. Bojarski, wskazuj¹c, i¿ mo¿e
ona przybraæ formê ilo�ciow¹ i jako�ciow¹. Kluczowe problemy prawa �ro-
dowiska w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej scharakteryzowa³
M. Damohorsky, który zwróci³ uwagê na to, ¿e model spo³eczeñstwa ryn-
kowego nie liczy siê z ograniczono�ci¹ zasobów przyrodniczych, niewspó³-
miernie ma³ych do potrzeb i nierówno roz³o¿onych. J. Ciechanowicz-
-McLean i D. Trzciñska przedstawi³y i scharakteryzowa³y ograniczenia
prawa w³asno�ci zawarte w prawie ochrony �rodowiska. Miêdzynarodo-
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wa ochrona gatunków ro�linnych i zwierzêcych w polskim, czeskim i s³o-
wackim prawie karnym to temat wspomnianego ju¿ artyku³u W. Radec-
kiego. Autor ukaza³, jak dalece niejasne i fragmentaryczne polskie prawo
odbiega w tym zakresie od rozwi¹zañ przyjêtych przez naszych s¹siadów.
J. Rotko po�wiêci³ artyku³, jak sam to okre�li³ w tytule, �linii rozwojowej
polskiego prawa wodnego�. Opisa³ proces rozszerzania zakresu regulacji
prawnych gospodarki wodnej w kolejnych po�wiêconych jej ustawach. Jako
problem natury konstytucyjnej przedstawi³ A. Lipiñski utworzenie obsza-
rów Natura 2000, wskazuj¹c, i¿ obecny sposób ich wyodrêbniania �pod-
wa¿a zasady konstytucyjne, a zw³aszcza zasadê demokratycznego pañ-
stwa prawnego, zaufania do pañstwa i jego organów [...] wprowadzaj¹c
niejawne nakazy o charakterystyce powszechnie obowi¹zuj¹cej� (s. 95�
96). Regulacje dotycz¹ce odpowiedzialno�ci publicznoprawnej za ska¿enie
gruntu zawarte w prawie polskim i europejskim scharakteryzowa³ A. Wa-
silewski. J. Stelmasiak za� omówi³ niektóre zagadnienia orzecznictwa s¹-
dów administracyjnych w zakresie ochrony �rodowiska.

Drugi obszar zainteresowañ badawczych autorów artyku³ów zamiesz-
czonych w ksi¹¿ce to odpady i gospodarka nimi. G. Dobrowolski przedsta-
wi³ polskie regulacje prawne i europejskie orzecznictwo w materii szcze-
gólnego rodzaju odpadu, jakim jest ska³a p³onna. Sytuacja prawna prze-
wo�ników odpadów, zw³aszcza odpowiedzialno�æ za ich stan i ubytki, za-
interesowa³a J. Jerzmañskiego. Z. Bukowski przeanalizowa³ prawne wy-
mogi planowej gospodarki odpadami jednostek samorz¹du terytorialnego,
skupiaj¹c uwagê na gminnych, powiatowych i wojewódzkich planach owej
gospodarki, które na mocy prawa ochrony �rodowiska i ustawy o odpa-
dach s¹ obligatoryjnymi aktami prawa miejscowego. Podobny problem pod-
j¹³ M. Górski, który uczyni³ przedmiotem rozwa¿añ uprawnienia prawo-
twórcze gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

Dwa ostatnie teksty mo¿na postrzegaæ równie¿ jako analizy zadañ sa-
morz¹du w sferze ochrony �rodowiska. Zagadnieniu temu po�wiêci³ arty-
ku³ tak¿e N. Nowak, który podkre�li³ rolê gminy w tworzeniu nowych form
obszarów ochrony przyrody. A. Habuda i J. Jendro�ka podjêli problem de-
cyzji w sferze ochrony �rodowiska. Pierwszy z autorów scharakteryzowa³
cztery modele decyzji, jakie mo¿na wyró¿niæ w ekologii: deterministyczny,
probabilistyczny, statystyczny i strategiczny, oraz u³o¿y³ obszerny kata-
log decyzji administracyjnych, których wydawanie przewiduje ustawa
o ochronie przyrody. Drugi za� przedstawi³ ocenê oddzia³ywania na �ro-
dowisko zaliczan¹ do tak zwanej drugiej generacji instrumentów polityki
ekologicznej. �Zadaniem tego instrumentu � jak pisze J. Jendro�ka � by³o
zagwarantowanie, ¿e podejmuj¹c dzia³alno�æ mog¹c¹ potencjalnie mieæ
znacz¹ce oddzia³ywanie na �rodowisko, dysponuje siê niezbêdnymi in-
formacjami na temat rodzaju, zakresu i skutków tego oddzia³ywania oraz
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uwzglêdnia siê wynikaj¹ce st¹d wnioski dla podejmowanej dzia³alno�ci�
(s. 73).

Liczbê poruszanych tematów powiêkszaj¹ artyku³y: R. Paczuskiego
po�wiêcony nauczaniu prawa ochrony �rodowiska w szko³ach wy¿szych,
i R. Mikosza przedstawiaj¹cy zagadnienie prawnej oceny z³ó¿ kopalin.

Nie mniej ró¿notematyczna jest druga czê�æ ksi¹¿ki. Pomieszczone zo-
sta³y w niej miêdzy innymi artyku³y zawieraj¹ce rozwa¿ania terminolo-
giczne. Taki charakter ma tekst pióra A. Lisowskiej podaj¹cy w w¹tpliwo�æ
zasadno�æ u¿ywania terminu �polityka ekologiczna�. Skoro, jak dowodzi,
ekologia jest nauk¹ o zale¿no�ciach miêdzy organizmami i �rodowiskiem,
to polityka jako obszar stosunków spo³ecznych nie mo¿e dotyczyæ zagad-
nieñ ekologicznych. To dyskusyjny wniosek. Po pierwsze dlatego, ¿e pojê-
cie �rodowiska od wielu lat obejmuje nie tylko otoczenie przyrodnicze, ale
tak¿e spo³eczne. Otoczenie przyrodnicze za� tak¿e po czê�ci jest dzie³em
ludzkich r¹k (o czym �wiadcz¹ np. procesy zalesiania, budowa zbiorników
retencyjnych, ochrona i zagospodarowanie terenów depresyjnych). Po wtó-
re, celem owej polityki jest nie tylko i nie tyle �rodowisko samo w sobie, ile
taki jego stan, który pozwala na zaspokajanie ró¿norodnych potrzeb spo-
³ecznych (czyste powietrze i woda, turystyka, rekreacja, ale tak¿e dzia³al-
no�æ gospodarcza). Mo¿na wie�æ spór, czy stosowniejszym terminem jest
�polityka ekologiczna� czy �polityka ochrony stanu �rodowiska�. Ten ostatni
termin oznacza wszak¿e przede wszystkim przeciwdzia³anie pogarszaniu
siê stanu �rodowiska, przejawiaj¹ce siê w dzia³aniach prewencyjnych i pre-
zerwatywnych; trudno nim obj¹æ na przyk³ad zmniejszenie emisji gazów
szkodliwych dla �rodowiska. Nazwa obszaru polityki ukierunkowanego na
regulacjê stanu �rodowiska przyrodniczego i spo³ecznego jest zreszt¹ od
wielu ju¿ lat przedmiotem dyskusji i sporów.

Ekonomiczny aspekt polityki ochrony �rodowiska przedstawia R. So-
larz, ukazuj¹c wydatki poniesione w ostatnich latach na te sferê w Polsce
i pozosta³ych pañstwach Unii Europejskiej. W ci¹gu ostatnich dziesiêciu
lat spada³y one w obydwu przypadkach, choæ wyra�niej jest to widoczne
w odniesieniu do naszego kraju. Wydajemy za to wiêcej na inwestycje
w ochronê �rodowiska, choæ poczucie zadowolenia z tego powodu studzi
ró¿nica miêdzy stanem �rodowiska w Polsce i w najbardziej rozwiniêtych
pañstwach europejskich.

J. Zierkiewicz zaj¹³ siê zakresem i metodami publicznego subsydiowa-
nia przedsiêwziêæ w zakresie ochrony �rodowiska w Polsce i na �wiecie.
Wskaza³ na jego ekologiczne i ekonomiczne przes³anki i przedstawi³ naj-
wa¿niejsze �ród³a: fundusze ekologiczne i �rodki Unii Europejskiej.

Kilku Autorów po�wiêci³o rozwa¿ania ruchom i partiom ekologicznym.
H. Lisicka stawia prowokuj¹c¹, lecz interesuj¹c¹ tezê o prawicowo�ci pol-
skich organizacji ekologicznych, staj¹c w opozycji do powszechnego bez

19*
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ma³a pogl¹du o lewicowo�ci ich celów i programów. Autorka uznaj¹c owe
organizacje za prawicowe, odwo³uje siê do ich sprzeciwu wobec dominuj¹-
cego paradygmatu rozwoju spo³eczno-ekonomicznego i nastawienia na za-
chowanie �rodowiska naturalnego. Rodzi to pytanie o mo¿liwo�æ istnienia
lewicy kontestuj¹cej o�wieceniowe idea³y postêpu i rozwoju, a tak¿e rela-
cje klasycznego i zrównowa¿onego modelu rozwoju.

Zainteresowanie i aktywno�æ organizacji spo³ecznych, w tym zw³asz-
cza ekologicznych, ogniskuj¹ konflikty ekologiczne, których dynamikê scha-
rakteryzowa³a I. Macek. Po okresie wzrostu ich liczby i natê¿enia w ostat-
nich latach zauwa¿alny jest spadek, wynikaj¹cy z trzech przyczyn: prze-
jêcia i realizacji przez partie polityczne czê�ci postulatów ekologicznych,
wzrostu liczby zadañ z zakresu ochrony �rodowiska podejmowanych przez
administracjê publiczn¹ i poprawy stanu samego �rodowiska.

R. Alberski analizuj¹c programy wyborcze polskich partii politycznych
w latach 2001�2005, zwraca uwagê na nieobecno�æ w nich b¹d� margi-
nalny charakter problematyki ekologicznej. Jedynie Zieloni 2004, PSL
i Samoobrona nieco szerzej j¹ podjê³y, co jest zrozumia³e, zwa¿ywszy na
ich charakter i bazê wyborcz¹. A. Antoszewski po�wiêci³ uwagê partiom
ekologicznym w Europie. Od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia
uczestnicz¹ one w wyborach, lecz jedynie w elekcjach do Parlamentu Euro-
pejskiego przekroczy³y 10-procentowy próg poparcia (w 2004 r. luksem-
burscy Zieloni zdobyli 19% g³osów, austriaccy � 12,9% niemieccy za� �
11,9%; w sumie partie ekologiczne 25 pañstw UE mia³y 33 europos³ów).
Gorsze wyniki osi¹gaj¹ ugrupowania ekologiczne w wyborach krajowych.
Tylko w Luksemburgu, Austrii, RFN i Belgii mo¿na mówiæ o zauwa¿al-
nych, przewy¿szaj¹cych 5%, �rednich wynikach w elekcjach parlamentar-
nych w ci¹gu ostatniego æwieræwiecza. W konsekwencji tylko czê�æ tych
partii przekracza próg reprezentacji parlamentarnej, w piêciu pañstwach
za� wspó³tworzy³y one koalicje wyborcze.

Nie sposób polityki ekologicznej charakteryzowaæ i wyja�niaæ w ode-
rwaniu od teorii zrównowa¿onego rozwoju, odmiennie od klasycznych teorii
i modeli spo³eczno-gospodarczych definiuj¹cej cele rozwoju. Zagadnienie
rozwoju zrównowa¿onego pojawia siê w wielu artyku³ach zawartych w pu-
blikacji, w trzech za� sta³o siê g³ównym przedmiotem rozwa¿añ. A. Papu-
ziñski przedstawi³ filozoficzny wymiar zasady zrównowa¿onego rozwoju
w ujêciu typologicznym. Wyró¿ni³ pragmatyczn¹, konserwatorsk¹ i syste-
mow¹ filozofiê zjawiska wspieraj¹ce siê na odmiennych za³o¿eniach onto-
logicznych, antropologicznych, aksjologicznych i historiozoficznych.

L. Habuda w interesuj¹cym artykule pod wiele mówi¹cym tytu³em Nie
zrównowa¿ony rozwój, lecz rozwa¿ne korzystanie ze �rodowiska. W kierunku
nowego ekologicznego paradygmatu podda³ krytyce za³o¿enia teorii zrów-
nowa¿onego rozwoju. Za dyskusyjne b¹d� w¹tpliwe uzna³ jej podstawy
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moralne, aksjologiczne i ideologiczne. Wskaza³ te¿ na z³udno�æ przekona-
nia o mo¿liwo�ci kontroli �rodowiska przyrodniczego wobec jego ogromnej
z³o¿ono�ci oraz gwa³towno�ci i ¿ywio³owo�ci zachodz¹cych w nim zmian,
których potêga bywa niejednokrotnie wy¿sza od spo³ecznych zasobów.

L. Koæwin podj¹³ za� problem relacji miêdzy zrównowa¿onym rozwo-
jem i równowag¹ ekologiczn¹ makrootoczenia w konkurencyjno�ci przed-
siêbiorstwa.

Nie zabrak³o w publikacji tak¿e artyku³ów po�wiêconych polityce eko-
logicznej w³adz regionalnych. K. Kobielska przedstawi³a ujêcie problemów
ochrony �rodowiska w Regionalnym Programie Operacyjnym wojewódz-
twa dolno�l¹skiego na lata 2007�2013. M. Tomaszewski ukaza³ natomiast
znaczenie finansowe i polityczne funduszu spójno�ci w finansowaniu re-
gionalnej polityki �rodowiska na Dolnym �l¹sku, wskazuj¹c na inwesty-
cje, które zeñ by³y wspó³finansowane.

Jak ukazuje ta, z konieczno�ci niezwykle krótka, prezentacja, tema-
tyka zawartych w zbiorze artyku³ów jest mocno zró¿nicowana. Autorzy
uczynili przedmiotem rozwa¿añ najwa¿niejsze prawne, polityczne i filo-
zoficzne problemy ochrony �rodowiska. Powsta³a ksi¹¿ka poruszaj¹ca wiele
aktualnych zagadnieñ ekologii, sk³adaj¹ca siê z tekstów napisanych na
dobrym, a w niektórych wypadkach wysokim, poziomie merytorycznym.
Mo¿e ona zainteresowaæ przede wszystkim znawców tematyki, choæ tak¿e
osoby s³abiej obeznane z kwestiami ochrony �rodowiska znajd¹ w niej in-
teresuj¹co i przystêpnie wy³o¿one problemy ekologiczne.

Sylwester Wróbel



Mario Vargas Llosa: Izrael � Palestyna
Pokój czy �wiêta wojna?

z hiszpañskiego prze³o¿yli: B. Jaroszuk, K. Iszkowski
Warszawa 2007, 158 s.

�Gdyby konflikt palestyñsko-izraelski nie istnia³ albo gdyby zosta³ ju¿
ostatecznie rozwi¹zany, historiê Izraela postrzegano by powszechnie jako
jeden z najwiêkszych sukcesów historii najnowszej� (s. 11). Spostrze¿enie,
jakim Mario Vargas Llosa, peruwiañski prozaik eseista, rozpoczyna swoje
rozwa¿ania o tematyce bliskowschodniej, wskazuje jednoznacznie na ak-
tualno�æ, relatywno�æ, opcjonalno�æ, wielowymiarowo�æ oraz wa¿ko�æ pro-
blematyki, któr¹ podejmuje w swojej pracy.

Konflikt izraelsko-palestyñski (okre�lany mianem konfliktu blisko-
wschodniego) od przesz³o pó³ wieku warunkuje realia w rejonie Bliskiego
Wschodu. Nale¿y bowiem podkre�liæ, i¿ od dnia proklamowania pañstwa
Izrael, co nast¹pi³o 14 maja 1948 roku, nieprzerwanie a¿ do pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku obszar ten by³ przedmiotem rywalizacji za-
równo wewn¹trzregionalnej (arabsko-¿ydowskiej, arabsko-perskiej, arab-
sko-arabskiej1), jak i miêdzynarodowej. Przez kolejne dziesiêciolecia dru-
giej po³owy XX wieku sytuacjê w tej czê�ci globu determinowa³y bowiem
dwa g³ówne czynniki. Z jednej strony dominowa³y uwarunkowania we-
wn¹trzregionalne, które postrzegaæ nale¿y przede wszystkim przez pry-
zmat wojen toczonych pomiêdzy Izraelem a pañstwami arabskimi, z dru-
giej za� � w kategoriach supermocarstwowej, zimnowojennej rywalizacji
na linii Stany Zjednoczone � Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radziec-

1 Pierwszej wojny palestyñskiej w 1948 r., kryzysu sueskiego w 1956 r., wojny
sze�ciodniowej (czerwcowej) w czerwcu 1967 r., wojny Yom Kippur (pa�dziernikowej)
w pa�dzierniku 1973 r. oraz agresji Izraela na Liban (�Pokój dla Galilei�) w 1982 r.
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kich (ZSRR). Co za� szczególnie istotne w tym kontek�cie, to priorytetowe
zaanga¿owanie USA po stronie Izraela, dzia³ania ZSRR z kolei na rzecz
krajów arabskich oraz Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). W wa-
runkach ówczesnej sytuacji politycznej, wieloaspektowo�ci stale wzmaga-
j¹cego siê antagonizmu, w tym wci¹¿ powracaj¹cego problemu podzia³u
Jerozolimy (anektowanej przez Izrael i og³oszonej �wieczyst¹ stolic¹ Izra-
ela�), osadnictwa ¿ydowskiego, uchod�ców palestyñskich wegetuj¹cych
w pañstwach arabskich, jak równie¿ intensyfikacji dzia³añ ugrupowañ ter-
rorystycznych g³osz¹cych has³a konieczno�ci powstania suwerennego pañ-
stwa Palestyna oraz rozprzestrzeniania na Bliskim Wschodzie idei pañ-
stwa teokratycznego, niejednokrotnie podejmowane inicjatywy pokojowe
(zarówno przez kraje arabskie, pañstwa Europy Zachodniej, USA, ZSRR,
jak i organizacje miêdzynarodowe � zw³aszcza Organizacjê Narodów Zjed-
noczonych � ONZ) nie mog³y okazaæ siê ani pomocne, ani tym bardziej
rozstrzygaj¹ce dla sytuacji narastaj¹cych napiêæ, przeradzaj¹cych siê stop-
niowo w kolejne konflikty, a¿ do wybuchu pierwszej intifady.

Jak dowiod³a historia, mo¿liwo�æ pewnego przewarto�ciowania proble-
mów zwi¹zanych z konfliktem bliskowschodnim okaza³a siê mo¿liwa do-
piero na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku.
Sta³o siê to realne w znacznej mierze dziêki zmianom, jakie dokona³y siê
wówczas w globalnym uk³adzie si³. Zapocz¹tkowany w owym czasie dia-
log pokojowy przyniós³ rezultaty w postaci fundamentalnego dla stosun-
ków izraelsko-palestyñskich porozumienia podpisanego w Waszyngtonie
13 wrze�nia 1993 roku (wynegocjowanego za� potajemnie w Oslo) zwa-
nego �Deklaracj¹ zasad� o ustanowieniu przej�ciowej Autonomii Palestyñ-
skiej oraz kolejnych porozumieniach stopniowo rozszerzaj¹cych zakres te-
rytorialny funkcjonuj¹cej ju¿ wówczas Autonomii Palestyñskiej ustano-
wionej w Strefie Gazy oraz w znacznej mierze na Zachodnim Brzegu Jor-
danu2.

Jednak¿e, jak siê okaza³o, wypracowane podstawy traktatowe nie ozna-
cza³y, i¿ problem arabsko-izraelskich relacji zosta³ zminimalizowany. Po-
mimo nakre�lenia ram czasowych oraz zasad normalizacji stosunków, osta-

2 4 maja 1994 r. w Kairze podpisano Uk³ad o ograniczonej Autonomii Palestyñ-
skiej w strefach Gazy i Jerycha. 28 wrze�nia 1995 r. Jaser Arafat i Icchak Rabin pod-
pisali w Waszyngtonie traktat w sprawie rozszerzenia Autonomii (tzw. Oslo II).
W Wye Plantation wynegocjowano kolejny uk³ad, który zosta³ podpisany 23 pa�dzier-
nika 1998 r. w Waszyngtonie przez Benjamina Netanjahu, Jasera Arafata oraz Billa
Clintona. Z kolei 4 wrze�nia 1999 r. Ehud Barak i Jaser Arafat podpisali w Szarm
el-Szejk porozumienie (tzw. Wye II) na temat realizacji memorandum z Wye Planta-
tion. Kolejne rokowania, których mediacji podj¹³ siê Bill Clinton w 2000 r. w Camp
Dawid, zakoñczy³y siê niepowodzeniem, w tym samym za� okresie dosz³o do wybuchu
drugiej intifady nosz¹cej miano �intifady Al Aksa�.
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teczne rozwi¹zanie konfliktu wydawa³o siê dosyæ odleg³¹ perspektyw¹.
Rozmowom pokojowym towarzyszy³y bowiem zarówno liczne akty terro-
rystyczne ze strony fundamentalistycznych ugrupowañ po stronie pale-
styñskiej (Islamskiego Ruchu Oporu � Hamas, Islamskiego D¿ihadu Pa-
lestyny), jak i protesty ze strony izraelskich si³ prawicowych i religijnych,
osadników ¿ydowskich, a tak¿e fundamentalistów przejawiaj¹cych tenden-
cje terrorystyczne, odrzucaj¹cych wszelki kompromis, w tym niezbêdn¹
zasadê �ziemia za pokój�. Zarówno Ariel Szaron � premier Izraela, jak
i Jaser Arafat � przywódca Autonomii Palestyñskiej stali siê wówczas g³ów-
nymi �rozgrywaj¹cymi� na �bliskowschodniej szachownicy�. Prowadz¹c
przez lata politykê, w której dominowa³ kierunek braku wyra¿ania jakiej-
kolwiek woli do zawarcia kompromisu, gotowo�ci do ustêpstw, doprowa-
dzili oni do sytuacji, jak by siê mog³o wydawaæ, �patowej� we wzajemnych
relacjach. Sytuacji, w której nie mo¿na mówiæ o osi¹gniêciu i realizacji za-
³o¿eñ realnego konsensu. Sk¹d wiêc nag³a, jednostronna decyzja Ariela
Szarona dotycz¹ca likwidacji osiedli ¿ydowskich w Strefie Gazy, któr¹
wprowadzi³ w ¿ycie w po³owie 2005 roku, a która poprzedzona zosta³a
wyst¹pieniem Szarona z partii Likud, której by³ przywódc¹ od 1999 roku,
a nastêpnie stworzeniem Partii Narodowej � Kadima o nowym, pokojo-
wym, a nawet propalestyñskim obliczu? Fakt ten raczej zaskakuj¹cy, co
wiêcej, w pewien sposób �rewolucyjny�, dokonany ju¿ po �mierci Jasera
Arafata (zmar³ 11 listopada 2004 r.), wzbudzi³ dosyæ kontrowersyjne re-
akcje po ka¿dej ze stron konfliktu. Pojawi³o siê wówczas wiele pytañ za-
równo o charakter i rzeczywisty cel �nowego� kierunku polityki izraelskiego
premiera, jak równie¿ o przysz³o�æ samej Autonomii Palestyñskiej, real-
nego kszta³tu jej granic, zasiêgu czy, co najwa¿niejsze w tym kontek�cie,
kwestii powstrzymania oraz likwidowania osadnictwa ¿ydowskiego?

Na te w³a�nie pytania stara siê znale�æ odpowiedzieæ Mario Vargas Llo-
sa w swojej pracy pod tytu³em Izrael � Palestyna. Pokój czy �wiêta woj-
na? Ju¿ praktycznie w pierwszym rozdziale nosz¹cym znamienny tytu³
Sekretny plan Szarona zadaje pytania: �Co kry³o siê za t¹ odwa¿n¹ ini-
cjatyw¹? Czy chodzi³o o taktyczne ustêpstwo, maj¹ce na celu odwrócenie
uwagi miêdzynarodowej opinii publicznej od nasilenia polityki koloniza-
cyjnej na Zachodnim Brzegu Jordanu? Czy mo¿e o powa¿n¹ próbê udo-
wodnienia �wiatu, ¿e Izrael rzeczywi�cie chce raz na zawsze po³o¿yæ roz-
s¹dny kres konfliktowi?� (s. 17). Co jednak jednocze�nie podkre�la autor:
�Oddanie Gazy nie jest tym, czym siê wydaje. Dopóki nie towarzyszy mu
otwarcie granic, o¿ywiona dzia³alno�æ gospodarcza i nieustanna wymia-
na z Zachodnim Brzegiem, z ¿ycia Palestyñczyków nie zniknie bezrobo-
cie, g³ód, frustracja i agresja� (s. 28).

W tym miejscu warto podkre�liæ kilka faktów, na które wskazuje sam
Autor ju¿ we wstêpie, a które w znacznej mierze podnosz¹ warto�æ oma-
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wianej pracy. Po pierwsze, na uwagê zas³uguje fakt, i¿ praca Maria Var-
gasa Llosy opiera siê na cyklu reporta¿y, które opracowa³ podczas 15-dnio-
wego pobytu w Izraelu i Palestynie pomiêdzy 30 sierpnia a 15 wrze�nia
2005 roku, czyli w okresie najwiêkszego nasilenia akcji wysiedlania ¯y-
dów prowadzonej przez Ariela Szarona. By³ naocznym �wiadkiem tych
wydarzeñ, mia³ mo¿liwo�æ przeprowadzenia licznych rozmów, wywiadów
(których fragmenty stara siê przytoczyæ) z reprezentantami zarówno zwo-
lenników, jak i przeciwników nowej polityki izraelskiego premiera, by tyl-
ko wskazaæ takie nazwiska jak Szimon Peres, Dawid Grossman, Amos Oz,
Nabil Amr, Hanan Aszrawi, Hajdar Abd asz-Szafi, Mustafa Barguti czy
Szlomo Ben Ami. Ponadto Autor w swojej pracy dokonuj¹c próby obiekty-
wizmu, prezentuje � mo¿na powiedzieæ � skrajne stanowiska w omawia-
nej kwestii, od stricte krytycznych wobec akcji wysiedlania osadników ¿y-
dowskich ze Strefy Gazy, po stanowiska wyra¿aj¹ce aprobatê, a nawet
uwielbienie dla premiera Szarona za odwagê ujawnion¹ w takim postê-
powaniu.

Wa¿ne wydaje siê w tym miejscu, by podkre�liæ stosunek Autora do
poruszanych kwestii. Czytaj¹c bowiem pracê, Odbiorca ma wra¿enie, ¿e
Autor nie do koñca pozostaje obiektywny, opowiadaj¹c siê w konflikcie bli-
skowschodnim po stronie palestyñskiej. Jak pisze Llosa: �[...] ciê¿ko jest
wyobraziæ sobie, ¿e najlepszym sposobem na zwalczanie terroryzmu jest
pogr¹¿enie ca³ego narodu w nêdzy, bezrobociu i odosobnieniu i wt³ocze-
nie go w ramy bezprawnego systemu przywodz¹cego na my�l obozy kon-
centracyjne [...], prze�ladowanie przeciwnika a¿ do skutku, czyli do mo-
mentu, kiedy pogr¹¿y siê on w ostatecznym chaosie lub zniknie� (s. 47).
Jak mo¿na przeczytaæ w innym miejscu: �[...] nic nie t³umaczy bezprawia,
którego rz¹dy izraelskie dopuszcza³y siê i dopuszczaj¹ wobec ogó³u lud-
no�ci palestyñskiej� (s. 16). Autor staraj¹c siê oceniæ politykê zagraniczn¹
Izraela na kierunku palestyñskim, u¿ywa bardzo krytycznych i ostrych
s³ów pod jego adresem. Zgadza siê ze stwierdzeniem gen. Charles�a de Gaul-
le�a, ¿e ¯ydzi stali siê narodem elitarnym, pewnym siebie, a nawet agre-
sywnym. Wyra¿a zdecydowany pogl¹d, i¿ przez agresjê, jakiej Izrael do-
kona³ w czerwcu 1967 roku, sta³ siê tym samym, jak go nazywa, �krajem
kolonialnym�. Powo³uj¹c siê z kolei na s³owa Szlomo Ben Amiego, powta-
rza: �Izrael sta³ siê pañstwem, które nie umie ju¿ ¿yæ w pokoju i dlatego
nieustannie potrzebuje wojny� (s. 90). Jednak¿e, o czym mo¿na przeczy-
taæ ju¿ we wstêpie ksi¹¿ki, Autor jest �wiadomy percepcji swoich pogl¹-
dów w spo³eczno�ci miêdzynarodowej, dlatego te¿ wyra�nie podkre�la, i¿
jest to odbiór bardzo b³êdny. Jak pisze, spotka³ siê ju¿ kilkakrotnie z po-
gl¹dami, w których zarzucano mu postawê wyra¿aj¹c¹ antysemityzm, dla-
tego byæ mo¿e akcentuje kilkakrotnie w pracy w³asn¹ dumê z demokracji
i rozwoju Izraela. Jak wskazuje: �W rzeczywisto�ci jestem � lub staram
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siê byæ � lojalnym przyjacielem Izraela [...]. Wed³ug mnie prawo Izraela
do istnienia nie wynika z Biblii, ani z historii, która zosta³a przerwana
tysi¹ce lat temu. To prawo opiera siê na fakcie za³o¿enia nowoczesnego
Izraela przez pionierów i uchod�ców, którzy walcz¹c o przetrwanie, udo-
wodnili, ¿e to nie regu³y historii kszta³tuj¹ ludzi, lecz ludzie swoj¹ wol¹
i swoimi marzeniami wyznaczaj¹ kierunek historii� (s. 145). Pojawia siê
wiêc, rzec mo¿na, pewien niewyja�niony dualizm stanowiska Autora.

Ponadto, na co warto zwróciæ uwagê, wed³ug zamys³u Autora, praca
Izrael � Palestyna. Pokój czy �wiêta wojna? zosta³a podzielona na osiem
krótkich rozdzia³ów, poprzedzonych wstêpem o tym samym tytule, co ca³a
praca, oraz cyklem o�miu aneksów bêd¹cych publikacjami prasowymi
o wskazanej uprzednio tematyce, u³o¿onymi w kolejno�ci ukazywania siê
(od sierpnia 2001 r. do maja 2004 r.). Co wiêcej, walorem pracy jest cykl
ujmuj¹cych fotografii zrobionych przez córkê Autora Morganê Vargas Llosê
w Izraelu, Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu wraz z dok³ad-
nym opisem ka¿dej z nich.

Autor w kolejnych rozdzia³ach odwo³uje siê do najbardziej aktualnych
problemów w relacjach izraelsko-palestyñskich, pocz¹wszy od wszechogar-
niaj¹cego terroryzmu, dotykaj¹cego przede wszystkim ludno�æ cywiln¹ po
obydwu stronach konfliktu, przez koncepcjê budowy muru, jak stwierdzaj¹
izraelscy genera³owie, wznoszonego w celach bezpieczeñstwa i minimali-
zacji ryzyka zamachów, przez jednostronno�æ pogl¹dów proizraelskich Sta-
nów Zjednoczonych, sytuacjê gospodarcz¹ i spo³eczn¹ Strefy Gazy i in-
nych miejscowo�ci, takich jak Hebron, Kalkilia czy nawet Betlejem, a¿ po
narastaj¹ce obawy w�ród w³adz Izraela o odrodzenie pacyfistycznych ru-
chów wewn¹trzpañstwowych i ich realny wp³yw na spo³eczeñstwo, dzia-
³alno�æ i stanowisko ortodoksyjnych ¯ydów � nieprzejednanych zwolen-
ników idei osadnictwa (jak ruch Gusz Emunim), ale i �sprawiedliw¹� izra-
elsk¹, propokojowo nastawion¹ lewicê. Llosa wyra�nie daje do zrozumie-
nia, ¿e jest zwolennikiem my�lenia, i¿ idei demokracji w Izraelu nie mo¿na
pogodziæ z budow¹ pañstwa jednolitego narodowo�ciowo, w innej za� kwe-
stii pisze: �[...] sadzê, ¿e wzglêdy bezpieczeñstwa nie odgrywaj¹ w tej spra-
wie g³ównej roli. I ¿e podstawowym choæ skrywanym powodem, dla które-
go Szaron wznosi barierê, jest chêæ zdobycia dla Izraela znacznej czê�ci
okupowanych terytoriów, odgrodzenia jednych miast arabskich od drugich,
tak by sta³y siê niemal gettami, i poszatkowania Zachodniego Brzegu
w taki sposób, ¿eby ewentualne pañstwo palestyñskie na tych terenach
urodzi³o siê na wpó³ uduszone, skazane na totalny bez³ad administracyjny
i ekonomiczny� (s. 45).

Mimo ¿e opracowanie Mario Vargasa Llosy nie stanowi typowego kom-
pendium wiedzy na temat konfliktu izraelsko-palestyñskiego, jest godne
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polecenia zarówno Odbiorcy niezorientowanemu w problematyce bliskow-
schodniej, jak i Odbiorcy biegle poruszaj¹cemu siê w tej p³aszczy�nie sto-
sunków miêdzynarodowych. Autor bowiem, mimo ¿e podejmuje zupe³nie
��wie¿¹� problematykê, która nie znalaz³a jeszcze szerszego opracowania,
stara siê równie¿ odnosiæ do wydarzeñ, które mia³y miejsce po 1948 roku,
a które stanowi¹ filar na tyle wa¿ny, ¿e bez odwo³ania do nich nie sposób
udzieliæ odpowiedzi na zadawane przez Autora pytania, miêdzy innymi
o fundamentalne kwestie przysz³o�ci Ziemi �wiêtej. Opracowanie to nie
stanowi wiêc tylko zwyk³ego opisu wydarzeñ historycznych, przyczyn,
przebiegu oraz skutków konfliktu, ale staje siê dosyæ wnikliw¹ i ciekaw¹
analiz¹ koncepcji �nowej polityki� Ariela Szarona. Jak pisze Llosa: �Bo
w Izraelu i Palestynie ¿yje siê mocniej ni¿ gdzie indziej, a czas mija zde-
cydowanie szybciej [...]. I mo¿e dlatego ten sp³achetek ziemi od czterech
tysiêcy lat ogl¹da wiêcej krwi i przejawów szaleñstwa ni¿ jakikolwiek inny
region �wiata� (s. 17).

Katarzyna Czornik
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Washington, D.C.
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Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, ze wzglêdu na szczególn¹
pozycjê zajmowan¹ przez to pañstwo na arenie miêdzynarodowej, stano-
wi jedno z kluczowych zagadnieñ wspó³czesnych stosunków miêdzynaro-
dowych. Jako takie doczeka³o siê licznych analiz, ogniskuj¹cych siê za-
zwyczaj albo wokó³ kwestii g³ównych za³o¿eñ i ogólnego zarysu owej poli-
tyki (w ujêciu przekrojowym b¹d� w wybranych okresach), albo te¿ na
poszczególnych jej aspektach. W tym drugim jednak¿e wypadku nie
wszystkie z owych bardziej szczegó³owych zagadnieñ doczeka³y siê w rów-
nym stopniu pog³êbionych, wszechstronnych i wyczerpuj¹cych opracowañ.
Jednym z takich rzadziej poruszanych przez badaczy obszarów amery-
kañskiej polityki zagranicznej s¹ wzajemne relacje Stanów Zjednoczonych
i pañstw Europy �rodkowej czy �rodkowo-Wschodniej. Ponadto wiêkszo�æ
badañ z tego zakresu cechuje swoista (przedmiotowa b¹d� podmiotowa)
fragmentaryczno�æ, przejawiaj¹ca siê w przedstawianiu jedynie pewnego
wycinka bardziej z³o¿onej rzeczywisto�ci. Brak natomiast kompleksowych,
dog³êbnych i wielow¹tkowych studiów owej, niezwykle istotnej z punktu
widzenia m³odych demokracji z centralnej i wschodniej czê�ci Europy, pro-
blematyki. Dlatego te¿ ka¿de opracowanie tego zagadnienia nale¿y uznaæ
za niezwykle cenne.

Monografia, której dotyczy niniejsza recenzja, jest owocem projektu
zatytu³owanego America�s New Allies realizowanego w ramach badañ New
European Democracies Project (NEDP) w Center for Strategic and Inter-
national Studies w Waszyngtonie. NEDP nosi³ uprzednio nazwê East Eu-
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rope Project1. Przemiany, jakie po 1989 roku mia³y miejsce w tej czê�ci Eu-
ropy, okaza³y siê jednak wykraczaj¹ce swymi konsekwencjami i sw¹ z³o-
¿ono�ci¹ poza obszar ich bezpo�redniego wystêpowania. W Europie Wschod-
niej dokona³y siê ogromne spo³eczne i polityczne przekszta³cenia skutku-
j¹ce wy³onieniem siê nowych demokracji o ró¿nym stopniu trwa³o�ci, nie-
mniej d¹¿¹cych do stania siê czê�ci¹ �wiatowego systemu gospodarczego
i bezpieczeñstwa. Spowodowa³o to konieczno�æ ukazania owych wydarzeñ
na szerszym ni¿ dotychczas tle, czego rezultatem by³a zarówno wspomnia-
na ju¿ zmiana nazwy projektu, jak i po³¹czenie go z Europe Program. Dziê-
ki temu zabiegowi, zakotwiczaj¹cemu badania nad regionem Europy
Wschodniej w szerszej paneuropejskiej agendzie, mo¿liwe sta³o siê osi¹-
gniêcie bardziej rozleg³ego, wszechstronnego i interdyscyplinarnego podej-
�cia do kwestii zarówno europejskich, jak i transatlantyckich relacji2.

Ogólny i pojemny tre�ciowo tytu³ ksi¹¿ki mo¿e sugerowaæ komplekso-
we, a tak¿e wielop³aszczyznowe ujêcie problematyki wzajemnych stosun-
ków Stanów Zjednoczonych i Europy �rodkowo-Wschodniej3. Jednak¿e
monografia autorstwa Janusza Bugajskiego i Ilony Teleki nie do koñca
spe³nia te oczekiwania. Skupia siê ona bowiem na ukazaniu owych rela-
cji w wybranym kontek�cie wschodnich rozszerzeñ Unii Europejskiej
i NATO oraz implikacji tych procesów dla stosunków transatlantyckich4.
Staje siê to dla Autorów punktem odniesienia dla próby dokonania ich szer-
szej oceny, wskazania obecnie wystêpuj¹cych uwarunkowañ determinu-
j¹cych ich podstawê, a tak¿e wyprowadzenia wniosków co do ich przy-
sz³o�ci.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ka¿da ze stron amerykañsko-europejskiego
dialogu znajduje siê obecnie w procesie przemian, choæ stopieñ ich zaawan-
sowania oraz przyczyny znacznie siê od siebie ró¿ni¹. W gruncie rzeczy
mo¿na je jednak sprowadziæ do wspólnego mianownika dynamicznie zmie-
niaj¹cej siê wspó³cze�nie rzeczywisto�ci miêdzynarodowej. Sytuacja pañstw
Europy �rodkowo-Wschodniej w ostatnich latach uleg³a zasadniczej zmia-
nie. Wraz z uzyskaniem, przynajmniej przez wiêkszo�æ z nich, statusu

1 W Przedmowie do ksi¹¿ki bêd¹cej przedmiotem recenzji nazwa ta ma postaæ:
East European Project (s. ix).

2 Zob. New European Democracies Project [http://americanhungarian.org/newsletters
/CSIS_new_project.pdf (9.11.2007)].

3 W recenzowanej monografii termin ten odnosi siê do Bu³garii, Republiki Cze-
skiej, Estonii, Wêgier, £otwy, Litwy, Polski, Rumunii, S³owacji i S³owenii. Zob. J. B u -
g a j s k i, I. Te l e k i: America�s New Allies: Central-Eastern Europe and the Transatlan-
tic Link. Washington D.C. 2006, s. 8.

4 Niemniej przyjêta perspektywa badawcza pozostaje zgodna z ogólnymi za³o¿e-
niami programu New European Democracies Project. Zob. New European Democra-
cies Project...
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cz³onka najwa¿niejszych miêdzynarodowych organizacji, pañstwa te otwo-
rzy³y zupe³nie nowy rozdzia³ w swej najnowszej historii. Osi¹gniêcie za-
k³adanych po obaleniu komunizmu strategicznych celów spowodowa³o
konieczno�æ wyznaczenia kolejnych, co nie zawsze okazuje siê prostym za-
daniem. Nowi cz³onkowie Unii Europejskiej w coraz wiêkszym stopniu trak-
towani s¹ jako licz¹cy siê uczestnicy stosunków miêdzynarodowych, obec-
nie jednak mierz¹ siê z powa¿nymi trudno�ciami wynikaj¹cymi z prób har-
monijnego u³o¿enia ich wzajemnych stosunków zarówno z Waszyngtonem,
jak i Bruksel¹.

Wobec nie mniej fundamentalnych dylematów stoj¹ tak¿e UE oraz
NATO. Ta pierwsza znajduje siê w fazie prób przekszta³cenia swego po-
tencja³u w realn¹ si³ê. Niemniej czynione w tym wzglêdzie wysi³ki nie przy-
nosz¹ jak dot¹d po¿¹danych rezultatów. Dopóki nie zostanie osi¹gniêty
wewnêtrzny konsens co do wszystkich aspektów sfery instytucjonalnej,
zasiêgu oraz docelowej formy integracji, Unia nie ma realnej szansy na
stanie siê, w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³o�ci, �wiatow¹ potêg¹ na od-
grywanie roli dzi� zarezerwowanej w zasadzie wy³¹cznie dla Stanów Zjed-
noczonych, i to pomimo ¿e UE wydaje siê posiadaæ niezbêdne w tym wzglê-
dzie atrybuty. Tak d³ugo jednak, jak nie zostan¹ one w³a�ciwie wykorzy-
stane, tak d³ugo Unia nie bêdzie w stanie wyj�æ poza sferê potencjalnych
mo¿liwo�ci. NATO z kolei musi przej�æ gruntown¹ transformacjê, przysto-
sowuj¹c¹ Pakt Pó³nocnoatlantycki do nowej geopolitycznej rzeczywisto�ci.
W przeciwnym razie bêdzie on stawaæ siê coraz bardziej nieefektywny,
a jego pozycja nieuchronnie ulegaæ bêdzie degradacji. Pomimo toczonej od
dawna na ten temat dyskusji brak jak na razie w tym wzglêdzie jedno-
znacznych rozstrzygniêæ.

Równie¿ Stany Zjednoczone nie s¹ dzi� tym samym pañstwem, jakim
by³y jeszcze do niedawna. Wraz z zakoñczeniem �zimnej wojny� i upad-
kiem systemu bipolarnego USA sta³y siê jedynym faktycznym supermo-
carstwem i pozycjê tê utrzymuj¹ po dzi� dzieñ, choæ nie brakuje opinii, i¿
supremacja USA niezmiennie zmierza do swego koñca. Faktem jest, ¿e
w ostatnich latach pañstwo to do�wiadczy³o kolejnego punktu zwrotnego
w swej najnowszej historii, który odmieni³ nie tylko jego oblicze, ale te¿
zawa¿y³ na ca³okszta³cie wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych. Nie
ma chyba wiele przesady w twierdzeniu, ¿e w politycznym sensie dzieñ
11 wrze�nia 2001 roku zapocz¹tkowa³ zupe³nie nowy okres najnowszej hi-
storii.

Te i inne zasygnalizowane zagadnienia znalaz³y swoje odzwierciedle-
nie w pracy Janusza Bugajskiego i Ilony Teleki, tote¿ przynajmniej czê-
�ciowe ich przytoczenie nie jest przypadkowe ani bezzasadne.

Monografia podzielona jest na cztery rozdzia³y, z których ka¿dy (z wy-
j¹tkiem pierwszego) zawiera przynajmniej kilka �ródtytu³ów, w ramach
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których, niekiedy, wyodrêbnione zosta³y bardziej szczegó³owe zagadnie-
nia.

Pierwszy, licz¹cy zaledwie kilka stron, rozdzia³ stanowi rodzaj wprowa-
dzenia (na co zreszt¹ wskazuje ju¿ sam jego tytu³) do poruszanych w mo-
nografii zagadnieñ. Autorzy starali siê w tym miejscu jedynie naszkico-
waæ niezbêdne t³o czynionych w dalszej kolejno�ci rozwa¿añ, tote¿ wiele
z zawartych tu uwag mo¿na uznaæ za do�æ ogólnikowe, tudzie¿ oczywi-
ste, choæ niew¹tpliwie wa¿ne i potrzebne z punktu widzenia omawianej
problematyki. Byæ mo¿e najwa¿niejsz¹ czê�æ tego rozdzia³u stanowi wska-
zanie piêciu obszarów o istotnym znaczeniu dla relacji pañstw Europy
�rodkowo-Wschodniej ze Stanami Zjednoczonymi po wschodnim rozsze-
rzeniu Unii Europejskiej. Przedstawiono je w postaci obszernych grup py-
tañ dotycz¹cych: wsparcia pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej dla Sta-
nów Zjednoczonych; wp³ywu cz³onkostwa w Unii Europejskiej na stosun-
ki UE z USA; efektu nastawienia antyamerykañskiego na relacjê USA
z pañstwami z tej czê�ci europejskiego kontynentu; pêkniêæ w polityce so-
lidarno�ci pomiêdzy pañstwami Europy �rodkowo-Wschodniej; prób podej-
mowanych przez Waszyngton w celu utrzymania polityki solidarno�ci
(s. 5�6). Odpowiedzi na bardziej szczegó³owe, postawione w ich ramach
pytania bêd¹ mia³y kluczowe znaczenie dla przysz³o�ci nie tylko stosun-
ków USA z jej nowymi sojusznikami, ale równie¿ dla ca³okszta³tu trans-
atlantyckich relacji.

Dwa kolejne rozdzia³y stanowi¹ przedmiotow¹ esencjê monografii.
Pierwszy z nich po�wiêcony zosta³ ca³emu spectrum zagadnieñ zwi¹zanych,
najogólniej rzecz ujmuj¹c, z czynionymi przez pañstwa Europy �rodko-
wo-Wschodniej próbami u³o¿enia ich relacji ze Stanami Zjednoczonymi,
NATO oraz z Uni¹ Europejsk¹ w sytuacji transatlantyckich podzia³ów.
Autorzy zauwa¿aj¹, ¿e wraz z zapocz¹tkowaniem prowadzonej przez stro-
nê amerykañsk¹ kampanii przeciwko globalnej sieci terrorystycznej trans-
atlantycki zwi¹zek poddawany jest powa¿nej próbie. Ogromne, pojawia-
j¹ce siê na tym tle ró¿nice pomiêdzy Waszyngtonem a stolicami niektó-
rych pañstw Europy Zachodniej przyczyni³y siê do ujawnienia bardziej
zasadniczych i wielop³aszczyznowych rozbie¿no�ci (s. 9). W obliczu roz-
d�wiêków w obrêbie transatlantyckich relacji pañstwa Europy �rodkowo-
-Wschodniej zaczê³y postrzegaæ siebie jako podmioty mog¹ce odegraæ po-
zytywn¹ rolê w ich ³agodzeniu. Otwarte pozostaje jednak pytanie o to, czy
zdo³aj¹ ud�wign¹æ ciê¿ar tego zadania i czy przypadkiem nie stan¹ siê
pomniejszymi graczami w�ród wiêkszych potêg lub te¿ czy nie przyczyni¹
siê do pog³êbienia siê ju¿ istniej¹cych podzia³ów w natowskim sojuszu
(s. 10). Pañstwa te w dalszym ci¹gu postrzegaj¹ Pakt Pó³nocnoatlantycki
jako najwa¿niejszego gwaranta europejskiego bezpieczeñstwa (s. 10), po-
zostaj¹c jednak �wiadomymi potrzeby jego g³êbokiej transformacji wyni-
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kaj¹cej z odmiennych uwarunkowañ miêdzynarodowych. Jednocze�nie nie
chc¹ one, aby NATO i UE wzajemnie z sob¹ rywalizowa³y b¹d� dublowa³y
pe³nione przez siebie funkcje. Przeciwnie, wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e obie
strony s¹ sobie potrzebne. K³ad¹ nacisk na niepodzielno�æ NATO i Unii
Europejskiej w ich rolach z dziedziny bezpieczeñstwa (s. 23). Zgodnie
z tym punktem widzenia, bez silnej transatlantyckiej wiêzi europejska jed-
no�æ jest powa¿nie os³abiona, natomiast transatlantyckie relacje za³amu-
j¹ siê pod wp³ywem podzielonej i s³abej Unii Europejskiej (s. 23). W dal-
szym ci¹gu jednak brak wyra�nego zdefiniowania relacji pomiêdzy NATO
i Uni¹ Europejsk¹ zarówno w sferze politycznej, jak i wojskowej, i to po-
mimo czynionych wysi³ków zmierzaj¹cych do zmiany tego stanu rzeczy
(s. 27).

Stawianym przez Autorów pytaniom o kierunek niezbêdnej ewolucji
NATO towarzysz¹ szeroko omawiane kwestie zwi¹zane z kondycj¹ i przy-
sz³o�ci¹ Unii Europejskiej. Nie mo¿na nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem, i¿
pomimo proceduralnego i operacyjnego postêpu UE nadal daleka jest od
osi¹gniêcia spójnej politycznej i wojskowej to¿samo�ci z jedn¹ polityk¹ ze-
wnêtrzn¹ i bezpieczeñstwa (s. 26), a tym samym trudno postrzegaæ j¹
w kategoriach realnej, przynajmniej w tym wymiarze, przeciwwagi dla Sta-
nów Zjednoczonych. Ca³y czas jest to struktura pod wieloma wzglêdami
s³aba, która w du¿ej mierze wytraca sw¹ energiê na instytucjonalne dys-
puty zamiast faktycznie wzmacniaæ sw¹ zdolno�æ do efektywnego dzia³a-
nia. Nieudane przyjêcie traktatu konstytucyjnego i towarzysz¹ce temu py-
tania o przysz³o�æ Unii stanowi¹ dla niej w tym wzglêdzie dodatkowe ob-
ci¹¿enie.

Zwraca uwagê po�wiêcenie znacznej czê�ci drugiego rozdzia³u polity-
kom zagranicznym i bezpieczeñstwa pañstw Europy �rodkowo-Wschod-
niej, a w tym kontek�cie szczególnie zagadnieniom zwi¹zanym z ich rol¹
w Unii Europejskiej oraz stosunkami z dotychczasowymi pañstwami cz³on-
kowskimi, kwesti¹ Rosji oraz wschodnim wymiarem UE.

W trzecim rozdziale Autorzy analizie poddaj¹ wybrane aspekty trans-
atlantyckich powi¹zañ, miêdzy innymi relacje pomiêdzy Stanami Zjedno-
czonymi i Uni¹ Europejsk¹ oraz stanowisko pañstw Europy �rodkowo-
-Wschodniej wobec stosunków transatlantyckich. Zw³aszcza ta ostatnia
kwestia, z uwagi na tematykê pracy, doczeka³a siê obszernego przegl¹du.
Autorzy zwracaj¹ uwagê na przyczyny szczególnej wiêzi ³¹cz¹cej Stany
Zjednoczone i pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej, nie bez racji zauwa-
¿aj¹c, ¿e w�ród tych drugich wizerunek USA kszta³towany jest przede
wszystkim przez pryzmat zimnej wojny i jej bezpo�rednich nastêpstw
(s. 57). W regionie tym Stany Zjednoczone postrzegane by³y jako bastion
przeciwko komunizmowi i sowieckiemu ekspansjonizmowi, a tak¿e jako
symbol wolno�ci, demokracji i narodowej niepodleg³o�ci (s. 57). Równie¿
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teraz pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej dostrzegaj¹ realne korzy�ci
p³yn¹ce z bliskiego sojuszu z USA, dlatego staraj¹ siê owe szczególne, ³¹-
cz¹ce je z Waszyngtonem stosunki podtrzymywaæ i rozwijaæ. W przysz³o-
�ci jednak prawdopodobnie wzajemne relacje w wiêkszym stopniu bêd¹ siê
opieraæ na pragmatycznych wyborach i pañstwowych interesach ni¿ na
historycznych powi¹zaniach i narodowej wdziêczno�ci (s. 64). Ju¿ w chwili
obecnej poparcie udzielane przez pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej
dla prowadzonej przez Stany Zjednoczone polityki nie ma charakteru bez-
krytycznego, bezwarunkowego, niezmiennego i jednakowego zarówno
w skali regionu, jak i w ramach poszczególnych pañstw. Autorzy czyni¹
tê ciekaw¹ kwestiê przedmiotem swych badañ, a jednocze�nie próbuj¹ uzy-
skaæ odpowied� na pytanie o perspektywiczn¹ wiarygodno�æ i skuteczno�æ
nowych amerykañskich sojuszników, tym bardziej ¿e sojusz ze Stanami
Zjednoczonymi ma równie¿ swoj¹ cenê. Dla m³odych europejskich demo-
kracji oznaczaæ on bowiem mo¿e coraz wiêksze uwik³anie ich w pog³êbia-
j¹ce siê transatlantyckie rozbie¿no�ci � ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami. Tymczasem pañstwa Europy �rodkowo-Wschodniej nie chc¹ byæ sta-
wianie przed konieczno�ci¹ dokonania wyboru pomiêdzy Ameryk¹ i Eu-
rop¹. Co wiêcej, uwa¿aj¹, ¿e taki wybór by³by dla wszystkich szkodliwy.
W przekonaniu tych¿e pañstw korzystniejsze od opowiadania siê po któ-
rej� ze stron jest znalezienie drogi wzajemnej wspó³pracy. Nowi sojusznicy
optuj¹ zatem za silniejsz¹ i bardziej zjednoczon¹ Europ¹, która uzupe³-
nia³aby NATO i Stany Zjednoczone, a nie konkurowa³a z Paktem Pó³noc-
noatlantyckim czy te¿ os³abia³a go w kwestiach zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem (s. 73).

Podjêta przez Autorów próba nakre�lenia obrazu wzajemnych stosun-
ków pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi a Uni¹ Europejsk¹ prowadzi do
do�æ pragmatycznych wniosków co do ich przysz³ego charakteru. Pomimo
sporej dozy wzajemnej podejrzliwo�ci i ca³ej gamy spornych kwestii wspó³-
praca ta mo¿liwa jest do zrealizowania, choæ w wiêkszym stopniu podyk-
towana bêdzie ona zapewne konieczno�ci¹ i potrzeb¹ ni¿ chêci¹. Janusz
Bugajski i Ilona Teleki zgadzaj¹ siê z pogl¹dem, ¿e owe stosunki pozosta-
n¹ asymetryczne z uwagi na posiadanie przez Waszyngton globalnych in-
teresów oraz nieporównywalnej potêgi militarnej. Jednak¿e w wielu przy-
padkach Stany Zjednoczone bêd¹ potrzebowa³y Unii Europejskiej jako dy-
plomatycznego i ekonomicznego gracza, generatora stabilno�ci w rozsze-
rzaj¹cej siê Europie i dodatkowego gwaranta bezpieczeñstwa poza stref¹
europejsk¹ (s. 64). Ma³o prawdopodobne, aby USA uzna³y UE jako rów-
n¹ sobie si³ê i zdecydowa³y siê nadaæ wzajemnej wspó³pracy instytucjo-
nalny wymiar (s. 64). Waszyngton nadal bêdzie postrzegaæ Uniê Euro-
pejsk¹ jako potencjalnie efektywn¹ regionaln¹ organizacjê, która mo¿e wy-
wieraæ namacalny wp³yw w rozszerzaj¹cej siê Europie, g³ównie przez eko-

20 Studia Politicae...



306 Recenzje i omówienia

nomiczne i dyplomatyczne instrumenty, a przede wszystkim przez sam bo-
dziec cz³onkostwa w niej (s. 64). Szczególnie du¿e oczekiwania wzglêdem
poprawy wzajemnych amerykañsko-unijnych relacji wi¹zano z drug¹ ka-
dencj¹ prezydenta Busha, jednak¿e nie wszystkie z nich zosta³y zrealizo-
wane.

Tre�æ czwartego rozdzia³u wype³niona zosta³a podsumowaniami, ale
przede wszystkim wnioskami i zaleceniami odno�nie do polityki USA wzglê-
dem poszerzonej Unii Europejskiej oraz pañstw Europy �rodkowo-Wschod-
niej, przy czym w ramach tej drugiej p³aszczyzny wyodrêbniono a¿ dzie-
siêæ bardziej szczegó³owych obszarów tematycznych. Czyni to ostatni roz-
dzia³ najbardziej twórcz¹ i oryginaln¹ czê�ci¹ monografii, która choæ sil-
nie osadzona w realiach dnia dzisiejszego, swym wyd�wiêkiem odnosi siê
do przysz³o�ci. Diagnoza obecnej sytuacji w analizowanym obszarze sta-
nowi dla badaczy swoisty asumpt do przedstawienia w³asnych pog³êbio-
nych rozwa¿añ i refleksji. Tym samym dopiero czas, jaki up³ynie od prze-
prowadzenia badañ i opublikowania monografii, poka¿e, czy zawarte
w niej sugestie okaza³y siê s³uszne, zak³adaj¹c oczywi�cie, ¿e przynajmniej
czê�æ z nich zostanie wprowadzona w ¿ycie. Na pewno jednak warte s¹
one rozwa¿enia tym bardziej, ¿e przysz³y charakter relacji Stanów Zjed-
noczonych z pañstwami Europy �rodkowo-Wschodniej nie jest bynajmniej
spraw¹ oczywist¹ i przes¹dzon¹. Ta mocno skupiona na obecnym wymia-
rze owych stosunków pozycja cechuje siê niezwyk³¹ aktualno�ci¹, a zara-
zem perspektywiczn¹ orientacj¹.

Dominuj¹c¹ osi¹ rozwa¿añ Autorzy uczynili problematykê zwi¹zan¹
z bezpieczeñstwem oraz polityk¹ zagraniczn¹ zarówno Stanów Zjednoczo-
nych i Unii Europejskiej, jak i pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej, po-
szerzaj¹c j¹ jednak niekiedy o odwo³ania do innych, byæ mo¿e nie zawsze
bezpo�rednio z sob¹ powi¹zanych, ale niew¹tpliwie wzajemnie implikuj¹-
cych siê p³aszczyzn. Pojawiaj¹ siê jednak one na marginesie g³ównego dys-
kursu jako uzupe³nienie czy te¿ niezbêdne wyja�nienie omawianych pierw-
szoplanowych zagadnieñ, co ma na celu zachowanie spójno�ci i logiki pro-
wadzonego wywodu. Sprawia to, i¿ wiele niezwykle ciekawych oraz do-
nios³ych, dla ogó³u problematyki, kwestii zosta³o jedynie zasygnalizowa-
nych, bez szerszego ich obja�niania. Choæ niew¹tpliwie by³ to celowy za-
bieg Autorów, uzasadniony przyjêt¹ perspektyw¹ badawcz¹, mo¿e budziæ
jednak uczucie pewnego niedosytu, a zarazem staæ siê zachêt¹ i wskazówk¹
do poszerzenia prowadzonych badañ o kolejne obszary problemowe. Pew-
nym wyja�nieniem tego stanu rzeczy mo¿e byæ informacja zawarta
w przedmowie monografii, zgodnie z któr¹ zaplanowane zosta³o opubli-
kowanie poszerzonej wersji tych¿e badañ skupiaj¹cych siê na szczegó³owym
podej�ciu do poszczególnych pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej oraz ich
relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Uni¹ Europejsk¹ oraz NATO (s. ix). Sami
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badacze za� podkre�laj¹, ¿e celem, jaki przy�wieca³ im podczas tworzenia
tej monografii, by³o lepsze poinformowanie decydentów politycznych o po-
wodach i konsekwencjach silniejszej albo s³abszej transatlantyckiej wiêzi
i o roli, jak¹ mog¹ w tym procesie odegraæ nowi amerykañscy sojusznicy
(s. 89).

Momentami ksi¹¿ka mo¿e sprawiaæ wra¿enie do�æ nierównej i ogólni-
kowej, a czasem równie¿ chaotycznej, jakby spisywanej �na gor¹co�. Nie-
mniej te drobne mankamenty nie powinny przes³oniæ niew¹tpliwych wa-
lorów monografii, dlatego te¿, podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ j¹ za niezwy-
kle cenny g³os w dyskusji oraz dobre wprowadzenie do bardzo ciekawej,
ale i trudnej problematyki. Autorom natomiast nale¿y siê uznanie za ro-
zeznanie, wyczucie i znawstwo, z jakim podchodz¹ do poruszanych przez
siebie zagadnieñ.

Justyna Tomala-Wawrowska

20*



Patrycja Domejko-Kozera:
Polityka bezpieczeñstwa Hiszpanii w latach 1992�2004

Warszawa 2006, 113 s.

Lata dziewiêædziesi¹te XX wieku to okres znacz¹cych zmian na are-
nie miêdzynarodowej, a w szczególno�ci na Starym Kontynencie. Impli-
kacje zakoñczenia zimnej wojny, a przede wszystkim: za³amanie siê bloku
wschodniego w okresie Jesieni Ludów, pokojowe zjednoczenie Niemiec oraz
rozpad Zwi¹zku Radzieckiego wp³ynê³y na przyspieszenie procesu scala-
nia Europy pod wzglêdem polityczno-militarnym oraz gospodarczym. Waga
tych wydarzeñ mia³a i nadal ma ogromny wp³yw na ewolucjê polityki za-
granicznej oraz bezpieczeñstwa pañstw europejskich.

Hiszpania przez blisko czterysta lat �wiadomie odrzuca³a �rodowisko
zewnêtrzne, zwracaj¹c siê ku wewnêtrznym problemom i wykazuj¹c ma³e
zainteresowanie otaczaj¹cym j¹ �wiatem. Jednocze�nie przez czterdzie�ci
lat polityka zagraniczna tego pañstwa determinowana by³a specyficznym
uk³adem stosunków wewnêtrznych oraz mocnymi tendencjami izolacjoni-
stycznymi. Po II wojnie �wiatowej, ze wzglêdu na charakter systemu spo-
³eczno-politycznego oraz bliskie wiêzi z niemieck¹ Rzesz¹, zosta³a potêpiona
przez resztê Europy i �wiat. Tendencje te spotêgowa³o specyficzne po³o¿e-
nie geograficzne Hiszpanii: oddzielona pasmem Pirenejów od pozosta³ych
pañstw europejskich, zyska³a miano �España es diferente� (�Hiszpania jest
odmienna�), które ¿ywe by³o zarówno w�ród samych Hiszpanów, jak i za
granic¹1. Dopiero po �mierci gen. Francisco Franco wytworzy³a siê w Hisz-
panii nowatorska wizja europeizmu, który rozpocz¹³ siê od budowania no-
wych relacji z pañstwami Europy, a¿ do osi¹gniêcia g³ównego celu, jakim

1 G. B e r n a t o w i c z: Droga Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wspólnej Europy. War-
szawa 1991, s. 23.
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by³o wprowadzenie Hiszpanii do Wspólnot Europejskich. Jednocze�nie de-
mokratyczne rz¹dy tego pañstwa podkre�la³y, i¿ nie mo¿na limitowaæ hisz-
pañskiej aktywno�ci w innych obszarach. Jak t³umaczy Gra¿yna Berna-
towicz, takie rozwi¹zanie oznacza³o kontynuacjê kursu atlantyckiego, na-
wi¹zanie stosunków z krajami Europy Wschodniej oraz zró¿nicowanie sto-
sunków z krajami Bliskiego Wschodu2.

Praca Patrycji Domejko-Kozery koncentruje siê na omówieniu polity-
ki bezpieczeñstwa Hiszpanii w latach 1992�2004. Przyjêta przez Autor-
kê cezura pocz¹tkowa � rok 1992, to czas, kiedy przedstawiciele rz¹du
hiszpañskiego podpisali ostatnie z Porozumieñ Koordynacyjnych dotycz¹-
cych kwestii przyst¹pienia Hiszpanii do NATO. Jednocze�nie data ta zwi¹-
zana jest z powo³aniem do ¿ycia Unii Europejskiej przez podpisanie trak-
tatu z Maastricht, w którym zosta³y tak¿e przedstawione g³ówne cele
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa pañstw cz³onkowskich.
Rok 1992 to jeszcze jedno wa¿ne wydarzenie dla Hiszpanii, a mianowicie
Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Jak podkre�la Ma³gorzata Pa�dziora,
by³ to czas, kiedy �wiat zorientowa³ siê, ¿e pañstwo to le¿y w po³udniowej
Europie, a nie w pó³nocnej Afryce3. Za cezurê koñcow¹ Autorka przyjê³a
rok 2004, kiedy to zamachy z 11 marca wp³ynê³y na reorientacjê w poli-
tyce bezpieczeñstwa Hiszpanii. Wraz z doj�ciem do w³adzy Hiszpañskiej
Socjalistycznej Partii Robotniczej nast¹pi³o odej�cie od bliskiego sojuszu
z USA na rzecz powrotu do �tradycyjnych� osi hiszpañskiej polityki zagra-
nicznej.

Ksi¹¿ka podzielona jest na cztery rozdzia³y. W pierwszym z nich (Cha-
rakterystyka g³ównych tendencji w polityce bezpieczeñstwa Hiszpanii
w latach 1975�1992) Autorka zaznajamia Czytelnika z najwa¿niejszy-
mi tendencjami w polityce bezpieczeñstwa Hiszpanii w latach 1975�1992.
W rozdziale tym zosta³y przedstawione stosunki Hiszpanii z USA, które
odgrywa³y strategiczne miejsce w hiszpañskiej polityce bezpieczeñstwa po
II wojnie �wiatowej. Autorka omawia relacje Stanów Zjednoczonych z izo-
lowanym na arenie miêdzynarodowej re¿imem gen. Francisco Franco oraz
kwestie baz amerykañskich na terytorium Hiszpanii. W dalszej kolejno�ci
zosta³ zaprezentowany rozwój wspó³pracy pomiêdzy hiszpañskim rz¹dem
a Sojuszem Pó³nocnoatlantyckim oraz kontrowersje zwi¹zane z przyst¹-
pieniem Hiszpanii do NATO oraz uczestnictwem w nim. Za ciekawostkê
mo¿na uznaæ fakt, i¿ dokumenty akcesyjne zosta³y przed³o¿one 30 maja

2 Ibidem, s. 25.
3 M. P a � d z i o r a: Idea zjednoczenia politycznego i kulturalnego Europy w kon-

cepcjach politycznych Kataloñskiej Koalicji Convèrgencia i Unió. W: Stosunki miêdzy-
narodowe w Europie na prze³omie XX i XXI wieku. Red. J. P r z e w ³ o c k i, M. S t o -
l a r c z y k. Katowice 2002, s. 147.
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1982 roku w niedzielê. Wynika³o to z obawy przed zwyciêstwem socjali-
stów w nadchodz¹cych wyborach i ponownym otwarciem debaty nad cz³on-
kostwem Hiszpanii w NATO (s. 20). W rozdziale tym Autorka charaktery-
zuje tak¿e historiê powstania i funkcjonowania UZE oraz trudno�ci przy-
st¹pienia do jej struktur Hiszpanii. Poza opcj¹ atlantyck¹ i europejsk¹ zo-
sta³a tu równie¿ przedstawiona polityka �ródziemnomorska przez pryzmat
relacji Madrytu z pañstwami Maghrebu za rz¹dów kolejnych gabinetów
w latach 1977�1992.

Rozdzia³ drugi ksi¹¿ki (Hiszpania wobec NATO i USA 1992�2004)
dotyczy stosunków Hiszpanii z Sojuszem Pó³nocnoatlantyckim w latach
1992�2004. Przedstawiona zosta³a ewolucja postawy Hiszpanii wobec So-
juszu, z uwzglêdnieniem takich wydarzeñ, jak: zmiana roli i zadañ NATO
po zimnej wojnie, aspiracje by³ych cz³onków Uk³adu Warszawskiego do
uczestnictwa w strukturach euroatlantykich czy wreszcie przychylno�æ ze
strony hiszpañskich socjaldemokratów w sprawie pe³nego uczestnictwa ich
kraju w Sojuszu. Zosta³a tu równie¿ podjêta kwestia wspó³pracy hiszpañ-
sko-amerykañskiej, której wyrazem by³o wsparcie ze strony Hiszpanii
w walce z terroryzmem miêdzynarodowym oraz udzia³ w misji stabiliza-
cyjnej w Iraku. Autorka przedstawi³a tu tak¿e aktywno�æ Hiszpanii na fo-
rum Sojuszu w odniesieniu do obszaru �ródziemnomorskiego przez zaini-
cjowanie Dialogu �ródziemnomorskiego NATO, który oprócz wymiaru po-
litycznego i wojskowego obj¹³ wspó³pracê pañstw miêdzy innymi w dzie-
dzinie: nauki, �rodowiska czy informacji.

Rozdzia³ trzeci (Hiszpania a kszta³towanie siê polityki bezpieczeñstwa
i obrony zjednoczonej Europy) opisuje proces kszta³towania siê Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej oraz próbê wy-
pracowania przez jej cz³onków Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obro-
ny. Autorka przedstawi³a wsparcie oraz wk³ad Madrytu w rozwój tych
przedsiêwziêæ. Zosta³ tu równie¿ scharakteryzowany proces modernizacji
hiszpañskich si³ zbrojnych oraz uczestnictwo Hiszpanii w wielonarodowych
si³ach europejskich: Eurokorpus, Eurofor czy Euromarfor. Autorka omó-
wi³a tak¿e kwestiê tak zwanej nowej polityki �ródziemnomorskiej Unii Eu-
ropejskiej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wp³yw Hiszpanii na sformu³o-
wanie �Deklaracji barceloñskiej�, która wed³ug Patrycji Domejko-Kozery,
�stanowi³a pocz¹tek globalnego, kompleksowego Partnerstwa Euro�ród-
ziemnomorskiego, nazywanego te¿ Procesem Barceloñskim, obejmuj¹cego
dwu- i wielostronne stosunki UE z tym regionem� (s. 82).

Ostatni, czwarty rozdzia³ pracy (Hiszpania a kraje Maghrebu) zosta³
po�wiêcony relacjom miêdzy nimi. Rozdzia³ ten zas³uguje na szczególn¹
uwagê, gdy¿ �Region Morza �ródziemnego i stosunki z krajami jego po³u-
dniowego wybrze¿a zawsze zajmowa³y istotne miejsce w hiszpañskiej po-
lityce zagranicznej. Tradycyjnie choæ ze zmiennym powodzeniem, d¹¿y³a
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ona do pe³nienia roli pomostu miêdzy Zachodem i �wiatem arabskim [...]�4.
Zosta³y w nim wyja�nione przyczyny niestabilno�ci sytuacji w Afryce Pó³-
nocnej. Do najpowa¿niejszych zagro¿eñ politycznych Autorka zalicza: brak
rz¹dów i struktur demokratycznych w pañstwach Maghrebu oraz spory
terytorialne, które poró¿ni³y pañstwa regionu (problem Sahary Zachod-
niej oraz Ceuty i Melilli). W�ród pozosta³ych grup zagro¿eñ wymienia nie-
bezpieczeñstwa o charakterze: militarnym (s. 90), spo³eczno-ekonomicznym
i demograficznym (s. 91�92). W rozdziale tym zosta³y tak¿e przedstawione
interesy Madrytu w dziedzinie miêdzy innymi: polityki, bezpieczeñstwa,
ekonomii czy energetyki z takimi pañstwami Afryki Pó³nocnej jak: Maro-
ko, Algieria, Libia, Tunezja i Mauretania. Najwa¿niejsze jednak znacze-
nie Autorka przypisuje stosunkom hiszpañsko-marokañskim i wspó³pracy
na tym tle ze wzglêdu na ¿¹dania rewindykacyjne Maroka wobec dwóch
hiszpañskich enklaw: Ceuty i Melilli, konflikt o Perejil czy problem niele-
galnych imigrantów marokañskich w Hiszpanii.

Uwa¿am, ¿e omawiana ksi¹¿ka ma du¿e znaczenie poznawcze, gdy¿
podjêta w niej tematyka nie ma wiêkszego omówienia w literaturze pol-
skiej. Zalet¹ ksi¹¿ki jest równie¿ wielo�æ �róde³ i materia³ów, przede wszyst-
kim: dokumentów, opracowañ zwartych oraz artyku³ów hiszpañskojêzycz-
nych. Ponadto struktura pracy jest bardzo spójna dziêki zachowaniu zwi¹z-
ków pomiêdzy rozdzia³ami.

Publikacja ta jednak zosta³a po�wiêcona jedynie zewnêtrznym czyn-
nikom polityki bezpieczeñstwa Hiszpanii. Takie ujêcie mo¿e dziwiæ, zw³asz-
cza ¿e bezpieczeñstwo wewnêtrzne Hiszpanii jest stale zagro¿one miêdzy
innymi przez terroryzm separatystyczny ETA5. W pracy zabrak³o równie¿
kwestii aktywno�ci pañstwa hiszpañskiego w dziedzinie bezpieczeñstwa
na forum innych organizacji miêdzynarodowych, takich jak: OBWE czy
ONZ. Podobnie nie zosta³ szerzej omówiony problem Gibraltaru, który we-
d³ug Patrycji Domejko-Kozery stanowi specyficzny element polityki bez-
pieczeñstwa Hiszpanii i zas³uguje na odrêbne opracowanie. Uzupe³nienie
monografii o wskazane zagadnienia wp³ynê³oby na wzbogacenie tre�ci
merytorycznej pracy i pozwoli³oby rozpatrywaæ politykê bezpieczeñstwa
Hiszpanii z szerszej perspektywy.

Podsumowuj¹c, Polityka bezpieczeñstwa Hiszpanii w latach 1992�
2004 jest niew¹tpliwie jedn¹ z wyró¿niaj¹cych siê pozycji na polskim rynku

4 G. B e r n a t o w i c z: Droga Grecji..., s. 136.
5 W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada Unii Europejskiej ustali³a listê 13 organizacji

terrorystycznych, których zwalczanie stanie siê obowi¹zkiem ka¿dego pañstwa cz³on-
kowskiego Unii Europejskiej. W przyjêtym dokumencie hiszpañska organizacja se-
paratystyczna ETA zosta³a po raz pierwszy oficjalnie nazwana przez pañstwa Unii
Europejskiej organizacj¹ terrorystyczn¹. A. W ó j c i k: Priorytety prezydencji hiszpañ-
skiej w Unii Europejskiej. 11 lipca 2002.
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ksiêgarskim, po�wiêconym tej problematyce. Ksi¹¿ka napisana jest w spo-
sób przejrzysty, prostym jêzykiem, co sprawia, ¿e po pracê mog¹ siêgn¹æ
nie tylko specjali�ci, ale tak¿e mniej wykwalifikowani odbiorcy.

Dominika Æwiêczek



Pañstwa Afryki Zachodniej
T. 1: Fakty � problemy stabilizacji i rozwoju �

polskie kontakty
Red. Zygmunt £azowski
Warszawa 2006, 456 s.

Có¿ wiemy o Afryce? To kontynent tak bliski Europie, a jednocze�nie
tak daleki. Afryka kojarzy nam siê z nieustannie toczonymi wojnami, kon-
fliktami zbrojnymi, g³odem, bied¹, zacofaniem gospodarczym i niekorzyst-
nym klimatem. Zazwyczaj wiemy tyle, ile przekazuj¹ nam kieruj¹ce siê
stereotypami media, kreuj¹ce Afrykê jako kontynent w stanie upadku po-
lityczno-gospodarczego.

Jak pisze Ryszard Kapu�ciñski w Hebanie: �Afryka � prze�ladowana
i bezbronna � zosta³a wyludniona, zniszczona zrujnowana [...]. Ale naj-
bardziej bolesne i trwa³e �lady pozostawi³a ta epoka w pamiêci i �wiado-
mo�ci Afrykanów: wieki pogardy, upokorzeñ i cierpieñ wytworzy³y w nich
kompleks ni¿szo�ci...� Prawie wszystkie wspó³cze�nie istniej¹ce afrykañ-
skie pañstwa s¹ pozosta³o�ci¹ epoki kolonialnej, co stanowi przyczynê ich
problemów, w szczególno�ci licznych wojen i konfliktów zbrojnych. Jed-
nak¿e w chwili obecnej nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e jest to czê�æ �wia-
ta o ogromnym potencjale ludno�ciowym, maj¹ca najwy¿szy przyrost na-
turalny na �wiecie. Naukowcy przewiduj¹, ¿e oko³o 2050 roku co pi¹ty
mieszkaniec globu bêdzie Afrykaninem. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ,
o nieeksploatowanych do tej pory bogactwach naturalnych Czarnego L¹du,
którymi Afryka dysponuje.

Niewielka liczba polskich pracowników naukowych, dziennikarzy
i publicystów bada wspó³czesne �problemy� tego rozleg³ego kontynentu.
Dlatego te¿ w polskiej literaturze przedmiotu jest stosunkowo ma³o opra-
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cowañ naukowych z zakresu stosunków miêdzynarodowych dotycz¹cych
Czarnego L¹du. Za przewodni¹ mo¿na uznaæ pracê Stosunki miêdzyna-
rodowe w Afryce pod red. Jana J. Milewskiego i Wies³awa Lizaka (War-
szawa 2002 r.) oprócz tego warto zwróciæ uwagê na pozycje Andrzeja Bart-
nickiego, Jerzego Prokopczuka i R. Kapu�ciñskiego. Niewiele jest tak¿e
opracowañ stricte dotycz¹cych stosunków Polski z regionem afrykañskim,
takich jak Kontakty polsko-afrykañskie. Przesz³o�æ � tera�niejszo�æ � przy-
sz³o�æ. �Forum Politologiczne� 2005, T. 3 pod red. A. ¯ukowskiego.

Ksi¹¿ka pod red. Zygmunta £azowskiego jest jedn¹ z niewielu publi-
kacji na polskim rynku wydawniczym zajmuj¹cych siê szczegó³owym opra-
cowaniem problemów regionu Afryki Zachodniej. Zygmunt £azowski po-
mimo tego, ¿e jest z wykszta³cenia lekarzem, wyda³ liczne naukowe pu-
blikacje na temat Afryki, w tym dotycz¹ce zw³aszcza Nigerii.

Ksi¹¿ka jest zbiorem artyku³ów wybitnych pracowników naukowych,
dziennikarzy oraz innych specjalistów zajmuj¹cych siê �problemami� Afry-
ki. W zwi¹zku z tym mo¿na zaobserwowaæ wiele odmiennych od siebie
punktów widzenia, pogl¹dów, ró¿ne podej�cia metodologiczne, ró¿n¹ oce-
nê tych samych zjawisk. Ksi¹¿ka jest podzielona na dwie czê�ci: ogóln¹:
�Pañstwa Afryki Zachodniej � ich rola i miejsce w polityce miêdzynaro-
dowej�, �Zagro¿enia i problemy Afryki Zachodniej�, �Polska a kraje Afryki
Zachodniej�, �Trudne partnerstwo� i szczegó³ow¹ bêd¹c¹ zapowiedzi¹ ko-
lejnego tomu: Nigeria.

Afryka Zachodnia jest regionem kontynentu maj¹cym swoiste uwarun-
kowania geograficzne oraz polityczne. W jej sk³ad wchodzi 16 krajów (Be-
nin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali,
Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Wyspy Zielonego
Przyl¹dka, wybrze¿e Ko�ci S³oniowej). Jest ona równie¿ odrêbnym regio-
nem w instytucjach ONZ, a tak¿e w ramach funkcjonuj¹cych w Afryce we-
wnêtrznych klasyfikacji pañstw miêdzy innymi w Unii Afrykañskiej (s. 26).

Autorzy publikacji bardzo precyzyjnie opisuj¹ miêdzynarodowe powi¹-
zania Afryki Zachodniej czêsto z perspektywy ca³ego kontynentu, a tak¿e
najistotniejsze zagro¿enia i problemy nêkaj¹ce ów region, jak równie¿ part-
nerstwo Polski z regionem zachodnioafrykañskim. Jak pisze we wprowa-
dzeniu Wies³aw Lizak: �Publikacja [...] stanowi próbê ukazania z polskiej
perspektywy tematyki afrykañskiej� (s. 31).

Rozdzia³ pierwszy dotyczy miêdzynarodowej polityki pañstw Afryki
Zachodniej. Punktem wyj�cia jest polityka najwiêkszych mocarstw kolo-
nialnych w tym regionie � Francji i Wielkiej Brytanii. Oba te pañstwa
nadal utrzymuj¹ �cis³e zwi¹zki polityczne i gospodarcze z by³ymi kolonia-
mi, pierwsze w ramach Miêdzynarodowej Organizacji Krajów Frankofoñ-
skich, drugie za� � w ramach Wspólnoty Narodów. Uwaga Autorów sku-
piona jest g³ównie na polityce miêdzynarodowej okresu pozimnowojenne-
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go. Jest to bardzo cenne ze wzglêdu na ma³¹ liczbê polskich opracowañ
tego tematu. Nastêpnie zosta³a poddana analizie polityka USA i UE. Poli-
tyka UE wobec Afryki Zachodniej zosta³a scharakteryzowana przez pry-
zmat przede wszystkim polityki wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfi-
ku (AKP). Podkre�lono, ¿e polityka UE wobec Afryki wchodzi w zakres
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa. Wszelkie decyzje stra-
tegiczne podejmuje Rada Europejska. Warto zaznaczyæ w tym miejscu, ¿e
pomoc Wspólnot Europejskich i pañstw cz³onkowskich stanowi a¿ po³owê
ca³ej pomocy dla Afryki. Kraje UE przeznaczaj¹ na ten cel �rednio 0,51%
swojego PKB (s. 247).

Po czê�ci po�wiêconej polityce miêdzynarodowej nastêpuje prezenta-
cja najwa¿niejszych problemów i zagro¿eñ pañstw Afryki Zachodniej. Au-
torzy skupiaj¹ siê g³ównie na problemie konfliktów zbrojnych. Warto pod-
kre�liæ, i¿ Afryka Zachodnia w przeciwieñstwie do innych czê�ci kontynentu
nie by³a rejonem konfliktogennym (z wyj¹tkiem nigeryjskiej wojny lat sie-
demdziesi¹tych XX w. w bogatej w z³o¿a ropy Biafrze). Sytuacja zmieni³a
siê w latach dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia, gdy wybuch³y wojny
w Liberii i Sierra Leone. W rozdziale tym scharakteryzowano równie¿ kon-
flikt na Wybrze¿u Ko�ci S³oniowej oraz wygasaj¹cy obecnie w tym regio-
nie problem uchod�stwa, praw cz³owieka oraz nowe zagro¿enie, jakim jest
epidemia AIDS.

Wa¿n¹ czê�æ pracy pod red. Zygmunta £azowskiego stanowi¹ stosun-
ki Polski z regionem Afryki Zachodniej. Podejmowany wachlarz problemów
jest tutaj bardzo szeroki, pocz¹wszy od polskiej polityki zagranicznej, skoñ-
czywszy na Polakach ¿yj¹cych w Afryce Zachodniej. Uwaga Autorów, co
jest uzasadnione obecn¹ sytuacja naszego kraju na arenie miêdzynaro-
dowej, skupiona jest g³ównie na funkcjonowaniu Polski w ramach polity-
ki UE. Du¿o miejsca po�wiêcono przysz³ej roli Polski w kszta³towaniu po-
lityki UE wobec Afryki, ponadto Czytelnik znajdzie w tym rozdziale bar-
dzo interesuj¹cy artyku³ o powi¹zaniach gospodarczych naszego kraju
z Afryk¹ Zachodni¹, ich historii, specyfice oraz dalszych perspektywach
rozwoju.

Recenzowana ksi¹¿ka omawia wa¿ny wycinek afrykañskich stosun-
ków miêdzynarodowych, szczegó³owo prezentuj¹c rolê Afryki Zachodniej
w polityce najwa¿niejszych aktorów areny miêdzynarodowej. W mojej opi-
nii artyku³y szczególnie warte polecenia w pracy to na przyk³ad: autor-
stwa Marcina Wojciecha Solarza Afryka Zachodnia w polityce Francji oraz
Pañstwo i prawa cz³owieka autorstwa Wies³awa Lizaka i Gra¿yny Micha-
³owskiej. Charakteryzuj¹ siê one przejrzyst¹, wnikliw¹ analiz¹ badanych
problemów, interesuj¹cymi �ród³ami i zrozumia³ym stylem.

Autorzy artyku³ów przechodz¹ p³ynnie od historii, skupiaj¹ siê przede
wszystkim na postzimnowojennych relacjach, co jest niezmiernie cenne.
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W pracy wykorzystano bardzo ró¿norodne �ród³a, co podnosi jej warto�æ.
Zalet¹ publikacji jest tak¿e podejmowanie szerokiego zakresu problemów
regionu, ponadto mo¿emy w niej znale�æ wiele interesuj¹cych ciekawostek
niedostêpnych w innych publikacjach. Du¿ym atutem jest to, i¿ ksi¹¿ka
zosta³a napisana jêzykiem jasnym i zrozumia³ym zarówno dla przeciêtne-
go Czytelnika � tego pragn¹cego poszerzyæ swoj¹ wiedzê o Afryce, jak
i dla naukowca szukaj¹cego szczegó³owych informacji.

Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê Autorów publikacji wiele w¹tków powta-
rza siê (np. porozumienie UE z AKP z Kotonou), niektóre natomiast po-
traktowane s¹ bardzo syntetycznie. Przyk³adowo, w artykule Tomasza �li-
skiego Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Afryki Subsaharyjskiej na
prze³omie wieków polityka amerykañska analizowana jest wy³¹cznie w od-
niesieniu do ca³ej Afryki; brak odwo³ania do g³ównego tematu ksi¹¿ki �
Afryki Zachodniej, co uczynili inni Autorzy.

Katarzyna Kopiasz



Janusz Józef Wêc: Spór o kszta³t instytucjonalny
Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950�2005

Miêdzy ide¹ ponadnarodowo�ci
a wspó³prac¹ miêdzyrz¹dow¹

Analiza politologiczna
Kraków 2006, 570 s.

Temat podjêty przez Autora recenzowanej ksi¹¿ki jest niezwykle inte-
resuj¹cym wyzwaniem badawczym � tym bardziej aktualnym w �wietle
podpisania 13 grudnia 2007 roku Traktatu reformuj¹cego Uniê Europej-
sk¹ (Traktatu zmieniaj¹cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat usta-
nawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹), bêd¹cego wszak kolejnym kompromi-
sem miêdzy tendencjami ponadnarodowymi a miêdzyrz¹dowymi integra-
cji. Europa w instytucjonalnej i politycznej postaci Unii Europejskiej ba-
lansuje miêdzy tymi dwoma biegunami od lat piêædziesi¹tych minionego
wieku, w³a�ciwie nigdy nie bêd¹c w stanie wybraæ jednej z nich i zawsze
wybieraj¹c kompromis. Zakre�lona granica czasowa pracy, lata 1950�
2005, jest odpowiednio szeroka i obejmuje zasadniczo wszystkie etapy po-
wstawania i kszta³towania Unii Europejskiej. Z uwagi na datê wydania
� rok 2006 � w publikacji nie mo¿na obj¹æ najnowszych, prze³omowych,
wydarzeñ zwi¹zanych z reform¹ Unii Europejskiej. Przyjêt¹ tematykê na-
le¿y uznaæ za aktualn¹ i warto�ciow¹, tym bardziej i¿ jest to pierwsza tak
obszerna praca Autora.

W³a�ciwe wydaje siê wykorzystanie przez Autora metody chronologicz-
nej i podporz¹dkowanego jej kryterium rzeczowego. Unikniêto tym samym
czêstego b³êdu � nadmiernego i nierzadko b³êdnego prognozowania.
W nastêpstwie przyjêtej metody struktury recenzowana ksi¹¿ka mo¿e s³u-
¿yæ jako historyczne kompendium wiedzy o wszystkich najwa¿niejszych
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umowach miêdzynarodowych bêd¹cych fundamentem Unii Europejskiej
(oraz stanowi¹cych ju¿ tylko acquis communautaire), a tak¿e o dokumen-
tach pozaprawnych Unii Europejskiej, przede wszystkim w ich aspekcie
instytucjonalnym1. Praca mo¿e te¿ s³u¿yæ jako �ród³o do �ledzenia prze-
mian instytucjonalnych integracji europejskiej, gdy¿ zawiera dok³adnie
opisane struktury wszystkich Wspólnot. Paradoksalnie, rola kompendium
historycznego jest chyba najwa¿niejsz¹ zalet¹ recenzowanej pracy. Ponadto
warto wspomnieæ, i¿ podtytu³ Analiza politologiczna jest lekko myl¹cy �
du¿¹ czê�æ pracy zajmuj¹ rozwa¿ania o charakterze prawnomiêdzynaro-
dowym, szczególnie obszerne w przypadku analizy instytucjonalnej.

Praca podzielona jest na sze�æ rozdzia³ów, z których ka¿dy obejmuje
pewien okres historyczny, na przyk³ad lata piêædziesi¹te w rozdziale pierw-
szym. Za dobr¹ decyzjê nale¿y uznaæ obecno�æ dwóch rozdzia³ów dotycz¹-
cych wydarzeñ stosunkowo najnowszych � prac Konwentu Europejskie-
go nad projektem Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy oraz
drugi rozdzia³ dotycz¹cy fiaska ratyfikacji tego Traktatu i tak zwanego kry-
zysu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Uzupe³nieniem tekstu s¹ czytel-
ne i pomocne wykresy systemów instytucjonalnych poszczególnych opisy-
wanych organizacji miêdzynarodowych. Niezwykle skromne objêto�ciowo
s¹ jednak podsumowania ka¿dego rozdzia³u, czyli miejsca, w których Au-
torzy zwyczajowo postuluj¹ swoje spostrze¿enia i uwagi.

Baza �ród³owa i dokumentacja pracy budz¹ do�æ ambiwalentne uczu-
cia. Obszerna bibliografia z du¿¹ obecno�ci¹ tekstów �ród³owych to ogrom-
na zaleta. Jednak cytowanie w przypisach, nawet jako �ród³a pomocni-
czego, artyku³ów pochodz¹cych z encyklopedii internetowej �Wikipedia�
(jak chocia¿by w rozdziale pierwszym pracy, przypisy nr 1 i nr 86) tru-
dno uznaæ za przejaw rzetelno�ci. Dane zamieszczone w �Wikipedii� pod-
legaj¹ ci¹g³ej zmianie przez ka¿dego z u¿ytkowników, niezale¿nie od ich
kwalifikacji i wykszta³cenia. Nawet gdyby dane artyku³y mia³y bardziej
trwa³¹ formu³ê, mo¿na by przynajmniej oczekiwaæ zamieszczenia w przy-
pisie daty pobrania danych. �Wikipedia� stanowiæ mo¿e dobry punkt wyj-
�cia do pog³êbionych badañ, ale jako �ród³o naukowe nie jest dostatecznie
pewna, stabilna ani warto�ciowa. Recenzent naukowy powinien by³ taki
b³¹d wyeliminowaæ. Wykorzystanie oficjalnych internetowych archiwów
Unii Europejskiej oraz jej poszczególnych organów (jak równie¿ archiwów
internetowych polskiego Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej) jest
czym� zupe³nie innym z uwagi na ich naukowy, stabilny i oficjalny cha-

1 Prawd¹ jednak jest, i¿ na rynku wydawniczym (zarówno polskim, jak i zagra-
nicznym) pozycji dotycz¹cych systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich i Unii
Europejskich nie brakuje. Zob. J. T y r a n o w s k i: Prawo europejskie. Zagadnienia in-
stytucjonalne. Poznañ 2005; Prawo Unii Europejskiej. Red. J. B a r c z. Warszawa 2006.
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rakter2. Jak wspomniano wcze�niej, pozosta³a czê�æ dokumentacji jest do-
brana w sposób przemy�lany, zawiera wiele prac zarówno monograficz-
nych, jak i podrêcznikowych, w tym podrêczniki �kanoniczne� dla polskiej
nauki prawa publicznego miêdzynarodowego � vide W. Czapliñski, A. Wy-
rozumska: Prawo miêdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe czy
W. Czapliñski: Zarys prawa europejskiego, jak równie¿ kilka prac pod re-
dakcj¹ i samodzielnego autorstwa recenzenta naukowego prof. Jana Bar-
cza. Brakuje jednak wielu zagranicznych prac, fundamentalnych dla pra-
wa publicznego miêdzynarodowego, na przyk³ad Malcolma Shaw i Iana
Brownlie�ego, ale trudno uznaæ to za powa¿n¹ wadê ca³ej dokumentacji.
Warta odnotowania jest obecno�æ prac przedstawicieli nauki niemieckiej
i niemieckojêzycznej. Podstawê bazy �ród³owej pracy stanowi¹ jednak do-
kumenty autentyczne i teksty �ród³owe (szczególnie prawne), których liczba
i zró¿nicowanie budz¹ uznanie, lecz których obecno�æ jest niejako obowi¹z-
kowa w pracy o takim charakterze. Z punktu widzenia osób zajmuj¹cych
siê prawem miêdzynarodowym i prawem europejskim wad¹ przyjêtej bazy
�ród³owej mo¿e byæ relatywnie niewielka (w odniesieniu do ilo�ci np. do-
kumentów o charakterze politycznym) obecno�æ w bazie �ród³owej i przy-
pisach orzecznictwa s¹dów miêdzynarodowych, szczególnie Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwo�ci, oraz zupe³ny brak orzecznictwa Miêdzynaro-
dowego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci. Orzecznictwo, czyli praktyka miêdzy-
narodowa, pojawia siê w przypisach dopiero w rozdziale trzecim, podczas
omawiania procesu powstawania Unii Europejskiej oraz samego traktatu
z Maastricht. Jest to jednak zastrze¿enie dotycz¹ce tylko niektórych spo-
�ród Czytelników i nie stanowi o powa¿nym mankamencie pracy.

Uwagi wstêpne zawieraj¹ krótk¹ dysertacjê terminologiczn¹, potrzeb-
n¹ wszak w ka¿dej analizie opartej na ju¿ opublikowanych dzie³ach. Do
przyjêtej przez Autora definicji pojêcia �ponadnarodowo�æ� (jako zespo³u
czynników autonomii prawnej, s¹dowej, finansowej oraz g³osowania wiêk-
szo�ci¹ z jednoczesnym zwi¹zaniem takimi decyzjami wszystkich pañstw)
nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ, jako ¿e jest to definicja niejako klasyczna, przy-
jêta za Janem Barczem i W³adys³awem Czapliñskim, obecna w wielu in-
nych pracach oraz naukowo uzasadniona3. Pewne w¹tpliwo�ci budzi jed-
nak u¿ycie przez Autora (acz równie¿ za Janem Barczem) terminu �nie-
zawis³o�æ� jako cechy personelu organizacji ponadnarodowych, jako atry-

2 Warto jednak pamiêtaæ, i¿ nawet takie oficjalne publikacje internetowe nie sta-
nowi¹ �róde³ prawa, czego potwierdzeniem jest jedno z najnowszych orzeczeñ ETS,
w sprawie Skoma-Lux [C-161/06]. Warto�æ takich publikacji to jedynie mo¿liwo�æ po-
znania prawa, acz w sposób niewi¹¿¹cy, gdy¿ nie ciesz¹ siê one tak¹ sam¹ rang¹ jak
Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej.

3 W. C z a p l i ñ s k i, A. Wy r o z u m s k a: Prawo miêdzynarodowe publiczne. Zagad-
nienia systemowe. Warszawa 2004, s. 336.
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butu ich statusu. Ten termin funkcjonuje ju¿ w ¿argonie naukowym i ozna-
cza zdecydowanie bardziej restrykcyjn¹ ochronê przyznan¹ sêdziom i jako
taki dotyczy ich immunitetu formalnego i materialnego, zatem u¿ycie go
w stosunku do pracowników organizacji miêdzynarodowej wydaje siê pew-
nym przejaskrawianiem. Termin �niezale¿no�æ� by³by w zupe³no�ci ade-
kwatny i pozwoli³by unikn¹æ zbêdnej ekwiwokacji4.

Autor zauwa¿a we wnioskach, i¿ ¿adna z dwóch konkurencyjnych kon-
cepcji wspó³pracy i integracji europejskiej nie uzyska³a nigdy pozycji trwale
dominuj¹cej. Poza dwoma krótkimi okresami ¿adna z tych dwóch teorii nie
zyska³a znacz¹cej przewagi nad drug¹. Jest to oczywi�cie wniosek s³usz-
ny5. Pierwszy z nich to okres pierwotnego entuzjazmu wobec idei integra-
cji europejskiej w latach 1951�1954, kiedy to projekty o charakterze po-
nadnarodowym (nawet federalistycznym) zyskiwa³y przewagê i nabiera³y
wymiaru prawnego (w postaci Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, ale
przede wszystkim w pierwszym wielkim projekcie integracji politycznej, nie-
udanej Europejskiej Wspólnocie Politycznej). Drugi okres znacz¹cej prze-
wagi jednej z koncepcji to lata 1966�1975, kiedy po zawarciu kompromi-
sów luksemburskich w roku 1966 metoda wspólnotowa i aspekty ponadna-
rodowe znalaz³y siê w odwrocie. Z okresem 1966�1975 zwi¹zana jest te¿
zaleta opisywanej pracy � praca zawiera w rozdziale trzecim, krótk¹ ana-
lizê i opis zjawiska �eurosklerozy�. Trudno znale�æ inn¹ pracê z takim pod-
rozdzia³em, a nie ukaza³a siê ¿adna monografia opisuj¹ca to zjawisko.
W innych opracowaniach wspominana jest jedynie jako has³o, bez jakiej-
kolwiek pog³êbionej analizy. Nie³atwo o inne, a tym trudniej aktualne, pra-
ce na ten temat, tak wiêc nawet skrótowa analiza zawarta w tej publika-
cji jest jej wielkim atutem. Kryzys �eurosklerozy� w jego wymiarze gospo-
darczym i przede wszystkim politycznym ukszta³towa³ wszak oblicze inte-
gracji europejskiej na wiele lat, tym samym jeszcze dziwniejsze jest jego
pomijanie w pracach naukowych.

Jako zaletê nale¿y uznaæ obszerne opisanie pozycji politycznych i dzia-
³añ podejmowanych przez dwóch najwiêkszych aktorów w Unii Europej-
skiej � Francji i Niemiec. Szczególnie warto�ciowe jest rzetelne opisanie
stanowiska Francji podczas rz¹dów Ch. de Gaulle�a i wp³yw jego frakcji
politycznej na fiasko rokowañ dotycz¹cych EWO i EWP, jak równie¿ swo-

4 Oprócz specyficznie polskiego rozumienia terminu �niezawis³o�æ� warto zauwa-
¿yæ, i¿ terminem �niezale¿no�æ�, a nie �niezawis³o�æ� pos³uguje siê Miêdzynarodowy
Trybuna³ Sprawiedliwo�ci w opinii doradczej, �w sprawie szkód poniesionych w s³u¿-
bie ONZ�. ICJ Rep. 1949, s. 183.

5 Mo¿na wszak¿e spotkaæ opinie skrajnie odmienne, np. postuluj¹ce pe³ne zwy-
ciêstwo ograniczonej koncepcji funkcjonalistycznej w procesie integracji europejskiej.
Zob. E. L a t o s z e k: Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa 2007,
s. 56.
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iste rozumienie idei integracji europejskiej przez tego polityka. Z kolei przy
opisie stanowiska Niemiec pojawia siê czêsta analiza pogl¹dów partii poli-
tycznych (szczególnie CDU/CSU), wynikaj¹ca z poprzednich naukowych
zainteresowañ Autora. Uwaga krytyczna mo¿e dotyczyæ praktycznego bra-
ku analizy stanowiska USA wobec integracji europejskiej, ale wynika to
z przyjêtego zakresu materia³u. Kwestia zaanga¿owania USA w integra-
cjê europejsk¹ oraz ich ocena tej¿e integracji stanowi otwarte pole do zba-
dania przez innych autorów.

Ostateczna ocena recenzowanej pracy nastrêcza trochê trudno�ci. Za
niew¹tpliw¹ zaletê nale¿y uznaæ temat, na który do tej pory nie powsta³a
¿adna inna praca monograficzna, szczególnie o tak szeroko zakre�lonym
okresie badawczym. Ponadto, realizacja historyczna i chronologiczny uk³ad
ksi¹¿ki powoduj¹, i¿ pe³ni ona funkcjê wyczerpuj¹cego i dobrze udoku-
mentowanego kompendium historycznego integracji europejskiej, mog¹-
cego s³u¿yæ nawet jako podrêcznik akademicki. Baza �ród³owa jest rzetel-
nie i przegl¹dowo dobrana, z dobrym uwzglêdnieniem materia³ów �ród³o-
wych oraz literatury niemieckojêzycznej. Jako wadê ksi¹¿ki nale¿y nato-
miast uznaæ bardzo niewielkie objêto�ciowo wnioski w³asne Autora, sk³a-
daj¹ce siê z pó³stronicowego podsumowania po ka¿dym z rozdzia³ów oraz
niewielkiego zakoñczenia. Zatem to wyzwaniem dla Czytelnika pozostaje
rekonstrukcja z podanych danych historycznych przebiegu i wyniku spo-
ru nad kszta³tem instytucjonalnym Unii Europejskiej. Wad¹, szczególnie
dla prawników, mo¿e byæ wspomniana wcze�niej niewielka obecno�æ orzecz-
nictwa oraz praktyki miêdzynarodowej w dokumentacji. Aktualno�æ wnio-
sków i prognoz (choæ bardzo sk¹pych, co nale¿y uznaæ za zaletê), ju¿ po
podpisaniu traktatu lizboñskiego, równie¿ wydaje siê zmniejszaæ. Pozosta³e
drobne niedopatrzenia wymieni³em ju¿ wcze�niej. Koñcowa ocena jest jed-
nak jak najbardziej pozytywna, a praca zas³uguje na uwagê, gdy¿ �wie-
¿o�æ tematu oraz mo¿liwo�æ s³u¿enia jako kompendium historyczne powo-
duj¹, i¿ warta jest uwagi.

Tomasz Iwanek

21 Studia Politicae...



Piotr Sztompka: Zaufanie. Fundament spo³eczeñstwa
Kraków 2007, 420 s.

Polski rynek wydawniczy proponuje Czytelnikowi wiele ciekawych,
naukowych publikacji, które wzbogacaj¹ wiedzê oraz ukazuj¹ nowe po-
dej�cia do podejmowanych wcze�niej zagadnieñ. Szczególnie cenne z punk-
tu widzenia nauki s¹ ksi¹¿ki, przedstawiaj¹ce nowe zagadnienia teore-
tyczne lub te, które wcze�niej nie doczeka³y siê ca³o�ciowego opracowania.
Szczególnie istotna pod tym wzglêdem jest ksi¹¿ka Piotra Sztompki Za-
ufanie. Fundament spo³eczeñstwa.

Prezentowane wydawnictwo jest w polskim pi�miennictwie socjologicz-
no-politologicznym pierwszym ca³o�ciowym opracowaniem problematyki
zaufania. Zosta³a ona napisana przez znanego nie tylko w Polsce, ale i na
�wiecie socjologa Piotra Sztompkê. Publikacja ta ma, jak podkre�la Autor,
stanowiæ �bilans ci¹gle rozwijaj¹cych siê badañ nad zaufaniem [...] oraz
przedstawiæ, wyja�niæ, usystematyzowaæ, a tak¿e rozbudowaæ i zsyntezo-
waæ ich wyniki� (s. 19). Ksi¹¿ka to zbiór wcze�niejszych publikacji Auto-
ra zwi¹zanych z zagadnieniem �zaufania�, które zosta³y przywo³ane na
s. 24 i 25. Sam Autor podkre�la fakt, ¿e jego wywody publikowane by³y
w wielu jêzykach, w tym równie¿ chiñskim, ale nie doczeka³y siê dotych-
czas polskiego wydania. Zaufanie. Fundament spo³eczeñstwa jest publi-
kacj¹ naukow¹, st¹d te¿ ze wzglêdu na u¿ywane w niej profesjonalne
s³ownictwo, odsy³a ona Czytelnika do zapoznania siê z podstawowymi ter-
minami stosowanymi w naukach humanistycznych, w tym szczególnie
w socjologii i politologii.

Recenzowane studium Piotra Sztompki ma przejrzyst¹ konstrukcjê,
która pomaga Czytelnikowi w odnalezieniu poszczególnych zagadnieñ oraz
umo¿liwia ³atwe i wielokrotne powracanie do podejmowanych tam kwe-
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stii. Publikacja sk³ada siê z trzech czê�ci: Kontekst, Teoria, Aplikacje, które
zosta³y podzielone na mniejsze jednostki, w tym rozdzia³y oraz szczegó³o-
we podrozdzia³y. Na uznanie zas³uguj¹ konkluzje, które porz¹dkuj¹ oma-
wiane zagadnienia i daj¹ na nie szersze spojrzenie. Podsumowania roz-
wa¿anych w¹tków stanowi¹ syntezê podejmowanej problematyki, co zwiêk-
sza atrakcyjno�æ merytoryczn¹ publikacji, zakoñczenie za� poszczególnych
rozdzia³ów zawiera zbiór wprowadzonych pojêæ zwi¹zanych z teori¹ za-
ufania. W zwi¹zku z faktem, ¿e publikacja stanowi pierwszy ca³o�cio-
wy, polskojêzyczny obraz teorii zaufania, szczególnie istotna wydaje siê
bibliografia, zawieraj¹ca wykaz wieku publikacji obcojêzycznych, co �wiad-
czy o donios³o�ci zagadnienia w naukach socjologicznych czy politologicz-
nych.

Przed szczegó³ow¹ analiz¹ tre�ci ca³o�æ zosta³a poprzedzona obszer-
nym wstêpem, w którym Autor uzasadnia podjêcie problematyki oraz
przedstawia zamierzenia publikacji. W czê�ci I (Kontekst) oprócz szczegó-
³owego oraz oryginalnego wprowadzenia (fikcyjna historyjka mówi¹ca
o wszechobecno�ci zaufania) Autor odsy³a Czytelnika do krêgu zagadnieñ
teoretycznych, zwi¹zanych z histori¹ oraz paradygmatami socjologii. W tej
samej czê�ci Autor informuje Czytelnika o rozpatrywaniu teorii zaufania
w krêgu oraz tematyce zagadnieñ zwi¹zanych z �socjologi¹ ¿ycia codzien-
nego� (s. 34).

Po wprowadzeniu Czytelnika w g³ówny nurt rozwa¿añ Autor odwo³u-
je siê do kultury, która jego zdaniem stanowi centrum zainteresowañ wspó³-
czesnej socjologii. Tym samym ta czê�æ pracy stanowi uzasadnienie donio-
s³o�ci kultury w rozpatrywaniu zagadnienia, jakim jest zaufanie. Pojawiaj¹
siê tu odwo³ania do badañ z drugiej po³owy XX wieku, w tym prac podjê-
tych przez Roberta Putnama, Gabriela Almonda, Sidney�a Verbê, Pierre�a
Bourdieu. Autor w swoich refleksjach siêga równie¿ do twórców klasycz-
nej socjologii, w tym do Emila Durkheima, Maxa Webera czy Karola Mark-
sa. Prze�ledzenie intelektualnego rodowodu zaufania pozwala socjologo-
wi stwierdziæ pewn¹ prawid³owo�æ, ¿e wszystkie zjawiska w spo³eczeñstwie
odsy³aj¹ socjologów do badania sfery kultury (s. 42).

W kolejnych wnioskach Piotr Sztompka stwierdza, ¿e ten kulturali-
styczny zwrot w teorii nauk humanistycznych ma zwi¹zek z tak zwany-
mi miêkkimi zmiennymi kulturowymi, imponderabiliami ¿ycia spo³eczne-
go (s. 44). Koñcz¹c czê�æ I swojej pracy, Autor zwraca uwagê na ogromne
zainteresowanie kwesti¹ zaufania we wspó³czesnym �wiecie, powo³uj¹c
siê na badania Abrahama Almonda i Sidneya Verbê, Rolanda Ingleharta,
Jamesa Colemana, Roberta Putnama czy Jeffreya Alexandra. Pozwala to
Autorowi na wyodrêbnienie autonomicznego przedmiotu rozwa¿añ teore-
tycznych, czyli socjologii zaufania.

21*
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Druga czê�æ pracy Teoria sk³ada siê z sze�ciu rozdzia³ów i s¹ to kolej-
no: Idea zaufania, Odmiany zaufania, Filary zaufania, Geometria zaufa-
nia, Kultura zaufania, Funkcje zaufania. Autor kontynuuje numeracjê
z czê�ci I pracy. W rozdziale drugim Autor stara siê przybli¿yæ Czytelni-
kowi pocz¹tkowo bardzo ogólnie definicjê zaufania, aby w dalszej czê�ci
podaæ szczegó³owe jego znaczenie (s. 67 i nast.). W tym celu socjolog od-
wo³uje siê do kontekstu zaufania, czyli ludzkich dzia³añ. Szczególnego zna-
czenia nabieraj¹ tutaj takie zjawiska jak: prognozowanie, kontrola, ryzy-
ko, niepewno�æ oraz to, co wydaje siê najistotniejsze, czyli zaufanie. Ko-
lejna czê�æ rozdzia³u Idea zaufania to przegl¹d definicji zaufania (s. 74
i nast.). Ostatnim zagadnieniem podjêtym w tej czê�ci pracy jest kwestia
ryzyka i jego zwi¹zki z zaufaniem. Prowadzi to Autora do stwierdzenia,
¿e ryzyko zwi¹zane z zaufaniem stanowi uniwersaln¹ cechê spo³eczeñstwa,
wspó³czesne spo³eczeñstwo za� jest spo³eczeñstwem ryzyka (s. 96�97).

Rozdzia³ trzeci Odmiany zaufania to przegl¹d rodzajów zaufania. Pod-
stawowym kryterium, wed³ug Autora, s¹ tu adresaci zaufania, których
dzielimy na pierwotnych i wtórnych, oraz typy obiektów, które s¹ nim ob-
darzane (s. 103�114). Uwaga Autora koncentruje siê na takich typach
zaufania, jak: interpersonalne, spo³eczne, publiczne, systemowe, anonimo-
we, pierwotne itd. Nastêpnie socjolog bardzo p³ynnie przechodzi do omó-
wienia kwestii zwi¹zanych z tre�ci¹ zaufania, odwo³uj¹c siê tutaj do wia-
rygodno�ci, sytuacji, roli zajmowanej w systemie spo³ecznym przez uczest-
nika procesu (czy instytucjê), który zosta³ obdarzony zaufaniem. Szczegól-
nie cennym �ród³em wiedzy dla Czytelnika jest przedstawiony materia³
empiryczny (s. 129�133). Ostatnie podjête w tym rozdziale zagadnienie
to kwestie odnosz¹ce siê do wymiarów zaufania jako specyficznego typu
�zak³adu�. Autor odnosi siê tu do zaufania jako relacji, w tym dwóch jej
typów � bezpo�redniej i po�redniej; zaufania i wspó³pracy; zaufania jako
tendencji osobowo�ciowej; zaufania jako regu³y kulturowej, a tym samym
kultury zaufania, która zosta³a szeroko omówiona w rozdziale siódmym.

W kolejnym rozdziale (IV) autor omawia trzy podstawowe filary za-
ufania, czyli wiarygodno�æ, podmiotow¹ ufno�æ oraz kulturê zaufania. Roz-
poczynaj¹c analizê podstaw zaufania, Piotr Sztompka wychodzi od naj-
wa¿niejszego elementu, a mianowicie od wiarygodno�ci, któr¹ dzieli na
wiarygodno�æ infekowan¹, immanentn¹ i wymuszon¹. Omawiaj¹c pierw-
sz¹ z nich, Autor zwraca uwagê na takie kwestie jak: obietnica � dekla-
racja, projekcja interesu � motywacja (s. 156), charakter (s. 160), status
i rola spo³eczna (s. 162). Odwo³uj¹c siê do cech zwi¹zanych z wiarygod-
no�ci¹ immanentn¹, socjolog odsy³a nas do zagadnieñ zwi¹zanych z sze-
roko pojmowanym image. Wyró¿nia w tej materii, miêdzy innymi, repu-
tacjê, rekomendacjê, referencje (s. 166�178), aktualne zachowania i bie-
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¿¹c¹ popularno�æ (s. 178�180),  wizerunek (s. 181�188). Ostatnim z oma-
wianych typów wiarygodno�ci jest wiarygodno�æ wymuszona, która zale-
¿y od kontekstu i warunków, w jakich jest umiejscowiona. Pojawiaj¹ siê
tu takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiarygodno�ci, w tym tak zwa-
na czujno�æ zbiorowa, sankcjonowanie dzia³añ; agendy egzekwuj¹ce wia-
rygodno�æ � korporacje zawodowe, konsumenckie; samoograniczenie mo¿-
liwo�ci dzia³ania, co wzmacnia wiarygodno�æ, oraz kontekst zewnêtrzny
sk³aniaj¹cy do specyficznego �zak³adu�, jakim jest zaufanie. Ostatni¹ czê�æ
tego rozdzia³u stanowi¹ rozwa¿ania na temat Impulsu rozwa¿ania (s. 217).
Autor zwraca tu uwagê na specyficzny filar zaufania, który odnosi siê do
zdarzeñ i do�wiadczeñ biograficznych lub historycznych. Szczególne roz-
winiêcie dotyczy tu takich kwestii, jak impuls ufno�ci, wynikaj¹cy z po-
budek osobowo�ciowych, oraz impuls nieufno�ci, zwi¹zany z norm¹ kul-
turow¹. Pisarz w przyk³adach odwo³uje siê do elementów biografii, histo-
rii, kultury jako �procesu kszta³towanego przez politykê i historiê� (s. 223).

Rozdzia³ pi¹ty (Geometria zaufania) po�wiêcony jest specyficznej ana-
lizie zaufania w obrêbie zbiorowo�ci. Autor w sposób graficzny stara siê
przedstawiæ ró¿ne modele interakcji udzielania zaufania i zdobywania wia-
rygodno�ci w grupie (s. 229). Zagadnienie to zosta³o podzielone na trzy
podrozdzia³y: Krêgi wiarygodno�ci i zaufania, Zaufanie a kapita³ spo³eczny,
Sieci zaufania i ³añcuchy zaufania. Pierwsze zagadnienie dotycz¹ce wy-
twarzania siê zaufania lub nieufno�ci odnosi siê do sytuacji o jednoznacz-
nym kontek�cie (s. 230�234), drugie za� stanowi analizê sytuacji odwrot-
nej, czyli kontekst niejednoznaczny (s. 234�236). W kolejnych zagadnie-
niach dotycz¹cych krêgów wiarygodno�ci i zaufania czy sieci osobistych
Autor zwraca uwagê na przyk³ady krêgu ��lepego zaufania� (s. 236), krêgu
nieufno�ci, a nawet niewiarygodno�ci. Drugi podrozdzia³ odnosi siê do za-
gadnieñ zwi¹zanych z sieciami powi¹zañ, które jako atrybut zbiorowo�ci
stanowi¹ podstawê ich kapita³u spo³ecznego. Autor bardzo zwiê�le stara
siê nakre�liæ ogólne pojêcie oraz podstawowe koncepcje i teorie kapita³u
spo³ecznego, powo³uj¹c siê miêdzy innymi na Nan Lin, Pierre�a Bourdieue,
Roberta Putnama, Jamesa Colemana (s. 243�245). Ostatnie zagadnie-
nie Sieci zaufania i ³añcuchy zaufania jest geometrycznym przedstawie-
niem takich zale¿no�ci jak: przechodnio�æ zaufania (s. 249), ³añcuch do-
wodzenia (s. 250), nieprzechodnio�æ nieufno�ci (s. 251) czy pomosty w sie-
ciach zaufania (s. 252�256). Autor opisuj¹c sieci spo³eczne, odnosi je do
wiarygodno�ci i zaufania, rozró¿nia je na inkluzyjne i ekskluzywne, zin-
dywidualizowane i kolektywne, a tak¿e na typy mieszane.

Przedostatni rozdzia³ (VI) drugiej czê�ci to podjêcie próby ca³o�ciowe-
go opisania kultury zaufania, o której Autor wspomina³ we wcze�niejszych
czê�ciach pracy. Na wstêpie socjolog stara siê  przedstawiæ �rodowisko za-
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ufania i jego relacje z kultur¹ zaufania, po czym p³ynnie przechodzi do
procesu jej tworzenia. W tym celu badacz wykorzystuje zaproponowany
przez siebie we wcze�niejszych pracach naukowych teoretyczny model �sta-
wania siê spo³eczeñstwa� (s. 272). W dalszej czê�ci rozwa¿añ Autor stara³
siê przedstawiæ najwa¿niejsze struktury sprzyjaj¹ce zaufaniu, do których
zalicza: normatywno�æ, trwa³o�æ porz¹dku spo³ecznego, przejrzysto�æ or-
ganizacji spo³ecznych, swojsko�æ (familiarno�æ), odpowiedzialno�æ jednostek
i instytucji oraz ich poszczególne przeciwno�ci (s. 276�281). Prowadz¹c
kolejne rozwa¿ania, Autor proponuje graficzny model Spo³ecznego stawia-
nia siê kultury zaufania (s. 292). Ostatni element sk³adaj¹cy siê na ca³¹
strukturê rozdzia³u stanowi odwo³anie do praktyki. W tym celu Autor od-
niós³ siê do spo³eczeñstw Europy �rodkowo-Wschodniej i wystêpuj¹cego
tu kryzysu zaufania oraz syndromu powszechnej nieufno�ci odziedziczo-
nego po poprzednim ustroju.

Ostatni rozdzia³ Funkcje zaufania dotyczy miêdzy innymi: funkcji aktu
zaufania; funkcji pozytywnej reakcji na zaufanie; funkcji zaufania dla
partnerów; funkcji zaufania dla zbioru, spo³eczeñstwa; funkcje zwi¹zane
z osob¹ obdarzan¹ i obdarowywan¹ zaufaniem. Autor przedstawiaj¹c ogól-
ne funkcje zaufania, pos³uguje siê równie¿ terminem dysfunkcji, co do-
k³adnie przedstawia w swoich rozwa¿aniach. Jednocze�nie socjolog odnosi
te kwestie do wiarygodno�ci i niewiarygodno�ci adresata, co pozwala mu
wyszczególniæ takie terminy, jak koherencja zaufania (s. 315) i niekohe-
rencja zaufania (s. 317). W dalszej czê�ci pracy Autor wyprowadza ideal-
ne systemy zaufania, zastrzegaj¹c, ¿e istniej¹ typy mieszane (s. 322), po
czym dokonuje ciekawej analizy funkcjonalnych substytutów zaufania.
Zalicza siê do nich: jednostkowe praktyki w celu radzenia sobie z niepew-
no�ci¹ i ryzykiem, praktyki zastêpcze, które staj¹ siê regu³¹, typowe i roz-
powszechnione sposoby radzenia sobie z niedoborem zaufania (s. 229). Jako
przyk³ady badacz podaje: wiarê w opatrzno�æ, korupcjê jako z³udne za-
ufanie � podarunki, faworyzowanie, nadmiern¹ czujno�æ � tworzenie pry-
watnych agencji ochrony, immanentne odwo³ywanie siê do instytucji pra-
wa, oddalanie siê i budowanie granic miêdzy grupami itd.

Trzecia czê�æ pracy zatytu³owana Aplikacje, sk³ada siê z trzech roz-
dzia³ów, których numeracja jest kontynuowana. Rozdzia³ ósmy stanowi
szczegó³ow¹ analizê zaufania do pañstwa i jego instytucji, czyli zaufania
publicznego, które mo¿e byæ horyzontalne lub wertykalne. Autor anali-
zuje ten typ zaufania w dwóch odmiennych re¿imach: demokratycznym
oraz autokratycznym. Przedstawiaj¹c zagadnienie zaufania w demokra-
cji, socjolog dochodzi do wielu bardzo ciekawych wniosków. Dotyczy to cho-
cia¿by takiej tezy, ¿e im wiêcej zinstytucjonalizowanej nieufno�ci, tym wiê-
cej spontanicznego zaufania (s. 345), oraz ¿e zinstytucjonalizowana nie-



327Piotr Sztompka: Zaufanie...

ufno�æ skuteczniej rodzi spontaniczne zaufanie, dopóki pozostaje w ukry-
ciu na poziomie normatywnym i nie przekszta³ca siê w rzeczywist¹, ruty-
now¹ praktykê (s. 353). Jak podkre�la Autor, s¹ to dwa paradoksy demo-
kracji. Nastêpnie powo³uj¹c siê na dwa typy kultury politycznej Luciana
Pye�a, socjolog wysuwa tezê, ¿e zaufanie jest warunkiem wstêpnym de-
mokracji. Druga czê�æ rozdzia³u zosta³a po�wiêcona re¿imowi autokratycz-
nemu, w którym, jak stwierdza badacz, bezpo�rednia instytucjonalizacja
zaufania przekszta³ca go w wymóg obarczony sankcjami (s. 356).

Kolejny rozdzia³ pracy (IX) zosta³ po�wiêcony zaufaniu do nauki. Au-
tor porównuj¹c zaufanie w klasycznej nauce akademickiej i nauce w czasie
postnowoczesnym, ukazuje jego zmianê. Taki stan rzeczy, zdaniem Piotra
Sztompki, zwi¹zany jest z erozj¹ etosu naukowego. Analizuj¹c tê kwestiê,
socjolog powo³uje siê na dzie³a Roberta Merona, stwierdzaj¹c, ¿e nauka
jest t¹ dziedzin¹, w której nale¿y przestrzegaæ rygorystycznych regu³ gry
(s. 376).

Ostatni rozdzia³ (X) jest analiz¹ zaufania w �wiecie globalizacji. Autor
powo³uj¹c siê na �ród³a badañ i analiz na ca³ym �wiecie, ukazuje spadek
zaufania jako takiego, a nawet jego kryzys. Nazywa to chorob¹ wspó³cze-
sno�ci. W tej kwestii odsy³a Czytelnika do tre�ci wieloletnich badañ Ro-
berta Putnama i Matei Dogana, które potwierdzaj¹ obserwacje uczonych.
Jednak jak podkre�la, zjawisko to ma ró¿ne natê¿enie w poszczególnych
pañstwach. Pog³êbiaj¹cy siê stan braku zaufania Autor upatruje w pro-
cesie globalizacji (s. 382), który wytwarza kulturê cynizmu. Jak sam stwier-
dza, jest to stan nieodwracalny (s. 390). Jednak mimo pesymistycznego
podej�cia stara siê pokazaæ pewne elementy podtrzymuj¹ce zaufanie i sta-
raj¹ce siê rozprzestrzeniæ je w globalnym �wiecie. Ma to zwi¹zek chocia¿-
by z si³¹ mediów, Internetem, powszechno�ci¹ �rodków komunikacyjnych,
a tym samym z globalnymi kontaktami, organizacjami dzia³aj¹cymi na
rzecz rozwoju ludzko�ci. Autor chce zaakcentowaæ, ¿e proces spadku za-
ufania i wzrost kultury nieufno�ci nie jest do koñca przes¹dzony.

Podsumowuj¹c, chcia³bym zwróciæ uwagê na kilka kwestii, które zwiêk-
szaj¹ atrakcyjno�æ ksi¹¿ki Piotra Sztompki. Dotyczy to chocia¿by biblio-
grafii, która odsy³a Czytelnika do wielu ciekawych, oryginalnych i bie¿¹-
cych �róde³ badañ nad zaufaniem. Dodatkowo, Czytelnik �ledz¹c publi-
kacjê, na pocz¹tku ka¿dego rozdzia³u dowiaduje siê, co bêdzie stanowi³o
przedmiot rozwa¿añ, w podsumowaniu za� oprócz podkre�lenia najbardziej
znacz¹cych kwestii merytorycznych, otrzymuje ma³y s³ownik wprowadzo-
nej terminologii.

Ksi¹¿ka wybitnego socjologa, Piotra Sztompki, stanowi istotny wk³ad
w teoriê zaufania. Jednocze�nie jest ona wyj¹tkowym opracowaniem z dzie-
dziny nie tylko socjologii, ale te¿ politologii, psychologii spo³ecznej. Publi-
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kacja skierowana jest nie tylko do uczonych, studentów, ale tak¿e do osób
interesuj¹cych siê przemianami zachodz¹cymi we wspó³czesnym �wiecie.
Publikacja ta jest wyj¹tkowa i innowacyjna, gdy¿, jak podkre�la na wstê-
pie Autor, jej analiza nastêpuje pod k¹tem socjologii ¿ycia codziennego
(s. 31).

£ukasz Zem³a
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S u m m a r y

The texts included in the very volume, in view of the topics touched upon, are divi-
ded into four thematic groups: �A political thought�, �Political systems�, �Social com-
munication�, �International affairs and European integration�.

The part �A political thought� contains four articles. In the first of them, An ideal
of a new country by Jean Jacques Rousseau and French Revolution, Jacek Derek analy-
ses one of the most important trains of Jean Jacques Rousseau�s political and philo-
sophical thought, i.e. his deliberations on liberal freedom and ideal of a new country
and revolution in a modern meaning of the word. A political thought of the author of
A social contract is discussed in the context of selected philosophical aspects of French
Revolution. Anna Stêpieñ, in her article An experiment of history � democracy in the
United States of America from Alexis de Tocqueville perspective, analyses a well-known
conception of the French liberalist concerning the nature of an American democracy,
including the issue of the relationship between freedom and equality presented from
the angle of opinions and interpretations of different authors, mainly Polish ones. The
author accentuates the up-to-dateness of many problems raised by A. de Tocqueville.
A long text by Agnieszka Turoñ Man in Thomas Mann�s social reflection is devoted to
the conception of man in T. Mann�s works. Considerations undertaken in this article
are essential to understand basic dilemmas of a contemporary political thought. The
article by Sylwia Turzañska Holocaust as a phenomenon of modernity. Around Zygmunt
Baumann�s reflection is related to Z. Baumann�s conception concerning the reasons and
nature of holocaust. The point of view represented by Baumann constitutes an impor-
tant voice in an argument the participants of which try to answer the question on the
extent to which Extermination, remains, if at all, with modernity.

The part �Political systems� contains two articles. In the first of them, by Dorota
Doliñska Determinants of election preferences on the basis of the electorate of Platforma
Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwo�æ between 2000 and 2005, discusses determi-
nants of election preferences of the electorate of Platforma Obywatelska and Prawo
i Sprawiedliwo�æ. In the first part of this work, theories and models explaining the
mechanism of shape and durability of election preferences were thoroughly discussed.
Jeremiasz Salamon, on the other hand, in his article Political consequences of the cho-
ice of the method of mandate distribution on the basis of the election to the Sejm of the
Republic of Poland from October 21th 2007 shows the influence of the methods of man-
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date distribution on the election results. Also, the author analyses indirect consequen-
ces of the interdependence examined, such as the possibilities of creating government
coalition, the course of the legislative process, and possible constitutional changes.

The part �Social communication� consists of two articles written by Siergiej Kor-
konosenko and Felicjan Bylok. The text by Siergiej Korkonosenko from Sankt-Peters-
burg Political sciences of journalism: scope and perspectives of development is important
for a Polish reader in that it presents the state of research in this field in Russia,
whereas the author repeatedly in a polemic way, refers to the establishments accepted
in the world and Russia science, as well as makes an attempt to work out his own
position. Felicjan Bylok in his text A social advertisement as »a conscience« of a contem-
porary society presents both definitions of basic notions and research problems con-
nected with the social advertisement, functions of the social advertisement, and �child-
hood without violence� as an example of the social advertisement.

The part devoted to �International affairs and European integration� includes three
texts. The first one, by Agnieszka Stolarczyk, The contribution of Spain to shaping the
Euro-Mediterranean Partnership of the European Union discusses the issues concerning
the attitude of Spain to the Common Foreign Policy and Safety of the European Union
and European Policy of Safety and Defence, the place of the countries of the Mediterra-
nean Sea basin in the CFPS of the EU, the nature of the policy of Spain towards the
Mediterranean countries between 1975 and 1991, as well as Spain�s contribution to
preparation and realization of the Euro-Mediterranean Partnership. Anna Orlikowska
and Mariusz Jankowski, in their article The Future of the European Union in the light
of the establishments of the Brussel summit from June 21th and 22th 2007. The analysis
of selected aspects of German presidency, refers to such important integrative dilemmas
of the European Union, as, among others, the nature of the eastern politics, energetic
policy and constitutional crisis of the EU. The last of the articles in this section, i.e.
The conflict in Darfur. Sources, course and role of the international community by Kata-
rzyna Kopiasz, touches upon the issue that constitutes the subject-matter of the stu-
dies conducted in Poland relatively infrequently. The article is an important source of
well-ordered information on the issue of one of the most serious conflicts of the pre-
vious years on a world scale. It presents the sources of the conflict, its course and role
of the international community. Finally, eight reviews and descriptions are included.
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Die in der vorliegenden Sammlung angebrachten Monografien wurden in vier the-
matischen Gruppen zusammengestellt: �Politische Ideen�, �Politische Systeme�, �Ge-
sellschaftliche Kommunikation�, �Internationale Beziehungen und europäische Inte-
gration�.

Der Teil �Politische Ideen� umfasst vier Monografien. In der ersten von ihnen Das
Idealbild des neuen Staates von Jean Jacob Rousseau und die Französische Revolution
befasst sich Jacek Derek mit einer der wichtigsten politischen und philosophischen
Ideen Jean Jacob Rousseaus, nämlich mit seinen Überlegungen über liberale Freiheit,
das Idealbild des neuen Staates und die Revolutionsidee in des Wortes neueren Be-
deutung. Politische Ideen des Autors des Werkes Der Gesellschaftsvertrag werden im
Zusammenhang mit ausgewählten philosophischen Aspekten der Französischen Revo-
lution erörtert. In ihrer Monografie Historisches Experiment � die Demokratie in den
USA nach Alexis de Tocqueville analysiert Anna Stêpieñ die Meinungen des bekannten
französischen Liberalen über den Charakter der amerikanischen Demokratie, und in-
sbesondere über das Problem der Wechselbeziehung zwischen der Freiheit und Gleich-
heit, die unter dem Gesichtspunkt der anderen, v. a. polnischen Autoren gesehen wer-
den. Sie betont, dass die von A. de Tocqueville angedeuteten Probleme nichts an ihrer
Aktualität verloren haben. Die ausführliche Monografie von Agnieszka Turoñ Ein
Mensch in gesellschaftlichen Gedanken von Thomas Mann ist der Idee eines Menschen
in Thomas Manns Werken gewidmet. Die hier berührten Themen sind sehr wichtig,
damit die Hauptdilemmata der gegenwärtigen politischen Ideen verstanden werden
können. Die Monografie von Sylwia Turzañska Der Holocaust als ein Modernitätsphäno-
men. Rund um Zygmunt Baumanns Reflexion betrifft Zygmunt Baumanns Idee über
die Ursachen und das Wesen des Holocausts. Sie erscheint als eine wichtige Stimme in
der Auseinandersetzung, deren Teilnehmer folgende Frage zu beantworten versuchen:
inwieweit die Massenvernichtung, wenn schon, mit der Modernität verbunden ist.

In dem Teil �Politische Systeme� befinden sich zwei Monografien. Die von Dorota
Doliñska verfasste Monografie Die Determinanten der Wahlvorzüge am Beispiel der
Wählerschaften von den Parteien PO und PiS in den Jahren 2000�2005 handelt über
die von den Wählerschaften der politischen Parteien Platforma Obywatelska und Pra-
wo i Sprawiedliwo�æ bevorzugten Wahlen. Die Verfasserin bespricht genau die den Me-
chanismus von Wahlvorzügen erklärenden Theorien und Modelle. In seiner Monografie
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Politische Folgen der Wahl einer Distributionsmethode von Abgeordnetenmandaten am
Beispiel der Wahlen für Sejm vom 21. Oktober 2007 weist Jeremiasz Salamon den Ein-
fluss der Distributionsmethode von Abgeordnetenmandaten auf die Wahlergebnisse
nach. Untersucht werden auch mittelbare Folgen: potentielle Bildungsmöglichkeiten
von Regierungskoalitionen, der Legislaturprozess und eventuelle Änderungen in der
Verfassung.

Der Teil �Gesellschaftliche Kommunikation� beinhaltet zwei Monografien. Der Text
Die Politologie der Journalistik: Umfang und Entwicklungsperspektiven von Siergiej Kor-
konosenko aus Sankt-Petersburg ist für den polnischen Leser um so wichtiger, dass er
über den heutigen Stand der Kenntnisse auf dem Gebiet in Russland handelt, und der
Verfasser polemisiert oft mit den in der Weltwissenschaft und in der russischen Wis-
senschaft geltenden Richtlinien, seine eigene Stellung zum Problem durchzusetzen ver-
suchend. In seiner Monografie Gemeinschaftliche Werbung als ein Gewissen der heutigen
Gesellschaft bespricht Felicjan Bylok die mit der Gemeinschaftswerbung verbundenen
Grundbegriffe, die Funktion der gemeinschaftlichen Werbung und �Kindheit ohne Ge-
walt� als ein Beispiel für Gemeinschaftswerbung.

In dem Teil �Internationale Beziehungen und europäische Integration� wurden drei
Monografien veröffentlicht. In der ersten von ihnen Die Teilnahme Spaniens an der En-
twicklung der EU Euromittelmeerpartnerschaft erörtert Agnieszka Stolarczyk die spa-
nische Stellung zur Gemeinsamen Außenpolitik u. Sicherheitspolitik der EU und zur
Europäischen Sicherheits- u. Verteidigungspolitik, die Rolle der Mittelmeerbeckensta-
aten in der Gemeinsamen Außenpolitik u. Sicherheitspolitik der EU, die Politik Spa-
niens angesichts der Mittelmeerbeckenstaaten in den Jahren 1975�1991 und den spa-
nischen Beitrag zur Vorbereitung und Verwirklichung der Euromittelmeerpartnerschaft.
In ihrem Artikel Die Zukunft der Europäischen Union angesichts der Bestimmungen des
Gipfels zu Brüssel vom 21. u. 22. Juni 2007. Die Analyse der ausgewählten Aspekte des
deutschen Vorsitzes besprechen Anna Orlikowska und Mariusz Jankowski so wichtige
Integrationsdilemmata der EU in ihrem heutigen Entwicklungsstadium, wie: die Ost-
politik, die energetische Politik und die Verfassungskrise der EU. Der letzte Artikel in
dem Teil, Der Konflikt in Darfur. Ursachen, Verlauf, Rolle der internationalen Gemein-
schaft von Katarzyna Kopiasz betrifft die Thematik, die in Polen nur selten zum For-
schungsgegenstand wird. Man findet hier viele gut geordnete Informationen über einen
der wichtigsten Konflikte im Weltmaßstab in den letzten Jahren. Die Verfasser ze-
igen die Quellen des Konfliktes, dessen Verlauf und die Rolle, welche die internationa-
le Gemeinschaft dabei gespielt hat. Der Schlussteil der Sammlung beinhaltet acht Re-
zensionen und Erörterungen.
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Rzym antyczny. T. 4: Polityka i pieni¹dz. Red. Wies³aw K a c z a n o w i c z  (historia)
�Studia Politicae Universitatis Silesiensis�. T. 3 (2007). Red. Jan I w a n e k, Mieczy-
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Piotr � w i e r c z: Jedno�æ wielo�ci. �wiat, cz³owiek, pañstwo w refleksji nurtu orficko-pi-

tagorejskiego (politologia)
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Cz³owiek a �wiaty wirtualne. Red. Andrzej K i e p a s, Mariola S u ³ k o w s k a, Magdale-
na Wo ³ e k  (filozofia)

Sylwester F e r t a c z, Kazimierz M i e r o s z e w s k i: Marzec 1968 roku w województwie
katowickim (historia)

�Folia Philosophica�. T. 27. Red. Piotr £ a c i a k  (filozofia)
Aleksandra G o l i k - P r u s: �Historia magistra vitae est�. Podrêcznik do jêzyka ³aciñ-

skiego dla studentów historii (historia)
Agata Aleksandra K l u c z e k: VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego w³adztwa nad

�wiatem w mennictwie z³otego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku � studium
porównawcze (historia)

Mediatyzacja kampanii politycznych. Red. Mariusz K o l c z y ñ s k i, Marek M a z u r, Sta-
nis³aw M i c h a l c z y k  (politologia)

Miêdzy socjologi¹ polityki a antropologi¹ polityki. Red. Jacek W ó d z  (socjologia)
Od marksizmu do feminizmu. Ksiêga pami¹tkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profe-

sora Kazimierza �lêczki. Red. Tomasz C z a k o n  (filozofia)
Dariusz R o l n i k: Portret szlachty czasów stanis³awowskich, epoki kryzysu, odrodzenia

i upadku Rzeczypospolitej w pamiêtnikach polskich (historia)
Aleksandra S k r z y p i e t z: Francuskie zabiegi o koronê polsk¹ po �mierci Jana III So-

bieskiego (historia)
Gra¿yna S z u m e r a: My�l historiozoficzna i filozofia spo³eczna Jana Karola Kochanow-

skiego (filozofia)
��redniowiecze Polskie i Powszechne�. T. 1 (5). Red. Idzi P a n i c, Jerzy S p e r k a  (hi-

storia)
Warto�ci � tradycja i wspó³czesno�æ. Red. Danuta � l ê c z e k - C z a k o n, Mariusz Wo -

j e w o d a  (filozofia)
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