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Od Redakcji

Oddajemy do r¹k Czytelników trzeci tom wydawnictwa Instytutu Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach Studia Politicae Universitatis Silesiensis. Wiêkszoæ opracowañ zamieszczonych w niniejszym zbiorze, podobnie jak w pierwszych dwóch tomach,
to teksty pracowników i doktorantów naszego Instytutu. Zosta³y one pomieszczone w czterech grupach tematycznych: myli politycznej, systemów
politycznych, stosunków miêdzynarodowych i integracji europejskiej oraz
w czêci zawieraj¹cej recenzje i omówienia.
W czêci powiêconej myli politycznej zosta³y zamieszczone trzy artyku³y. W pierwszym z nich Demokracja, liberalizm a doktryna Kocio³a katolickiego w myli Michaela Novaka Ma³gorzata Kaute-Porêbska podejmuje wa¿ny z punktu widzenia potrzeb prze³omu stuleci namys³ nad szeroko pojêtymi relacjami miêdzy demokracj¹ liberaln¹ i spo³ecznym nauczaniem Kocio³a, opieraj¹c siê na przemyleniach Michaela Novaka. Z kolei
Wojciech Flak w artykule Jednostka, wolnoæ, w³adza a duch Ameryki
koncentruje swoje rozwa¿ania wokó³ g³ównych wartoci i koncepcji charakterystycznych dla modelu Stanów Zjednoczonych i ich ewolucji na przestrzeni stuleci oraz roli odgrywanej przez to pañstwo w stosunkach miêdzynarodowych. Roman Kochnowski w tekcie Pañstwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Wokó³ sporów ideowych I Republiki Austrii odniós³ siê
do debaty publicznej zwi¹zanej z przysz³oci¹ Austrii, w tym  dyskusji
dotycz¹cej kwestii ustrojowych oraz cierania siê ró¿nych wizji pañstwa po
zakoñczeniu I wojny wiatowej.
W czêci powiêconej systemom politycznym zamieszczonych zosta³o
piêæ opracowañ. W pierwszym z nich System partyjny V Republiki Francuskiej Ma³gorzata Myliwiec wyeksponowa³a kwestie dotycz¹ce istoty i ewo-
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lucji francuskiego systemu partyjnego oraz jego powi¹zañ z systemem semiprezydenckim oraz systemem wyborczym. Podobny charakter ma artyku³ Andrzeja Bisztygi System partyjny Republiki Irlandii. Autor ukazuje
w nim pocz¹tki formowania siê, a nastêpnie ewolucjê i specyfikê irlandzkiego systemu partyjnego. Artyku³ Sylwestra Wróbla Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnienia wpisuje siê w nurt badañ powiêconych
zagadnieniom samorz¹du terytorialnego i demokracji bezporedniej. Autor
analizuje rolê i znaczenie jednostek pomocniczych, odwo³uj¹c siê zarówno
do rozwi¹zañ formalnoprawnych, jak i dowiadczeñ historycznych (w tym
tak¿e innych pañstw). £ukasz Zem³a w artykule Obywatelski Klub Parlamentarny  powstanie, rozwój, fragmentaryzacja 19891991 skoncentrowa³ swoj¹ uwagê na pocz¹tkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Zainteresowania autora skupiaj¹ siê wokó³ problemu kszta³towania
siê systemu partyjnego w warunkach niepodleg³ego pañstwa. Ostatni
z artyku³ów zamieszczonych w tej czêci zbioru Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekcie dzia³añ realizowanych
na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia) pióra Roberta Radka wpisuje siê w nurt badañ dotycz¹cych problematyki lokalnej i wspó³pracy transgranicznej. Du¿o miejsca autor powiêca przybli¿eniu problemów zwi¹zanych z definiowaniem pojêæ: rozwój lokalny, rozwój regionalny, wspó³praca transgraniczna, strategia, by nastêpnie ukazaæ sposoby
budowania strategii rozwoju lokalnego i etapy jej tworzenia oraz dzia³alnoæ organizacji non profit.
W czêci dotycz¹cej spraw miêdzynarodowych i integracji europejskiej
znajduj¹ siê trzy opracowania. W pierwszym z nich Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla demokratyzacji pañstwa irackiego w wietle strategii Stanów Zjednoczonych Katarzyna Czornik dokonuje pog³êbionych
rozwa¿añ dotycz¹cych skutków trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla procesu demokratyzacji Iraku w kontekcie strategii Stanów Zjednoczonych.
Z kolei Rafa³ Riedel w opracowaniu Polityczna debata na temat modelu spo³ecznego w Europie podj¹³ próbê rekonstrukcji i weryfikacji stanowisk zwi¹zanych z jednym z najwa¿niejszych dylematów integracyjnych
Unii Europejskiej, jakim jest model spo³eczny integruj¹cej siê Europy. Maria Ochwat, autorka ostatniego artyku³u Ochrona praw cz³owieka w systemie Rady Europy zamieszczonego w tej czêci skoncentrowa³a siê na przedstawieniu najwa¿niejszych dokumentów powiêconych ochronie praw cz³owieka wypracowanych w systemie Rady Europy, na ukazaniu mechanizmów ich implementacji oraz skutecznoci Rady Europy w tej dziedzinie.
W czêci czwartej prezentowanego tomu zamieszczone zosta³y recenzje
i omówienia. Dwie z nich przygotowane przez Zbigniewa Kantykê i Sylwestra Wróbla stanowi¹ niejako zderzenie refleksji nad metodologi¹ wspó³czesnych badañ politologicznych. Z kolei trzy kolejne recenzje-omówienia
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autorstwa Katarzyny Czornik, Justyny Tomali i Mieczys³awa Stolarczyka
stanowi¹ dope³nienie problematyki prezentowanej w czêci powiêconej stosunkom miêdzynarodowym i integracji europejskiej.
Dziêkujemy za ¿yczliwe przyjêcie pierwszego i drugiego tomu naszego
wydawnictwa i zapraszamy do wspó³pracy w przygotowaniu kolejnych tomów periodyku.
Redaktorzy tomu

Ma³gorzata Kaute-Porêbska

Demokracja, liberalizm
a doktryna Kocio³a katolickiego
w myli Michaela Novaka

Jedn¹ z najistotniejszych czêci sk³adowych dyskusji nad demokracj¹
jest kwestia odpowiedzi na pytanie o zakres, w jakim ta forma ¿ycia spo³ecznego pozostaje w zgodzie z chrzecijañstwem. Owa problematyka budzi³a i budzi szczególne zainteresowanie w refleksji nad tym rodzajem demokracji, który okrela siê mianem liberalizmu. Nie jest to dzie³em przypadku. Tym bowiem, co sk³ada siê na istotê liberalizmu, jest wyrastaj¹cy
z dorobku renesansu i myli XVII wieku (z dzie³ Niccola Machiavellego,
Thomasa Hobbesa, Johna Lockea czy Adama Smitha) indywidualistyczny
punkt widzenia. A ten ukszta³towa³ siê w opozycji do poprzedzaj¹cej ducha nowo¿ytnoci, redniowiecznej, chrzecijañskiej wizji wiata. W dyskusjach nad problemem, o jakim mowa, odrêbne za i jednoczenie poczesne miejsce zajmuje zagadnienie odpowiedzi na pytanie o relacjê: demokracja liberalna a doktryna Kocio³a katolickiego. Jednym ze wspó³czesnych autorów, którego twórczoæ wpisuje siê w tê problematykê, jest Michael Novak.
Michael Novak urodzi³ siê 9 wrzenia 1933 roku w Johnstown, w Pensylwanii. Jego rodzina pochodzi ze s³owackiej wsi o nazwie Dúbrava. Studiowa³ teologiê, historiê i filozofiê. Jest katolikiem. Rodzina Novaka wyemigrowa³a do Stanów Zjednoczonych Ameryki i zamieszka³a w przemys³owej Pensylwanii. Wp³ynê³o to zapewne na wiatopogl¹d Novaka, który
gloryfikowa³ rodowisko wiejskie, a kategoriê pracy traktowa³ priorytetowo. W latach swojej m³odoci uto¿samia³ siê ze stanowiskiem socjalistów
chrzecijañskich. Pod wp³ywem studiów z zakresu historiozofii i ekonomii
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g³ówn¹ p³aszczyzn¹ zainteresowañ Novaka sta³a siê kwestia relacji: nauka spo³eczna Kocio³a a zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem pañstwa. Jest naukowcem, publicyst¹, politykiem. W czasie wojny w Wietnamie dzia³a³ w ruchu, który sprzeciwia³ siê poborowi do wojska, bra³ udzia³
w kampanii wyborczej R.F. Kennedyego. Jego kariera naukowa rozpoczê³a siê na Uniwersytecie Harvarda. Wyk³ada³ równie¿ na uniwersytetach:
Stanforda w Kalifornii, Syracuse w stanie Nowy Jork, nastêpnie kierowa³
katedr¹ religii i polityki spo³ecznej w American Enterprise Institute w Waszyngtonie. Reprezentowa³ Stany Zjednoczone w Komisji Praw Cz³owieka
przy ONZ w Genewie, a tak¿e przewodniczy³ amerykañskiej delegacji na
KBWE w 1986 roku.
W Stanach Zjednoczonych osoba Novaka kojarzona jest przede wszystkim z ruchem na rzecz odrodzenia etnicznego. Odrodzenie etniczne w przekonaniu Novaka ma nast¹piæ na p³aszczynie psychologicznej, przez wzrost
samooceny i wiadomoci spo³ecznej etników. Uzyska³ piêtnacie doktoratów honoris causa, jest laureatem wielu presti¿owych nagród, miêdzy innymi Anthony Fisher Prize za ksi¹¿kê The Spirit of the Democratic Capitalism, 1982 (wyd. pol.: Duch demokratycznego kapitalizmu, 1986). W jego
dorobku intelektualnym, oprócz wspomnianej pracy, znajduj¹ siê liczne
pozycje, do których nale¿¹: The Rise of Unmeltable Ethnics, 1972 (wyd.
pol.: Przebudzenie etnicznej Ameryki, 1984); Catolic Social Thought and
Liberal Institutions: Freedom with Justice, 1984 (wyd. pol.: Liberalizm 
sprzymierzeniec czy wróg Kocio³a, 1991); Free Persons and the Common
Good, 1989 (wyd. pol.: Wolne osoby i dobro wspólne, 1998); The Catholic
Ethic and the Spirit of Capitalism, 1993; Tell me why?, 1998 (wyd. pol.:
Tato, dlaczego wierzysz?, 2001). M. Novak jest cz³onkiem Instytutu Tertio
Millennio. Idea stworzenia tej placówki powsta³a w latach dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia w gronie mylicieli, wród których, obok Novaka, byli Richard John Neuhaus, Robert Sirico, Rocco Buttiglione, Georg
Weigel i ojciec Maciej Ziêba. Idea Instytutu zwi¹zana by³a z faktem upadku komunizmu w Europie, jak równie¿ z tym, ¿e na Zachodzie panowa³o
przekonanie o pog³êbiaj¹cym siê kryzysie demokracji. Instytut od 1999 roku,
w Krakowie, w lipcu, organizuje coroczne spotkania grupy studentów
i doktorantów. Kwestie podejmowane podczas tych spotkañ to, w istocie,
problemy poruszone przez Novaka w ksi¹¿ce Duch demokratycznego kapitalizmu, która  jak powszechnie siê uwa¿a (chocia¿ sam Novak tego nie
potwierdza)  wp³ynê³a na kszta³t encykliki Jana Paw³a II Centesimus
annus, i która uchodzi za jego najpopularniejsz¹ publikacjê.
Novak swoj¹ refleksjê odnosi g³ównie do Stanów Zjednoczonych. Ma
on, co prawda, wiadomoæ tego, i¿ Ameryka wyrasta z kultury i cywilizacji Europy. Nie idzie mu oczywicie o rozumienie tego pojêcia w sensie geograficznym. Stary Kontynent jest przez niego postrzegany jako kolebka
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okrelonej wizji rzeczywistoci i miejsca w niej cz³owieka, jako wiat daj¹cych siê opisaæ idei religijnych, wiat okrelonych wizji moralnych i politycznych. Jednoczenie wszak w jego przekonaniu to przede wszystkim
Stany Zjednoczone w sposób najpe³niejszy, najbardziej optymalny, zrealizowa³y to, co w dziedzictwie Europy by³o i jest najlepsze: najszczytniejsze
idea³y humanizmu. I to co okrela on mianem demokratycznego kapitalizmu. Sporód wszystkich ustrojów, które leg³y u podstaw naszej historii,
¿aden tak nie zrewolucjonizowa³ zwyk³ych ludzkich nadziei  nie wyd³u¿y³ ¿ycia, nie umo¿liwi³ likwidacji nêdzy, nie poszerzy³ zakresu osobistego
wyboru  jak demokratyczny kapitalizm. Przypomnijmy sobie  czytamy
w pierwszych s³owach Ducha demokratycznego kapitalizmu  spo³eczeñstwa imperium rzymskiego i okresu Karolingów. Zastanówmy siê nad
siedemnastowiecznymi mocarstwami katolickimi i protestanckimi, kolonialnymi i handlowymi. Zbadajmy ró¿norodne formy socjalizmu wspó³czesnego. Ka¿dy z tych ustrojów ekonomiczno-politycznych mia³ swoich teologicznych zwolenników. Ale ¿aden teolog, chrzecijañski ani ¿ydowski, nie dokona³ oceny teologicznego znaczenia demokratycznego kapitalizmu1. Co
mam na myli, mówi¹c »demokratyczny kapitalizm«?2  zadaje pytanie
Novak. I odpowiada: Pojêcie to rozumiem jako po³¹czenie trzech systemów: gospodarki w przewa¿aj¹cej mierze rynkowej; pañstwowej polityki
szacunku wobec praw jednostki do ¿ycia, wolnoci i d¹¿enia do szczêcia;
oraz systemu instytucji kulturalnych, opartego o idea³y powszechnej wolnoci i sprawiedliwoci. Krótko mówi¹c, trzy zbie¿ne, dynamiczne systemy
funkcjonuj¹ce w ramach jednego ustroju: demokratyczna administracja
pañstwowa, gospodarka oparta na rynku i bodcach ekonomicznych, oraz
moralno-kulturalny system cechuj¹cy siê pluralizmem [...]. Systemy spo³eczne Stanów Zjednoczonych, Niemiec Zachodnich i Japonii (a tak¿e kilkunastu innych pañstw wiata) obrazuj¹ ten rodzaj ustroju3.
Jak widaæ, Novak przedstawiaj¹c systemy, sk³adaj¹ce siê na ducha
wspó³czesnych ustrojów krajów wysoko rozwiniêtych, nie jest zbyt odkrywczy. Jak jednak wolno s¹dziæ, co jest tu warte szczególnej uwagi, to fakt, i¿
Novak w swojej refleksji nad realiami ¿ycia spo³eczno-gospodarczego (a do
tego da siê sprowadziæ badanie ka¿dego ustroju) zaczyna od  jak to okreli³  teologii. Co zatem rozumie przez teologiê? Bez w¹tpienia rozumie
on j¹ dos³ownie jako naukê o Bogu. Bóg w jego ujêciu jest realnym bytem,
Stwórc¹ wszechwiata. Jest Bogiem osobowym. Bóg Izraela i Jezus, to
jeden Bóg  pisze Novak  transcendentny Stwórca wszechrzeczy, któremu
M. N o v a k: Duch demokratycznego kapitalizmu. Prze³. T.S. [Tadeusz Stanek].
Poznañ 2001, s. 25.
2
Ibidem, s. 26.
3
Ibidem.
1
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nale¿y oddawaæ czeæ w duchu i prawdzie. [...]. Ka¿dy Jego cud w pewnym sensie przyspiesza procesy naturalne, zagêszcza czas i miejsce4. wiat
stworzony i uporz¹dkowany przez Boga, to wiat harmonii, przemylane
dzie³o sztuki, które ma do spe³nienia okrelony cel. ¯ydzi i chrzecijanie
nie uwa¿aj¹, ¿e Bóg gra w koci5  pisze Novak. Nawet czyni¹c cuda, Bóg
nie wystêpuje przeciw precyzji, z jak¹ ukszta³towa³ prawa natury6. Rzecz
jednak w tym, ¿e rozumienie teologii przez Novaka nie sprowadza siê bez
reszty do nauki o Bogu (nawet kiedy wykazuje siê jej zwi¹zek z realn¹
rzeczywistoci¹).
Teologia to dla niego tak¿e nauka o cz³owieku, o cz³owieku ¿yj¹cym
w spo³eczeñstwie, pañstwie; o jednostce podejmuj¹cej dzia³alnoæ ekonomiczn¹. W ostatnich latach czytelnik móg³ natkn¹æ siê na znacznie wiêksz¹ iloæ artyku³ów i ksi¹¿ek o ekonomii politycznej (w³¹czaj¹c w to stale
rosn¹c¹ liczbê owiadczeñ na tematy gospodarcze wyg³aszanych przez
przywódców religijnych) ni¿ w jakimkolwiek wczeniejszym okresie swojego ¿ycia7  pisa³ Novak w koñcu lat osiemdziesi¹tych. Jednoczenie wszak
dodawa³: Przywódcy religijni i teologowie dostrzegaj¹ nagle fakt, ¿e czasopisma, które zwykle czytaj¹, nie przygotowa³y ich na tê okolicznoæ. Ksi¹¿ki o Kociele i pañstwie, religii i polityce, religii i naukach humanistycznych, religii i psychiatrii oraz religii i seksie s¹ bez porównania liczniejsze
ni¿ ksi¹¿ki o teologii i ekonomii. Ponadto, co siê tyczy podstawowych pojêæ
myli ekonomicznej, religijni liderzy i teologowie odczuwaj¹ zazwyczaj brak
cis³ych i jasnych definicji8. W tym stanie rzeczy powstaje potrzeba stworzenia tego, co Novak okrela jako teologiê ekonomii politycznej9.
U podstaw koniecznoci powi¹zania religii i ekonomii tkwi¹, zdaniem
Novaka, przyczyny obiektywne. Co najmniej z trzech powodów mo¿emy
oczekiwaæ, ¿e przywódcy religijni  a tak¿e wieckie grupy badawcze, uniwersytety i prasa religijna  powiêc¹ jeszcze wiêcej uwagi religii i ekonomii. Po pierwsze, ci¹g³e walki w krajach rozwijaj¹cych siê zaci¹¿¹ na wiadomoci wszystkich. Po drugie, oko³o dwudziestu demokratycznych pañstw
kapitalistycznych na wiecie [...] odnios³o bezprecedensowy sukces, wynosz¹c wielkie rzesze swojej ludnoci na poziom ¿ycia daleko wy¿szy ni¿ ten,
jaki znano w 1891 roku [jest to data Rerum Novarum  M. K.-P.]. Ten
raptowny wzrost zamo¿noci zmieni³ warunki debaty i zrodzi³ nowe problemy. Po trzecie, wydaje siê, ¿e same »pañstwa dobrobytu« osi¹gnê³y górny pu³ap gwarantowanych przez pañstwo korzyci, które bez trudu mog¹
M. N o v a k, J. N o v a k: Tato, dlaczego wierzysz? Poznañ 2001, s. 172.
Ibidem, s. 173.
6
Ibidem, s. 175.
7
M. N o v a k: Liberalizm  sprzymierzeniec czy wróg Kocio³a. Poznañ 1993, s. 2728.
8
Ibidem.
9
Ibidem, s. 28.
4
5
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oferowaæ swoim obywatelom. Mo¿na mia³o oczekiwaæ, ¿e pañstwa bêd¹
odt¹d stawiane przed coraz trudniejszymi wyborami, w których czêsto jedno dobro bêdzie osi¹gane kosztem innego10.
Szczególny charakter stanowiska Novaka polega na tym, i¿ twierdzi
on, ¿e analiza problemów ekonomicznych nie mo¿e odbywaæ siê tylko na
p³aszczynie ekonomii. Jest to perspektywa stanowczo zbyt w¹ska. Dla
autora Ducha demokratycznego kapitalizmu teologia nie jest bynajmniej
domen¹ tylko religii. I okazuje siê, twierdzi, i¿ przedstawiciele ró¿nych
Kocio³ów w coraz szerszym zakresie zaczynaj¹ to rozumieæ. Przez ostatnie lata  pisze  prezbiterianie, metodyci i inni utrzymywali wysoko wykwalifikowane grupy badawcze, zajmuj¹ce siê rozmaitymi zagadnieniami
ekonomicznymi. Wreszcie, tak¿e kocio³y ewangelickie wci¹gane s¹ w gwa³towne dyskusje, które wykraczaj¹ daleko poza tradycyjne i indywidualne
dowiadczenie wiary, anga¿uj¹c je w dzia³alnoæ zwi¹zan¹ ze sprawami
ekonomii politycznej11. W tej sytuacji, podkrela z ca³¹ moc¹ Novak, ekonomici musz¹ koniecznie zwróciæ wreszcie uwagê na roszczenia formu³owane pod adresem rzeczywistoci gospodarczej przez przywódców religijnych i teologów. [...] [Wszak  M. K.-P.] wchodzi tu w grê los milionów
ubogich. Ideologie, których przewidywalnym rezultatem jest gospodarcza
nêdza i polityczna tyrania, powinny zostaæ skrytykowane w zarodku, zanim jeszcze przybior¹ gigantyczne rozmiary12.
Dzia³alnoæ ekonomiczna jednostki ludzkiej nie sprowadza siê wedle
Novaka do produkcji dóbr i ich wymiany. Jak podkrela, ojciec doktryny
liberalizmu John Locke chyba jako pierwszy okreli³ mo¿liwoæ nowej organizacji gospodarki. Zauwa¿y³ on, ¿e pole, na przyk³ad truskawek, pozostawione samo sobie, produkuje na pozór wielk¹ iloæ owoców. Jednak poddane fachowej uprawie i trosce, pole to mo¿e daæ ju¿ nie dwa, ale dziesiêæ
razy wiêcej truskawek. Krótko mówi¹c, Locke doszed³ do wniosku, ¿e natura ma o wiele wiêksze mo¿liwoci ni¿ ludzie podejrzewali. Niech mi bêdzie
wolno  kontynuuje swój wywód Novak  prze³o¿yæ tezê Lockea na jêzyk
teologiczny. Stworzenie pozostawione samo sobie jest niekompletne i ludzie
s¹ powo³ani do misji wspó³twórców w dziele Boga, ujawniaj¹c ca³y jego potencja³, który Bóg ukry³. Stworzenie jest pe³ne tajemnic czekaj¹cych na
odkrycie, zagadek do rozwi¹zania zadanych przez Stwórcê ludzkiej inteligencji. wiat nie wyszed³ spod Boskiej rêki tak bogaty, jak bogatym mo¿e
go cz³owiek uczyniæ. Po wygnaniu z raju nasta³ przecie¿ czas zamêtu
i ignorancji13.
10
11
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Cz³owiek jest istot¹ woln¹. Bóg tej wolnoci w niczym nie ogranicza.
Przeciwnie. Wizja Lockea  pisze Novak  da³a pocz¹tek nowemu poczuciu ludzkiego powo³ania. [...] Po Lockeu rozmylania o stosunku Boga do
wiata (teodycea) uleg³y zmianie. Boskie oddzia³ywanie na historiê mia³o
byæ odt¹d uwa¿ane za postêpuj¹ce, otwarte, wspó³zale¿ne od ludzkiej wolnoci i wytrwa³oci. [...] Ludzie ju¿ nie mieli wyobra¿aæ sobie swojego losu
jako biernego, pe³nego cierpienia i uleg³oci. [...] Postêp i wzrost gospodarczy  nie tylko osobisty, ale i wiatowy  uwa¿ano za wolê Boga14. Jak
zauwa¿a Novak w ksi¹¿ce The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, europejscy pisarze i myliciele czasami przyk³adaj¹ zbytni¹ wagê do
abstrakcyjnych teorii i w swoich spekulacjach formu³uj¹ s¹dy, które s¹ ró¿ne od dowiadczeñ dnia codziennego. Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy jest
ukazanie w sposób karykaturalny amerykañskich dowiadczeñ15. A to dowiadczenie uczy, i¿ ka¿dy cz³owiek ma powo³anie (calling) do biznesu.
Nie ma w tym nic z³ego, ¿e chce siê byæ bogatym16. Jak zatem rozumie
Novak to powo³anie? Jest to, po pierwsze, posiadanie predyspozycji do
takiej czy innej pracy; po drugie, jest to zadowolenie z wykonywanej czynnoci17. Przez wiele wieków (w czasach Machiavellego na przyk³ad) natura
ludzka znajdowa³a ujcie g³ównie w aktywnoci politycznej, twierdzi Novak. W nowych czasach zosta³o to zast¹pione aktywnoci¹ na polu ekonomii18. Biznes to realizacja powo³ania; powo³ania boskiego. My, Amerykanie  konstatuje autor Ducha demokratycznego kapitalizmu  nie jestemy na ogó³ sk³onni zazdrociæ bogatym; w rzeczywistoci bawi¹ nas ich
b³azeñstwa, rozwody, chwilowe splendory i upadki. Nasza spo³eczna ruchliwoæ na dole podobna jest do tej na górze (historia dolnych warstw nie
jest tak nag³oniona). Ta kipi¹ca ruchliwoæ na górze i na dole jest ca³kiem
jasno widoczna w d³ugofalowych badaniach nad niemal wszystkimi jednostkami i  rzecz jasna  rodzinami. Lubimy prost¹ wspó³zale¿noæ pomiêdzy wysi³kiem a wynikiem. Tylko ona jest oczywista. Szansa, talent
i szczêcie odgrywaj¹ w ¿yciu Amerykanów znaczn¹ rolê, ale tego rodzaju
zewnêtrzne czynniki nie maj¹ raczej znaczenia w momencie spo³ecznego
startu. Zwyk³a wspó³zale¿noæ miêdzy pracowitoci¹ i wynagrodzeniem jest
tak czêsto widoczna, ¿e stanowi ród³o wielu osobistych satysfakcji w codziennej pracy wiêkszoci Amerykanów 19. Gwarancj¹ za tej satysfakcji
Ibidem.
M. N o v a k: The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism. New York 1993, s. 20.
16
I d e m: Business as a Calling, Work and the Examined Life. New York 1996 s. 54.
17
Ibidem, s. 19.
18
M. N o v a k: Truth and Liberty. In: A Free Society Reader. LanhamBoulderNew
YorkOxford 2000, s. 65.
19
I d e m: Chrzecijañstwo, demokracja, kapitalizm. Prze³. W. B ü c h n e r. Poznañ
1993, s. 19.
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jest przekonanie, i¿ uczestnicz¹c w produkcji dóbr, uczestniczy siê w dziele
Boga.
I takie jest tak¿e przes³anie dzie³a Adama Smitha. Jak twierdzi Novak,
w punkcie wyjcia refleksji Smitha tkwi obserwacja, i¿ spo³eczeñstwa równie bogate w dobra naturalne nie s¹ równie bogate jako ogó³ obywateli.
Bogactwo narodów bowiem nie zale¿y wy³¹cznie od tego, czym spo³eczeñstwo obdarza natura, ale g³ównie od tego, w jaki sposób dany porz¹dek
spo³eczny wykorzystuje te dobra. Klucza do bogactwa narodów szukaæ
nale¿y w tym, co Smith okrela jako naturalny ustrój wolnoci20. I to jest
wedle niego jedyne alternatywne wyjcie wobec innych systemów. Najlepszym sposobem stworzenia podstaw dobrej gospodarki nie jest organizowanie jej na podstawie wizji poczêtej w umyle jednej lub kilku osób, ale stworzenie warunków do niczym nieskrêpowanej dzia³alnoci ka¿dego indywiduum. System taki wyzwala inteligencjê, wyobraniê i przedsiêbiorczoæ
jednostek21. To wszystko wedle Novaka nie oznacza, i¿ myl Smitha, buduj¹c na jednostce, nie wychodzi poza ego. Jest inaczej. Intencj¹ Smitha,
zdaniem Novaka, by³o zbudowanie teorii systemu bodców, w którym ka¿dy móg³by uwa¿aæ swoj¹ zap³atê za satysfakcjonuj¹c¹ dla niego, s³u¿¹c¹
zapewnieniu mu godziwego ¿ycia. Praca zatem nie jest niczym innym, jak
stwarzaniem dóbr, których ostatecznym celem jest zaspokojenie mi³oci w³asnej. Jednak¿e w myli Smitha ten rodzaj mi³oci w³asnej nie jest niegodziwy22. Mi³oæ w³asna, wedle niego, jak podkrela Novak, ma bardzo szeroki sens. Obejmuje ona ró¿ne formy mi³oci, uczucia ¿yczliwoci i sympatii
wobec innych. W szczególnoci za odnosi siê to do najbli¿szych, do rodziny23.
Jak pisze Novak, Smith daleki jest od »autonomii« i b³êdnego indywidualizmu, przypisywanego jemu podobnym przez papie¿y i teologów24.
Smith twierdzi, i¿ ka¿da jednostka powoduje siê pobudkami zarówno
egoistycznymi, jak i spo³ecznymi. Co do wy¿szoci za tych ostatnich nie
ma on jednak ¿adnych w¹tpliwoci25. Stosunki gospodarcze wszak tak czy
inaczej odnosz¹ siê do stosunków miêdzyludzkich. Zawiera siê w nich zawsze mniej lub bardziej rozbudowany element zaufania osoby do osoby.
Tym, co w refleksji Smitha wydaje siê  zdaniem Novaka  najbardziej
ujmuj¹ce, to przekonanie, ¿e ekonomia polityczna, któr¹ on swoimi Badaniami... zainicjowa³, jest w istocie ga³êzi¹ filozofii moralnej 26. Smith
podkrela, zauwa¿a Novak, niezamierzone konsekwencje ludzkich dzia20
21
22
23
24
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³añ. W dzia³aniu gospodarczym jest tak, i¿ niekiedy niezupe³nie moralne
uczucia doprowadzaj¹ do moralnie wznios³ych wyników. Nie istnieje bowiem bezporedni, cis³y zwi¹zek miêdzy osobistymi intencjami a spo³ecznymi wynikami. Sensowny porz¹dek gospodarczy nie mo¿e opieraæ siê jedynie na moralnie dobrych intencjach; w tym porz¹dku bowiem licz¹ siê
przede wszystkim efekty27. W przekonaniu Smitha, wedle Novaka, intencje moralne indywidualnych pracowników mog¹ byæ szlachetne; jednak nie
musz¹; przynajmniej w punkcie wyjcia. Jest bowiem tak, i¿ kumulatywnym efektem dzia³añ tych indywidualnych pracowników jest tworzenie
bogactwa narodów28. Szlachetne motywy29, to jedno. Ekonomia to drugie.
Jednak¿e b o g a c t w o nie wyklucza moralnoci. Profesor etyki, Adam
Smith, by³ humanist¹, a nie materialist¹30. W tym kontekcie Novak pisze
o miêdzynarodowej wizji Adama Smitha, wizji na miarê »miêdzynarodówki
socjalistycznej«  wizji bogactwa wszystkich narodów, [...] [wizji  M. K.-P.]
wyzwolenia wszystkich ludzi poprzez poprawê ich bytu materialnego31.
W czasach nowo¿ytnych nie da siê mówiæ o wartociach w oderwaniu od
ducha przedsiêbiorczoci i wymiany, oto g³ówna teza Novaka. Na pierwszy
rzut oka kapitalizm kojarzy siê ze wiatem ekonomii, którego si³¹ napêdow¹ jest jedynie chêæ zysku. Novak nie kwestionuj¹c zasadniczo fundamentalnej roli, jak¹ ta chêæ odgrywa w kapitalizmie, wbrew Weberowi nie uznaje
jednak, i¿ ten kapitalizm zamyka jednostkê w ¿elaznej klatce bezdusznych regu³ rynku. Jak zauwa¿a Richard J. Neuhaus, ród³a pochodzenia
s³owa kapita³, którego etymologia prowadzi do s³owa caput, co po ³acinie
oznacza g³owê, przedstawiane s¹ ró¿nie. Wedle jednej z interpretacji, idzie
tu o g³owy, pog³owie byd³a (capita), których liczba wiadczy³a o bogactwie
ich w³aciciela. Wedle innej, s³owo caput oznacza tu g³owê ludzk¹, wiat
ludzkiej kreatywnoci i inicjatywy32. I to jest w³anie stanowisko Novaka.
Spo³eczeñstwo demokratycznego kapitalizmu nie zmierza ku ¿elaznej
klatce. Jednakowo¿, pisze Novak, cnoty handlowe nie wystarczaj¹ [...],
aby siê obroniæ. Ustrój komercyjny wymaga poskramiania i nadzoru ze
strony systemu politycznego i pañstwa. Prekursorzy demokratycznego kapitalizmu nie wyobra¿ali sobie, ¿e instytucje religii, humanizmu i sztuki
kiedykolwiek utrac¹ swoj¹ nieodzown¹ rolê, nie wyobra¿ali sobie, i¿ pañstwo zwiotczeje i obumrze. [...] Rozumieli oni jednak, ¿e system gospodarczy bez zysku pracuje ruchem ja³owym, ani nie zaspokajaj¹c potrzeb
I d e m: Duch demokratycznego kapitalizmu..., s. 175176.
Ibidem, s. 327.
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ubogich, ani nie napêdzaj¹c postêpu. Nawet »ma³e korzyci i ma³e oszczêdnoci« maj¹ wielkie znaczenie. Ju¿ przeciêtna stopa wzrostu w wysokoci 2% rocznie, utrzymywana w Wielkiej Brytanii od 1780 do 1914 roku,
uczyni³a z tego ma³ego kraju wiatowe mocarstwo. Wynalezienie systemu
zdolnego do tak trwa³ego utrzymywania postêpu samo w sobie by³o ju¿
korzyci¹ dla ludzkoci. W lad za rozwojem gospodarczym poszed³ bowiem niezmiernie wa¿ny rozwój polityczny i moralno-kulturalny, wy³¹cznie z rozkwitem indywidualnych mo¿liwoci, sztuki i dzia³alnoci charytatywnej. Tak wiêc cnoty komercyjne, ani zysk nie s¹ w swoim charakterze,
ani w swoich efektach czynnikami jedynie gospodarczymi. Z drugiej strony, nie wystarczaj¹ one, by wype³niæ ¿ycie cz³owieka. [...] Mo¿na uwa¿aæ
cnoty komercyjne za nienajszlachetniejsze, ale nie wykroczymy przeciwko
wierze religijnej, jeli oddamy im ho³d za ich instrumentaln¹ rolê33.
To jednak, i¿ duch przedsiêbiorczoci i wymiany mo¿e stanowiæ podstawê dzia³ania w zgodzie z wol¹ Boga, nie dokonuje siê samoczynnie,
twierdzi Novak. Jest to mo¿liwe, je¿eli przyjmie siê w³aciwe rozumienie
wolnoci. W swojej refleksji przywo³uje on tu znan¹ systematykê wolnoci,
jakiej u progu XIX wieku dokona³ Benjamin Constant, a któr¹ upowszechni³ Isaiah Berlin. Autor Ducha demokratycznego kapitalizmu uznaje j¹ za
zdecydowanie upraszczaj¹c¹ faktyczny stan rzeczy. A ju¿ z ca³¹ pewnoci¹
mo¿na stwierdziæ, i¿ pojêcie wolnoci negatywnej, jak pisze, aczkolwiek posiada pewne znaczenie jako analityczne narzêdzie, jest wszak¿e zupe³nie
nieodpowiednim kluczem do klasycznego liberalizmu jako ruchu historycznego. Wiêkszoæ mylicieli liberalnych od czasów Lockea rozumia³a przez
wolnoæ znacznie wiêcej34.
Dzia³anie jednostki jest konsekwencj¹ okrelonego stanu jej ducha, treci
jej wiadomoci. A to kszta³tuje siê w jej pracy nad sob¹. I takie jest w³aciwe rozumienie wolnoci. Jak pisze Novak, wolnoæ nie jest bowiem tylko
zewnêtrzna w stosunku do wolnej osoby; jest uporz¹dkowanym w³¹czeniem siê w konkretne dzia³ania wiadomoci. Korzystaj¹c z wolnoci istota
ludzka nie tylko nie jest zmuszana przez innych, lecz tak¿e dzia³a w specyficznych stanach wiadomoci: nie z roztargnieniem, lecz z rozwag¹; nie
na olep, lecz wiadomie. [...] Poniewa¿ korzystanie z wolnoci polega na
dokonywaniu tak godnych podziwu aktów, jak zastanawianie siê i wybór,
przeto wolnoæ nie jest czysto »negatywna«. Ale nie jest te¿ »pozytywna«
w tym sensie, który wzbudza niepokój; skoncentrowanie siê (nawet we w³asnej wiadomoci) na aktach zastanowienia siê i wyboru nie wymaga bowiem szczegó³owego okrelenia treci refleksji i wyborów35.
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Novak nieprzypadkowo podkrela, ¿e jego ulubionym pisarzem jest
Lord Acton. Dla Lorda Actona bowiem ca³a ludzka historia to nic innego,
jak rozwój ludzkiej wolnoci36. Zasadnicz¹ cech¹ Actonowskiej koncepcji,
podkrela Novak, jest twierdzenie, ¿e wolnoci towarzyszy odpowiedzialnoæ37. Ta osobista odpowiedzialnoæ oznacza, i¿ chocia¿ wszelka organizacja ¿ycia spo³ecznego buduje na dzia³aniach jednostki, nie oznacza
to, i¿ owo dzia³anie dokonuje siê bez jakichkolwiek ograniczeñ. Wedle niego, koncepcja Actona zdecydowanie wykracza poza koncepcjê wolnoci negatywnej. Nie jest to jednak  tak¿e tradycyjnie pojmowana  wolnoæ
pozytywna. Jak zauwa¿a, najczêciej we wszelkich krytykach pod adresem tej ostatniej twierdzi siê, i¿ zawiera ona w sobie  w mniejszym czy
wiêkszym zakresie  elementy przymusu. Actonowska koncepcja osobistej
odpowiedzialnoci rozwi¹zuje ten problem. W sumie koncepcja wolnoci
posiada u Actona zarówno wymiar moralny, jak i polityczny  pisze Novak;
to znaczy, zarówno kontekst wysoce osobisty, jak i w pe³ni spo³eczny.
W ramach pierwszego z tych wymiarów jednostki musz¹ indywidualnie
zdobywaæ i przyswajaæ sobie tê wolnoæ. [...] W drugim z tych wymiarów,
spo³eczeñstwa i kultury ludzkie [...] musz¹ stale wynajdywaæ instytucje zdolne do rozwoju i  by tak rzec  stwarzania przestrzeni do rozkwitu
tej wolnoci pomiêdzy ich obywatelami. W tym wymiarze wolnoæ jest
perspektyw¹ spo³eczno-historyczn¹, w pierwszym za stanowi osobiste powo³anie38. Artykulacja ludzkiej wolnoci to nie bezmylne grzebanie palcami w piasku na pla¿y39. Jest to, podkrela Novak, na pewno ¿ydowska
i chrzecijañska koncepcja wolnoci, jak czytamy: »Prawda was wyzwoli«
(J 8,32). [...] Koncepcja ta wynika ze specyficznie duchowych nakazów
i wzorców. Jest to wolnoæ tkwi¹ca u podstaw ludzkiej autonomii, odpowiedzialnoci i godnoci40. I tê koncepcjê okrela Novak jako trzeci¹ koncepcjê
wolnoci41. Jej symbolem jest amerykañska Statua Wolnoci: [...] kobieta,
a nie rycerz; wznosz¹ca w jednej rêce przeciw ciemnociom pochodniê
owiecenia, a w drugiej trzymaj¹ca tablicê praw. Ta Pani, bezb³êdnie zmierzaj¹ca do celu, której oblicze wyra¿a dyscyplinê i odwagê, jest w³aciwym
symbolem wolnoci; nie s¹ nim owietlone neonami sklepy z pornografi¹
w centrum Manhattanu. [...] Wolnoæ jest przede wszystkim atrybutem
ducha, intelektu, wiat³a, racjonalnego prawa42. U Arystotelesa  pisze
M. N o v a k: The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism..., s. 93.
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Novak  rozwaga jest recta ratio, uporz¹dkowan¹ rozumnoci¹ (ordered
understanding) [...]. W Ameryce wolnoæ to wolnoæ uporz¹dkowana (ordered liberty). To stwierdzenie  dodaje Novak  dobrze ilustruj¹ wszystkim
znane s³owa hymnu amerykañskiego: Zachowaj swoj¹ duszê pod w³asn¹
kontrol¹, a wolnoæ w prawie, co po angielsku brzmi: Confirm thy soul in
self control, Thy liberty in law43. Wolnoæ bowiem nie jest czym gotowym,
i danym raz na zawsze. Jest ona domen¹ sztuki ¿ycia; to dzie³o praktycznej m¹droci44.
Z przyjêciem takiego rozumienia wolnoci teologia Novaka prowadzi
go do przekonania, i¿ duch demokratycznego kapitalizmu to, w istocie,
realizacja etosu chrzecijañstwa. Novak, co prawda, zauwa¿a, i¿ myl chrzecijañska jest, jak to okrela, skoncentrowana na eschatologii45. Ta koncentracja wprowadza w myleniu chrzecijan pewien podzia³. Dziel¹c
historiê na tê przed Chrystusem i tê po Chrystusie, ujmuj¹ oni swoje
¿ycie na ziemi w szczególnym horyzoncie. Jest to wiara, ¿e w tym ¿yciu
wszystko uczestniczy w ¿yciu Boga, ¿e wszystko ku Niemu prowadzi i jest
jakby przetapiane w Nim jak okruchy metalu w ogniu46. Jak pisze Novak,
chrzecijanie schwytani s¹ [...] na »eschatologiczny hol« [...] i ci¹gnieni
przed siebie przez perspektywê sub specie aeternitatis47. W tym kontekcie
jednak dodaje: Niemniej chrzecijanie maj¹ byæ zarówno w wiecie, jak
i ze wiata; zarówno ci¹gnieni eschatologicznie, jak i nastawieni na wcielenie48. I okazuje siê, jak sam twierdzi, i¿ wiadomoæ tego stanu rzeczy
wród chrzecijan zawsze istnia³a. Co chrzecijanie maj¹ zrobiæ ze wiatem, w którym ¿yj¹?49  oto istota problemu.
Ujawni³y siê tu dwie tendencje, twierdzi Novak. Jedna, któr¹ okrela
on jako monastycyzm, wyra¿a³a siê w przekonaniu, i¿ zadaniem cz³owieka jest realizacja wezwania do ¿ycia wiecznego, ¿ycie w jednoci z Bogiem
w kontemplacji i modlitwie. Druga tendencja to dawanie wiadectwa przez
aktywny udzia³ w ¿yciu ziemskim, w pracy. Jak jednak zauwa¿a, paradoks
polega na tym, i¿ to w³anie monastycyzm przyczyni³ siê do ogromnego
rozwoju ekonomicznego Europy. Klasztory, poczête w ubóstwie i oderwaniu od wiata czêsto stawa³y siê tak bogate i tak wp³ywowe w ca³kiem ziemskich kwestiach, ¿e budzi³y zazdroæ zawistników50. Franciszkanie, domiI d e m: On Two Wings, Humble Faith and Common Sense at the American Founding. San Francisco 2001, s. 95.
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nikanie, jezuici zaczêli rozwijaæ, jak to Novak okrela, teologiê rzeczywistoci ziemskich, to znaczy handlu, cen, rynku czy podatków51. By³y to
jednak gospodarka i spo³eczeñstwo na stosunkowo niskim poziomie. Teologiê tego czasu trzeba, zakwalifikowaæ jako przednowo¿ytn¹ i prekapitalistyczn¹. Filozofia cywilizacji handlowej, innowacyjnej, dynamicznej cywilizacji przemys³owej jeszcze nie dojrza³a52. Ta pierwsza nie oznacza, w istocie, odrzucenia kultury wcielenia. Ta druga, z kolei, nastawiona na wcielenie, nie musi oznaczaæ odrzucenia perspektywy sub specie aeternitatis.
I tak oto Novak  odrzucaj¹c mylenie lewicowe i socjalistyczne oraz
nie maj¹c z³udzeñ co do idea³ów tej formacji mylenia, któr¹ okrela mianem chrzecijañskiego socjalizmu  swoj¹ uwagê kieruje w stronê nauki
spo³ecznej Kocio³a katolickiego. W pierwszych s³owach jego przedmowy do
wydania polskiego jego ksi¹¿ki Liberalizm  sprzymierzeniec czy wróg Kocio³a, czytamy: Trzy encykliki spo³eczne papie¿a Polaka, Jana Paw³a II
(Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus), s¹ wspania³ym podsumowaniem pierwszych stu lat istnienia katolickiej myli spo³ecznej. Dokumenty te, bêd¹ce efektem rozgrywaj¹cego siê przez sto lat
dramatu, by³y dla niektórych osób zaskoczeniem, szczególnie dla tych, które uwa¿a³y, ¿e katolicka myl spo³eczna proponuje »trzeci¹ drogê«, poredni¹ miêdzy socjalizmem i kapitalizmem. Jednak, prawdê powiedziawszy,
nie powinny one nikogo zaskoczyæ. Papiestwo nigdy nie ustosunkowywa³o
siê jednakowo do socjalizmu i kapitalizmu ani te¿ nie g³osi³o nigdy doktryny »moralnej równowa¿noci« obu ustrojów. Papie¿e krytykowali kapitalizm, ale naprawdê potêpili socjalizm53.
S³owa te, jak siê wydaje, bardzo dobrze oddaj¹ pogl¹d Novaka na naukê spo³eczn¹ Kocio³a; a mo¿e nawet wiêcej: oddaj¹ ca³y zamys³ jego twórczoci. Novak, rzecz jasna, ma wiadomoæ, i¿ w nauce Kocio³a i katolickiej
nauce spo³ecznej ma swoje ustalone miejsce tradycja antyliberalna, krytyka liberalizmu. Zarzuty, jakie stawia siê w niej kapitalizmowi, dadz¹ siê
sprowadziæ do tezy, i¿ ten prowadzi do rozpadu wspólnoty. W mentalnoci
katolickiej »libera³«  pisze Novak  by³ czêsto mylony z »protestantem«,
a nawet z »purytaninem«, ale nie z racji jakich sk³onnoci do moralnego
rozlunienia, lecz z powodu akcentowania subiektywizmu i indywidualizmu54. W przekonaniu Novaka, przedstawiciele tej tradycyjnej mentalnoci jednak, jak to okrela, powoli, lecz konsekwentnie, zaczêli przekonywaæ siê do podstawowych instytucji spo³eczeñstwa liberalnego55. I o tym
procesie mo¿na mówiæ ju¿ od pontyfikatu Leona XIII. I chocia¿, jak
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zauwa¿a Novak, papie¿ ten w Rerum novarum nie mówi o liberalizmie
ani nawet o demokracji, to, jak odczytuje ten tekst Novak, kapitalici maj¹
w zasadzie racjê56. Wiara katolicka realizuje siê nie tylko w zakrystii, lecz
ucielenia siê w sferze ekonomii i polityki57. Pius XI, z kolei, jak twierdzi
Novak, aczkolwiek oddalaj¹c siê od pogl¹dów Leona XIII, to przypuszcza
zajad³y atak na liberalizm58, to zarazem uznaje, i¿ kapitalizm, jak cytuje
Quadragesimo anno Novak, sam z siebie nie zas³uguje na potêpienie.
I rzeczywicie nie jest on z natury z³y59. W procesie przeobra¿eñ wspomnianej mentalnoci ma tak¿e swoje ustalone miejsce nauka Jana XXIII
i Paw³a VI. Przywo³uj¹c koñcowe s³owa Mater et magistra, i¿ konieczn¹
podstaw¹, przyczyn¹ i celem wszystkich instytucji spo³ecznych
s¹ poszczególni ludzie, zdolni z natury do ¿ycia spo³ecznego i wyniesieni do porz¹dku tych wartoci, które naturê przewy¿szaj¹ i przezwyciê¿aj¹60, Novak konstatuje: Pierwsza czêæ zdania brzmi jak kardynalna zasada liberalizmu. Druga stara siê umieciæ j¹ w kontekcie spo³ecznej i transcendentnej natury ludzkiej. Podstawowa doktryna liberalizmu nie tyle przeczy, co raczej podporz¹dkowuje siê wymiarowi spo³ecznemu i transcendentnemu61. Jan XXIII, podkrela Novak, nie akceptuj¹c liberalizmu jako stanowiska filozoficznego, zapo¿yczy³ ca³y szereg pojêæ z liberalnego ¿ycia
instytucjonalnego62. Z kolei Pawe³ VI w Populorum progressio zajmuje
wobec liberalizmu, jak to okrela autor Ducha demokratycznego kapitalizmu, ambiwalentn¹ postawê. Ka¿da wyrana wzmianka pe³na jest wrogoci: jednak¿e aluzje zwracaj¹ uwagê na osi¹gniêcia spo³eczeñstw liberalnych, nalegaj¹c na to, by zastosowano je w krajach rozwijaj¹cych siê63.
Papie¿ czêsto u¿ywa pojêcia rozwój, rzecz w tym, i¿ ten rozwój umo¿liwiaj¹, w istocie rzeczy, instytucje liberalne. Niechêæ, z jak¹ Pawe³ VI wystêpuje przeciwko liberalizmowi jako ideologii  pisze Novak  jest [...] znacznie z³agodzona przez przywo³anie pewnych faktów, a tak¿e przez logikê
jego wywodów64. Moim zdaniem  czytamy w cytowanej tu pracy  Pawe³
VI usi³uje de facto z³agodziæ surow¹ wymowê swoich ¿¹dañ. Domaga siê,
aby kraje bardziej rozwiniête, nawet jeli ich postêp osi¹gniêty zosta³
w uczciwy sposób, pomaga³y biednym w imiê wiêzów solidarnoci65. I po56
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dobnie jest (w formie bardziej wywa¿onej) w Octogesima adveniens. Pos³uguj¹c siê terminem liberalizm z [...] pogard¹, Pawe³ VI nie przypuszcza  podkrela z lekk¹ ironi¹ Novak  ¿e jego zaanga¿owanie w obronê
praw cz³owieka i wspieranie rozwoju gospodarczego skazuje go na uznanie
instytucji liberalnych66.
W refleksji nad nauk¹ spo³eczn¹ Kocio³a, trzeba, podkrela Novak,
szczególn¹ uwagê zwróciæ na podsumowanie jej stuletniej tradycji. Owo
podsumowanie to myl Jana Paw³a II. Jego naukê Novak okrela jako
teologiê tworzenia. Laborem exercens, jak zauwa¿a, przyjêta zosta³a
entuzjastycznie zarówno przez prawicê, jak i lewicê67. Lewica przypisywa³a sobie ten tekst, buduj¹c na u¿ywanym przez Papie¿a s³owie uspo³ecznienie. Jak jednak twierdzi Novak, szalê przechyla co innego. Jest to
nacisk po³o¿ony na osobê ludzk¹, czyli podmiot ludzkiej pracy68. Cz³owiek, wytwórca, homo faber, nie jest skazany na podporz¹dkowanie siê
si³om przyrody i techniki. Jest on osob¹, obrazem Boga; imago Dei. Jego
dzia³anie to artykulacja jego osobowoci. To za w efekcie daje pomna¿anie
wartoci i dóbr. To pomna¿anie nie antagonizuje osób, klas i narodów69;
s³u¿y ono tworzeniu nowego wiata70. Oto radykalna teologia, jak¹ proponuje Jan Pawe³ II71. Po³o¿enie nacisku na osobê ludzk¹ w nauce Papie¿a jest konsekwencj¹ przyjêcia w punkcie wyjcia jego koncepcji jako
podstawowej kategorii  kategorii wolnoci.
Ten problem znalaz³ rozwiniêcie w Sollicitudo rei socialis, gdzie, jak to
ujmuje Novak, Jan Pawe³ II sk³ania siê ku uporz¹dkowanej wolnoci.
W zasadzie zajmuje stanowisko, które  jak je interpretuje Novak  Amerykanie nazwaliby »liberalnym«72. Ta myl wedle Novaka w najbardziej
rozwiniêtej postaci zosta³a przedstawiona w Centesimus annus. Cz³owiek
ma naturê dynamiczn¹. Instytucje ¿ycia spo³ecznego, polityczne, gospodarcze i kulturalne maj¹ mu s³u¿yæ. W tym kontekcie Papie¿ pochwala
rolê zysku. Mo¿na zatem przyj¹æ, i¿ Papie¿ akceptuje kapitalizm. Jest to
jednak, jak ujmuje Novak, kapitalizm w³aciwie rozumiany73. Kapitalizm, tak!74  streszcza lapidarnie naukê Jana Paw³a II Novak. Co prawda, s³owo kapitalizm odnosi³o siê kiedy do pog³owia byd³a (capita), wspó³czenie jednak  jak o tym ju¿ by³a mowa  odnosi siê do g³owy ludzkiej
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(caput). I do takiego przesuniêcia akcentu nawi¹zuje, wedle Novaka,
Papie¿. Kapita³ w nauce Papie¿a to kapita³ ludzki75. Krótko mówi¹c 
konkluduje Novak  Jan Pawe³ II zaprezentowa³ wybitnie »amerykañski«
sposób podejcia do zagadnieñ natury i przeznaczenia cz³owieka, kapita³u
i pracy, prywatnej w³asnoci i wspólnoty76.
W myli Novaka odpowied na pytanie o relacjê: demokracja liberalna
a doktryna Kocio³a katolickiego jest oczywista. Jedno nie wyklucza drugiego. W doæ powszechnej opinii  zauwa¿a  wiara w istnienie wartoci
transcendentnych oznacza przekonanie, i¿ wzory tego, co prawdziwe, dobre i piêkne, sk³adaj¹ siê na  jak to okrela metaforycznie za wspó³czesnym, amerykañskiego pochodzenia autorem, Peterem Bergerem  wiêt¹
kopu³ê (the sacred canopy). Przyjmuje siê tu zatem istnienie jednego,
uznanego za jedynie s³uszny, systemu wartoci. Istotê demokratycznego
kapitalizmu stanowi wszak pluralizm. A to oznacza akceptacjê faktu, i¿
istnieje wiele wiêtych kopó³. Zapewne  pisze Novak  istniej¹ poznawcze enklawy tworz¹ce nad sob¹ »wiêt¹ kopu³ê«, gdzie wszyscy cz³onkowie
wyznaj¹ podobne zasady moralne i estetyczne, dziel¹ te same pogl¹dy,
miej¹ siê z tych samych dowcipów. W takiej enklawie mo¿na siê odprê¿yæ
i czuæ siê swojsko. Lecz poza ka¿dym takim schronieniem istnieje w pluralizmie, ex definitio, wiele innych podobnych enklaw i wiêtych kopu³ i to,
co w jednej uchodzi za wiête, w innej mo¿e byæ pomiewiskiem. ¯ycie
w pluralistycznym spo³eczeñstwie uczy wiêc unikania spo³ecznych pól minowych77. I tak, uzupe³nia, s¹ tacy, którzy chcieliby »ochrzciæ« spo³eczeñstwo pluralistyczne, »wnieæ ducha Chrystusowego do rynku« i »nape³niæ
ustrój wartociami chrzecijañskimi«. Nale¿y im siê stanowcze napomnienie78.
W demokracji nie ma miejsca na jeden system wartoci. W prawdziwym, pluralistycznym spo³eczeñstwie nie ma  pisze Novak  jednej wiêtej kopu³y. Jej brak jest zamierzony  w duchowym rdzeniu pluralizmu
jest pusta wi¹tynia. Pozostawiono j¹ pust¹, rozumiej¹c, ¿e ¿aden pojedynczy symbol, obraz, ¿adne s³owo nie zadowoli wszystkich stukaj¹cych do jej
bram79. Ta pusta wi¹tynia nie jest jednak pusta. Jej pustka  pisze
Novak  reprezentuje [...] transcendencjê, do której mo¿e siê zbli¿yæ ka¿da
wolna wiadomoæ, z ka¿dego niemal kierunku80. Czy rdzeñ pluralizmu
w Stanach Zjednoczonych jest rzeczywicie zupe³nie pusty?81  zadaje py75
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tanie Novak. I odpowiada. Je¿eli bowiem na monetach i banknotach widnieje napis »In God we trust«, to czy¿ tu »Bóg nie jest rdzeniem«?82 Rzecz
w tym, i¿ w Ameryce ¿adna instytucja nie jest powo³ana do narzucania
swojego rozumienia pojêæ: Bóg, Wszechmocny, Stwórca83. To wszystko
nie oznacza jednak, i¿ doktryna Kocio³a katolickiego pozostaje w sprzecznoci z pluralizmem. Jest przeciwnie. Opisuj¹c wiat demokracji, gdzie, jak
pisze, wierz¹cy i niewierz¹cy, egoista i altruista, bojaliwy i mia³y, naiwny i przebieg³y, wszyscy maj¹ udzia³ w porz¹dku, którego rdzeñ nie jest
spo³ecznie narzucany84, Novak powo³uje siê na Akwinatê. Twierdzi nawet
 id¹c tu za Actonem  i¿ mo¿na uznaæ, ¿e w. Tomasz by³ wigiem w tym
samym sensie, co Jefferson, Madison, Edmund Burke, A. Smith, lord Acton
czy Hayek85. Co prawda, nie stawia tej tezy zbyt radykalnie, niemniej jednak s¹dzi, ¿e mo¿na uznaæ, i¿ najistotniejsze czêci sk³adowe myli Akwinaty stanowi¹ wyraz jego wigowskiego usposobienia (the Whig temper)86.
Amerykañski orze³ wznosi siê na dwóch skrzyd³ach, podkrela Novak
w pracy On Two Wings, Humble Faith and Common Sense at the American Founding (San Francisco, 2001). Jedno to rozum, drugie to wiara.
I na tych dwóch skrzyd³ach wznosi siê duch demokratycznego kapitalizmu. W tym stanie rzeczy, twierdzi Novak, liberaln¹ wizjê pañstwa warto
opracowywaæ w kontekcie, jak to formu³uje, w g³ównej mierze katolickim87.
W wizji, jak¹ przedstawia Novak, jest Arystoteles i w. Tomasz; i jest
J. Locke i A. Smith. I jest tu, co warte odnotowania, wspó³czesna doktryna
liberalna; Novak powo³uje siê na idee Ludwiga von Misesa, Friedericka
von Hayeka, Miltona Friedmana i wielu innych autorów. Jest tu zatem
i chrzecijañstwo, i duch nowo¿ytnoci. Lektura prac Novaka rodzi dwie
 przeciwstawne  pokusy. Z jednej strony mo¿e ona prowadziæ do  nie
wymagaj¹cego dalszych ucileñ  wniosku, ¿e autor Ducha demokratycznego kapitalizmu, uzgodni³ doktrynê Kocio³a z liberalizmem. Drug¹ pokus¹ mo¿e byæ przekonanie, i¿ ca³oæ jego dzie³a to nic innego, jak wywody
amerykañskiego intelektualisty, który z ducha Europy niczego nie rozumie. I tak na przyk³ad znany autor Ryszard Legutko, sytuuj¹c Novaka
w nurcie, który definiuje jako lesseferyzm ewolucjonistyczny, czyli jako
stanowisko, które mówi o tym, jak wiat siê zmienia, jak zmiana ta jest
mo¿liwa bez popadania w centralizm, a jednoczenie wskazuje na trwa³e
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elementy porz¹dku spontanicznego, którymi s¹ regu³y zachowania uformowane w drodze stopniowej adaptacji88, w kwestii odpowiedzi na pytanie
o zwi¹zek miêdzy religi¹ a kapitalizmem, ujmuje pogl¹dy autora Ducha
demokratycznego kapitalizmu w tym wariancie wspomnianego lesseferyzmu, gdzie oba komponenty [religia i kapitalizm  M. K.-P.] s¹ ze sob¹
zgodne i oba odwo³uj¹ siê do takiej samej koncepcji cz³owieka i wiata89.
W stanowisku reprezentowanym przez Novaka, pisze Legutko, uczestnicz¹c w praktyce rynkowej i ka¿dej formie wolnej konkurencji, realizujemy
tym samym uniwersalne wartoci duchowe Zachodu [...]. W ten sposób zbêdne staje siê poszukiwanie transcendentnego wymiaru kapitalizmu, bo jest
on organicznie zroniêty z wolnym rynkiem90. Takie stanowisko wydaje
siê ma³o wiarygodne, twierdzi Legutko. Ma ono bowiem, jak pisze, s³abe
uzasadnienie w wietle historii kapitalizmu, w której naturalnoæ zwi¹zku
rynku z wartociami duchowymi by³a notorycznie kwestionowana91. I jest
to stanowisko wewnêtrznie sprzeczne. Je¿eli bowiem duchowoæ jest nierozwi¹zalnie zwi¹zana z kapitalizmem92, to, zauwa¿a Legutko, nie ma
sensu jej wyró¿niaæ93.
Stanowisko Novaka, przedstawiaj¹ce harmonijne wspó³istnienie wolnego rynku i wspólnotowoci, [...] wydaje siê grzeszyæ wyranym brakiem
przenikliwoci i nadmiernym idealizmem94. Novak, w ujêciu Legutki reprezentuje wspó³czesny neokonserwatyzm amerykañski. Przedstawiciele
tej orientacji za postawili sobie za jeden z celów rehabilitacjê moraln¹
kapitalizmu95. Takie zadanie wszak wydaje siê przedsiêwziêciem skazanym na pora¿kê96. Jak jednak zauwa¿a Legutko, ca³e to przedsiêwziêcie
wpisuje siê wyranie w kontekst amerykañskich sporów o kapitalizm. Wyst¹pienie Novaka, jak i autorów o podobnych pogl¹dach, ma na celu odejcie od tezy libertarianizmu, i¿ cz³owiek jest w³acicielem samego siebie, od
indywidualistycznej koncepcji istoty ludzkiej, a tym samym od atomistyczno-kontraktualnej koncepcji spo³eczeñstwa. Neokonserwatyci, odwo³uj¹c
siê tu do tradycji judeochrzecijañskiej, a wiêc do tradycji, która nie tylko
nak³ada na cz³owieka obowi¹zki wobec innych, nie tylko opiera siê na cnotach s³u¿¹cych dobru ogólnemu, ale uznaje wspólnotowoæ (rodzinn¹, narodow¹, wyznaniowa, polityczn¹) za zjawiska przyrodzone, nierozerwal88
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nie zwi¹zane z natur¹ ludzk¹97, sytuuj¹ siê tu w opozycji do ateistycznego
libertarianizmu. To za ma na celu z³agodzenie wymowy moralnej liberalizmu.
Jak wolno s¹dziæ, obie interpretacje myli Novaka upraszczaj¹ wymowê jego intelektualnego dorobku. Nie da siê jego postawy uj¹æ bez reszty
w duchu katolickiej nauki spo³ecznej  to oczywiste. I nie da siê jej jednak
tak¿e okreliæ jako czystego ekonomizmu. To, na co w rekonstrukcji jego
refleksji warto zwróciæ szczególn¹ uwagê, to fakt, i¿ jego dzie³o wyrasta
z czasu post. W tym czasie, jak pisze Zygmunt Bauman, to¿samoæ nie jest
cz³owiekowi dana z góry, trzeba jej szukaæ, i proces ¿yciowy jest w³anie
pasmem owych poszukiwañ, procesem, w toku którego do to¿samoci siê
w ten lub inny sposób dochodzi (albo i nie)98. Nowoczesnoæ i czas post jest
obsesyjnym marszem do przodu. [...] Marsz nie mo¿e ustaæ, bowiem ka¿de
miejsce przeznaczenia jest tylko chwilowym przystankiem. ¯adne miejsce
nie jest uprzywilejowane, [...] gdy¿ ¿adne nie znajduje siê bli¿ej horyzontu
ni¿ inne99. Jest to wiat p r z y g o d n o  c i. Novak w swoich pracach niejednokrotnie pisze, i¿ jego, jak to okrela, podejcie stanowi pewn¹ ca³oæ.
To ujêcie nie ma jednak nic wspólnego z ujêciem ca³ociowym w metafizycznym sensie tego s³owa. Mylenie w kategoriach, jak to charakteryzuje, integralnego, holistycznego, jednolitego systemu100, to mylenie tradycyjne; ca³kowicie mu obce. Na tak¹ jednolitoæ  jak pisze  nie mo¿e sobie
pozwoliæ pluralizm demokratycznego kapitalizmu. Ten [...] wydaje siê zbyt
anarchiczny, zbyt indywidualistyczny, zbyt materialistyczny101. Novak nie
przedstawia siê bynajmniej czytelnikowi jako reprezentant mylenia
w kategoriach czasu mierci Boga. A jednak wiele wskazuje na to, i¿ jego
styl mylenia, jêzyk, wyrastaj¹ z tego wiata. Autor Ducha demokratycznego kapitalizmu wywodz¹c nowo¿ytnoæ z tradycji chrzecijanskiej  w tym
szczególnie katolickiej, tworzy koncepcjê jakiej meta-wiêtej kopu³y, niedefiniowalnej i hipotetycznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê dzia³ania ekonomiczne
jednostek w warunkach rozumnej wolnoci. Jak siê wydaje, takie mylenie mo¿e mieæ dzisiaj racjê bytu. Wszak dzi, w czasie post, demokracja
wyranie szuka jakiego punktu oparcia. Z kolei doktryna Kocio³a katolickiego, chc¹c wp³ywaæ na oblicze wspó³czesnoci, dopracowuje siê koncepcji okrelenia swojej relacji wobec indywidualistycznego punktu widzenia.
Jak zatem wolno s¹dziæ, w tej sytuacji myl Novaka mo¿e dla obu tych
orientacji mylenia odegraæ rolê inspiruj¹c¹.
Ibidem, s. 195196.
Z. B a u m a n: Dwa szkice o moralnoci ponowoczesnej. Warszawa 1994, s. 10.
99
I d e m: Wieloznacznoæ nowoczesna, nowoczesnoæ wieloznaczna. Warszawa 1995,
s. 24.
100
M. N o v a k: Duch demokratycznego kapitalizmu..., s. 331.
101
Ibidem.
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Jednostka, wolnoæ, w³adza, a duch Ameryki

Sprawa Ameryki to sprawa ca³ej ludzkoci
Benjamin Franklin

Upadek Zwi¹zku Radzieckiego znacznie zwiêkszy³ potêgê Ameryki
wzglêdem reszty wiata. Rozmieszczony we wszystkich zak¹tkach globu
jej ogromny arsena³ militarny, kiedy ledwie wystarczaj¹cy do zrównowa¿enia potêgi Rosji Radzieckiej, nie mia³ ju¿ istotnej przeciwwagi. Naturaln¹ konsekwencj¹ owego jednobiegunowego uk³adu by³a wiêksza sk³onnoæ
Ameryki do u¿ycia si³y poza w³asnymi granicami. Znikniêcie Zwi¹zku Radzieckiego sprawi³o, ¿e Stany Zjednoczone poczu³y siê uprawnione do interweniowania praktycznie wszêdzie, gdzie chc¹. Okrelenie supermocarstwo nie wystarcza³o, by oddaæ to, czym by³a Ameryka na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku. W 1992 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Francji Hubert Védrine uku³ termin hipermocarstwo na okrelenie Stanów Zjednoczonych. Potêga militarna Ameryki zrodzi³a naturaln¹ sk³onnoæ do jej u¿ycia.
Rok 2001, bêd¹cy ju¿ swego rodzaju ikon¹, sta³ siê symbolem prawdziwego pocz¹tku XXI wieku w polityce wiatowej. Wtedy w³anie, wed³ug
zgodnych opinii wielu uznanych polityków, ludzi kultury, wiatowej s³awy
politologów, a tak¿e szarej masy przechodniów, zmieni³ siê wiat. Wtedy
te¿ Amerykanie tak naprawdê zdali sobie sprawê z tego, ¿e Atlantyk i Pacyfik przesta³y ich ochraniaæ. Zaczêto wiêc umacniaæ ochronê Ameryki, co
si³¹ rzeczy wzmog³o dzia³ania, których charakter w du¿ej mierze by³ odbierany jako imperialny, zarówno w kraju, jak i za granic¹. Skutki obecnych
posuniêæ polityczno-gospodarczych Ameryki na mapie wiata bêd¹ obserwowane przez nas oraz przysz³e pokolenia i dowiadczane jeszcze przez
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bardzo d³ugi czas. Warto wiêc przyjrzeæ siê bli¿ej temu jedynemu od piêtnastu lat wiatowemu imperium, poniewa¿ jego szeroko rozumiana polityka dotyka ka¿dego z nas, czego, na szczêcie, stajemy siê coraz bardziej
wiadomi.

Rodzi siê duch Ameryki
Pierwsze i kolejne pokolenia Amerykanów wierzy³y, ¿e Stany Zjednoczone musz¹ staæ siê najwiêksz¹ potêg¹, poniewa¿ zasady i idea³y, na których siê opieraj¹, s¹ bezsprzecznie lepsze w stosunku do
idei kszta³tuj¹cych narody i rz¹dy w ca³ych dziejach ludzkoci.
Robert Kagan

Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej s¹ pañstwem, którego ustrój
i kultura, wywodz¹ siê z europejskich idei politycznych i europejskiego krêgu kulturowego. Federacja stanów, ich konstytucja i ustrój polityczny oraz
naród amerykañski zosta³y stworzone na podwalinach europejskiej myli
politycznej przez Europejczyków i z Europejczyków. Ludzie ci, z biegiem
lat, uwiadomili sobie odrêbnoæ swej spo³ecznoci, mo¿na by rzec  dojrzeli
sw¹ amerykañskoæ, wskutek czego zapragnêli dla siebie oraz dla swej
nowej ojczyzny niczym nieskrêpowanej wolnoci i niepodleg³oci. Wraz
z koñcem wieku XVIII powsta³o Imperium Wolnoci  tak nazwa³ Stany
Zjednoczone, zagorza³y antyfederalista i zwolennik jak najwiêkszych swobód, Thomas Jefferson  jeden z ojców za³o¿ycieli narodu i pañstwa amerykañskiego. Powsta³o imperium, które mia³o nauczaæ inne narody, krzewiæ w nich w³asne cnoty i zalety, a tak¿e zaprowadzaæ nowy ³ad na naszej
planecie. Politycy amerykañscy, a co wa¿niejsze  amerykañskie spo³eczeñstwo, byli przekonani o moralnym nakazie eksportu i popularyzacji wszystkich swoich demokratyczno-liberalnych i purytañskich wartoci.
Najwa¿niejszymi dla Amerykanów wartociami s¹: rodzina, Bóg, wolnoæ, równoæ i indywidualizm. Te piêæ cnót ma w amerykañskim narodzie,
od jego zarania, bardzo du¿e znaczenie. Dla pokolenia pocz¹tków republiki, dla Waszyngtona, Hamiltona, Franklina i Jeffersona, nic nie by³o bardziej pewne ni¿ to, ¿e pó³nocnoamerykañski kontynent zostanie ujarzmiony, amerykañskie bogactwo i populacja bêd¹ ros³y, a m³oda republika pewnego dnia zdominuje zachodni¹ pó³kulê i zajmie miejsce wród najwiêkszych potêg wiata1.
1
R. K a g a n: Potêga i raj. Ameryka i Europa w nowym porz¹dku wiata. Warszawa
2003, s. 101.

Wojciech Flak: Jednostka, wolnoæ, w³adza...

33

Zdumiewa nas dzisiaj spe³niaj¹ce siê na naszych oczach proroctwo tych,
których zwyk³o siê w Ameryce nazywaæ ojcami za³o¿ycielami: Thomasa
Jeffersona, Johna Adamsa, Benjamina Franklina, Jamesa Madisona, Alexandra Hamiltona oraz Georgea Waszyngtona  pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e by³y to cudowne dzieci nauki
Owiecenia, najwytrawniejsze umys³y obdarzone niezwyk³ym darem przewidywania oraz zdolnoci¹ tworzenia rzeczy wielkich. Mieli oni mo¿liwoæ niemal¿e bezporedniego zapoznawania siê, czerpania i wcielania w ¿ycie wiedzy i zdobyczy intelektualnych tak wielkich uczonych, jak Hobbesa, Lockea
czy Montesquieu, ale te¿ Platona czy Arystotelesa. Wiedzieli dobrze, ¿e bêdzie
tak, jak mówi³ Hamilton  naczelny federalista Ameryki: Ameryka przyjmie
wkrótce postawê w³aciw¹ dla jej wielkiego przeznaczenia  majestatyczn¹,
sprawn¹, poch³oniêt¹ wielkimi sprawami, któr¹ czeka wspania³a kariera2.
Ojcowie za³o¿yciele dokonali eksperymentu z wdro¿eniem ca³kowicie
wie¿ych i niesprawdzonych w czasach nowo¿ytnych, ale w ich mniemaniu doskona³ych, klasycznych idei dotycz¹cych ustroju i zasad dzia³ania
pañstwa. Wymaga³o to wielkiej wiedzy i odpowiedzialnoci, ale te¿ ogromnej odwagi i wiary w powodzenie misji. Dzi mo¿emy obserwowaæ wype³nianie siê ich snu o amerykañskiej wolnoci i potêdze, o rozszerzaniu siê
demokratyczno-liberalnej strefy pokoju.
W naszych czasach Ameryka jest jeszcze silniej postrzegana przez siebie sam¹, jako naród wybrany. Wed³ug s³ów Adama Szostkiewicza o Stanach Zjednoczonych  Naród Wybrany ma misjê: szerzenie pokoju, wolnoci i nadziei3. Dodajmy, ¿e szerzenie to ma siê odbywaæ przy u¿yciu wszelkich dostêpnych rodków i metod. Tak wiêc wp³yw, oddzia³ywanie i eksport
wartoci oraz rozwi¹zañ ustrojowych na wiêkszoæ krajów wiata wzmaga³o siê i sta³o siê czym naturalnym i po¿¹danym w polityce zagranicznej
Stanów Zjednoczonych.
Obserwuj¹c teraniejsze Stany Zjednoczone, mo¿emy byæ, i nierzadko
jestemy, lekko zaniepokojeni tym, co widzimy, poniewa¿ widzimy najpotê¿niejsze pañstwo dzia³aj¹ce jednostronnie, widz¹ce wszystko w kolorach czerni i bieli, kategoriach Dobra i Z³a, odwo³uj¹ce siê w swojej dzia³alnoci politycznej do Boga oraz wartoci religijnych. Nigdy wczeniej religia nie by³a
ród³em politycznej inspiracji prezydenta Stanów Zjednoczonych na tak¹
skalê, jaka dzisiaj ma miejsce. Amerykañski prezydent  pisze Jacek ¯akowski  nie jest tylko przywódc¹ mocarstwa, amerykañski prezydent jest
architektem wiata i to od niego w decyduj¹cej mierze zale¿y, w jakim kierunku pójdzie cywilizacja4. Co gorsza, w pojmowaniu Ameryki interesy
Ibidem.
A. S z o s t k i e w i c z: Bóg z Bushem. Polityka 2003, nr 13, s. 24.
4
J. ¯ a k o w s k i: Sprawy wa¿ne i najwa¿niejsze. Polityka 2004, nr 45, s. 18.
2
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Stanów Zjednoczonych i reszty wiata s¹ identyczne. W odpowiedzi na
postêpowanie dzisiejszej Ameryki Samuel Huntington pisze: Przywódcy
Stanów Zjednoczonych powinni porzuciæ z³udn¹ wizjê dobrotliwego hegemona, którego interesy s¹ w naturalny sposób zbie¿ne z interesami wiata.
Bo nie s¹5.
4 lipca 1776 roku og³oszono Deklaracjê niepodleg³oci. Od tego dnia
kolonici zamieszkuj¹cy 13 pierwszych kolonii brytyjskich nie czuli siê ju¿
Europejczykami lub ich potomkami. Czuli siê wolnymi i niepodleg³ymi
Amerykanami, którym nikt nie ma prawa narzucaæ w³asnej woli. Duma
narodowa Anglika, który nie przestaje nim byæ wskutek przep³yniêcia przez
Ocean, ustêpuje stopniowo miejsca dumie wolnego Amerykanina6. Tworz¹c wspólnotê, zawarli umowê, która mia³a broniæ ich interesów jako grupy, ale te¿ interesów jednostkowych. Jak trafnie zauwa¿a John Locke, Ludzie nie zrezygnowaliby z wolnoci stanu natury i nie zjednoczyliby siê,
podlegaj¹c rz¹dowi, gdyby to nie mia³o zachowaæ ich ¿ycia, wolnoci i maj¹tku oraz zabezpieczyæ pokoju i spokoju poprzez ustanowienie trwa³ych
zasad okrelaj¹cych ich uprawnienia i w³asnoæ7.
Tak powstaje spo³eczeñstwo polityczne i zaczyna siê kszta³towaæ demokracja liberalna, która nêc¹c wizj¹ rz¹dów ogó³u, stanowi niezmiernie
du¿e zagro¿enie dla monarchii absolutnej. Jefferson, Adams i Franklin pisz¹c, a nastêpnie og³aszaj¹c Deklaracjê niepodleg³oci, rozpoczêli amerykañskie dzie³o liberalizacji wiata. Jefferson notowa³: Nasze obowi¹zki
nie ograniczaj¹ siê tylko do naszego w³asnego spo³eczeñstwa. Dzia³amy
w imieniu ca³ej ludzkoci. Dobrodziejstwa oferowane przez demokratyczn¹
republikê powinny zostaæ udostêpnione innym8. Deklaracja niepodleg³oci by³a krokiem milowym w rozwoju liberalizmu i wspó³czesnego demokratyzmu, ale te¿ rozwoju Ameryki oraz ca³ego wiata. Deklaracja  pisze
Hugh Brogan  by³a protestem i programem nie tylko dla rodaków Jeffersona, ale dla ca³ej cywilizowanej ludzkoci. Historia amerykañskiej demokracji jest stopniow¹ realizacj¹ implikacji wynikaj¹cych z Deklaracji Niepodleg³oci9.
Podobn¹ osobliwoci¹ by³o powstanie i rozrost Stanów Zjednoczonych
z 13 pocz¹tkowych kolonii do ogromnego kraju, jakim Stany Zjednoczone
s¹ obecnie10. W 1776 roku Stany Zjednoczone zajmowa³y zaledwie 8 pro5

s. 23.

S. H u n t i n g t o n: Samotnoæ szeryfa. Gazeta Wyborcza z 2426 grudnia 1999,

J. B a s z k i e w i c z: Wolnoæ, równoæ, w³asnoæ. Warszawa 1981, s. 70.
J. L o c k e: Dwa traktaty o rz¹dzie. Warszawa 1992, s. 260.
8
D. P a s s e n t: Imperium dobra. Polityka 2003, nr 16, s. 47.
9
H. B r o g a n: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wroc³aw 2004, s. 198.
10
W roku 1783 USA przejê³y od Wielkiej Brytanii tereny do rzeki Missisipi (tereny
wczeniejszych 13 koloni). W 1803 r. kupi³y Luizjanê od Francji, w 1819 r. Florydê od
6
7
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cent obecnego terytorium. W swych dzisiejszych granicach formowa³y siê
przez podbój i wykup terenów. ¯aden inny kraj we swej wspó³czesnej historii nie zosta³ stworzony w taki sposób11  pisze Aleksander Smolar. Ameryka siê rozrasta³a, potrzebowa³a zatem przestrzeni. Wszelki podbój i zabór terenów pod dzisiejsze Stany Zjednoczone odbywa³ siê w imieniu boskiej Opatrznoci i by³ moralnie usprawiedliwiony, a w przekonaniu polityków i spo³eczeñstwa  wrêcz nakazany. Podbijaj¹c nowe terytoria,
Ameryka wyzwala³a je, cywilizowa³a, nawraca³a i anektowa³a zarazem 
uprawia³a liberalny ewangelizm. »wiat musi byæ zabezpieczony dla demokracji«  mówi³ prezydent Woodrow Wilson12.
Zami³owanie Ameryki do prowadzenia wojen wynika z jej europejskich
korzeni, ale te¿ z potrzeby zyskania przestrzeni ¿yciowej  najpierw i dominacji oraz zabezpieczenia w³asnych interesów  póniej. Ameryka pocz¹wszy od XIX wieku przeprowadzi³a w ró¿nych czêciach wiata oko³o
25 wiêkszych interwencji militarnych, w tym wojen13. To daje niezwykle
wysok¹ redni¹  jedna interwencja na dziewiêæ lat. Amerykanie byli przedstawiani jako rycerze wolnoci, a ich wojny jako krucjaty wolnoci przeciw uciskowi ludzkoci przez tyraniê. Z ka¿d¹ wygran¹ wojn¹ zwiêkszali
w³asne i wiatowe bezpieczeñstwo, bo rozszerzali strefê wolnoci. Krzysztof Micha³ek, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, twierdzi, i¿,
Amerykanie doszli do wniosku, ¿e wojna to historyczny kataklizm, trzeba
wiêc tak zmieniæ wiat, aby wojny przesta³y byæ mo¿liwe14.
Polityka amerykañska  przekonuje Robert Kagan  zawsze opiera³a
siê na wspólnym i wyranym za³o¿eniu, ¿e Stany Zjednoczone s¹ niezast¹pionym pañstwem. Amerykanie pragn¹ obroniæ i promowaæ liberalny porz¹dek miêdzynarodowy15. W³anie to  amerykañska wizja nowego ³adu
wiatowego  prowadzi do wzrostu nieufnoci i narastaj¹cej agresji przeHiszpanii. W roku 1845 anektowa³y Teksas, a w 1846 r. na mocy umowy z Wielk¹
Brytani¹ przy³¹czy³y Oregon. W latach 18461848 po wojnie z Meksykiem zajê³y po³udniowe tereny (dzisiejsze Kalifornia, Nevada, Arizona, Nowy Meksyk, Utah). W 1867 r.
zakupi³y Alaskê od Rosji. W roku 1898 po wojnie z Hiszpani¹ zajê³y Filipiny, Guam,
Puerto Rico i Hawaje.
11
A. S m o l a r: Co wolno imperium. Gazeta Wyborcza z 2324 padziernika
2004, s. 17.
12
D. P a s s e n t: Imperium dobra...
13
18981899  Kuba, 1903  Panama, 1912  Nikaragua, 1916  Meksyk, 1917
1918  I wojna wiatowa, 1927  Chiny, 1934  Haiti, 19411945  II wojna wiatowa,
19501953  Korea, 1961  Kuba, 1965  Dominikana, 19651973  Wietnam, 1983 
Liban, Grenada, 1991  Irak, 1993  Somalia, 1994  Haiti, 1995  Bonia, 1999 
Jugos³awia, 2001  Afganistan, 2003  Irak.
14
K. Micha³ek, w wywiadzie dla Magazynu Gazety Wyborczej z dnia 18 padziernika 2001.
15
R. K a g a n: Potêga i raj..., s. 109.
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ciw Stanom Zjednoczonym. Wcale jednak nie musia³o tak byæ, bo jak twierdzi cytowany Krzysztof Micha³ek: W 1796 roku prezydent Waszyngton
og³osi³ Adres Po¿egnalny. Uzna³ w nim, ¿e Stany Zjednoczone powinny byæ
wstrzemiêliwe wobec kontaktów ze wiatem zewnêtrznym, a szczególnie
z Europ¹. Nie mieszaæ siê do ¿adnych konfliktów oraz ograniczaæ kontakty
polityczne, a rozwijaæ kontakty handlowe. Jednak wiek póniej imperialici uwa¿ali, ¿e nadszed³ ju¿ w³aciwy moment do przejêcia od Brytyjczyków pa³eczki w przewodzeniu wiatem. W 1917 roku, amerykañscy politycy wiadomie z izolacjonizmem zerwali16. Wiek XX nazwany zosta³ amerykañskim stuleciem, to oczywista prawda, któr¹ potwierdzaj¹ chocia¿by
osi¹gniêcia militarne i wojenne, ale te¿ polityczne, ekonomiczne i kulturalne Ameryki.
Ojcowie Za³o¿yciele  pisze Stanis³aw Filipowicz  czêsto mówi¹ o swoistym przemieszaniu siê antyku i tego, co przynale¿y do epoki nowo¿ytnej.
S¹ przekonani, ¿e republika nowo¿ytna wyrasta niejako z tego samego
pnia, ¿e antyczny republikanizm stworzy³ nieodzown¹ podstawê, na której
bêd¹ mogli oprzeæ w³asne dzie³a. Wierz¹, ¿e dokonaj¹ rzeczy, które bêd¹
przerastaæ miarê antyku, ¿e to w³anie jest ich powo³aniem17. W 1776 roku
na kontynencie pó³nocnoamerykañskim powstaje pierwsza nowo¿ytna republika. W Ameryce w³adza najwy¿sza nale¿y ju¿ do ludu, a rz¹dz¹cy
wybierani s¹ w wyborach powszechnych18. Legislatywa  pisze Locke 
jest w³adz¹ delegowan¹ przez lud i tylko lud mo¿e ustanowiæ formê wspólnoty przez ukonstytuowanie legislatywy19. Nowo¿ytna republika powstaje nie w Anglii, nie we Francji, nie w Grecji, nawet nie na ziemiach Imperium Romanum, ale na kontynencie amerykañskim, odkrytym nieomal trzysta lat wczeniej, co w porównaniu do d³ugoci trwania kultury cywilizacji
europejskiej jest niemal¿e py³kiem na wietrze.
Wolnoæ cz³owieka to w ówczesnych i teraniejszych Stanach Zjednoczonych najwy¿sza wartoæ i podstawa ideowa tego kraju. D u c h w o l n o  c i przenika ca³¹ tkankê spo³eczn¹, polityczn¹ i gospodarcz¹ pañstwa:
od prostego farmera na monotonnym rodkowym po³udniu a¿ po prezydenta.
16
K. Micha³ek w wywiadzie dla Magazynu Gazety Wyborczej z dnia 18 padziernika 2001.
17
S. F i l i p o w i c z: Pochwa³a rozumu i cnoty. Republikañskie credo Ameryki. Kraków 1997, s. 13.
18
Wybory powszechne by³y od 1787 r. i oczywicie tylko dla mê¿czyzn. Amerykañskie kobiety najwczeniej, bo w 1868 r., uzyska³y prawa wyborcze w stanie Wyoming,
a w ca³ym kraju wywalczy³y je dopiero w 1920 r., co zosta³o prawnie podparte XIX poprawk¹ do Konstytucji. Prawa g³osu nie mia³a równie¿ ludnoæ czarna, a ograniczenia
te zaczêto znosiæ dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia.
19
J. L o c k e: Dwa traktaty..., s. 264265.
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Koncepcja twórców nowo¿ytnej republiki nie by³a niczym nowym
w ewolucji myli spo³eczno-politycznej, a tylko pewnym zestawieniem, kompilacj¹ najbardziej podówczas racjonalnych koncepcji filozoficzno-politycznych. Twórcy ci harmonizowali pogl¹dy wielu wybitnych uczonych, uk³adali je w logiczn¹ ca³oæ i tak¹ puszczali w ruch do orodków ¿ycia publicznego i samego spo³eczeñstwa. Niemniej jednak to im zawdziêczamy
nowo¿ytn¹ erupcjê republikañskich d¹¿eñ w Europie i w Ameryce rodkowej i Po³udniowej. Koniec wieku XVIII przyniós³ wiêksz¹ wiadomoæ
i dzia³alnoæ liberaln¹ spo³eczeñstw po obu stronach Atlantyku. Rewolucje
amerykañska i francuska  pisze Zbigniew Rau  wprowadzi³y myl polityczn¹ liberalizmu do politycznej, czyli konstytucyjnej praktyki obu kontynentów. U jej podstaw leg³y amerykañska Deklaracja Niepodleg³oci (1776)
i francuska Deklaracja praw cz³owieka i obywatela (1789) oraz konstytucje  amerykañska (1787) i francuska (1791)20. Od tej chwili liberalizm
i demokracja pozostaj¹ ju¿ na zawsze w dziejach wiata, rozprzestrzeniaj¹
siê w nim i s¹ pocz¹tkiem og³oszonego niedawno, choæ trochê za wczenie,
koñca historii.
Koniec wieku XVII przyniós³ pierwsz¹, pe³n¹ i usystematyzowan¹ liberaln¹ doktrynê polityczn¹ cytowanego ju¿ wczeniej Johna Lockea, któr¹
zawar³ on w swych Dwu traktatach o rz¹dzie. Locke definiuje wolnoæ w nastêpuj¹cy sposób: Byæ wolnym, to znaczy dysponowaæ i swobodnie, zgodnie
z w³asnym sumieniem, kierowaæ w³asn¹ osob¹, dzia³aniem, maj¹tkiem, ca³¹
sw¹ w³asnoci¹ za przyzwoleniem prawa, któremu siê podlega, nie byæ wiêc
poddanym czyjej arbitralnej woli, ale kierowaæ siê bez przeszkód w³asn¹
wol¹. Naturalna wolnoæ cz³owieka sprowadza siê do bycia wolnym od jakiejkolwiek nadrzêdnej w³adzy na ziemi i niepodlegania w zasadach swego postêpowania woli b¹d w³adzy ustawodawczej ¿adnego cz³owieka, a tylko prawu natury21. Locke mówi, i¿ aby tê wolnoæ dla ludzi zabezpieczyæ, a przez
to ochraniaæ równie¿ ich w³asnoæ, musz¹ oni zawrzeæ umowê i oddaæ czêæ
swej naturalnej wolnoci na rzecz wybieranej przez nich w³adzy. Nadal jednak zachowuj¹ wolnoæ, poniewa¿ Wolnoæ cz³owieka w spo³eczeñstwie 
powiada Locke  sprowadza siê do niepodlegania ¿adnej innej w³adzy ustawodawczej, a tylko tej powo³anej na mocy zgody we wspólnocie, ani te¿ panowaniu czyjejkolwiek woli, ani ograniczeniom jakiegokolwiek prawa innego
ni¿ to, które uchwali legislatywa zgodnie z pok³adanym w niej zaufaniem22.
Monteskiusz o zagadnieniu wolnoci politycznej pisze: Wolnoæ jest to
prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalaj¹, wolnoæ mo¿e
Z. R a u: Liberalizm. W: Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Red. K. C h o j n i c k a, W. K o z u b. Kraków 2000, s. 13.
21
J. L o c k e: Dwa traktaty..., s. 201, 178.
22
Ibidem, s. 178.
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polegaæ jedynie na tym, by móc czyniæ to, czego siê powinno chcieæ, a nie
byæ zmuszonym czyniæ tego, czego siê nie powinno chcieæ. Wolnoæ polityczna jest to ów spokój ducha pochodz¹cy z przewiadczenia o w³asnym
bezpieczeñstwie23. W Stanach Zjednoczonych powsta³ dobrze rozwiniêty
samorz¹d, uprawnienia poszczególnych stanów w zakresie ich polityki wewnêtrznej by³y bardzo wysokie, obywatele republiki cieszyli siê wolnociami, o jakich poddani europejskich monarchii mogli tylko pomarzyæ. Jednak¿e, pewnie z potrzeby zachowania równowagi w przyrodzie, nie brakowa³o g³osów mówi¹cych o potrzebie ustanowienia silnych federalnych
uprawnieñ rz¹du. Osi¹gniêto wówczas kompromis, daj¹c prezydentowi
naprawdê ogromn¹ w³adzê, ale w ustawie zasadniczej umiejscawiaj¹c go
na drugim miejscu, tu¿ po w³adzy ustawodawczej, czyli Kongresie. Mia³o
to byæ wyrazem stworzonej w Ameryce zasady check and balance24, zabezpieczaj¹cej wolnoci obywatelskie, prawid³owe dzia³anie instytucji pañstwowych oraz niepowstawanie radykalnego, zagra¿aj¹cego wolnoci, prawa. Wynika³o to oczywicie z idei podzia³u w³adz Monteskiusza, która to
zasada by³a dla ojców za³o¿ycieli wa¿nym drogowskazem w opracowywaniu formy rz¹du i ogólnego ustroju politycznego pañstwa. Jefferson w licie do Madisona, pisa³ wprost: Podoba mi siê podzia³ rz¹du na w³adzê
ustawodawcz¹, s¹downicz¹ i wykonawcz¹25, a jego przekonaniu wtórowa³
James Madison, mówi¹c, ¿e W³adza w jednym rêku to tyrania. Jedna
w³adza musi ograniczaæ drug¹26.
Tak oto, w najwiêkszym skrócie, przedstawiaj¹ siê burzliwe pocz¹tki
republiki amerykañskiej, które Pierwszy Komitet Wielkiej Pieczêci Stanów
Zjednoczonych, zebrany w 1776 roku, zamkn¹³ w jednej ³aciñskiej sentencji  e pluribus unum, czyli z wieloci jedno.

Ameryka w opisie Tocquevillea
Amerykanie zaczêli rz¹dziæ siê prawami, które w arystokratycznej
Europie by³y, przez d³ugi jeszcze czas, nie do pomylenia jako obowi¹zuj¹ce. Wszyscy wiêc bacznie patrzyli na zachodni¹ czêæ wiata. Z jednej stroM o n t e s k i u s z: O duchu praw. Kêty 1997, s. 169, 171.
Dos³ownie: sprawdzanie i równowa¿enie. Zasada ta odnosi siê zarówno do prezydenta jak i do parlamentu.
25
W. O s i a t y ñ s k i: Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Za³o¿ycieli.
Warszawa 1977, s. 246.
26
A. B a l i c k i: Korzenie wolnoci i równoci w demokracji amerykañskiej. Rubikon 1998, nr 23.
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ny arystokracja  z obaw¹ i nadziej¹, ¿e pochód demokracji da siê jeszcze
zatrzymaæ, a z drugiej  zwolennicy demokracji, oraz zwykli ludzie z wyczekiwaniem i wiadomoci¹ jej nieodwracalnoci. Wszyscy dobrze wiedzieli,
¿e demokracja liberalna to ustrój przysz³oci.
Najlepiej jednak  bo z autopsji  wiedzia³ to pewien Francuz, który
w 1831 roku zosta³ wys³any w podró¿ do Stanów Zjednoczonych. By³ to
dwudziestoszecioletni Alexis de Tocqueville, urzêdnik pañstwowy, prekursor socjologii polityki, póniejszy cz³onek nobliwej Akademii Francuskiej.
Mia³ on zbadaæ amerykañski system wiêziennictwa w zwi¹zku z planowan¹ w jego ojczynie reform¹ systemu penitencjarnego. Nowa Ameryka
urzek³a go jednak w takim stopniu, i¿ postanowi³ powiêciæ zagadnieniu
amerykañskiej demokracji kilka lat swojego ¿ycia. Zapragn¹³ bowiem zrozumieæ uwarunkowania wielkiego historycznego prze³omu, ewolucyjnego
procesu przechodzenia spo³eczeñstw od formacji monarchicznych do demokratycznych. Szuka³ przyczyn rozprzestrzeniania i utrzymywania siê demokracji na wiecie. Odnios³em wra¿enie  pisa³  ¿e ta sama demokracja,
która zaw³adnê³a spo³eczeñstwami amerykañskimi, popiesznie zmierza
ku w³adzy w Europie27.
W Ameryce móg³ Tocqueville obserwowaæ proces demokratyzacji poniek¹d na ¿ywo, dziêki czemu ³atwiej ani¿eli jego europejskim rodakom by³o mu zauwa¿yæ, a póniej opisaæ mechanizmy spo³eczno-polityczne
rz¹dz¹ce demokracj¹ oraz po¿ytki i niebezpieczeñstwa z niej wynikaj¹ce, aby wydobyæ z amerykañskiej demokracji maksimum korzyci dla wolnoci, która mia³a nied³ugo zawitaæ do Europy. Jerzy Surdykowski pisze:
Lekcja Tocquevillea by³a wa¿na dla rosn¹cych w si³ê i liczebnoæ zwolenników demokracji na ca³ym wiecie, bo przyk³ad amerykañski wskazywa³
im drogê28.
Pisa³em ju¿, ¿e zachowanie ówczesnej, a tak¿e wspó³czesnej Ameryki
wyp³ywa g³ównie z tego, i¿ wywodzi siê ona bezporednio z tradycji kultury
europejskiej. Potwierdzeniem tego s¹ s³owa Tocquevillea: Cz³owiek kszta³tuje siê ju¿ w ko³ysce. W przypadku narodów jest podobnie. Nosz¹ one
zawsze lady swych pocz¹tków. Okolicznoci, jakie towarzyszy³y ich narodzinom i umo¿liwi³y ich rozwój, wp³ywaj¹ potem na ich dalsze dzieje29.
Najwa¿niejsz¹ dla Tocquevillea sporód poruszonych przez niego kwestii by³a równoæ ludzi. Nie chodzi jednak o równoæ spo³eczeñstwa Ameryki, która usuwa³aby z niego hierarchiê spo³eczn¹, przeciwnie  hierarchizacjê narzuca³ ju¿ sam system liberalny, wprowadzaj¹c prawo do wzboA. To c q u e v i l l e de: O demokracji w Ameryce. Kraków 1996, T. 1, s. 5.
J. S u r d y k o w s k i: Dok¹d zmierza Ameryka? Czyli drugie czytanie Tocquevillea. Warszawa 2001, s. 7.
29
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gacania siê, a tym samym podzia³ na warstwy bogatsze i biedniejsze. Francuz wychwala³ natomiast równoæ szans, spo³eczeñstwo, w którym ka¿dy
jego obywatel, niezale¿nie od poziomu zamo¿noci, mo¿e osi¹gn¹æ wysoki
status spo³eczny po³¹czony z piastowaniem wysokich urzêdów pañstwowych. Pisa³: Im g³êbiej bada³em spo³eczeñstwo amerykañskie, tym silniej
utwierdza³em siê w przekonaniu, ¿e równoæ szans jest tym podstawowym
zjawiskiem, z którego wszystkie inne zdaj¹ siê wywodziæ30. Cytowany Jerzy Surdykowski, tak pisze o wp³ywie demokracji w Ameryce na umys³y
ludzkie: Miliony ludzi zmierza jednoczenie w tym samym kierunku. Ró¿ne s¹ ich jêzyki religia i obyczaje, lecz cel jest wspólny wszystkim. Us³yszeli
oni, ¿e gdzie na zachodzie znajduje siê szczêcie i popiesznie biegn¹ na
jego spotkanie31.
Religia, kolejny wa¿ny problem Ameryki, by³a tam obecna od zarania
jej dziejów i ju¿ wtedy mia³a przemo¿ny wp³yw zarówno na ¿ycie spo³eczne, jak i polityczne. Tocqueville s¹dzi³, ¿e charakter cywilizacji, jak sam j¹
nazywa, anglo-amerykañskiej, ukszta³towa³ siê W wyniku dwóch, absolutnie sprzecznych elementów, które w Ameryce da³o siê niejako wcieliæ
w siebie nawzajem i po³¹czyæ. Mam na myli ducha religii i ducha wolnoci32. Wiara odgrywa³a i nadal odgrywa, wyj¹tkowo istotn¹, dwoist¹ rolê
w historii Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, jest wa¿na nie tylko z powodu du¿ego wp³ywu, jaki wywar³a w XVII wieku na tworzenie siê spo³ecznoci lokalnych, tak istotnych dla prawid³owego dzia³ania ca³ego pañstwa, bo, jak powiada Tocqueville: Bez wspólnych idei nie ma wspólnego
dzia³ania, a bez wspólnego dzia³ania mog¹ istnieæ jednostki, ale nie spo³eczeñstwa33. Po drugie, religia, a z ni¹ wiara w to, ¿e Opatrznoæ sprzyja
Ameryce, sta³a siê równie¿ niejako wyk³adni¹ amerykañskiej polityki, pocz¹wszy od argumentów wysuwanych przy okazji wojny o niepodleg³oæ,
a¿ do ostatecznego ugruntowania tego dogmatu w po³owie XIX wieku.
Religia towarzyszy Amerykaninowi od jego najm³odszych lat  ju¿
w szko³ach podstawowych, codziennie odmawia siê Pledge of Allegiance,
czyli po naszemu Przyrzeczenie wiernoci, brzmi¹ce mniej wiêcej tak: Przyrzekam wiernoæ fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki i republice, któr¹
reprezentuje  jeden naród w obliczu Boga, niepodzielny, daj¹cy wszystkim wolnoæ i sprawiedliwoæ34. Oto i mamy wreszcie ducha Ameryki
w ca³ej okaza³oci  namaszczony boskim palcem naród ofiaruj¹cy wiatu
wolnoæ i równoæ  trofea demokracji. Marek Ostrowski pisze, ¿e wród
Ibidem, s. 5.
J. S u r d y k o w s k i: Dok¹d zmierza Ameryka?..., s. 36.
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A. T o c q u e v i l l e de: O demokracji..., s. 45.
33
Ibidem, T. 2, s. 14.
34
M. O s t r o w s k i: Czy Amerykanie wierz¹ w Boga? Polityka 2002, nr 51/52,
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szczególnie religijnych konserwatywnych republikanów istnieje przekonanie, ¿e Prawa w Ameryce obowi¹zuj¹ce pochodz¹ wprost od Boga,
a Ameryka jest wyj¹tkowa niemal jak lud Izraela, któr¹ Bóg wybawi i powo³a do wielkich dzie³35. rodowiska chrzecijañskiej prawicy sta³y siê
w Ameryce istotn¹ si³¹ polityczn¹. Ameryka to kraj religijnie gor¹cy,
w którym wiêkszoæ  »moraln¹ wiêkszoæ«, jak mówi o niej prawica  stanowi¹ ludzie przywi¹zani do tradycyjnych wartoci  Bóg, rodzina, pracowitoæ 36  pisze w Polityce Adam Szostkiewicz.
Kolejny, arcywa¿ny problem w historii kszta³towania siê to¿samoci
Stanów Zjednoczonych Ameryki to zagadnienie Objawionego Przeznaczenia, którego tekst zosta³ sformu³owany w 1845 roku przez nowojorskiego
dziennikarza i dyplomatê, Johna OSullivana, wed³ug którego ¿aden kraj,
nigdy nie istnia³ bez jakiego przeznaczenia lub celu. Manifest Destiny
zosta³ skonstruowany tak, by wykorzystuj¹c wiarê ludzi we Wszechmog¹cego, sta³ siê doktryn¹ polityczn¹ legitymizowan¹ przez Opatrznoæ. Stwierdzano w nim mianowicie, ¿e Stany Zjednoczone maj¹ bosko inspirowan¹
misjê, by rozpowszechniaæ demokracjê  jedyn¹ sprawiedliw¹ praktykê rz¹du, na zachodnie granice, a potem na ca³y wiat. Naród amerykañski szybko uwierzy³ w twierdzenie o boskiej misji, jak¹ ma do wype³nienia, podoba³o mu siê, ¿e Opatrznoæ tak mocno wynios³a go ponad inne narody, predestynuj¹c go do w³adzy nad wiatem. Amerykanin mia³ staæ siê nowym
Adamem, za Zachód nowym Edenem37  pisze Daniel Passent.
W po³owie XVIII wieku OSullivan notowa³: Nasz narodowy poród by³
pocz¹tkiem nowej historii, formowanie i postêp nie wypróbowanego systemu politycznego oddziela nas od przesz³oci i ³¹czy nas tylko z przysz³oci¹.
Ekspansywna przysz³oæ jest aren¹ nasz¹ i naszej historii. To by³o narodowe, objawione przeznaczenie, by posi¹æ ca³y kontynent, który Opatrznoæ
nam da³a, by rozwijaæ wielki eksperyment wolnoci i federacyjnej samorz¹dnoci nam powierzony. Opatrznoæ jest z nami, wiêc ¿adna ziemska
moc nie mo¿e wyznaczyæ granic naszego dalszego marszu. Daleko siêgaj¹ca, nieograniczona przysz³oæ bêdzie er¹ amerykañskiej wielkoci. W jej
wspania³ej dziedzinie przestrzeni i czasu, naród wielu narodów jest przeznaczony by manifestowaæ rodzajowi ludzkiemu doskona³oæ boskich zasad. Musimy iæ naprzód, by wykonaæ nasz¹ misjê  by na ca³ym wiecie
rozwin¹æ zasady naszej organizacji  wolnoæ sumienia, wolnoæ jednostki,
wolnoæ handlu i d¹¿eñ biznesowych, uniwersalnoæ wolnoci i równoci38.
Wiktor Osiatyñski przekonuje, i¿ Idea misji zaczê³a spe³niaæ funkcje poIbidem.
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lityczne. Amerykanizacja, która mia³a byæ dobrodziejstwem, sta³a siê religijnym i ideologicznym uzasadnieniem ekspansji w kierunku Luizjany,
Teksasu, Kalifornii, a nastêpnie ku innym kontynentom. Cywilizowanie
i demokratyzowanie wiata, by³o g³ównym uzasadnieniem ekspansji39.
Tocqueville jest w Ameryce symbolem pojawienia siê demokracji i tym,
co ze sob¹ niesie, czyli równoci i wolnoci, a tak¿e jej kroczenia dalej, ku
innym pañstwom i narodom. O domniemanej demokratycznej równoci
w republice Stanów Zjednoczonych, pisze: Trudno jest sobie wyobraziæ pañstwo, w którym wszyscy ludzie byliby wykszta³ceni, tak jak pañstwo, w którym wszyscy byliby bogaci40. Natomiast bardzo ³atwo mo¿na sobie wyobraziæ
pañstwo, w którym ka¿dy obywatel ma równe szanse zdobycia wykszta³cenia, a takim krajem, dla Tocquevillea, jest wy³¹cznie Ameryka. Spo³eczna równoæ nastêpowa³a równie¿ we wspomnianej wczeniej sferze owiatowej. Ka¿dy mia³ mo¿liwoæ kszta³cenia i doskonalenia swoich umiejêtnoci. Dziêki podzia³owi majêtnoci i mo¿liwoci pobierania nauki Ameryka
wyzby³a siê porz¹dku arystokratycznego, który hierarchizowa³ jej uk³ad
spo³eczny. Czynnik arystokratyczny  pisze Tocqueville  jest tak os³abiony, ¿e trudno mu przypisywaæ jakikolwiek wp³yw na bieg rzeczy. Natomiast czynnik demokratyczny sta³ siê nie tylko przewa¿aj¹cy, ale wrêcz
jedyny41.
Zasadzie suwerennoci ludu Tocqueville powiêci³ wiele stronic swego
dzie³a. W jednym z rozdzia³ów niezaprzeczalnie i bezdyskusyjnie stwierdzi³, i¿ w Stanach Zjednoczonych rz¹dzi lud. Tak ow¹ tezê argumentowa³:
W Ameryce lud powo³uje tych, którzy dyktuj¹ prawa, i tych, którzy je wykonuj¹; lud te¿ powo³uje s¹dy. Lud bezporednio mianuje swoich przedstawicieli. Przewa¿aj¹c¹ ich czêæ wybiera co roku na nowo, aby ich tym bardziej od siebie uzale¿niæ. Lud wiêc jest rzeczywistym w³adc¹42. Lud  pisze Tocqueville  rz¹dzi amerykañsk¹ rzeczywistoci¹ polityczn¹ tak, jak
Bóg rz¹dzi Wszechwiatem; jest zarazem racj¹ i kresem wszystkich rzeczy;
wszystko pochodzi od niego i wszystko do niego powraca43.
Ameryka XIX wieku ma niezwykle dobrze rozwiniêt¹ prasê, oczywicie
teraz liczba tytu³ów prasowych, jak te¿ ich nak³ad i objêtoæ, s¹ bez porównania wiêksze, jednak, jak na owe czasy, Prasa by³a obok ludu  pisze
Tocqueville  jedn¹ z pierwszych potêg. W Stanach Zjednoczonych nie ma
prawie mieciny, która nie posiada³aby w³asnej gazety. To prasa powoduje,
¿e ¿ycie polityczne toczy siê we wszystkich zak¹tkach wielkiego kraju. To
jej czujne oko potrafi wyledziæ tajemne sprê¿yny polityki. Ona stawia
D. P a s s e n t: Imperium dobra...
A. To c q u e v i l l e de: O demokracji..., T. 1, s. 201.
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publiczne osobistoci przed trybuna³em opinii. To dziêki niej mog¹ stronnictwa porozumiewaæ siê i pojmowaæ na odleg³oæ44.
Jednak¿e ca³kowicie wolna prasa mo¿e w koñcu zacz¹æ zagra¿aæ demokracji, podburzaj¹c spo³eczeñstwo i narzucaj¹c mu odpowiednie, z góry
ustalone pogl¹dy. Najwiêkszym jednak zagro¿eniem dla demokracji, ze strony prasy, jest sytuacja, w której poszczególne mass media zaczynaj¹ kreowaæ now¹ rzeczywistoæ, przeinaczaj¹c b¹d tworz¹c nowe fakty. Surdykowski o mediach tamtej epoki pisze tak: Media ju¿ nie tylko doradza³y,
kontrolowa³y, ostrzega³y i przywo³ywa³y do porz¹dku, ale coraz skuteczniej mog³y narzucaæ modê, opinie, a nawet osoby. Stopniowo zaczêto je
nazywaæ czwart¹ w³adz¹, oddzieln¹ od trzech niezale¿nych wzajemnie
w³adz, jakie stanowi¹ o istocie ka¿dej demokracji. By³a ona równie silna
jak tamte, ale przez nikogo nie wybierana. W³aciwa równowaga demokracji zosta³a zachwiana. Wielkie dzie³o twórców Konstytucji Stanów Zjednoczonych, misterny system check and balance zosta³ naruszony. Czwarta
w³adza jest niewybieralna, nieusuwalna i silniejsza od innych45.
Pisa³em ju¿ o tym, jak Stany Zjednoczone nader czêsto wykorzystywa³y armiê do za³atwiania ¿ywotnych, w swoim mniemaniu, interesów. Zawsze by³o im te¿ niezwykle ³atwo przekonaæ do swoich racji w³asne spo³eczeñstwo, a potem tak¿e wiat, który zawierza³ im z równ¹ ³atwoci¹. Jednak¿e takie przekonanie wiata nie jest wcale trudne. Ryszard Kapuciñski podaje prosty przepis na to, jak przekonaæ resztê wiata do w³asnej
wojny: Potrzebny jest pretekst. Wa¿ne, aby przydaæ mu rangê misji ogólnoludzkiej lub nakazu bo¿ego. Wybór nie jest zbyt wielki: albo chodzi o to,
¿e musimy siê broniæ, albo, ¿e mamy obowi¹zek pomóc innym, albo, ¿e
wype³niamy wolê niebios. Najlepsze jest po³¹czenie tych trzech motywów.
Atakuj¹cy bowiem, powinni wystêpowaæ w glorii namaszczonych, w roli
wybrañców, na których spoczê³o oko bo¿e46. Kapuciñski opisuj¹c politykê
króla imperium perskiego  Dariusza, wiadomie czy nie, opisa³ te¿ nadzwyczaj trafnie ideologiê wojenn¹ Stanów Zjednoczonych.
Okazuje siê, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy demokracj¹ a jej domnieman¹
sk³onnoci¹ do wojny. Alexis de Tocqueville opisuje go, sugeruj¹c, ¿e armie
demokratycznych pañstw pr¹ do wojny. Na pocz¹tku wyranie rozró¿nia,
¿e jeli chodzi o wojnê, to jest ona preferowana tylko przez armie spo³ecznoci demokratycznych, nie za same spo³eczeñstwa ¿yj¹ce w demokracji,
bo, jak pisze, Spo³eczeñstwa demokratyczne najbardziej ze wszystkich
mi³uj¹ pokój, za najgorêcej ze wszystkich armii pragn¹ wojny armie demokratyczne47. By wy³o¿yæ istotê swego rozumowania, u¿ywa porównaIbidem, s. 188, 189.
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46
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nia wojska arystokratycznego i demokratycznego. Opisuj¹c wojsko arystokratyczne, powiada: W armii arystokratycznej, podobnie jak w ¿yciu cywilnym, panuje nierównoæ: oficer to szlachcic, ¿o³nierz  poddany. Jeden
rozkazuje, drugi s³ucha. W arystokratycznym wojsku ambicje ¿o³nierza s¹
wiêc wielce ograniczone. Ambicje oficera te¿ maj¹ granice  jednego arystokratê urodzenie przeznacza do dowodzenia pu³kiem  drugiego do dowodzenia kompani¹. Kiedy osi¹gn¹ najwy¿sze dostêpne im funkcje, nie d¹¿¹
ju¿ dalej i uwa¿aj¹ siê za zadowolonych z losu. W spo³eczeñstwie arystokratycznym oficer, niezale¿nie od swej rangi, zajmuje tak¿e wysok¹ pozycjê spo³eczn¹48.
Tam wiêc, gdzie lud wy³¹cznie s³ucha, sprawa jest prosta i bezdyskusyjna, tam gdzie wszyscy s¹ równi, zaczynaj¹ siê komplikacje, poniewa¿
interesy ludzi obdarzonych wolnoci¹ czêsto stoj¹ wzglêdem siebie w sprzecznoci. W armiach demokratycznych  pisze Tocqueville  wszyscy ¿o³nierze mog¹ zostaæ oficerami, co upowszechnia pragnienie awansu i niemal
w nieskoñczonoæ rozci¹ga granice wojskowych ambicji. Oficera tak¿e nic
nie powstrzymuje przed d¹¿eniem do wy¿szego stopnia, który ma dla niego
wielkie znaczenie, poniewa¿ jego pozycja w spo³eczeñstwie prawie zawsze
zale¿y od rangi, jak¹ uda mu siê osi¹gn¹æ w wojsku. Dlatego w demokratycznej armii pragnienie awansu jest powszechne. Jest gor¹ce, uparte
i trwa³e, ronie z innymi pragnieniami, a ganie dopiero wraz z ¿yciem49.
Awanse w armiach demokratycznych zdarza³y oczywicie siê czêciej
ni¿ w arystokratycznych, jednak¿e proces ten by³ niezwykle spowolniony,
szczególnie w warunkach pokoju. Poniewa¿ liczba stopni jest z natury
rzeczy ograniczona  pisze Tocqueville  liczba konkurentów ogromna,
a nieugiête prawo równoci ci¹¿y na wszystkich, nikt nie mo¿e awansowaæ
szybko. Za potrzeba awansu jest tu wiêksza, a ³atwoæ awansowania mniejsza ni¿ gdzie indziej. Wszyscy ambitni wojskowi demokratycznej armii
z wielk¹ niecierpliwoci¹ oczekuj¹ wiêc wojny, poniewa¿ wojna opró¿nia
miejsca i pozwala pogwa³ciæ prawo starszeñstwa. O ile wiêc interesy i instynkty spo³eczeñstw demokratycznych nastawiaj¹ je pokojowo, o tyle
ich w³asne armie popychaj¹ ku wojnom i rewolucjom. Co za najdziwniejsze, oba te zjawiska powodowane s¹ przez równoæ50. Gdy jednak w czasach Tocquevillea takie t³umaczenie nie by³o pozbawione sensu, to w naszych czasach bardziej uprawomocnione wydaje siê wyjanianie wojennych
ekspedycji Stanów Zjednoczonych w kategoriach zdobywania nowych
stref wp³ywów politycznych, gospodarczych i kulturowych, a tak¿e testowania najnowszych technologii wojskowych. Nie ma bowiem lepszego poli48
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gonu dowiadczalnego dla nowej broni ni¿ prawdziwe pole walki, gdzie
wa¿¹ siê jej losy, maj¹ce zdecydowaæ o zwiêkszeniu b¹d zaniechaniu jej
produkcji.
Tocqueville podaje jeszcze inn¹ przyczynê demokratycznych wojen:
Armia, która rozpoczyna kampaniê po d³ugim okresie pokoju, ryzykuje, ¿e
zostanie pobita. Armia, która walczy od dawna, ma du¿e szanse na zwyciêstwo. Po d³u¿szym okresie pokoju  a w czasach demokracji okresy pokoju
s¹ d³ugie  kiedy demokratyczne spo³eczeñstwo chwyta za broñ, wszyscy
dowódcy jego armii s¹ starzy, poniewa¿ w awansach obowi¹zuje zasada
starszeñstwa. Po d³ugotrwa³ym okresie pokoju wszyscy ¿o³nierze s¹ dzieæmi, a wszyscy oficerowie  starcami. Pierwszym brakuje dowiadczenia,
drugim za energii. W tym stanie zastaje armiê wojna i dopóki wojna jej
nie zmieni zarówno krajowi, jak i armii grozi niebezpieczeñstwo51. W takiej sytuacji, obserwuj¹c poczynania Stanów na wiecie, mo¿emy domniemywaæ, ¿e armia amerykañska jest nieustannie szkolona, aby nie wyjæ
z wojennej wprawy. Demokratyczna armia Ameryki æwiczy na wiatowym
poligonie, by nie zostaæ pokonan¹ w razie ataku, a tak¿e by móc zawsze
i wszêdzie zaatakowaæ. Poza tym widok zawsze gotowej na wszystko amerykañskiej armii odstrasza  jak na razie  potencjalnych i rzeczywistych
wrogów.
Alexis de Tocqueville opuci³ Stany Zjednoczone w 1835 roku, w dekadzie bardzo wa¿nych, ideologicznych wydarzeñ, które mia³y ogromny wp³yw
na dalsze losy tego kraju. Wyje¿d¿a³, maj¹c wiadomoæ, ¿e opuszcza kraj,
w którym mia³ miejsce precedens na skalê wiatow¹. Podsumowuj¹c swe
dzie³o, napisa³: Chocia¿ daleko jeszcze do koñca rewolucji, która dokonuje
siê w uk³adzie spo³ecznym, w prawach, ideach i odczuciach ludzi, ju¿ teraz
jej rezultaty nie daj¹ siê porównaæ z niczym co wydarzy³o siê dot¹d na
wiecie52.

Neokonserwatyzm amerykañski
Zagadnienie to, dotyczy stanowisk, jakie w kwestiach geopolitycznych
zajmuje liczebnie niewielkie, lecz od d³ugiego ju¿ czasu bardzo wp³ywowe
rodowisko neokonserwatywnych intelektualistów oraz polityków. wiat
powinien zainteresowaæ siê t¹ grup¹ ludzi, poniewa¿ maj¹ oni bezporedni, codzienny i niczym nieograniczony dostêp do najpotê¿niejszej osoby na
51
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wiecie  prezydenta Stanów Zjednoczonych, który, wed³ug Jacka ¯akowskiego, jest architektem naszego wiata. Wspomniany ¯akowski przed
ostatnimi wyborami w Ameryce pisa³: Republikanie i demokraci zdaj¹ sobie sprawê, ¿e za kilka miesiêcy kilkadziesi¹t milionów amerykañskich wyborców przes¹dzi o obrazie wiata i ¿yciu kilku miliardów ludzi na nastêpnych kilkadziesi¹t lat. Zwyciêstwo Busha bêdzie oznacza³o zacementowanie neokonserwatywnego porz¹dku53.
Neokonserwatyzm jako ruch ideologiczny powsta³ ju¿ w latach czterdziestych XX wieku, jednak obecn¹ nazwê, a tak¿e liniê ideologiczn¹ przybra³ po raz pierwszy w latach siedemdziesi¹tych XX wieku. Wtedy to neokonserwatystami zostali nazwani, przez przywódcê Partii Demokratyczno-Socjalistycznej  Michaela Harringtona, renegaci Partii Demokratycznej,
którzy przeszli do konserwatywnej Partii Republikañskiej.
Neokonserwatyci, przywi¹zani do tradycyjnego pojêcia równoci szans,
odrzucaj¹ lewicowe rozumienie egalitaryzmu, uwa¿aj¹ za niezbêdne wzmocnienie autorytetu rz¹du i tradycyjnych elit reprezentuj¹cych klasê redni¹
i warstwy najzamo¿niejsze. W dziedzinie polityki zagranicznej krytykowali rozpowszechniony ich zdaniem po wojnie wietnamskiej kompleks winy,
izolacjonizm oraz politykê odprê¿enia w stosunkach ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Kryzysowi kultury i obyczajowoci oraz kontrkulturze przeciwstawiaj¹ obecnie tradycyjne wartoci i instytucje kultury zachodniej: religiê, rodzinê, indywidualizm oraz podstawowe wolnoci obywatelskie.
Nie jest to temat ³atwy. Po pierwsze dlatego, ¿e nie by³o jednolitego ideowo neokonserwatyzmu amerykañskiego, ale ró¿ne jego frakcje o ró¿nych
pogl¹dach ich cz³onków. Po drugie, ¿e wspó³czesny  nas interesuj¹cy 
wygl¹d neokonserwatyzmu ma ju¿ niewiele wspólnego z ruchem powsta³ym jako zapora dla totalitaryzmu, poniewa¿ ca³kowicie zmieni³y siê podstawy ideowe tego ruchu. Na domiar z³ego, nawet grupa neokonserwatystów tutaj opisana, by³a niejednorodna i sama wielokrotnie zmienia³a pogl¹dy.
W latach 80-tych XX wieku  pisze Bogdan Szlachta  ta niezorganizowana grupa, z³o¿ona z polityków i intelektualistów, uzyska³a wielki wp³yw
na opiniê publiczn¹ w okresie rz¹dów Ronalda Reagana. Obok sympatii do
Nowego £adu, rodowisko neokonserwatystów, zwane przez krytyków grup¹ ¿ydowskich intelektualistów z Nowego Jorku, ¿ywi³o niechêæ do ZSRR
i systemu komunistycznego nie tyle jako wroga religii, tradycji i hierarchii,
co jako przeciwnika wolnoci, demokracji i tolerancji, neguj¹cego kapitalizm bêd¹cy warunkiem wolnoci. Z sympati¹ odnosi³a siê ta grupa do idei
pañstwa dobrobytu, a zwalcza³a skrajny leseferyzm i koncepcje pañstwa
minimum, bronione przez innych neokonserwatystów. Tym, co ró¿ni³o
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wspomniane rodowisko od innych grup, by³a akceptacja wa¿nego sk³adnika wiadomoci drugiej po³owy wieku: poczucia wzglêdnoci, uznania, ¿e
wszystkie pogl¹dy i systemy wartoci zale¿¹ od okolicznoci historyczno-spo³ecznych. Podstaw¹ ich dzia³alnoci by³ »kapitalizm demokratyczny« 
i kapitalizm, i demokracja s¹ ich zdaniem moralnie wy¿sze od wszelkich
innych mo¿liwoci54.
Do grona najwa¿niejszych sporód neokonserwatystów XX wieku nale¿eli: publicysta Irving Kristol, redaktor organu Amerykañskiego Komitetu ¯ydowskiego  miesiêcznika Commentary  Norman Podhoretz, prawniczka Jeane Kirkpatrick, pisarz David Horovitz, politolog Robert Tucker,
socjolodzy: Daniel Bell i Seymour Lipset oraz luterañski pastor i filozof
Reinhold Niebuhr. Do tego grona zaliczani s¹ równie¿ dwaj wybitni pisarze i wizjonerzy socjologiczno-polityczni: Francis Fukuyama i Samuel Huntington.
Zaraz po wojnie  pisze John Ehrman  panowa³y nadzieje na pokój
wiatowy i wspó³pracê radziecko-amerykañsk¹. Wybuch zimnej wojny pokaza³, ¿e nadzieje te by³y nierealistyczne i libera³owie pogr¹¿yli siê w sporach o kszta³t polityki zagranicznej. Pod koniec 1949 roku uda³o siê zbudowaæ konsensus wokó³ argumentu wysuniêtego przez liberalnego historyka
Arthura Schlesingera w The Vital Centre (¯ywotne centrum). Stwierdza³
on, ¿e musimy »broniæ i umacniaæ wolne spo³eczeñstwo przed komunistycznymi atakami, ¿e by³o urojeniem, i¿ totalitaryzm i demokracja mog¹ ze
sob¹ wspó³istnieæ, oraz ¿e w zwi¹zku z tym polityka zagraniczna musi opieraæ
siê na powstrzymywaniu dalszego rozprzestrzeniania siê komunizmu«.
Termin »¿ywotne centrum« sta³ siê skrótow¹ nazw¹ liberalnego antykomunizmu55. Arthur Schlesinger, pisa³ po latach: Tradycyjne poczucie misji zrodzi³o wród Amerykanów »sentymentalny imperializm«  przekonanie, ¿e sami wiemy lepiej od innych narodów, co ma s³u¿yæ ich interesom.
Sk³oni³o ono nas do tego, by byæ nie tyle reformatorem, co sêdzi¹ i wykonawc¹ w³asnych wyroków wobec wiata56.
Kolejny etap w rozwoju ¿ywotnego centrum nast¹pi³ w lipcu 1947 roku. Wtedy to George Kennan, szef sztabu planowania politycznego w Departamencie Stanu, a wczeniej ambasador w Moskwie, napisa³ artyku³,
w którym zawar³ nastêpuj¹c¹ tezê: Uwa¿ny obserwator stosunków rosyjsko-amerykañskich nie znajdzie powodu do narzekania na wyzwanie, jakie Kreml stawia spo³eczeñstwu amerykañskiemu. Dozna raczej poczucia
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wdziêcznoci wobec Opatrznoci, która, stawiaj¹c naród amerykañski
przed tym nieub³aganym wyzwaniem, sprawi³a, ¿e jego bezpieczeñstwo
jako narodu zale¿y od tego, czy zdo³a siê zjednoczyæ i wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ za przywództwo moralne i polityczne, które historia wyranie mu przeznaczy³a57.
Jednak ju¿ wczeniej, bo w lutym 1946 roku, Kennan, bêd¹c jeszcze
ambasadorem w Moskwie, wys³a³ do Stanów Zjednoczonych telegram. Pisa³ w nim: Sowieckiej presji na wolne instytucje wiata zachodniego mo¿na przeciwstawiæ tylko nacisk zrêcznie i czujnie stosowany w ró¿nych czêciach globu. Nie ma mo¿liwoci zbli¿enia stanowisk z re¿imem radzieckim.
Trzeba go traktowaæ jak rywala i powstrzymywaæ na ca³ej linii frontu dyplomatycznego58. By³a to filozoficzna podstawa dzia³añ przysz³ych neokonserwatystów w okresie zimnej wojny, a tak¿e po redefinicji celów i zagro¿eñ politycznych, po jej zakoñczeniu.
W roku 1968, roku wyborów prezydenckich, w których wygra³ kandydat Republikanów  Richard Nixon, obóz liberalnych antykomunistów poniós³ dotkliw¹ klêskê. ¯ywotne centrum wyda³o ostatnie tchnienie.
Struktura Partii Demokratycznej sta³a siê dramatycznie s³aba, nast¹pi³o
rozcz³onkowanie w³adzy miêdzy ró¿ne frakcje i pojedyncze osoby59. Wykrystalizowa³y siê trzy kategorie: antyamerykañscy rewizjonici zesz³ego
uk³adu, którzy win¹ za z³e stosunki ze Zwi¹zkiem Radzieckim obwiniali Waszyngton. Centrum utrzymuj¹ce, ¿e nie jest ju¿ konieczne powstrzymywanie ekspansji komunizmu oraz Po prawej stronie spektrum  libera³owie pod kierunkiem Zbigniewa Brzeziñskiego, którzy pragnêli chroniæ
interesy Ameryki w wiecie. Brzeziñski by³ teoretykiem, który pozosta³ najbli¿ej ¿ywotnego centrum, pozosta³ na stanowisku antykomunistycznym
i mia³ wiadomoæ, ¿e Moskwa nadal zagra¿a amerykañskim interesom60 
pisze Ehrman.
Libera³owie byli lojalnymi cz³onkami Partii Demokratycznej, z czasem
jednak znaleli siê w niej w coraz wiêkszej izolacji. W 1972 roku próbowali
jeszcze nawróciæ partiê na stanowisko zgodne z ich rodzajem liberalizmu,
lecz gdy to siê nie powiod³o, zmuszeni byli do tego, by zacz¹æ szukaæ dla
siebie nowego miejsca na scenie politycznej Ameryki. Czêæ z nich skrêci³a
na prawo ku Partii Republikañskiej, przez co zaczêto nazywaæ ich nowymi konserwatystami.
Rozwiniêciem stanowiska neokonserwatystów zajmowa³ siê politolog
Robert Tucker. Napisa³ on artyku³, w którym  wed³ug Ehrmana  analizo57
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wa³ i opowiedzia³ siê za pomys³em interwencji zbrojnej, która mia³a zapewniæ Ameryce kontrolê nad niektórymi z³o¿ami naftowymi w Zatoce Perskiej. Pisa³: Nawet ci z sporód nas, którzy opowiadali siê za zmniejszeniem
amerykañskiej strefy wp³ywów i zaanga¿owania, opierali siê na za³o¿eniu, ¿e nie zaowocuje to powstaniem wiata, w którym granice polityczne
i ekonomiczne Ameryki bêd¹ zbie¿ne z jej granicami terytorialnymi61. Ehrman pisa³ dalej, ¿e Tucker wysun¹³ równie¿ dwie, niezwykle wa¿ne dla
póniejszego mylenia i postêpowania neokonserwatywnego tezy: Pierwsza z nich brzmia³a, ¿e gdy w grê wchodzi ochrona interesów narodowych,
wolno braæ pod uwagê u¿ycie si³y. Druga tyczy³a tego, i¿ elita polityki zagranicznej utraci³a wolê dzia³ania, poniewa¿ jest przekonana, ¿e si³a utraci³a prawomocnoæ, a w³anie si³a danego pañstwa by³a potrzebna do tego,
by broniæ siê przed nêdz¹ pañstw s³abych w formie chaosu i wojny62. W tej
chwili jestemy wiadkami dzia³ania tych w³anie za³o¿eñ Tuckera w praktyce, obecni neokonserwatyci bowiem s¹ bardzo mocno nastawieni na rozwi¹zania si³owe w celu obrony i umacniania amerykañskich interesów
poza granicami Stanów.
Najwa¿niejszym, priorytetowym wrêcz celem polityki Amerykanów od
czasów prezydenta Woodrowa Wilsona, by³o rozci¹ganie, a w najgorszym
wypadku utrzymanie strefy pañstw demokratycznych jako zapewnienie
bezpieczeñstwa Stanom Zjednoczonym oraz zagwarantowanie ich ¿ywotnych interesów. Cele takie mia³y byæ realizowane za pomoc¹ dyplomacji, jednak¿e dopuszczano u¿ycie rodków militarnych, jeli wymaga³yby tego okolicznoci. Neokonserwatyci byli przekonani  pisze Ehrman 
¿e je¿eli kraje sojusznicze Stanów Zjednoczonych zostan¹ przejête lub zneutralizowane przez si³y prosowieckie i Ameryka bêdzie jedyn¹ na wiecie
demokracj¹, to nie zdo³a utrzymaæ tego ustroju63. Na ³amach gazet nale¿¹cych do neokonserwatystów drukowano wiele artyku³ów, felietonów i esejów powiêconych temu w³anie zagadnieniu. Poszczególni ideolodzy neokonserwatywnego nurtu wchodzili nawet we wspólnie uzupe³niaj¹ce
siê dyskusje. Walter Laqueur pyta³: Czy wolnoæ i tradycyjne amerykañskie wartoci mog¹ przetrwaæ, kiedy w pozosta³ej czêci wiata zgasn¹ wiat³a? Na co Norman Podhoretz odpowiada³: Nie mog¹, poniewa¿ w tego
rodzaju wiecie zapanowa³oby barbarzyñstwo i nêdza, i Stany Zjednoczone nie mog³yby prze¿yæ w takim rodowisku64. Natomiast dla Nathana
Glazera oczywistoci¹ by³o, ¿e wiat jest dla nas bezpieczniejszym i pogodniejszym miejscem, jeli istniej¹ w nim demokratyczne spo³eczeñstwa,
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bo bez nich by³by bardziej niebezpieczny i przygnêbiaj¹cy. Stany Zjednoczone maj¹ zatem obowi¹zek wspieraæ kurcz¹c¹ siê wyspê demokracji na
wiecie65.
Wielu neokonserwatystów obawia³o siê powtórki z Monachium, kiedy
Zachód ust¹pi³ Hitlerowi. Byli wiêc przeciwni polityce ustêpstw wobec Zwi¹zku Radzieckiego i ¿¹dali wrêcz twardego kursu w dyplomacji z Sowietami.
Neokonserwatyci wzywali przeto nie tylko do powstrzymywania komunizmu wszelkimi rodkami dyplomatycznymi, ale tak¿e do ci¹g³ego wzmacniania armii amerykañskiej, zanim bêdzie za póno, poniewa¿ Wy¿szoæ
w dziedzinie broni strategicznej i konwencjonalnej pozwoli Zwi¹zkowi Radzieckiemu wywrzeæ decyduj¹cy nacisk na Stany Zjednoczone w sytuacjach
konfliktu, poniewa¿ Sowieci nie s¹ zainteresowani wzajemnym odstraszaniem i nuklearnym patem. Dla Sowietów wyrana przewaga nuklearna
stanowi najlepsz¹ broñ w dyplomacji opartej na przymusie66.
Istotnym czynnikiem polityki neokonserwatystów by³ Izrael, a tak¿e
polityka wobec tego¿ prowadzona przez administracjê Cartera. W³anie
przez t¹ politykê  pisze Ehrman  pozycja Cartera wród nich zaczê³a
ulegaæ raptownemu pogorszeniu. Najbardziej obawiali siê tego, ¿e Stany
Zjednoczone zmusz¹ Izrael do zawarcia niekorzystnego uk³adu z arabskimi s¹siadami. Zwolennicy Izraela rozpoczêli kampaniê, w której lansowali
tezê, ¿e pañstwo ¿ydowskie jest dla Stanów Zjednoczonych wa¿nym kapita³em strategicznym. Izrael jest jedynym wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na tym ropononym obszarze, je¿eli zatem Stany dopuszcz¹ do obalenia pañstwa izraelskiego, maj¹c na uwadze wzglêdne stosunki z Arabami, niepotrzebnie utrac¹ niezast¹pionego sprzymierzeñca67.
Obawiali siê równie¿, ¿e Na skutek s³aboci Zachodu w latach siedemdziesi¹tych XX wieku mo¿e dojæ do zniszczenia Izraela i ponownego
Holocaustu. Jeszcze d³ugo przed wyborami w 1976 roku, w których zwyciê¿y³ James Carter, neokonserwatyci upominali siê o silnie antyradzieck¹, proizraelsk¹ politykê zagraniczn¹, która da³aby odpór wzmo¿onemu
ekspansjonizmowi radzieckiemu i chroni³aby amerykañskie interesy na
Bliskim Wschodzie68  pisze Ehrman.
Neokonserwatyci, gdy okaza³o siê, ¿e Carter przesta³ podzielaæ ich pogl¹dy, a w swej rodzimej Partii Demokratycznej nie mieli ju¿ oparcia, zwrócili swe wysi³ki na poszukiwanie nowego Trumana, antykomunistycznego
libera³a, który pomóg³by im realizowaæ ich politykê wzmacniania si³y Stanów Zjednoczonych na wiecie oraz Izraela na Bliskim Wschodzie. Jednak
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W 1980 roku w szeregach Partii Demokratycznej nie by³o ¿adnego Trumana. Uznawszy, ¿e u demokratów nie ma ju¿ dla nich miejsca, w zimie
1980 roku neokonserwatyci zaczêli wystêpowaæ z partii69. Znaleli now¹
nadziejê w osobie republikanina Ronalda Reagana.
Wraz z administracj¹ Reagana do w³adzy dosz³o równie¿ drugie pokolenie neokonserwatystów, którzy wespó³ z ojcami za³o¿ycielami wyznawanej przez nich ideologii mogli bez ¿adnych ograniczeñ przyst¹piæ do
wprowadzania w ¿ycie w³asnej polityki. Neokonserwatyci wierzyli  pisze Ehraman  ¿e maj¹ w Reaganie prezydenta, który podziela ich pogl¹d
na wiat, a szczególnie na ogromn¹ wagê przeciwstawienia siê ekspansjonizmowi radzieckiemu. Uwa¿ali, ¿e jego zwyciêstwo dowodzi, ¿e naród
amerykañski przychyli³ siê do ich przekonania o bezporednim zagro¿eniu70. Ci sporód neokonserwatystów, którzy w Waszyngtonie s¹ aktualnie
u w³adzy, zaczynali swe kariery jako pracownicy sztabu wyborczego
Reagana. S¹ oni wspierani przez synów g³ównych ideologów tego ruchu.
Mo¿na by nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ obecny obóz neokonserwatywny to dziedziczne ju¿ przedsiêwziêcie klanów rodzinnych. Do drugiego
pokolenia neokonserwatystów nale¿¹: William Kristol  syn Irvinga, John
Podhoretz  syn Normana, Robert Kagan  syn Donalda, Eliot Abrams,
Eliot Cohen, Max Boot, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Richard Perle nazywany Ksiêciem Ciemnoci, Donald Rumsfeld, historyk idei  Michael Ledeen, Lewis Libby, a tak¿e Victoria Nulland  ¿ona Roberta Kagana.
W czasie pierwszej kadencji Reagana neokonserwatyci, dziêki swym
kontaktom, jakie mieli w Bia³ym Domu, mogli wywieraæ znacz¹cy wp³yw na
kszta³towanie polityki zagranicznej. Wed³ug zgodnych opinii obserwatorów polityki oraz samych polityków, w Stanach Zjednoczonych nastêpowa³a rewolucja konserwatywna. Neokonserwatyci byli przekonani, ¿e naród
amerykañski ca³kowicie popar³ ich punkt widzenia i akceptuje potrzebê
zniwelowania nierównowagi miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Zwi¹zkiem
Radzieckim w dziedzinie uzbrojenia. Podhoretz tak kwitowa³ ówczesn¹ si³ê
ideologii neokonserwatywnej: Nie ulega kwestii, ¿e jest nas dzisiaj wiêcej
ni¿ dziesiêæ lat temu. Niektóre z naszych idei, jeszcze piêæ czy dziesiêæ lat
temu odrzucane bez dyskusji, wymiewane i wykpiwane, s¹ powa¿nie brane pod uwagê, a niektóre sta³y siê ortodoksj¹. Wybory pokaza³y, ¿e istnieje
nowa amerykañska wiêkszoæ, która popiera republikañskie próby zahamowania procesu zmniejszania siê potêgi Ameryki. Przyszed³ czas na umocnienie naszego systemu obronnego, powstrzymanie ekspansjonizmu radzieckiego i obronê naszych ¿ywotnych interesów w Zatoce Perskiej71.
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Musia³o w koñcu dojæ do tego, ¿e neokonserwatywni ideolodzy z Nowego Jorku, zaczêli krytykowaæ Reagana za zbytni¹ miêkkoæ jego administracji w stosunkach ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Walter Laqueur twierdzi³, ¿e Moskwa, w przeciwieñstwie do Waszyngtonu ma wiadomoæ znaczenia walki ideologicznej. Powstrzymywanie jest polityczn¹ walk¹ o umys³y ludzi w kraju i za granic¹. Brak dzia³ania Reagana w tej dziedzinie jest
trudny do wyjanienia72. Natomiast Podhoretz pisa³: Prezydent sprzeniewierzy³ siê swym idea³om oraz zdradzi³ nadzieje, nie ustanawiaj¹c zdecydowanej polityki wobec bloku sowieckiego. Wydawa³o nam siê, ¿e w Reaganie znalelimy si³ê polityczn¹ zdoln¹ do odwrócenia biegu spraw73.
Zacietrzewienie Podhoretza oraz innych ideologów, a tak¿e pewne niedowierzanie wobec hase³ Gorbaczowa  pierestrojki i g³asnosti, w których widzieli oni wzmocnienie, a nie kryzys komunizmu, zachwia³o powa¿nie politycznymi wp³ywami neokonserwatystów, niemal wyeliminowanych za drugiej kadencji Reagana. Jacek Bartyzel, w artykule Geopolityka neokonserwatystów, pisze: Ich pozycjê uratowa³, wskazuj¹c zarazem po raz kolejny
nowy cel strategiczny, Irving Kristol, który najwczeniej zorientowa³ siê, ¿e
ideologiczny ekstremizm prowadzi do marginalizacji politycznej. W 1985
roku Kristol za³o¿y³ pismo »The National Interest«74, gdzie proklamowa³
tak zwany neorealizm, którego ide¹ przewodni¹ by³o prowadzenie polityki
poredniej pomiêdzy amerykañskim izolacjonizmem a ideologicznymi krucjatami antykomunistycznymi. Zdaniem Kristola, Stany Zjednoczone powinny krzewiæ demokracjê za granic¹ raczej w³asnym przyk³adem, natomiast si³y u¿ywaæ tylko wówczas, gdy wymaga tego ich narodowy interes75.
Zimna wojna dobieg³a koñca. G³ówna o polityki Stanów Zjednoczonych  powstrzymywanie komunizmu  przesta³a istnieæ, a neokonserwatyci musieli zastanowiæ siê nad wa¿n¹ dla nich kwesti¹ i postawiæ sobie
pytanie, na które przez czterdzieci lat odpowied by³a oczywista: Na czym
powinny skupiæ siê amerykañskie dzia³ania za granic¹? Dyskusja na ten
temat dotyczy³a kwestii tego, czy Ameryka ma prowadziæ aktywn¹ politykê
rozprzestrzeniania demokracji na wiecie wszelkimi metodami. Okres pewnego zamieszania w obozie neokonserwatywnym po 1989 roku wynika³
te¿ z tego, ¿e  jak przyzna³ Kristol  Bardzo trudno jest okreliæ politykê
zagraniczn¹, kiedy siê nie ma wroga, a obecnie Stany Zjednoczone nie
maj¹ ¿adnego wroga, choæ s¹ kraje, które, jak Iran czy Libia, prowadz¹
politykê nieprzyjazn¹, ale nie zrobi³y one dot¹d nic takiego, co przesunê³oby je do kategorii wrogów. wiat obfituje jednak wci¹¿ w mo¿liwoci doIbidem, s. 161.
Ibidem, s. 161162.
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starczania wrogów. W koñcu wiêc na pewno znów bêdziemy mieli wroga
czy wrogów i znów bêdziemy mogli wobec nich okreliæ nasz¹ politykê zagraniczn¹76  pisze Bartyzel. S³usznoæ przewidywañ Kristola nadzwyczaj
trafnie potwierdzi³a siê w obecnych wydarzeniach w Ameryce i wiecie.
Polityka Stanów Zjednoczonych  nieco zagubionych w latach dziewiêædziesi¹tych  zosta³a zredefiniowana: krucjata antykomunistyczna zosta³a
zast¹piona krucjat¹ w imiê wolnoci i bezpieczeñstwa.
Za prezydentury Reagana neokonserwatyci ostatecznie porzucili Demokratów, przechodz¹c do obozu Republikanów. Wspó³praca nie uk³ada³a
siê jednak bezkonfliktowo, poniewa¿ obie grupy wyranie wyznaczy³y ró¿nice miêdzy sob¹, a paleokonserwatyci  tradycyjni konserwatyci, zaczêli
siê zastanawiaæ, czy aby nie zrobili le, przygarniaj¹c by³ych libera³ów.
Gniew tradycyjnych neokonserwatystów bez w¹tpienia rodzi³ siê w du¿ym stopniu z poczucia, ¿e ruch konserwatywny zosta³ zdominowany 
zaw³aszczony  przez niewielk¹ grupkê spónialskich z pó³nocnego wschodu77  pisze Ehrman.
Niektórzy z paleokonserwatystów posuwali siê w swych krytycznych
wypowiedziach znacznie dalej. Russell Kirk, za³o¿yciel konserwatywnego
ruchu intelektualnego, powiedzia³, i¿ Neokonserwatyci nie stawiaj¹ interesu Ameryki na pierwszym miejscu. Nierzadko mo¿na odnieæ wra¿enie,
¿e niektórzy wybitni neokonserwatyci uwa¿aj¹ Tel Awiw za stolicê Stanów Zjednoczonych78. Ehrman przyznaje, ¿e tak¿e neokonserwatyci mieli swoje wady. Jedn¹ z nich By³a nadmierna zapalczywoæ. Swoich wrogów nierzadko postrzegali oni jako wcielenie z³a, które trzeba zniszczyæ,
nie za jako przeciwników, z którymi trzeba dyskutowaæ79. Tak¹ retorykê 
uosabiania z³a w jakim przywódcy b¹d kraju  przyjêto na pocz¹tku prezydentury Georgea Busha juniora w 2001 roku. Po zamachu za zosta³a
ona ca³kowicie ugruntowana, a zarazem wesz³a do oficjalnego jêzyka dyplomacji amerykañskiej.
Drugie pokolenie neokonserwatystów to przede wszystkim ludzie, którzy sprzeciwiaj¹ siê tendencjom izolacjonistycznym i ograniczaj¹cym misjê
Ameryki, którzy chc¹ widzieæ Amerykê wielk¹ i eksportowaæ jej wartoci na
ca³y wiat przy u¿yciu wszelkich rodków. Twierdzili oni, ¿e, Poniewa¿
bezkrwawe zwyciêstwo w zimnej wojnie uczyni³o Stany Zjednoczone hipermocarstwem w wiecie, tote¿ si³¹ rzeczy wzmog³o w polityce amerykañskiej  obecn¹ przynajmniej od prezydentury Wilsona  tendencjê »demo76
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kratyczno-mesjanistyczn¹« w ideologii pañstwowej oraz d¹¿enie do stworzenia globalnego imperium80  pisze Jacek Bartyzel.
Ostatni¹ dekadê XX wieku neokonserwatyci wykorzystali tak¿e w pe³ni
do zbudowania solidnych podstaw finansowych i do oczekiwanego powrotu do w³adzy wraz z Parti¹ Republikañsk¹. Jednak wszystkie neokonserwatywne koncepcje by³y sukcesywnie odk³adane na pó³kê. Tak dzia³o siê
a¿ do pamiêtnego 2001 roku, w którym ich idee zosta³y zaaprobowane przez
now¹ administracjê, w znakomitej wiêkszoci z³o¿on¹ w³anie z neokonserwatystów. Polityka, jak¹ realizuje obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, zosta³a przygotowana du¿o wczeniej i cierpliwie czeka³a na odpowiedni moment. Patric Buchanan twierdzi: ¯ydzi neokonserwatyci, tacy
jak Richard Perle i Paul Wolfowitz, przyw³aszczyli sobie politykê zagraniczn¹ Stanów Zjednoczonych i spowodowali katastrofalne skutki. Po Zamachu w 2001 roku mieli mo¿noæ wprowadziæ w ¿ycie swoje plany z 1996
roku, przygotowane do budowy wielkiego Izraela, pod tytu³em: Nowy Pocz¹tek: Nowa Strategia Uzyskania Dziedziny, któr¹ to dziedzin¹ jest biblijne królestwo Salomona i Dawida. W ten sposób hegemonia Izraela ma roztaczaæ siê nad pó³nocnym Egiptem, nad Synajem, Arabi¹ Saudyjsk¹, Jordani¹, Kuwejtem, Irakiem, Turcj¹, Syri¹ i Libanem. Izrael jako potêga
nuklearna faktycznie mo¿e za pomoc¹ amerykañskiej maszyny wojennej
tak¹ hegemoniê zdobyæ, zw³aszcza, ¿e wy¿ej wymienieni ludzie twierdz¹,
i¿ interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela s¹ identyczne81.
Jacek Bartyzel pisze w tej kwestii tak: Ju¿ w 1992 roku Paul Wolfowitz
i Lewis Libby opracowali dokument  Wytyczne Planowania Obronnego,
w którym postulowali zast¹pienie doktryny odstraszania now¹ strategi¹
hegemonii globalnej oraz wzywali do permanentnej obecnoci militarnej
Stanów Zjednoczonych na szeciu kontynentach, a¿eby wybiæ z g³owy
wszystkim potencjalnym konkurentom aspiracje o wiêkszej roli w skali regionalnej lub globalnej. Chocia¿ projekt ten zosta³ wówczas odrzucony, jego
tezy sta³y siê podstaw¹ Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego og³oszonej
21 wrzenia 2002 roku przez prezydenta Busha. W 1997 roku Abrams,
Cheney, Fukuyama, Podhoretz, Rumsfeld i Wolfowitz powo³ali instytucjê
pod nazw¹ »Projekt Nowego Amerykañskiego Stulecia« z Williamem Kristolem jako prezesem, która postawi³a sobie za cel sformu³owanie strategii
dla osi¹gniêcia globalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych. We wrzeniu
2000 roku opublikowali dokument, zawieraj¹cy postulat przebudowy amerykañskich si³ zbrojnych tak, aby mog³y one s³u¿yæ spe³nieniu celów imperialnych82. Realizacji tego scenariusza wydatnie dopomóg³ atak terrory80
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styczny na World Trade Centre, który potwierdzi³ s³usznoæ przewidywania Irvinga Kristola w odniesieniu do pojawienia siê przysz³ych wrogów Ameryki, a tak¿e wybór na prezydenta republikanina Georgea Busha.
Po tych wszystkich wydarzeniach, po nakreleniu osi z³a, po rozpoczêciu wojny z Irakiem, tradycyjni konserwatyci zaczêli g³oniej ani¿eli wczeniej wyra¿aæ swoj¹ krytykê pod adresem neokonserwatystów. Owa nagonka dotyczy³a g³ównie sprawy powi¹zania ¿ydowskiej grupy noekonserwatystów z Izraelem83. Na ³amach »The American Conservative« napisano, ¿e jest to pierwszy przypadek w historii, aby wielkie pañstwo  Stany
Zjednoczone, prowadzi³o wojnê w interesie ma³ego pañstwa  Izraela. Dlatego ju¿ dziewiêæ dni po ataku na WTC grupa oko³o 40 neokonserwatystów, miêdzy innymi Podhoretz, Kristol, Bennett, Kirkpatrick, Perle, Krauthammer, wys³a³a list otwarty do prezydenta Busha, z ¿¹daniem zniszczenia Hezbollahu, obalenia Saddama Husajna oraz odwetu na Syrii i Iranie84  pisze Bartyzel.

Nowy porz¹dek wiata
Prowadzenie wiecznej wojny dla wiecznego pokoju, choæ cel jest szczytny, nie jest jednak tak chwalebne, jakby siê mog³o wydawaæ. Przekonanie
Amerykanów, ¿e z dyktaturami, które zagra¿aj¹ ich interesom, mo¿na siê
uporaæ, rozmawiaj¹c z nimi z pozycji si³y, w Europie nie zosta³o nigdy
zaakceptowane i dlatego zaczê³o stwarzaæ to miêdzykontynentalne nieporozumienia, które swe apogeum osi¹gnê³y w 2003 roku. Europa zaczê³a mówiæ o wojowniczej dominacji Ameryki, a jakby nie pamiêta³a w tym
wzglêdzie  albo raczej chcia³a zapomnieæ  w³asnej wojowniczej historii.
Jednoczenie próbowa³a narzuciæ Ameryce swój obecny, pokojowy pogl¹d
na wiat.
Politolog Robert Kagan czo³owy ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jest autorem ksi¹¿ki Potêga i raj. Komentatorzy polityczni  ci z Europy, a ci z Ameryki przede wszystkim  s¹ zgodni co do tego, ¿e ksi¹¿ka Kagana, obok Koñca historii Francisa Fukuyamy
oraz Zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona, stanowi wielk¹ trylogiê,
83
Ze wzglêdu na podobieñstwo ideologiczne  cele imperialne, bliskie stosunki
z nacjonalistyczn¹ parti¹ Likud premiera Szarona, a tak¿e posiadanie przez te dwie
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ukazuj¹c¹ potêgê intelektualn¹ Ameryki. Te trzy wielkie hipotezy z krêgu
humanistyki amerykañskiej maj¹ wa¿n¹ cechê wspóln¹  stanowi¹ próbê
ca³ociowego podejcia, opisania i wyjanienia problemów naszej planety.
S¹ to próby wyjcia z niszy i skonstruowania opisów, które pomog³yby nam
wiat ogarn¹æ i zrozumieæ85  mówi Ryszard Kapuciñski.
Myl¹ przewodni¹ ksi¹¿ki by³o ukazanie przyczyn rysuj¹cego siê zró¿nicowania ideologicznego, kulturowego i militarnego miêdzy Europ¹ i Ameryk¹. Militarnego najbardziej. Kagan udowadnia nam, i¿ te dwa wielkie
skupiska ludzi coraz bardziej siê od siebie oddalaj¹. Twierdzi nawet, ¿e
w przysz³oci Europa i Ameryka stan¹ siê sobie zupe³nie obce  Europa
bêdzie coraz bardziej z ty³u za wszechpotê¿n¹ Ameryk¹, a¿ ich drogi rozejd¹ siê ostatecznie.
Najwa¿niejsza pozostaje kwestia militarna oraz ideologiczne podejcie
do wojny i amerykañskiej misji demokratyzacji oraz liberalizacji wiata.
Mówi¹c obrazowo  ró¿nice, szczególnie militarne, przybieraj¹ postaæ przepaci. Dysproporcja ta sta³a siê u schy³ku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku
jeszcze bardziej ra¿¹ca, kiedy sta³o siê jasne, ¿e europejskie mocarstwa maj¹
nader ograniczon¹ mo¿liwoæ przerzucania znacz¹cych si³ poza kontynent,
do rejonów objêtych konfliktem. Europa  przekonuje Kagan  przenosi
siê ze wiata, w którym rz¹dzi w³adza i si³a, do samowystarczalnego wiata
praw i regu³, miêdzynarodowych negocjacji i kooperacji. Wkracza do posthistorycznego raju, gdzie panuje spokój i wzglêdny dobrobyt, wiata bêd¹cego spe³nieniem kantowskiego idea³u wiecznego pokoju. Stany Zjednoczone natomiast tkwi¹ po uszy w historii, stosuj¹c si³ê i w³adzê w anarchicznym wiecie Hobbesa, gdzie miêdzynarodowe prawa i regu³y zawodz¹, gdzie bezpieczeñstwo, obrona w³asna i krzewienie liberalnego porz¹dku nadal wymagaj¹ potêgi militarnej86.
Obecne przywództwo Stanów Zjednoczonych jest niezaprzeczalne. By³o
ju¿ takie w chwili upadku Zwi¹zku Radzieckiego, jednak przez niemal ca³e
lata dziewiêædziesi¹te minionego stulecia Ameryka mia³a wewnêtrzny problem z samookreleniem politycznym, a tak¿e z uwiadomieniem sobie faktu wiatowego przywództwa. Dylemat, jak¹ drogê wybraæ w polityce zagranicznej, przypad³ na okres omiu lat prezydentury Billa Clintona. By³y
dwie mo¿liwoci  w pewnym stopniu wycofaæ siê z aktywnej polityki zagranicznej i ograniczyæ swoj¹ obecnoæ na wiecie, lub, w obliczu braku
licz¹cych siê pañstw-konkurentów, jeszcze bardziej j¹ wzmóc.
W czasie kampanii prezydenckiej w 1996 roku Robert Kagan i William
Kristol napisali artyku³, w którym jasno precyzowali oczekiwania i cele,
jakie ma spe³niaæ amerykañskie supermocarstwo. Pisali tak: G³ównym za85
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gro¿eniem, przed jakim staje dzi Ameryka, jest jej niechêæ do objêcia wiatowego przywództwa. A tylko ono mo¿e zagwarantowaæ, ¿e pokój i ³ad wiatowy siê nie za³ami¹. Amerykanie musz¹ sobie przypomnieæ o czasach Ronalda Reagana. Przez ostatnich kilka lat Amerykanie uznali, ¿e nadszed³
czas, by Stany Zjednoczone zrzuci³y z siebie ciê¿ar odpowiedzialnoci, jaka
spad³a na nie po II wojnie wiatowej, i skupi³y siê na sprawach wewnêtrznych. Za³amanie siê imperium radzieckiego sprawi³o, ¿e w amerykañskiej
polityce zagranicznej i obronnej mo¿liwy sta³ siê powrót do normalnoci,
czyli przyjêcie wê¿szej definicji interesów narodowych, mniejsze zaanga¿owanie w operacje zamorskie i obciêcie wydatków na obronê87. Europa
natomiast, ca³kiem inaczej ni¿ amerykañscy neokonserwatyci i wiêkszoæ
republikanów, zaczê³a postrzegaæ zagro¿enie dla wiata i samej siebie. Jeli dla Ameryki zagro¿eniem by³a jej w³asna s³aboæ, to dla Europy zagro¿eniem by³a i jest Ameryka. Europejczycy obawiaj¹ siê bowiem nieliczenia
siê Ameryki z innymi. Boj¹ siê, ¿e przed³u¿y to istnienie hobbesowskiego
wiata, w którym mog¹ byæ w coraz wiêkszym stopniu ofiar¹. Stany Zjednoczone mo¿e i s¹ hegemonem ³agodnym, ale w tej mierze, w jakiej opóniaj¹ nadejcie ³adu wiatowego zapewniaj¹cego wiêcej bezpieczeñstwa s³abym, s¹ [dla Europy  W.F.] czynnikiem obiektywnie zagra¿aj¹cym88 
pisze Kagan.
Wygl¹da na to, ¿e Europa nie chce byæ silna i nie chce wychodziæ poza
granice kantowskiego raju, w którym jedynym zagro¿eniem s¹ bandyci na
ulicach i odradzaj¹ce siê ruchy nacjonalistyczne. Stary Kontynent nie ma
ochoty na militarne zaanga¿owanie w wiecie, woli rozwi¹zywaæ ewentualne konflikty drog¹ dyplomacji. Niechêæ Europy do wojny wynika w du¿ej
mirze z niepomylnego dla niej przebiegu zesz³ego stulecia, a tak¿e ze
wiadomego braku rodków, by takie dzia³ania prowadziæ. Europa chce odpoczynku, chce zaj¹æ siê sob¹, a zajmowanie siê sprawami demokratycznego udoskonalania wiata pozostawia w gestii Ameryki. Ryszard Kapuciñski twierdzi: Skoñczy³a siê 500-letnia dominacja Europy w wiecie.
Europa musi znaleæ sobie nowe miejsce na mapie wiata. Przechodzimy
od Europy-wiata do Europy w wiecie89.
Europejczycy zarzucaj¹ Stanom Zjednoczonym zbytni¹ wojowniczoæ,
tak jakby sami zapomnieli, jak¹ tworzyli historiê w zesz³ym stuleciu, nie
wspominaj¹c o minionym millennium. Jest to oskar¿enie mylne, poniewa¿
Ameryka od pocz¹tku swego istnienia u¿ywa³a si³y do zabezpieczenia w³asnych interesów. Mo¿na jedynie mówiæ o wzmo¿onej intensywnoci dziaR. K a g a n: Po pierwsze hegemonia. Gazeta Wyborcza z 1920 padziernika
1996, s. 16.
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³añ amerykañskich, jakim poddawany jest dzisiejszy wiat. Robert Kagan
pisze w tej kwestii, co nastêpuje: Nie ma nic ponadczasowego ani w obecnej ufnoci Ameryki w si³ê jako instrument polityki miêdzynarodowej, ani
w zastêpowaniu prawa miêdzynarodowego jednostronnymi dzia³aniami.
Amerykañscy mê¿owie stanu XVIII i pocz¹tku XIX wieku uderzali w tony
charakterystyczne dla polityków dzisiejszej Europy, g³osili chwa³ê handlu
jako czynnika ³agodz¹cego konflikty miêdzynarodowe, odwo³ywali siê do
miêdzynarodowych praw i opinii publicznej, a nie nagiej si³y. Kiedy Stany
Zjednoczone by³y s³abe, preferowa³y strategie okrê¿ne, strategie s³abych;
kiedy uros³y w potêgê, zaczê³y postêpowaæ, jak potêgom przystaje. Kiedy
wielkie europejskie mocarstwa by³y potê¿ne, wierzy³y w si³ê i chwa³ê orê¿a;
teraz widz¹ wiat oczami pañstw wyranie s³abszych90.
Amerykanie wierz¹, ¿e zarówno cz³owiek, jak i wiat mo¿e staæ siê doskona³y. Jednak owa idealistyczna wiara w nadejcie czasów doskona³oci
cz³owieka musi mieæ oparcie w sile militarnej i ma prawo siê ziciæ tylko
wtedy, kiedy cz³owiek przyjmie amerykañski system wartoci, a wiat 
zasady ustrojowe Stanów Zjednoczonych. Jest tak dlatego, i¿ Amerykanie
S¹ realistami w tym sensie, ¿e s¹ przekonani, i¿ w wiecie dalekim od
doskona³oci potêga jest wci¹¿ niezbêdna. Prawa reguluj¹ce stosunki miêdzynarodowe istniej¹ wed³ug nich dlatego, ¿e si³a taka jak Stany Zjednoczone broni ich moc¹ swego orê¿a. Amerykanie widz¹ siebie niekiedy heroicznie. Bêd¹ broniæ wspó³mieszkañców globu, czy oni tego chc¹, czy nie.
Spo³eczeñstwo amerykañskie jest na wskro liberalne i postêpowe. Jeli
wierzy w si³ê i w³adzê, to tylko jako rodek wiod¹cy do celu, jakim jest liberalna cywilizacja i liberalny ³ad wiatowy91  pisze Kagan. By³a sekretarz
stanu Madeleine Albright powiedzia³a, ¿e Stany Zjednoczone dla rozwoju
demokracji liberalnej s¹ krajem niezbêdnym, poniewa¿ jego obywatele nosz¹ g³owê wysoko i dlatego widz¹ dalej ni¿ inne narody.
Wed³ug Kagana, Amerykanie s¹ z Marsa, a Europejczycy z Wenus. Te
planety, maj¹ce swe charakterystyki w mitologii rzymskiej, pos³u¿y³y Kaganowi do opisu  jak sam to nazywa  kultury strategicznej ludnoci
obu kontynentów: Stany Zjednoczone szybciej uciekaj¹ siê do si³y i s¹ mniej
cierpliwe w dyplomacji. W ich mniemaniu wiat dzieli siê na dobrych i z³ych,
przyjació³ i wrogów. Wspó³czesna kultura strategiczna Europy reprezentuje wiadome odrzucenie europejskiej przesz³oci, zanegowanie z³a europejskiej Machtpolitik92. Jest odzwierciedleniem ¿arliwego i zrozumia³ego pragnienia, by nigdy nie wróciæ do tej przesz³oci93.
Ibidem.
R. K a g a n: Kowboje i barmani...
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Mo¿na domniemywaæ, ¿e wspó³czesnej Europie taki podzia³ ról odpowiada, poniewa¿ mo¿e ona zaj¹æ siê budowaniem struktur europejskiej
wspólnoty o szczelnych granicach i silnej gospodarce, pozostawiaj¹c problemy wojskowe innym. Nie powinnimy wiêc, jako Europejczycy, mieæ
Ameryce za z³e, ¿e zajmuje siê bandytami i troszczy siê o rozwój i utrzymanie demokracji na naszym kontynencie. Fakt pozostaje faktem  nie mielibymy demokratycznego raju w Europie bez Ameryki. W 1947 roku 
pisze Kagan  Brytyjczycy zrozumieli, ¿e Stany Zjednoczone wkrótce przejm¹ pochodnie przywództwa. Francji i Wielkiej Brytanii nie podoba³ siê pomys³ niezale¿nego europejskiego bloku »trzeciej si³y«, gdy¿ obawia³y siê, ¿e
bêdzie on uzasadnieniem dla wycofania siê Amerykanów z Europy. Wtedy
pozosta³yby one same w obliczu Niemiec i Zwi¹zku Radzieckiego. W ten
sposób Europa wesz³a w stan strategicznej zale¿noci od Stanów Zjednoczonych, który trwa ju¿ ponad piêædziesi¹t lat94.
Po drugiej stronie Atlantyku mówi siê, ¿e Europejczycy ¿yj¹ za darmo
pod parasolem ochronnym Ameryki. Zamiast wydawaæ wielkie sumy na
obronê, Europejczycy wol¹ wydawaæ pieni¹dze na programy socjalne i d³ugie wakacje. Europa za nic nie chcia³aby wyjæ ze swojego pokojowego raju.
Europejczycy, którzy wynaleli politykê si³y, zmienili siê w nawiedzonych
idealistów. Europa ¿yje dzisiaj w ponowoczesnym systemie, który nie opiera siê na równowadze si³, ale na rezygnacji z si³y95  pisze Kagan.
Kant postulowa³ powo³anie wiatowej republiki, która skupia³aby pod
sob¹ wszystkie narody i stanowi³aby dla nich prawo. Wszelako sam nie by³
pewien, czy owa wiatowa republika nie bêdzie jeszcze wiêkszym zagro¿eniem dla wolnoci ludzi, to superpañstwo bowiem maj¹ce nieograniczon¹
w³adzê. Suweren móg³by wiêc zacz¹æ instrumentalnie pos³ugiwaæ siê ludmi dla osi¹gniêcia w³asnych celów i korzyci, co by³oby sprzeczne ze sformu³owanym przez Kanta imperatywem praktycznym, który brzmi: Postêpuj tak, by cz³owieczeñstwa tak w twej osobie, jako te¿ osobie ka¿dego
innego u¿ywa³ zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako rodka96. Potrzeba by³o wiêc takiego tworu, który broni³by narodów, pozostawiaj¹c im
zarazem wolnoæ rz¹dzenia siê wed³ug w³asnych praw.
Ameryka utrzymuje w Europie Zachodniej 100 tys. ¿o³nierzy na znak,
¿e chce, zgodnie ze swymi zobowi¹zaniami, broniæ europejskiej stabilizacji
i bezpieczeñstwa97  twierdzi Kagan. Mówi on dalej, i¿ Amerykanie rozwi¹zali za Europejczyków kantowski dylemat  rz¹d czy wolnoæ. Uzasadnia to tak: Kant utrzymywa³, ¿e jedynym lekarstwem na niemoralny horIbidem, s. 2425.
Ibidem, s. 68.
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ror hobbesowskiego wiata przemocy jest stworzenie globalnego rz¹du.
Jednak ba³ siê, ¿e przez ten rz¹d ów stan powszechnego pokoju bêdzie
wiêkszym zagro¿eniem dla ludzkiej wolnoci ni¿ hobbesowski porz¹dek,
jako ¿e rz¹d wiatowy, dysponuj¹c pe³ni¹ w³adzy, sta³by siê najstraszliwszym despotyzmem. Na pytanie, jak narody mog¹ osi¹gn¹æ wieczny pokój,
nie wyzbywaj¹c siê wolnoci, Kant nie zna³ odpowiedzi. Europie odpowiedzia³y na to pytanie Stany Zjednoczone. Zapewniaj¹c jej bezpieczeñstwo
z zewn¹trz, uczyni³y zbytecznym ponadnarodowy rz¹d Europy. Europejczycy nie potrzebowali si³y do osi¹gniêcia pokoju, i nie potrzebuj¹ si³y, aby
go utrzymaæ98. Amerykanie tworz¹c w Europie raj, zdecydowali siê jednak
pozostaæ poza nim, by nadal wype³niaæ swoj¹ dziejow¹ misjê  szerzyæ demokracjê i amerykañskie wartoci na wiecie. Broni¹ murów raju, ale wrota pozostaj¹ dla nich zamkniête.
Odrzucenie przez Europê polityki si³y  pisze Kagan  oraz lekcewa¿enie dla si³ zbrojnych jako instrumentu kszta³tuj¹cego stosunki miêdzynarodowe by³o mo¿liwe tylko dziêki obecnoci amerykañskich si³ zbrojnych
w Europie. Nowy europejski i kantowski porz¹dek móg³ powstaæ tylko pod
parasolem ochronnym Ameryki, dzia³aj¹cym zgodnie z regu³ami starego
hobbesowskiego wiata. Si³a Ameryki pozwoli³a Europie dojæ do przekonania, ¿e si³a nie ma ju¿ znaczenia. Potêga militarna Stanów Zjednoczonych,
która rozwi¹za³a problem europejski, pozwala dzisiaj Europejczykom wierzyæ, ¿e potêga militarna Ameryki i kultura strategiczna, która j¹ stworzy³a, jest przebrzmia³a i niebezpieczna99. Kagan stwierdzi³ ponadto, i¿ niebezpieczeñstwo polega na tym, ¿e Stany Zjednoczone i Europa mog¹ siê od
siebie oddaliæ. Najlepiej, gdyby Europejczycy porzucili swoje obawy i z³oci
na wielkiego zbója i uwiadomili sobie, jak istotna jest rola silnej, nawet
dominuj¹cej Ameryki dla wiata, a szczególnie dla Europy.
Wskazówka Roberta Kagana jest warta uwagi i przemylenia. Trzeba
jednak mieæ na uwadze to, ¿e przemawia on g³osem neokonserwatystów
widz¹cych Amerykê jako jedyne cywilizowane pañstwo, idealny wzorzec
dla innych. Jeli zatem uwiadomienie sobie przez Europê i resztê wiata
dominuj¹cej roli Ameryki mia³oby polegaæ na zwyk³ym poddaniu siê wyrokom Wielkiego Szatana, jak okreli³ Amerykê ajatollah Ruhollah Chomeini, to na taki uk³ad wiat zapewne siê nie zgodzi. Jeli jednak uznanie
dominacji Stanów Zjednoczonych mia³oby siê równaæ wprowadzeniu do prawa miêdzynarodowego zasady primus inter pares, gdzie nie bêdzie pomijany g³os najmniejszego nawet pañstwa, wtedy niewykluczone, ¿e bêdzie to
mia³o jakie szanse powodzenia. Zanim jednak jakiekolwiek zmiany w polityce wiatowej siê rozpoczn¹, minie bez w¹tpienia sporo czasu, bo te¿ nic
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nie wskazuje na to, ¿eby idea wiecznego pokoju mia³a siê zacz¹æ spe³niaæ
jeszcze w tym stuleciu.
Stany Zjednoczone d¹¿¹ w swej polityce do stworzenia bezkonfliktowego wspó³istnienia z sob¹ wszystkich narodów i wprowadzenia icie kantowskiej wizji wiecznego pokoju, gdzie odgrywa³yby rolê wiod¹c¹. Chc¹c jednak to osi¹gn¹æ, nie maj¹ innego wyjcia, jak tylko poruszaæ siê wed³ug
zasad rz¹dz¹cych hobbesowskim wiatem, w którym zreszt¹ poruszaj¹ siê
nad wyraz zrêcznie. Nad wyborem takiego postêpowania przewa¿a jeszcze
jeden wa¿ny argument, chodzi mianowicie o zabezpieczenie w³asnych interesów, zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Zabezpieczanie to jest
najbardziej efektywne, gdy mo¿na wykorzystywaæ do tych celów w³asn¹
potêgê militarn¹, jakiej nie ma nikt inny na wiecie.
Koñcz¹c, chcia³bym przytoczyæ przewrotne, acz trafne, stwierdzenie
Ryszarda Kapuciñskiego na temat szerzenia demokracji liberalnej przez
jej si³owy eksport: Mówienie o eksportowaniu zachodniej demokracji odczytujê jako próbê uzasadnienia dzia³añ ekspansywnych. W kolonializmie
te¿ uzasadniano podboje tym, ¿e niesie siê postêp, wy¿sz¹ cywilizacjê, nawraca na prawdziw¹ wiarê. I to siê rzeczywicie udaje, tyle, ¿e za cenê
ogromnego przelewu krwi, kilkuwiekowej okupacji i dominacji. Jest to zatem pomys³ nienowy, historia zna wiele przyk³adów niesienia barbarzyñcom innej, »wy¿szej« cywilizacji. Te uzasadnienia towarzysz¹ ca³ej ponad
500-letniej historii europejskiego kolonializmu. Tak, to nie jest z³y pomys³.
Tylko trzeba najpierw oszacowaæ, kto podejmie za to odpowiedzialnoæ? Ile
pokoleñ bêdzie to trwa³o? Ile setek lat? Ile milionów istnieñ ludzkich bêdzie
kosztowa³o?100.
100
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Roman Kochnowski

Pañstwo stanowe czy dyktatura proletariatu?
Wokó³ sporów ideowych I Republiki Austrii

Wybuch, a zw³aszcza przebieg I wojny wiatowej okaza³ siê dla Austro-Wêgier i Habsburgów totaln¹ katastrof¹. Podjête przez nastêpcê sêdziwego Franciszka Józefa cesarza Karola I próby zawarcia separatystycznego
pokoju nie powiod³y siê, a co gorsza, kompromitowa³y m³odego w³adcê
w oczach niemieckiego sojusznika1. Jednoæ terytorialno-polityczna tego rodkowoeuropejskiego mocarstwa by³a nie do utrzymania. U kresu wojny 
16 padziernika 1918 roku Karol I w manifecie Do mych wiernych austriackich ludów (An meine getreuen österreichen Völker) proponowa³
przekszta³cenie monarchii w pañstwo federalne, w którym ka¿dy naród
mia³by prawo do utworzenia na swym terytorium w³asnej pañstwowoci.
Propozycja ta by³a co najmniej kilkanacie lat spóniona (wierne ludy
w czasie I wojny wiatowej dalece posunê³y siê w procesach narodowej emancypacji) i niemo¿liwa do przyjêcia dla polityków austriackich, w znacznej
mierze tak¿e wêgierskich2.
Dzieje licz¹cej kilkaset lat monarchii habsburskiej zbli¿a³y siê do kresu.
11 listopada 1918 roku cesarz Karol I abdykowa³. Zanim jeszcze cesarz
i król zrzek³ siê tronu, wszystkie partie polityczne ziem stricte austriackich
opowiedzia³y siê za utworzeniem pañstwa niemiecko-austriackiego (der
Staat Deutsch-Österreich). 22 listopada 1918 roku prowizoryczne Zgromadzenie Narodowe republikañskiej ju¿ Austrii uzna³o, ¿e jej terytorium
poza prowincjami naddunajskimi i alpejskimi obejmowaæ tak¿e winno
1
K. Vo c e l k a: Geschichte Österreichs. Kultur-Gesellschaft-Politik. GrazWienKöln
2002, s. 70271. Por. tak¿e: E. D e m m e r l e: Kaiser Karl I. Wien 2004, s. 115 i n.
2
Dìjiny Rakouska. Red. V. Ve b e r a kol. Praha 2002, s. 471.
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niemieckie Czechy i kraj sudecki (Sudetenland), czêæ przemys³ow¹ Moraw oraz ca³y l¹sk austriacki (tj. opawski i cieszyñski)3.
Jednak polityczna rzeczywistoæ okaza³a siê gorsza od najbardziej nawet pesymistycznych wyobra¿eñ polityków austriackich. Nowe pañstwo austriackie  podobnie jak Niemcy i Wêgry  zosta³o uznane za wspó³winne
wywo³ania wiatowego konfliktu. Terytorialno-polityczne oraz ekonomiczne nastêpstwa tego stanu rzeczy by³y fatalne. Z ca³ego obszaru monarchii
habsburskiej licz¹cego pod koniec I wojny wiatowej 676 tys. km2 oraz prawie 52 mln ludnoci nowo powsta³a republika austriacka przejê³a ledwie
83,8 tys. km2 oraz 7 mln obywateli, czyli zaledwie 15% dotychczasowego
terytorium i ludnoci. Od Austrii odpad³y równie¿ obszary, na których wiêkszoæ stanowi³a ludnoæ uznaj¹ca jêzyk niemiecki za ojczysty  po³udniowy
Tyrol od Brenneru po Bozen (Bozano) oraz Sudetenland.
Obywatele Republiki Austrii nie bardzo potrafili odnaleæ siê w tym
nowym zupe³nie odmiennym od dotychczasowego status quo. W¹tpliwoci
co do trwa³oci republikañskiego porz¹dku i sta³oci rozwi¹zañ terytorialnych wyra¿ali nie tylko zagorzali monarchici, zwolennicy Habsburgów
ale równie¿ socjaldemokratyczni twórcy nowego porz¹dku konstytucyjnego w Austrii4. Ponadto  co jest niezwykle istotne dla zrozumienia klimatu
politycznego I Republiki  zabrak³o autorytetu w³adzy monarszej, do której w sposób szczególny przyzwyczai³ swych poddanych powszechnie powa¿any cesarz Franciszek Józef I. Nie chodzi³o tu zreszt¹ tylko i wy³¹cznie
o symbol. Sêdziwy monarcha znany by³ z niechêci do ekstremizmów
wszelkiej proweniencji, tak¿e tego w szowinistycznym wymiarze wszechniemieckim5.
W tej sytuacji coraz powszechniejszym pragnieniem w spo³ecznej
wiadomoci obywateli republikañskiej Austrii by³a chêæ po³¹czenia siê
(Anschluss) z Niemcami. Panowa³o powszechne przekonanie, ¿e nowo
powsta³e pañstwo nie poradzi sobie z narastaj¹cymi problemami przede
Ibidem, s. 474. Spowodowa³o to oczywicie kontrowersje z m³od¹ Republik¹ Czechos³owack¹. Na czêci owych terytoriów ludnoæ niemieckojêzyczna stanowi³a wiêkszoæ, ale prawo do samostanowienia zwyciêska Ententa gwarantowa³a de facto wy³¹cznie sprzymierzonym z ni¹ (w tym wypadku Czechom) narodom. Por. F. S e i b t:
Nìmecko a Cesi. Dìjiny jednoho Sousedstvi upostrìd Evropy. Praha 1996, s. 248 i n., oraz
J.K. H o e n s c h: Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart.
München 1997, s. 408411.
4
Karl Renner pierwszy kanclerz republikañski, a po II wojnie wiatowej pierwszy
prezydent II Republiki argumentowa³, ¿e to nowe pañstwo bêdzie ca³kowicie uzale¿nione od s¹siadów  Od Polski i Czech, jeli chodzi o wêgiel, od Polski i Rumunii, jeli chodzi o ropê naftow¹, od Wêgier, gdy idzie o zbo¿e, od S³owian po³udniowych pod wzglêdem ¿ywca, a od W³och w dziedzinie dostêpu do morza. Cyt. za: E.K. K i n d e r m a n n:
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wszystkim w ekonomicznym wymiarze. Jednak¿e na po³¹czenie z republikañsk¹ Rzesz¹ zgody nie wyra¿a³y mocarstwa Ententy. Ponadto Niemcy prze¿ywa³y w tym czasie w³asne powa¿ne perturbacje gospodarcze
i polityczne6.
Elity polityczne w Wiedniu stanê³y w obliczu bardzo trudnego zadania, jakim by³o znalezienie ideologicznego uzasadnienia egzystencji republikañskiej Austrii i to w istniej¹cych dla wielu mieszkañców kraju szokuj¹cych granicach. Monarchici znajdowali siê w g³êbokiej defensywie. Zbyt
wielu mieszkañców Austrii uto¿samia³o klêskê w I wojnie wiatowej z dynasti¹ habsbursk¹. Dystans czasowy by³ zbyt ma³y. Wzrostowi autorytetu
by³ego cesarza Karola I nie sprzyja³y tak¿e dwie nieudane próby powrotu
na tron wêgierski7. Stabilizacji w nowym pañstwie (oprócz oczywistych perturbacji gospodarczych) nie sprzyja³ te¿ fakt, ¿e republikañski ustrój narodzi³ siê w dniach wojennej klêski. Fakt ten powodowa³ dystansowanie siê
wielu osób, zw³aszcza z krêgów mieszczañskich i intelektualnych, nie tylko
od republikañskiej formy, ale i parlamentarno-demokratycznej treci ustrojowej. To  w po³¹czeniu z deficytem politycznych autorytetów  tworzy³o
niebezpieczny klimat polityczny u³atwiaj¹cy ewolucjê w stronê autorytaryzmu. Niekwestionowany przez spor¹ czêæ austriackiego spo³eczeñstwa
autorytet Kocio³a katolickiego nie pozosta³ bezstronny. Episkopat zaakceptowa³ w milczeniu upadek monarchii, lecz wydarzenie to zasia³o wród
jego cz³onków niepokój o przysz³oæ. Jeden z biskupów austriackich tych
czasów Leopold Schuster uskar¿a³ siê: W ci¹gu jednej nocy Austria przesta³a byæ cesarsk¹. Poczciwa mateczka Austria [aluzja do patronki kraju 
Magna Mater Austriae z maryjnego sanktuarium w Mariazell  R.K.] ukry³a
swe oblicze8. Koció³ nastawiony defensywnie pragn¹³ utrzymaæ dotychczasow¹ pozycjê w strukturze spo³ecznej. Gdy idzie o kwestie natury polityczno-ekonomicznej sta³ na gruncie recepcji nauczania spo³ecznego papie¿a Piusa XI9.
K. F i e d o r: Od gospodarki ¿arowej do Unii Europejskiej. Opole 2000, s. 365.
Tkwi w tym pewien paradoks  cesarz Karol I u kresu panowania pragn¹³, by
Austria w ¿adnym wypadku nie zosta³a w³¹czona do Rzeszy Niemieckiej. By³ temu
wierny do koñca ¿ycia. Ideê tê g³osi³ równie¿ jego najstarszy syn Otto von Habsburg, po
II wojnie wiatowej gor¹cy orêdownik jednoci europejskiej. J. P e r n e s: Posledni Habsburkové Karel, Zita, Otto a snachy o záchranu cisarskeho trùnu. Brno 1999, s. 207.
8
Cyt. za: E. H a n i s c h: Der lange Schatten des Staats. Österreiche Gesellschaftgesichte im 20 Jahrhundert. Wien 1994, s. 293. Por. tak¿e: E. W e i z i e r t: Kirche und
Politik. In: Österreich 19181938. Geschichte der Ersten Republik. Bd. 1. Hrsg. E. W e i n z i e d, K. S k a l n i k. Graz 1983, s. 451.
9
W praktyce oznacza³o to afirmacjê pañstwa stanowego i chrzecijañskiego korporacjonizmu. Por. E. K o z e r s k a: Pañstwo i spo³eczeñstwo w pogl¹dach Piusa XI. Wroc³aw 2005, passim.
6
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Jak siê jednak mia³o okazaæ, nauczanie spo³eczne ówczesnego Kocio³a katolickiego najgorêtszych zwolenników znalaz³o w szeregach wieckich polityków austriackich z partii chrzecijañsko-spo³ecznej. Nie ulega
jednak w¹tpliwoci, ¿e niestabilna republika demokratyczno-parlamentarna nie wzbudza³a sympatii wród austriackiego duchowieñstwa. Pamiêtano (maj¹c na wzglêdzie dowiadczenia rosyjskie czy meksykañskie, a po
1936 r. tak¿e hiszpañskie), ¿e upadek tronu i proklamowanie demokratycznej republiki stanowi³o preludium politycznej radykalizacji dzia³añ
i w konsekwencji przeladowania Kocio³a10. Pamiêæ o tych dramatycznych
wydarzeniach determinowa³a stanowisko austriackiego episkopatu wobec
demokracji parlamentarnej I Republiki z wszystkimi faktu tego konsekwencjami.
Scena polityczna od narodzin republiki austriackiej zdominowana zosta³a przez dwa ugrupowania  partiê chrzecijañsko-spo³eczn¹ oraz socjaldemokratów. Twórc¹ ruchu chrzecijañsko-spo³ecznego w Austrii by³ Karl
Lueger. Odwo³ywa³ siê do refleksji spo³ecznych Karla Vogelsanga oraz nauczania papie¿a Leona XIII, zw³aszcza jego wskazówek co do uprawiania
chrzecijañskiej polityki wy³o¿onych w encyklice Rerum Novarum z 1891
roku. Vogelsang by³ z kolei prekursorem koncepcji stanowej organizacji
spo³eczeñstwa. Odgórny podzia³ na stany rzemielnicze, robotnicze, ch³opskie czy przedsiêbiorców mia³ zapobiegaæ konfliktom klasowym. Ewentualne konflikty (choæ zak³adano, ¿e podzia³ stanowy im zapobiega) miano rozwi¹zywaæ przez negocjacje11. W 1897 roku (choæ nie bez wahañ) cesarz
Franciszek Józef I powo³a³ Luegerera na stanowisko nadburmistrza Wiednia. Na stanowisku tym zyska³ uznanie zarówno wiedeñskiego mieszczañstwa, jak i proletariatu. W stolicy sw¹ popularnoci¹ niewiele ustêpowa³
powszechnie szanowanemu monarsze. G³osz¹c has³a socjalne, rozwi¹zuj¹c wiele nabrzmia³ych problemów spo³ecznych stolicy, Lueger zyskiwa³
poparcie zarówno wród zwolenników chadeckiej metody uprawiania polityki, jak i konserwatystów. W 1907 roku za³o¿y³ partiê Chrzecijañsko-Spo³eczn¹ (Christlichsoziale Reichspartei). Poparcie kó³ konserwatywnych nie by³o entuzjastyczne. Wynika³o raczej z ch³odnej kalkulacji politycznej. W partii Luegera widziano skuteczn¹ przeciwwagê wobec ruchu
socjaldemokratycznego. Lueger zmar³ w 1910 roku. Jego nastêpcy coraz
czêciej siêgali do ideowych koncepcji niemieckich Konserwatywnych rewolucjonistów (np. Othmar Spann)12.
E. H a n i s c h: Der Lange Schatten..., s. 293.
M. J e ø a b e k: Konec demokracie v Rakousku, 19321938. Politické, hospodáøské
pøièiny pádu demokracie. PrahaVimperk 2004, s. 31. Por. tak¿e: Österreichische Parteiprogramme 18681966. Hrsg. K. B e r c h t o l d. München 1967, s. 49.
12
M. J e ø a b e k: Konec demokrace..., s. 3233.
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Ruch chrzecijañsko-spo³eczny raczej prohabsburski (do koñca istnienia monarchii) dystansowa³ siê od nacjonalistycznych wszechniemieckich
hase³ g³oszonych przez Georga von Schönerera s³usznie uchodz¹cego za
jednego z duchowych inspiratorów Adolfa Hitlera13. W ostatnich latach przed
wybuchem I wojny wiatowej ideologia wszechniemiecka nie cieszy³a siê
specjalnym zainteresowaniem austriackiej opinii publicznej. Trzeba jednak
podkreliæ, ¿e nacjonalistyczne has³a znajdowa³y odzew wród austriackich studentów, a programowy antysemityzm by³ popularny nawet w krêgach liberalnego mieszczañstwa14.
Austriacka socjaldemokracja u progu I Republiki by³a parti¹ o kilkudziesiêcioletniej ju¿ historii. Jej ideolodzy (jak np. Karl Kautsky) uchodzili
za najwybitniejszych kontynuatorów teorii marksowskiej. Inicjatorem zjednoczenia austriackich socjaldemokratów jeszcze za czasów c.k. monarchii
w jednej partii by³ Victor Adler. Podczas zjazdu socjaldemokratów w Hainfeld (prze³om lat 18881889) powo³ano do ¿ycia Socjaldemokratyczn¹ Partiê Robotnicz¹ (Sozialdemokratische Arbeiterpartei SDAP).
W wyniku pierwszych powszechnych wyborów w austriackiej czêci
(Przedlitawii) monarchii habsburskiej SDAP sta³a siê najsilniejsz¹ parti¹
w Radzie Pañstwa. W momencie rozpadu Austro-Wêgier, a nastêpnie
w dobie konstytuowania siê republiki austriackiej socjaldemokraci byli de
facto jedyn¹ si³¹ polityczn¹ z jasno okrelonym programem15. Dotyczy³o to
jednak przede wszystkim kwestii spo³eczno-gospodarczych. W sprawach
kszta³tu terytorialno-ustrojowego Austrii socjaldemokraci stawiali zasadniczo na dwa alternatywne rozwi¹zania:
 w pierwszym przewidywano utworzenie lunej konfederacji Austrii
z innymi pañstwami  sukcesorami monarchii habsburskiej w ramach
tak zwanej Rzeszy Naddunajskiej (Donaureich); opcja ta okaza³a siê fik13
Schönerer stworzy³ antysemityzm, który sta³ siê spoiwem jego antyliberalnej,
antysocjalistycznej, antykatolickiej [antyklerykalny ruch los von Rom  R.K.] i antyhabsburskiej ideologii. Hitler przyswoi³ sobie credo Schönerera w nacjonalistycznym
Linzu. Pozdrowienie »Heil« i tytu³ »Führera« (który Schönerer sam sobie nada³ i którego u¿ywali jego zwolennicy) oraz niedemokratyczne podejmowanie decyzji w jego ruchu
znalaz³y siê wród trwa³ych elementów dziedzictwa po Schönererze, które Hitler póniej przeniós³ do partii nazistowskiej. I. K e r s h a w: Hitler 18891936. Hybris. Prze³.
P. B a n d e l. Poznañ 2002, s. 29. Por. tak¿e: B. H a m a n n: Hitlers Wien. Lehrjahre eines
Diktators. München 1996, s. 337 i n.
14
H. R u m p l e r: Eine Chance für Mitteleuropa Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien 1997, s. 489490. Por. tak¿e: A. W a n d r u s z k a: Österreichs politische Struktur Die Entwicklung der Parteien und politischen
Bewegungen. In: Geschichte Österrechs. Hrsg. W. G o l d i n g e r, H. B e n e d i c t. Wien
1954, s. 380.
15
M. J e ø a b e k: Konec demokracie..., s. 31.
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cj¹, gdy¿ narody tworz¹ce owe pañstwo nie chcia³y ju¿ ¿adnych zwi¹zków z Wiedniem;
 w drugim zak³adano przy³¹czenie niemieckojêzycznej czêci by³ej c.k.
monarchii do republikañskiej Rzeszy Niemieckiej16.
Obydwa te rozwi¹zania okaza³y siê nierealne. Socjaldemokraci musieli zaakceptowaæ (choæ z ma³ym przekonaniem) trwa³y charakter prowizorycznego w ich mniemaniu rozwi¹zania, czyli republikañsk¹ Austriê.
W tym tkwi³ ich b³¹d, który by³ tym wiêkszy, ¿e nie wierzyli oni w mo¿liwoæ ukszta³towania siê w owej ma³ej republice odrêbnego austriackiego
narodu. Brak klarownej wizji kwestii narodowej w ramach republikañskiej
Austrii by³ powa¿nym brakiem ideologiczno-programowym socjaldemokratów. To zadziwiaj¹ce, zwa¿ywszy na fakt, ¿e w dobie II Miêdzynarodówki
w³anie socjaldemokraci austriaccy uchodzili za ekspertów w kwestii narodowej.
Wprawdzie politycy austriackiej socjaldemokracji dystansowali siê od
rewolucji bolszewickiej, a politykê Lenina i wspó³towarzyszy okrelali mianem tatarskiego socjalizmu, to sami w sprawach ekonomiczno-spo³ecznych zajmowali doæ radykalne stanowisko. Nadal aktualna by³a marksowska teza o dyktaturze proletariatu. Tym samym walka klasowa ci¹gle
zajmowa³a istotne miejsce w socjaldemokratycznej ideologii. Lewe skrzyd³o
tej partii (na czele z Otto Bauerem i Juliuszem Deutschem) przeforsowa³o
w tak zwanym programie z Linzu (Linzer Programm) zapis o aktualnoci
tezy o walce klasowej, choæ niema³a czêæ dzia³aczy partyjnych chcia³a odejæ
od owej marksowskiej retoryki17. Reasumuj¹c, dla niema³ej czêci socjaldemokratów utworzenie w 1918 roku republiki opartej na fundamentach parlamentarnych nie by³o celem samym w sobie, a jedynie chwilowym kompromisem z wrogiem klasowym reprezentowanym przez obóz chrzecijañsko-spo³eczny. Wp³ywy wyborcze SDAP w latach dwudziestych XX stulecia oscylowa³y wokó³ 40% (podobnie kszta³towa³ siê zakres wp³ywów chadecji)18. Najlepsze rezultaty wyborcze partia ta osi¹gnê³a w du¿ych miastach (Wiedeñ, Linz), gdzie w samorz¹dach gminnych sprawowa³a niepodzielne rz¹dy. U³atwia³o jej to realizacjê programu spo³ecznego na poziomie komunalnym, miêdzy innymi w budownictwie socjalnym czy upowszechnianiu owiaty, emancypacji kobiet oraz opiece medycznej19.
E. H a n i s c h: Der lange Schatten..., s. 265.
W. M a d e r t h a n e r: Die Sozialdemokratie. In: Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 19181938. Hrsg. E. H a n i s c h, A. S t a n d i n g e r,
E. T a l o s. Wien 1995, s. 183 i n.
18
Statistisches Handbuch für Republik Österreich. XII Jg. Wien 1931, s. 210.
19
Wiedeñ lat dwudziestych uchodzi³ za miasto o najwy¿szym przeciêtnym poziomie ¿ycia w Europie. Por. Dìjiny Rakouska..., s. 478479.
16
17
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Sytuacja polityczna w Austrii doby I Republiki mog³aby ustabilizowaæ
siê tylko w wypadku porozumienia dwóch g³ównych obozów politycznych
co do podstawowych kwestii ustrojowych i gospodarczych. W tych jednak
sprawach brak by³o zrozumienia, a wzajemna niechêæ szybko przerodzi³a
siê w otwart¹ wrogoæ. Na tragiczn¹ ironiê losu zakrawa fakt, ¿e i chadeków, i socjaldemokratów ³¹czy³a wspólna niechêæ do instytucji liberalnych
zarówno w gospodarczym, jak i politycznym wymiarze. Sprzecznoci te
pog³êbia³y wyranie skrystalizowane (i mocno podkrelone) ró¿nice wiatopogl¹dowe. Socjaldemokraci wymagali od swych cz³onków (tak¿e szeregowych) przyswojenia sobie ideologii marksistowskiej i zachowywania co
najmniej indeferentyzmu w kwestiach religijnych. Dawa³ temu dobitnie
wyraz wspomniany program przyjêty w Linzu. W tym samym roku (1926 r.)
chadecy jednoznacznie opowiedzieli siê za d¹¿eniem do ustanowienia porz¹dku opartego jednoznacznie na wartociach chrzecijañskich20.
Konfrontacja wiatopogl¹dowa by³a sta³ym elementem ¿ycia spo³eczno-politycznego I Republiki. Pocz¹tkowo toczy³a siê ona w formie polemik prasowych, z czasem przybra³a formy zorganizowanych wyst¹pieñ, w których
sympatycy obu ugrupowañ mieli mo¿liwoci manifestowania swych sympatii (oraz antypatii) ideologicznych. Chadecy demonstracyjnie podkrelali
swój u dzia³ w ¿yciu Kocio³a, socjaldemokraci organizowali ateistyczne
zwi¹zki wolnomylicieli. Konfrontacja ta przybiera³a tak gwa³towny i namiêtny charakter, ¿e w odniesieniu do tych wydarzeñ u¿ywa siê wrêcz okrelenia austriacki Kulturkampf, tym bardziej ¿e socjaldemokraci nie wahali siê tak¿e atakowaæ wprost Kocio³a katolickiego i to zarówno w sferze
ideologicznej jak i instytucjonalnej21. Polaryzacja ideowa spo³eczeñstwa
austriackiego pog³êbi³a siê. Panuj¹cy chaos gospodarczy jeszcze nasila³ ten
stan. W przeciwieñstwie bowiem do zdecydowanej wiêkszoci pañstw europejskich (republikañskiej Rzeszy Niemieckiej nie wy³¹czaj¹c) Austriê ominê³a krótka era szybkiego wzrostu gospodarczego z³otych lat dwudziestych
trwaj¹ca od padziernika 1929 roku (do tego nale¿y oczywicie dodaæ okres
I wojny wiatowej lat 19141918). W Austrii panowa³a chroniczna dekoniunktura gospodarcza determinuj¹ca  jak siê wydaje  w decyduj¹cej
mierze nastroje spo³eczne. Stabilizacji spo³eczno-politycznej m³odej republiki nie ugruntowa³ fakt posiadania przez g³ówne partie polityczne oddzia³ów paramilitarnych. Sprzyja³o to  mówi¹c oglêdnie  sytuacji funkcjoK. F i e d o r: Od gospodarki ¿arowej..., s. 365.
Der »Kulturkampf« zwischen den Sozialdemokratischen und der Kirche in der
Ersten Republik war scharf, er spielte sich auf dem Gebiet der Schule ebenso ab wie bei
den Forderungen nach Scheidung und Abtreibung, besonders intensiv [...] Die Sozialdemokraten waren von Prinzip her atheistisch, und viele ihrer Mitglieder waren konfessionslos. K. Vo c e l k a: Gesichte Österreichs. KulturGeselschaftPolitik. GrazWien
Köln 2002, s. 282.
20
21
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nowania partyjnych pañstw w pañstwie, w ka¿dym razie s³aba, niedoinwestowana republikañska armia (Budesherr) nie mia³a monopolu, na u¿ycie zwartych oddzia³ów militarnych22.
Uto¿samiona z obozem chadeckim Heimwehra powsta³a samorzutnie,
w 1918 roku, w celu przeciwdzia³ania agresywnym planom jugos³awiañskim wobec po³udniowej Koryntii i Styrii. Póniej do po³owy lat dwudziestych minionego wieku sta³a siê organizacj¹ o raczej kombatanckim
charakterze23. Zaktywizowa³a siê po wydarzeniach z 15 lipca 1927 roku.
W tym dniu (choæ do gwa³townych wyst¹pieñ dochodzi³o ju¿ wczeniej
w ci¹gu tego¿ roku, m.in. w lutym i marcu) na wiedeñskich ulicach dosz³o
do masowych demonstracji robotniczych (ok. 200 tys. uczestników). Socjaldemokraci nie byli w stanie zapanowaæ nad t³umem, który zaj¹³ pa³ac sprawiedliwoci. Interweniowa³y zwarte oddzia³y policji. Bilans zajæ by³ tragiczny, zginê³o prawie 90 osób, a ponad 500 odnios³o rany24.
Polityczna zimna wojna zaczê³a przybieraæ znamiona otwartej wojny
domowej. W parlamencie oba obozy  socjaldemokratyczny i chadecki 
wysuwa³y wobec siebie coraz ciê¿sze oskar¿enia. Socjaldemokraci obwiniali za wydarzenia pod pa³acem sprawiedliwoci rz¹d z kanclerzem ks. pra³atem Ignazem Seiplem na czele antymarksistowskiego frontu, wspieraj¹cego odbudowê struktur Heimwehry. Z pocz¹tkiem 1928 roku oficjalnie
powo³ano do ¿ycia Austriackie Stowarzyszenie Samoobrony (Österreichischer Selbstschutzverband)25. Choæ organizacja ta popiera³a obóz chadecki, to jednak z czasem zaczê³a akcentowaæ w³asne aspiracje polityczne. Na
zjedzie Heimwehry w maju 1930 roku od miejsca obrad (Korneuburg)
uchwalono tak zwan¹ przysiêgê Korneubursk¹ (der Korneuburger Eid),
w której wprost odrzucono ideê demokratyczno-parlamentarnej republiki.
Wyranie (zw³aszcza przywódca Heimwehry, ksi¹¿ê Ernst Rüdiger von
Stahremberg  w prostej linii potomek obroñcy Wiednia w czasie tureckiego oblê¿enia 1683 r.) wzorowano siê na faszystowskich ideach Benito MussoTrudno zreszt¹ by³oby uznaæ now¹ armiê za filar republikañskiego demoliberalnego porz¹dku. [...] das Hauptproblem war wohl das Verhältnis der ehemals kaiserlichen offiziere zu der jungen demokratischen Republik Österreich. Gewohnt, in einer
hierarchisch geführten Armee zu dienen, waren Begriffe wie Militär und Demokratie
für siê nur schwer miteinander in Einklang zu bringen [...]. H. Z e i n o w: Geschichte des
Österreichischen Generalstabes. WienKölnWeimar 2006, s. 621. Oficerowie i ¿o³nierze zawodowej armii federalnej tworzyli zamkniêty, pozornie apolityczny kr¹g (podobnie jak kadra Reichswehry w Niemczech Weimarskich) o pogl¹dach monarchistycznych
z domieszk¹ wszechniemieckiego nacjonalizmu. Ibidem s. 622 i n.
23
W. W i l t s c h e g g: Die Heimwehr. Wien 1985, s. 4172.
24
Dìjiny Rakouska..., s. 488. Por. tak¿e: M. S c h a u c h: Der Weg zum Heldenplatz.
Eine Geschichte der österreichischen Diktatur 19331938. Wien 2005, s. 15.
25
E. H a n i s c h: Der large Schatten..., s. 290291.
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liniego26. Wszystko to odbywa³o siê za aprobat¹ wiêkszoci polityków obozu
chadeckiego. Gwoli cis³oci  nie wszystkich. Zdarzali siê dzia³acze (jak
np. przewodnicz¹cy chrzecijañskich organizacji robotniczych Leopold Kunschak) przestrzegaj¹cy przed zbyt bliskimi zwi¹zkami chadeków z Heimwehr¹. Byli jednak w mniejszoci27.
Zbrojne ramiê socjaldemokratów nosi³o nazwê Republikañskiego Zwi¹zku Obronnego (Republikanischer Schutzbund). Organizacja ta by³a nastawiona defensywnie. G³oszone przez ni¹ has³a nawo³ywa³y do obrony
wartoci republikañskich i demokratycznych. W przeciwieñstwie do Heimwehry (luno zwi¹zanej z chadecj¹ i maj¹cej w³asne ambicje polityczne)
Schutzbund podlega³ cis³ej kontroli ze strony partii socjaldemokratycznej.
Dzia³ania na w³asn¹ rêkê by³y wykluczone28.
Schutzbund utworzono w 1923 roku po zjednoczeniu uzbrojonych grup
robotniczej samoobrony oraz grup porz¹dkowych socjaldemokracji. Po 1927
roku liczba cz³onków Schutzbundu wzros³a do oko³o 80 tys. ludzi, Heimwehra grupowa³a prawie 40 tys. Dla porównania stan osobowy armii federalnej wynosi³ na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku zaledwie 30 tys. oficerów i ¿o³nierzy, tyle, na ile zezwala³ traktat pokojowy
z St. Germain, a u progu lat trzydziestych liczba ta by³a jeszcze ni¿sza29.
¯ycie polityczne ulega³o stopniowej militaryzacji, spory ideologiczne stawa³y siê coraz ostrzejsze i bezkompromisowe. Przyk³adem tego by³y kontrowersje wokó³ religii. Dla socjaldemokratów by³a ona spraw¹ prywatn¹,
dla której nie powinno byæ miejsca w ¿yciu politycznym i wszelkim publicznym dyskursie. Domagali siê oni ca³kowitego rozdzia³u Kocio³a od pañstwa i laicyzacji publicznych instytucji. Chadecy wprost przeciwnie, uwa¿ali, ¿e porz¹dek polityczno-ekonomiczny w pañstwie powinien opieraæ siê
na nauczaniu spo³ecznym i autorytecie Kocio³a katolickiego. Og³oszone
w 1931 roku encykliki Piusa XI Quadragesimo Anno tylko ich w tym przekonaniu umocni³o30. W ideach korporacjonizmu zawartych na stronach owej
encykliki znaleli ideowe paralele z w³asnymi has³ami budowy pañstwa
stanowego. Koció³ podsyca³ atmosferê lêku rzesz wiernych przed czerwonymi upiorami. Jednak¿e socjaldemokraci nie robili prawie nic, by te obawy rozwiaæ. Co wiêcej  uwa¿ali, ¿e has³o: Wraz z koronami upadaj¹ o³tarze nic nie straci³o ze swej aktualnoci31. Wzmacnia³o to wród katolików
stereotypowy wizerunek socjaldemokraty  s³ugi antychrysta. PropaganM. J e ø a b e k: Konec demokracie..., s. 79. Por. tak¿e: G. W a l t e r s k i r c h e n:
Starhemberg oder die spuren der 30-er Jahre. Wien 2002, s. 63 i n.
27
M. S c h e u c h: Der Weg..., s. 16.
28
E.C. K o l l m a n n: Theodor Körner. Militär und Politik. Wien 1973, s. 410417.
29
H. Z e i n e r: Geschichte des österreichischen..., s. 684.
30
E. H a n i s c h: Der Lange Schatten..., s. 292.
31
E. W e i n z i r l: Kirche und Politik..., s. 458.
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da kó³ zbli¿onych do Heimwehry stawiaj¹ca znak równoci miêdzy austriackimi socjaldemokratami i bolszewizmem zyskiwa³a pos³uch tak¿e wród biernych politycznie katolików. Socjaldemokraci w zasadzie nie przeciwdzia³ali
owej oszczerczej propagandzie, w ka¿dym razie niewiele w tym kierunku
robili. Po cichu liczono, ¿e drogi obozu chadeckiego i Heimwehry rozejd¹
siê. Z pocz¹tkiem lat trzydziestych polityk chadecki m³odszego pokolenia 
Kurt Schuschnigg za³o¿y³ w³asne, podleg³e chadecji oddzia³y paramilitarne (Zastêpy szturmowe  Sturmscharen). W ich szeregach doæ silne wp³ywy mieli monarchici. W 1931 roku Heimwehra w Styrii kierowana przez
Waltera Pfrimera podjê³a nieudan¹ próbê puczu, która za³ama³a siê po paru
zaledwie godzinach. Przywódca nieudanego zamachu stanu zosta³ wprawdzie aresztowany, ale s¹d go uniewinni³32.
W 1932 roku zmar³ pra³at bez litoci ks. Ignaz Seipel, by³y kanclerz
federalny. Jego nastêpcy prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych XX
wieku chadeccy politycy (Otto Ender oraz Karl Buresch) uchodzili za polityków s³abych i niezdecydowanych. Po mierci Seipela nadziej¹ chadeków
sta³ siê Engelbert Dollfuss, który uchodzi³ zreszt¹ za faworyta kanclerza
w sutannie33. W maju 1932 roku otrzyma³ nominacjê na kanclerza. Nowego szefa rz¹du popsu³y chadecja oraz Heimwehra  i co by³o równie wa¿ne
 austriacki episkopat34.
Jesieni¹ 1932 roku dosz³o do pewnego o¿ywienia gospodarczego, co
zdecydowanie poprawi³o wizerunek Dollfussa w oczach krajowej opinii
publicznej. Tê sytuacjê kanclerz postanowi³ wykorzystaæ do rozprawy
K. Vo c e l k a: Geschichte Österreich..., s. 289.
E. Dollfuss by³ nielubnym (ur. 1892 r. w Kirnberg, Dolna Austria) dzieckiem
córki zamo¿nego ch³opa. Po ukoñczeniu w 1913 r. ni¿szego seminarium duchownego
w Hollabrumn wst¹pi³ do Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Wiedniu,
które opuci³ ju¿ w styczniu 1914 r. Nastêpnie rozpocz¹³ studia prawnicze. Pomimo
niskiego (151 cm) wzrostu po wybuchu I wojny wiatowej wcielony do ck armii. 27
miesiêcy walczy³ na pierwszej linii frontu jako porucznik elitarnego pu³ku strzelców
cesarskich. Kilkakrotnie odznaczony za mêstwo. Po wojnie ukoñczy³ studia prawnicze.
W latach dwudziestych dzia³a³ w spó³dzielniach ch³opskich. Karierê na szczeblu federalnym (ju¿ wówczas zwi¹zany by³ z chadecj¹) rozpocz¹³ od stanowiska prezydenta
kolei federalnych (Österreichische Bundesbahn). Podupadaj¹ce przedsiêbiorstwo zosta³o przez niego gruntownie zrestrukturyzowane, nota bene wbrew oporom socjaldemokratycznych zwi¹zków zawodowych. Sukces ten otworzy³ mu drogê do wielkiej polityki  w marcu 1931 r. zosta³ ministrem rolnictwa. G. W a l t e r s k i r c h e n: Engelbert
Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler. Wien 2004, passim.
34
Koció³, darz¹c zaufaniem Dollfussa, popar³ wszelkie jego (tak¿e te o jednoznacznie antydemokratycznej wymowie) dzia³ania. 2 kwietnia 1933 r. arcybiskup Wiednia Theodor Innitzer owiadczy³: Musimy siê cieszyæ, ¿e na czele naszego austriackiego rz¹du stoj¹ godni zaufania katolicy, mê¿owie czynu, którzy przewodz¹ w walce przeciw bolszewizacji i atomizacji spo³eczeñstwa. Tym ludziom musimy pomóc. Taki rz¹d
musimy wesprzeæ. Cyt. za: M. J e ø a b e k: Konec demokracie..., s. 79.
32
33
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z opozycj¹ parlamentarn¹. W proklamacji do narodu z 7 marca 1933 roku
og³osi³, ¿e to nie rz¹d, a parlament prze¿ywa ostry kryzys, który uniemo¿liwia w³adzy ustawodawczej normalne dzia³ania. Jeszcze dalej poszed³
w przemówieniu wyg³oszonym 9 lipca 1933 roku w St. Pölten. Owiadczy³
mianowicie, ¿e zamierza przezwyciê¿yæ na drodze zmian w konstytucji »ducha bezbo¿noci« w kraju oraz budowaæ w ojczynie ³ad oparty na
podstawach niemiecko-chrzecijañskiej kultury35. Z jego inicjatywy wprowadzono w kraju cenzurê (znamienne, ¿e pocz¹tkowo mia³a ona dotyczyæ
tylko i wy³¹cznie sfery obyczajowej) oraz zakaz wiecowania i publicznych
manifestacji. Posuniêcia te skierowane by³y zarówno przeciw socjaldemokratom, jak i zwolennikom NSDAP36. Kanclerz jak najbardziej s³usznie
równie co czerwonego obawia³ siê tak¿e brunatnego zagro¿enia, zw³aszcza od momentu dojcia Hitlera do w³adzy w Niemczech.
21 maja 1933 roku za³o¿y³ ponadpartyjn¹ organizacjê maj¹c¹ konsolidowaæ rodowiska chrzecijañskie i patriotyczne, mianowicie Front
Ojczyniany (Vaterländliche Front VF)37.
Podstawy swego programu politycznego kanclerz wy³o¿y³ podczas apelu
generalnego Frontu Ojczynianego dnia 11 wrzenia 1933 roku. Wyst¹pi³
w mundurze oficera strzelców cesarskich przed tysi¹cami s³uchaczy na wiedeñskim Trabrennplatz (wród nich kardyna³ Innitzer). Mowê transmitowano równie¿ przez radio. Mównicê otacza³y liczne symbole VF, mianowicie krzy¿e jerozolimskie maj¹ce byæ przeciwwag¹ dla pogañskiego znaku,
czyli swastyki. Przypominaj¹c rolê Austrii w Obronnie Chrzecijañstwa (apel
ów mia³ miejsce w przededniu 250. rocznicy bitwy wiedeñskiej z Turkami),
nie pomin¹³ przypomnienia zgubnych skutków, jakie dla religii mia³y
owiecenie i rewolucja francuska. Propagowa³y one wiat bez Boga, ukierunkowuj¹c aktywnoæ ludzk¹ wy³¹cznie ku sprawom materialnym. By³o
to preludium do epoki marksizmu, czasu brutalnego materializmu. Daje
on o sobie znaæ tak¿e w Austrii. Parlamentaryzm jest tu bezradny, gdy¿ we
w³adzy ustawodawczej panuj¹ demagogia i formalistyka. Nie jest ona
w stanie uporz¹dkowaæ kwestii spo³eczno-gospodarczych. Co do tego Dollfuss nie mia³ najmniejszych w¹tpliwoci. Czas kapitalistyczno-liberalnego
porz¹dku gospodarczego min¹³38  konkludowa³. Wbrew pozorom, nie oznacza to tryumfu marksizmu z jego koncepcj¹ walki klasowej. Ta musi zostaæ
zast¹piona klasowym solidaryzmem. Tylko w ten sposób mo¿na pokonaæ
fa³szyw¹ naukê o nieuniknionej walce miêdzy pracodawc¹ a pracobiorc¹39. Zwracaj¹c siê do wiata pracy, kanclerz twierdzi³: Walczymy przeciw
Cyt. za: G. W a l t e r s k i r c h e n: Engelbert Dollfuss..., s. 178.
K. F i e d o r: Od gospodarki ¿arowej..., s. 400401.
37
G. W a l t e r s k i r c h e n: Engelbert Dollfuss..., s. 178179.
38
Ibidem, s. 182.
39
Ibidem.
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marksizmowi, walczymy równie¿ przeciw br¹zowemu socjalizmowi, ale nigdy nie pogwa³cimy podstawowych praw cz³owieka i praw pracowniczych40.
Oczywicie, prawo owe pojmowa³  co do tego mo¿na nie mieæ w¹tpliwoci 
w swoisty dla siebie sposób w ramach proponowanego pañstwa stanowego,
w którym wszelkie spory by³yby rozwi¹zane w ramach w³aciwej korporacji zawodowej.
W swoim przemówieniu Dollfuss nie zawaha³ siê odwo³aæ do najwy¿szego, bo¿ego autorytetu. Jestem przekonany, ¿e jest wol¹ najwy¿szego,
abymy zachowali  chocia¿ w zredukowanej formie, wród niespokojnych
czasów  nasz¹ ojczyznê Austriê. Jestem przekonany, ¿e to Austria w urz¹dzaniu ¿ycia publicznego bêdzie przyk³adem dla innych narodów [...].
Rozejdziemy siê st¹d w poczuciu wiary, ¿e wype³nimy to zadanie. Tak
jak krzy¿owcy, którzy byli przenikniêci t¹ sam¹ wiar¹, tak jak Marco dAviano, który tu w Wiedniu zakoñczy³ modlitwê s³owami »Bóg tak chce«, tak
i my ufnie patrzymy w przysz³oæ, w przekonaniu »Bóg tak chce«41.
Problem w tym, ¿e utrzymanie suwerennoci Austrii wbrew d¹¿eniom narodowych socjalistów wraz z jednoczesn¹ walk¹ chadeków z socjaldemokratami mia³o siê okazaæ niewykonalne. Wprawdzie kanclerz otrzyma³
dla swych planów b³ogos³awieñstwo Kocio³a katolickiego (podczas zjazdu
ogólnoniemieckiego katolików w Wiedniu  712 wrzenia 1933 r.), ale i to
mia³o siê okazaæ niewystarczaj¹ce.
Socjaldemokraci zajmowali pasywne stanowisko. Kryzys gospodarczy
(od jesieni 1929 r.) wstrz¹sn¹³ ca³¹ ich koncepcj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹.
W partii trwa³y spory co do dalszych posuniêæ. Opinie, ¿e jedynym wyjciem z sytuacji jest powrót do koncepcji dyktatury proletariatu, nie by³y
odosobnione. Jednoczenie przyk³ad niemieckiej SPD dowodzi³ wymownie,
¿e biernoæ w obliczu otwartego ataku na demokracjê parlamentarn¹ nie
pop³aca. Do tego dochodzi³y problemy organizacyjne. Po 1929 roku mala³a
liczba cz³onków partii. Szeregi Schutzbundu oko³o 1933 roku zmniejszy³y
siê (w porównaniu z po³ow¹ lat dwudziestych XX w.) o po³owê. Liczono, ¿e
w obliczu k³opotów Heimwehr¹, która otwarcie okazywa³a profaszystowskie (choæ jeszcze nie prohitlerowskie) sympatie, rz¹d Dollfussa nie bêdzie
pogarsza³ swego po³o¿enia przez wywo³anie otwartego konfliktu z socjaldemokratami. Rachuby te okaza³y siê b³êdne42.
Ibidem.
Ibidem, s. 183.
42
Geneza wydarzeñ z lutego 1934 r. nie jest do koñca wyjaniona. Dzia³aczom socjaldemokracji na pewno nie zale¿a³o na eskalacji politycznego napiêcia. Nie jest wykluczone, ¿e na sprowokowaniu socjaldemokratów zale¿a³o wicekanclerzowi i ministrowi
spraw wewnêtrznych Emilowi Feyowi (sk¹din¹d zaanga¿owanemu dzia³aczowi Heimwehry). W przeddzieñ kryzysu 11 lutego 1934 r. na æwiczeniach Heimwehry w Langzenzersdorf Fey owiadczy³: Die Aussprachen von vorgestern und gestern haben uns
40
41
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12 lutego 1934 roku funkcjonariusze ministerstwa spraw wewnêtrznych przyst¹pili do rekwirowania broni Schutzbundowi. W Wiedniu dzia³ania te doprowadzi³y do wybuchu zbrojnego konfliktu. Austriacka zimna
wojna domowa przerodzi³a siê w gor¹c¹. Szeregi Schutzbundu by³y os³abione licznymi aresztowaniami czy te¿ narastaj¹c¹ emigracj¹ jego cz³onków. Przeciwko organizacji Schutzbund rzucono nie tylko policjê, ale równie¿ regularn¹ armiê oraz oddzia³y Heimwehry. Bilans czterodniowych walk
by³ przera¿aj¹cy. Zginê³o ponad 300 osób, blisko 500 zosta³o rannych. Brak
koordynacji oraz fiasko strajku generalnego przes¹dzi³y o klêsce socjaldemokratów. Wielu czo³owych socjaldemokratów (m.in. O. Bauer oraz
J. Deutsch) szuka³o schronienia w Czechos³owacji. Tysi¹ce szeregowych
cz³onków trafi³o do wiêzieñ, 9 zosta³o straconych na mocy wyroków s¹dów
doranych. Partiê socjaldemokratyczn¹ obarczono odpowiedzialnoci¹ za
wybuch konfliktu i zdelegalizowano. Ponadto  co by³o równie tragicznym
nastêpstwem, jak ofiary w ludziach  wydarzenia te ostatecznie pog³êbi³y
przepaæ miêdzy obozem chadeckim i socjaldemokratycznym. Opinia publiczna umacnia³a siê w przekonaniu, ¿e Austria jako pañstwo nie przetrwa ze wzglêdu na fundamentalny antagonizm g³ównych obozów politycznych43.
Dollfuss tryumfowa³. 1 maja 1934 roku og³oszono now¹ konstytucjê,
której preambu³a zaczyna³a siê od invocatio Dei  Im Namen des Gottes.
Nowa ustawa zasadnicza wprost zrywa³a z demokracj¹ parlamentarn¹.
Stany mia³y byæ reprezentowane w cia³ach obradczych, takich jak Federalna Rada Kultury czy Federalna Rada Gospodarki. Zasiadali w niej mianowani reprezentanci. Organa te nie posiada³y ¿adnych uprawnieñ legislacyjnych, które zastrze¿ono dla rz¹du. Rozwi¹zano wszystkie partie, organizacj¹ mobilizacji mas mia³ pozostaæ Front Ojczyniany. W dniu proklamowania konstytucji podpisano konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹. By³ to
wyraz wdziêcznoci za poparcie udzielone nowemu systemowi przez Koció³ katolicki44.
Z pozoru Dollfuss by³ panem sytuacji. Ale lutowe wydarzenia wbrew
woli kanclerza torowa³y drogê komu innemu, mianowicie austriackim wielbicielom Adolfa Hitlera i idei Rzeszy Wielkoniemieckiej. 25 lipca 1934 roku
dosz³o w stolicy i na prowincji do wybuchu nazistowskiego puczu. Spiskowcy opanowali urz¹d kanclerski, w którym zamordowano Engelberta Dollfussa. Rz¹d og³osi³ stan wyj¹tkowy, ale energiczne przeciwdzia³anie podjêto dopiero wtedy, kiedy z przerwanej wizyty we W³oszech powróci³ wiceGewissheit gegeben, dass Kanzler Dr Dollfuss der unsrige ist ... Wir werden morgen
an die Arbeit gehen und werden ganze Arbeit leisten für unser Vaterland. Cyt. za:
M. S c h e u c h: Der Weg..., s. 90.
43
E.K. K i n d e r m a n n: Österreich gegen Hitler..., s. 207.
44
K. Vo c e l k a: Geschichte Österreichs..., s. 293.

Roman Kochnowski: Pañstwo stanowe czy dyktatura...

75

kanclerz ksi¹¿ê von Stahremberg. W ci¹gu kilkudniowych walk zginê³o
ponad 250 osób, 500 kolejnych odnios³o powa¿ne obra¿enia45.
Pogrzeb Dollfussa 8 sierpnia 1934 roku zgromadzi³ na wiedeñskim Placu
Bohaterów tysi¹ce ludzi. Wyrazili oni nie tylko protest przeciw barbarzyñstwu nazistowskich puczystów (zamachowcy odmówili miertelnie rannemu Dollfussowi lekarza i duchownego). Wydawa³o siê w tych dniach, ¿e
oto faktycznie rodzi siê Naród Austriacki, który nie chce mieæ nic wspólnego
ze swymi pobratymcami w III Rzeszy. Wskazuj¹c na osobê wicekanclerza
ks. Stahremberga, porównywano zagro¿enie nazizmem z zagro¿eniem tureckim w XVII stuleciu, z którym tak skutecznie walczy³ jego przodek46.
Z hitlerowcami spod znaku legionu austriackiego walczy³a nie tylko Heimwehra i regularna armia, ale tak¿e setki ochotników, wród nich cz³onkowie zdelegalizowanego Selbstschutzu. Wydarzenia te  jakkolwiek traumatyczne  mog³y staæ siê podstaw¹ narodowego pojednania, gdyby og³oszono amnestiê dla socjaldemokratów i ponownie zalegalizowano tê partiê.
Do tak radykalnego kroku elity chadeckie nie by³y jednak zdolne. Skutki
tego stanu rzeczy okaza³y siê dla Austrii fatalne. Nastêpca Dollfussa, niespe³na czterdziestoletni Kurt Schuschnigg, nie mia³ ani charyzmy, ani autorytetu poprzednika. Sytuacja gospodarcza nie poprawi³a siê. Splot tych
czynników torowa³ drogê do Anschlussu. Nikt w obronie niechcianej republiki walczyæ nie chcia³, a ju¿ najmniej przesi¹kniêta niemieckimi ideami
kadra oficerska Bundesheer47. Przy³¹czenie do III Rzeszy wiosn¹ 1938 roku
odbywa³o siê w atmosferze powszechnego entuzjazmu. Malkontentów by³o
niewielu. I w³anie dopiero hitlerowski Anschluss i zglajszaltowanie Austrii
wewn¹trz Wielkoniemieckiej Rzeszy wp³ynê³o na przewartociowanie dotychczasowego stanowiska przez g³ównych adwersarzy doby I Republiki
Austriackiej  chadeków i socjaldemokratów. Pojednanie miêdzy miertelnymi do niedawna wrogami odbywa³o siê najczêciej w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, dok¹d po 1938 roku trafi³a niema³a czêæ polityków zarówno lewicowej, jak i prawicowej proweniencji.
Marzenie Hitlera o przy³¹czeniu swej ojczyzny do III Rzeszy zaowocowa³o w d³u¿szej perspektywie czasowej zupe³nie niezamierzonym przez
Führera efektem. Wy³oni³o II Republikê Austriack¹ i ugruntowa³o odrêbn¹ od niemieckiej austriack¹ to¿samoæ narodow¹.
G. W a l t e r s k i r c h e n: Engelbert Dollfuss..., s. 258.
M. J e ø a b e k: Konec demokracie..., s. 143.
47
F. H e e r: Der Kampf um die österreichische Identität. WienKölnWeimar 2001,
s. 429430.
45
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Ma³gorzata Myliwiec

System partyjny V Republiki Francuskiej

Francja jest postrzegana jako kraj, który dziêki Rewolucji z 1789 roku
umo¿liwi³ Europie przejcie od absolutyzmu do konstytucjonalizmu. Jednak¿e do dnia dzisiejszego chlubne tradycje demokratyczne nie przyczyni³y siê do wykszta³cenia stabilnego systemu partyjnego w tym pañstwie. Na
pocz¹tku XXI wieku wizerunek partii politycznych w oczach francuskiej
opinii publicznej nie jest pozytywny. Przyczyny takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ w takich problemach, jak ferment i podzia³y miêdzypartyjne, pojawienie siê wielu liderów g³osz¹cych has³a populistyczne, lecz niebêd¹cych w stanie skutecznie dzia³aæ, korupcja czy te¿ cechuj¹cy wiêkszoæ ugrupowañ brak jakichkolwiek pomys³ów na rozwi¹zywanie kolejnych sytuacji kryzysowych we Francji. Do wzmocnienia tradycyjnie negatywnego wizerunku partii politycznych przyczyni³y siê tak¿e kolejno ujawniane afery polityczne, szczególnie te, które dotyczy³y nielegalnego finansowania poszczególnych ugrupowañ1.
Przyczyn niskiego poziomu zaufania do partii politycznych nale¿y równie¿ szukaæ w doæ lunych relacjach pomiêdzy poszczególnymi ugrupowaniami i obywatelami. W stosunku do swoich zachodnioeuropejskich odpowiedniczek, francuskie partie doæ póno przeewoluowa³y od modelu partii
kadrowej do funkcjonowania jako partie masowe. Partie lewicy zaczê³y
budowaæ i wzmacniaæ swoje struktury dopiero na pocz¹tku XX wieku. Wtedy
to zaczê³y poszukiwaæ i edukowaæ nowych cz³onków, przekszta³caj¹c siê
w partie masowe. Prawica natomiast opiera³a siê temu procesowi znacznie
d³u¿ej, bo a¿ do okresu II wojny wiatowej. Dopiero w po³owie XX wieku
1
P. B r é c h o n: Les partis dans le système politique. In: Les partis politiques français.
Ed. P. B r é c h o n. Paris 2000, s. 9.
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zaczêto zastanawiaæ siê nad zmian¹ stylu uprawiania polityki i koniecznoci¹ dotarcia do du¿o szerszego grona odbiorców2. Zgodnie z koncepcj¹
Mauricea Duvergera, partie kadrowe by³y partiami charakterystycznymi
i dobrze sprawdzaj¹cymi siê w XIX wieku. Dzia³a³y one bowiem w warunkach ograniczonego, cenzusowego prawa wyborczego. By³y zatem ugrupowaniami obejmuj¹cymi swoim zasiêgiem doæ znaczne terytorium, cechowa³y siê doæ lun¹ struktur¹ i nie by³y zorientowane na przyci¹ganie du¿ej liczby cz³onków. Warunkiem przynale¿noci do komitetu, czyli podstawy organizacyjnej partii kadrowej, by³o osobiste znaczenie, zwi¹zane
z pozycj¹ spo³eczn¹, albo okrelone umiejêtnoci. Uczestnictwo partyjne mia³o zatem wymiar indywidualny i nie wi¹za³o siê z wystêpowaniem w imieniu okrelonej grupy wyborczej. Partie kadrowe reprezentowa³y g³ównie
interesy klas wy¿szych i rednich, co wyranie wskazywa³o na kontynuowanie stylu uprawiania polityki charakterystycznego dla XIX-wiecznych
partii klubowych. Dopiero ewolucja w kierunku modelu partii masowych
da³a francuskim ugrupowaniom mo¿liwoæ dotarcia do szerszego grona wyborców. Ten typ partii bowiem z definicji charakteryzuje wyraniej sformalizowana struktura wewnêtrzna i rozbudowana aktywnoæ, maj¹ca na celu
utrzymanie cis³ego zwi¹zku z cz³onkami. Partiom masowym czêsto przypisuje siê funkcjê integracyjn¹ lub wrêcz edukacyjno-opiekuñcz¹. Dlatego
dopiero ewolucja w kierunku tego modelu da³a francuskim ugrupowaniom
mo¿liwoæ zbli¿enia siê do potencjalnych wyborców, aczkolwiek uczyniono
to doæ póno3.
Konsekwencj¹ przedstawionej powy¿ej ewolucji stylu uprawiania polityki jest dzi we Francji brak silnych powi¹zañ pomiêdzy partiami a spo³eczeñstwem. Sytuacjê tê dobrze ilustruj¹ szacunkowe dane, dotycz¹ce liczby cz³onków wszystkich partii politycznych. Przyjmuje siê, ¿e w momencie
powstania V Republiki francuskie ugrupowania zrzesza³y oko³o 450 tys.
cz³onków. Liczba ta wzros³a na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku do
900 tys., aby ponownie zmaleæ na prze³omie wieków do oko³o 500 tys. Oznacza to, ¿e w kraju zamieszkiwanym przez niemal¿e 60 mln obywateli
do partii politycznych nale¿y na zasadzie cz³onkostwa mniej ni¿ 1% spo³eczeñstwa4.

Ibidem, s. 10.
Szerzej na temat ewolucji modeli partii zob. K. S o b o l e w s k a - M y  l i k: Partie
i systemy partyjne na wiecie. Warszawa 2004, s. 2930.
4
P. B r é c h o n: Les partis..., s. 10.
2
3
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Zaprezentowane dotychczas uwarunkowania sprawi³y, ¿e na francuskiej
scenie politycznej tradycyjnie funkcjonowa³o bardzo wiele ugrupowañ. Jednak¿e charakterystyczny dla III, a zw³aszcza dla IV Republiki system rozbicia wielopartyjnego oznacza³ rozdrobnienie polityczne, a w konsekwencji
tak¿e niestabilnoæ i chwiejnoæ kolejnych koalicji rz¹dowych 5. By³a to jedna z g³ównych przyczyn upadku powojennego porz¹dku i utworzenia
w 1958 roku V Republiki. Dzia³aj¹cy w jej ramach system partyjny charakteryzowa³ siê ewolucyjnym rozwojem. Mo¿na przyj¹æ, ¿e w ci¹gu prawie piêædziesiêciu lat istnienia, z systemu tradycyjnie rozdrobnionego przekszta³ci³ siê on w uk³ad dwublokowy.
W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ siê z licznymi typologiami,
dotycz¹cymi ewolucji francuskiej sceny partyjnej w okresie V Republiki.
Najpe³niejszy obraz tego zjawiska wy³ania siê jednak po analizie propozycji sformu³owanych przez A. Jamroza6, który wyró¿nia nastêpuj¹ce etapy
rozwojowe systemu partyjnego we Francji:
1. Rozk³ad partyjnej koalicji jednoci narodowej (19591962).
Jest to okres pomiêdzy rozpoczêciem funkcjonowania pañstwa w nowych
ramach konstytucyjnych a dwoma istotnymi wydarzeniami, które mia³y
miejsce w 1962 roku: mianowaniem G. Pompidou na premiera i przyjêciem
poprawki do Konstytucji, gwarantuj¹cej wybór prezydenta w drodze wyborów powszechnych7. Charakteryzowa³ siê on dekompozycj¹ dotychczas
istniej¹cego systemu partyjnego i zanikiem jednoci politycznej. Na ówczesnej scenie politycznej mo¿na by³o wyró¿niæ tak zwane partie historyczne, kontynuuj¹ce tradycje partii ju¿ istniej¹cych, i tak zwane partie
nowe8.
5
Z. M e n d e l: Francja. W: Partie i systemy partyjne pañstw wysoko rozwiniêtych.
Cz. 1. Red. J. I w a n e k. Katowice 1999, s. 67.
6
Typologiê zaproponowan¹ przez A. Jamroza podajê za Z. Mendlem. Por. Z. M e n d e l: Francja..., s. 6777.
7
Obydwa wydarzenia, wyznaczaj¹ce cezurê koñcz¹c¹ pierwszy etap ewolucji systemu partii politycznych w V Republice maj¹ donios³e znaczenie. Nale¿y podkreliæ, ¿e
G. Pompidou by³ cz³owiekiem wywodz¹cym siê spoza istniej¹cego uk³adu partyjnego.
Jego nominacja oznacza³a zatem zerwanie z tradycyjn¹ rol¹ partii politycznych w zakresie ich hegemonii w ¿yciu politycznym. Natomiast uchwalona 28 padziernika 1962 r.
poprawka do konstytucji, zosta³a zaakceptowana w drodze referendum narodowego, wbrew
wyranie artyku³owanej woli wiêkszoci ugrupowañ politycznych. Szerzej na ten temat
zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 68.
8
Do bloku tzw. partii historycznych nale¿y zaliczyæ takie ugrupowania jak: 1) Francuska Partia Komunistyczna, 2) Partia Socjalistyczna, 3) Partia Republikañska, 4) Partia Radykalna, 5) Partia Radykalno-Socjalistyczna, 6) Ruch Republikanów Ludowych,
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2. Formowanie siê bipolarnego uk³adu si³ w systemie partyjnym (19631965). Ów okres obejmuje wydarzenia maj¹ce miejsce bezporednio po nowelizacji zasad wyboru prezydenta oraz zmianie postanowieñ
ordynacji wyborczej, dotycz¹cej wy³aniania sk³adu Zgromadzenia Narodowego, a wyborami prezydenckimi, przeprowadzonymi w 1965 roku9. Rezultatem zaprowadzonych zmian by³o powstanie dwóch obozów polityczno-ideologicznych: 1) prawicowego, którego najwa¿niejszym ugrupowaniem sta³a siê Unia na rzecz Nowej Republiki, i 2) lewicowego, w którym
dominowa³y Partia Socjalistyczna i Francuska Partia Komunistyczna10.
3. Pog³êbianie siê procesu bipolaryzcji si³ politycznych (1966
1974). Za cezurê pocz¹tkow¹ przyjmuje siê w tym przypadku okres, który
nast¹pi³ bezporednio po wyborach prezydenckich 1965 roku. Udowodni³y
one bowiem zasadnoæ konsolidacji obozu zarówno prawicy, jak i lewicy.
Bezporednio po zakoñczeniu kampanii wyborczej rozpocz¹³ siê bardzo intensywny proces budowy dwubiegunowego uk³adu si³ politycznych, który
trwa³ do po³owy lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Za cezurê koñcow¹ tego
okresu przyjmuje siê wybory prezydenckie 1974 roku, w których zwyciê¿y³
kandydat prawicy Valery Giscard dEstaing11.
4. Formowanie siê czterech nurtów polityczno-doktrynalnych
w systemie partyjnym Francji na tle bipolarnego uk³adu si³ politycznych (19741981). Cezurê pocz¹tkow¹ wyznacza tu data wyborów
prezydenckich 1974 roku, kojarzona z pocz¹tkiem postêpuj¹cej dezintegracji obu g³ównych bloków politycznych. Wewnêtrzne sprzecznoci, które
wówczas zaczê³y przybieraæ na sile, mia³y pod³o¿e ideologiczno-doktrynalne, programowe, polityczne, socjologiczne, a nawet psychologiczno-ambicjonalne12. Nowa sytuacja wyranie by³a ju¿ widoczna tu¿ przed wyborami
do Zgromadzenia Narodowego w 1978 roku, kiedy to w ramach obydwu
bloków politycznych wykszta³ci³y siê g³ówne nurty polityczno-doktrynalne. W ramach bloku lewicy by³y to: 1) komunizm (reprezentowany przez
7) Centrum Narodowe Niezale¿nych i Ch³opów. Natomiast do bloku tzw. partii nowych
zaliczono: 1) Uniê na rzecz Nowej Republiki oraz 2) Zjednoczon¹ Partiê Socjalistyczn¹.
Szerzej na ten temat zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 68.
9
W pierwszej turze g³osowania w wyborach prezydenckich, które odby³y siê w 1965 r.,
najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyskali Ch. de Gaulle  44,65% i F. Mitterrand  31,72%. Ów
wynik wyranie wskazywa³ na utrwalenie siê podzialu na prawicê i lewicê w ramach
francuskiego systemu partyjnego. Dane za: [http://francepolitique.free.fr/FPR.htm
(17.03.2005)].
10
Szerzej na ten temat zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 69.
11
Za najbardziej spektakularny przejaw postêpuj¹cej w owym okresie polaryzacji
francuskiego systemu partyjnego przyjmuje siê porozumienie polityczno-programowe,
zawarte w czerwcu 1972 r. pomiêdzy Francusk¹ Parti¹ Komunistyczn¹ a Parti¹ Socjalistyczn¹. Szerzej na ten temat zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 70.
12
Ibidem, s. 71.
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Francusk¹ Partiê Komunistyczn¹) oraz 2) socjaldemokratyzm (eksponowany przez Partiê Socjalistyczn¹). Natomiast w ramach bloku prawicy
pojawi³y siê takie nurty, jak: 1) nacjonalizm (uosabiany przez partiê odnowionego gaullizmu, czyli Zgromadzenie na rzecz Republiki) i 2) liberalizm socjalny (popularyzowany przez Uniê na rzecz Demokracji Francuskiej)13. Cezurê koñcow¹ wyznacza z kolei data wyborów prezydenckich,
które odby³y siê w 1981 roku.
5. Rz¹dy lewicy i dominacja Partii Socjalistycznej (19811986).
Za pocz¹tek tego okresu przyjmuje siê rok 1981, czyli datê kolejnych wyborów prezydenckich, które przynios³y zwyciêstwo François Mitterrandowi.
W lipcu tego samego roku do puli sukcesów lewicy do³¹czono równie¿ uzyskanie bezwzglêdnej wiêkszoci mandatów w Zgromadzeniu Narodowym,
a tak¿e objêcie rz¹dów przez tê formacjê14. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e
prezentowany okres charakteryzuje siê coraz wyraniejsz¹ marginalizacj¹
roli Francuskiej Partii Komunistycznej i wzrostem znaczenia Partii Socjalistycznej. Ugrupowanie to sta³o siê bowiem nie tylko najwa¿niejsz¹ si³¹ polityczn¹ w ramach bloku lewicy, ale tak¿e najsilniejsz¹ parti¹ ówczesnej
Francji. Zupe³nie inaczej przedstawia³a siê wówczas sytuacja na prawicy,
gdzie dosz³o do zbli¿enia ideowo-programowego pomiêdzy Zgromadzeniem
na rzecz Republiki i Uni¹ na rzecz Demokracji Francuskiej. Wyranie wzmocni³y siê te¿ wp³ywy skrajnej prawicy, której pogl¹dy najpe³niej wyra¿a³ Front
Narodowy Jeana-Marie Le Pena. Za cezurê koñcow¹ prezentowanego
okresu przyjmuje siê rok 1986, czyli datê kolejnych wyborów do Zgromadzenia Narodowego, przeprowadzonych zgodnie z now¹ proporcjonaln¹
ordynacj¹ wyborcz¹15.
13
Pojawienie siê przedstawionych nurtów polityczno-doktrynalnych znalaz³o odbicie w nowym uk³adzie si³ w obydwu blokach. Na lewicy dosz³o do zerwania programowo-organizacyjnego miêdzy Francusk¹ Parti¹ Komunistyczn¹ i Parti¹ Socjalistyczn¹,
i pocz¹wszy od 1978 r. socjalici stali siê najsilniejsz¹ opcj¹ w ramach swojego obozu
politycznego. Natomiast na prawicy wyranie widaæ by³o spadek znaczenia gaullistów.
Tworzona przez nich Unia Demokratów na rzecz Republiki zosta³a przekszta³cona
w 1976 roku w ugrupowanie o nazwie Zgromadzenie na rzecz Republiki. Uda³o im siê
jednak zachowaæ pozycjê partii dominuj¹cej w swoim obozie politycznym. Szerzej na
ten temat zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 7172.
14
W Zgromadzeniu Narodowym siódmej kadencji, trwaj¹cej od 2 lipca 1981 r. do
1 kwietnia 1986 r. Partia Socjalistyczna uzyska³a 58% mandatów, natomiast Francuska Partia Komunistyczna  9%. Dane za: [http://www.assemblee-nationale.fr/elections/historique-2.asp (17.03.2005)].
15
Zastosowanie nowej ordynacji wyborczej nie pozwoli³o ¿adnemu z funkcjonuj¹cych
wówczas na francuskiej scenie politycznej ugrupowañ na zdobycie wiêkszoci bezwzglêdnej mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Podczas podzia³u mandatów zastosowano bowiem metodê kwoty prostej, przy czym mandaty resztowe by³y przydzielane wed³ug najwiêkszej redniej. Miano najsilniejszego ugrupowania utrzyma³a Partia
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6. Zwyciêstwo partii prawicowych w wyborach do Zgromadzenia Narodowego i pierwszy okres cohabitation (19861988). Pocz¹tek tego okresu wyznaczy³a data wyborów do Zgromadzenia Narodowego,
które nie przynios³y ¿adnej z partii zwyciêstwa, umo¿liwiaj¹cego samodzielne sprawowanie rz¹dów. W latach 19861988 po raz pierwszy w praktyce
ustrojowej V Republiki dosz³o do sytuacji, w której w³adza znalaz³a siê
w rêkach socjalistycznego prezydenta i prawicowej wiêkszoci rz¹dowej.
Ów okres nazwano cohabitation, co t³umaczy siê jako wspó³zamieszkiwanie. Tak¹ sytuacjê odbierano jako sytuacjê przejciow¹, swoiste prowizorium polityczne. Dla wiêkszoci ugrupowañ momentem, w którym planowano rozstrzygn¹æ tak trudn¹ sytuacjê, mia³y byæ kolejne wybory prezydenckie w 1988 roku16.
7. Powrót dominacji Partii Socjalistycznej w warunkach trwa³oci bipolarnego charakteru systemu partyjnego (19881993). Rok
1988 przyniós³ powtórne zwyciêstwo F. Mitterranda w wyborach prezydenckich i sukces lewicy w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. Oznacza³o to odejcie od praktyki cohabitation, lecz w praktyce nic nie zmieni³o
siê w sposobie funkcjonowania francuskiego systemu partyjnego. Nadal
utrzymywa³ siê uk³ad dwubiegunowy. Na lewicy zdecydowanie najsilniejszym ugrupowaniem pozostawa³a Partia Socjalistyczna. Obserwowano przy
tym sukcesywn¹ degradacjê pozycji Francuskiej Partii Komunistycznej.
Natomiast na prawicy dosz³o do wyrównania si³ pomiêdzy Uni¹ na rzecz
Demokracji Francuskiej i Zgromadzeniem na rzecz Republiki. Widoczne
sta³o siê tak¿e umocnienie pozycji Frontu Narodowego na francuskiej scenie politycznej17. Cezurê koñcow¹ dla tego okresu wyznacza data kolejnych wyborów do Zgromadzenia Narodowego.
8. Wybory parlamentarne i kulminacja przewartociowañ francuskiej sceny politycznej (19931997). Wybory parlamentarne w 1993
roku zaowocowa³y we Francji alternacj¹ w³adzy i rozpoczêciem kolejnego
okresu cohabitation. Pora¿ka socjalistów pozwoli³a na objêcie rz¹dów przez
prawicê, uto¿samian¹ z koalicj¹ Unii na rzecz Demokracji Francuskiej
i Zgromadzenia na rzecz Republiki. Ów okres charakteryzowa³ siê utrat¹
wp³ywów lewicy i wzmocnieniem prawej strony sceny partyjnej, znacznym
zwiêkszeniem roli, jak¹ odgrywa³y na francuskiej scenie politycznej ruchy
ekologiczne, a tak¿e daleko posuniêtym pragmatyzmem politycznym poSocjalistyczna, natomiast na zastosowaniu nowych zasad wyborczych najbardziej
skorzysta³ Front Narodowy, który uzyska³ wynik nieco lepszy ni¿ Francuska Partia
Komunistyczna. Szerzej na ten temat zob. D. N o h l e n: Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych. Warszawa 2004, s. 304310, oraz Z. M e n d e l:
Francja..., s. 7273.
16
Szerzej na ten temat zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 73.
17
Szerzej na ten temat zob. ibidem, s. 74.
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szczególnych ugrupowañ i ich przywódców. Wybory z 1993 roku rozwia³y
natomiast zdecydowanie z³udzenia co do mo¿liwoci przekszta³cenia francuskiego systemu dwublokowego w system dwupartyjny. Po nich bowiem
nast¹pi³a kolejna dezintegracja obydwu stron sceny partyjnej18. Prezentowany okres koñczy siê tu¿ po wyborach prezydenckich, przeprowadzonych
w 1995 roku. Zwyciê¿y³ w nich Jacques Chirac, zdobywaj¹c 52,64% g³osów. Niewielk¹ przewag¹ g³osów pokona³ on Lionela Jospina, który uzyska³ poparcie 47,36% g³osuj¹cych wyborców19. Kampania przed wyborami
prezydenckimi w 1995 roku charakteryzowa³a siê du¿o wiêksz¹ dawk¹
demagogii ni¿ kiedykolwiek wczeniej. Wyranie wiadczy³o to o du¿ej niestabilnoci francuskiego systemu partyjnego, co coraz intensywniej odczuwano od roku 1981. Sytuacjê kryzysow¹ zaostrzy³y dodatkowo niepowodzenia rz¹du Alana Juppé, próbuj¹cego przeprowadziæ reformê systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz systemu emerytur. Zamiast spodziewanej
poprawy nastrojów spo³ecznych wywo³a³y one najwiêksze od 1968 roku
strajki. Wp³ynê³o to w znacznym stopniu na pogorszenie wizerunku politycznego zarówno premiera, jak i prezydenta. Polityczne napiêcia i konflikty zaowocowa³y równie¿ przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, które przeprowadzono z rocznym wyprzedzeniem w 1997 roku20.
9. Przejêcie w³adzy przez lewicê i nowy jakociowo okres cohabitation (19972002). W wyniku wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych 1997 roku nast¹pi³a kolejna alternacja w³adzy21. Przejêcie w³adzy
przez lewicê oznacza³o rozpoczêcie trzeciego w dziejach V Republiki i nowego jakociowo okresu cohabitation, w którym prezydent wywodzi³ siê z prawej, a premier z lewej strony sceny politycznej. Wyborcze zwyciêstwo ca³e18
Najistotniejsze zmiany, jakie nast¹pi³y po prawej stronie sceny politycznej, dotyczy³y: 1) roz³amu w Zgromadzeniu na rzecz Republiki i za³o¿eniu 20 listopada 1994 r.
ugrupowania nacjonalistycznego i antyeuropejskiego, o nazwie Ruch na rzecz Francji, 2) powstanie 1 lipca 1995 r. Ludowej Partii Demokracji Francuskiej, oraz 3) powstanie 24 listopada 1995 r. Si³y Demokratycznej. Na lewicy najwa¿niejsze zmiany
dotyczy³y: 1) utworzenia w grudniu 1993 r. Ruchu Obywatelskiego jako sprzeciwu wobec degradacji politycznej Partii Socjalistycznej, 2) za³o¿enia Radykalnej Partii Socjalistycznej, co nast¹pi³o 6 listopada 1994 r. Podzia³y widoczne by³y równie¿ w ruchu ekologicznym. We wrzeniu 1994 r., po roz³amie Zielonych, utworzone zosta³o ugrupowanie
o nazwie Niezale¿ny Ruch Ekologiczny. Szerzej na ten temat zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 7576.
19
ród³o: [http://francepolitique.free.fr/PR95.htm (17.03.2005)].
20
A. K n a p p: Parties and the Party System in France. New York 2004, s. 4950.
21
W wyniku wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych w 1997 r. komunici
uzyskali 36 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, socjalici  250, Klub Radyka³ów, Obywateli i Zielonych  33, Unia na rzecz Demokracji Francuskiej  113, a Zgromadzenie na rzecz Republiki  140. Zob. [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l11
(17.05.2005)].
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go bloku oznacza³o tak¿e osobisty sukces nowego premiera, Lionela Jospina, który zdo³a³ stworzyæ wizerunek silnej i zjednoczonej lewicy22. Warto przy
tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w 1997 roku wa¿nym ugrupowaniem bloku
lewicy po raz kolejny stali siê komunici, a Zieloni po raz pierwszy uzyskali
miejsca w Zgromadzeniu Narodowym. Zaprezentowany uk³ad si³ politycznych charakteryzowa³ francusk¹ scenê polityczn¹ do 2002 roku, kiedy to
zosta³y przeprowadzone kolejne wybory prezydenckie i parlamentarne.
10. Konsolidacja obozu prawicy i jej polityczna dominacja (od
2002). W okresie poprzedzaj¹cym wybory prezydenckie znów wyranie da³y
znaæ o sobie podzia³y na lewej stronie francuskiej sceny politycznej. Kampania prezydencka Lionela Jospina nie by³a ju¿ tak przekonuj¹ca jak ta,
któr¹ przeprowadzono w 1995 roku. Ponadto do rywalizacji przyst¹pi³o wielu
innych liderów lewicy, skutecznie zmniejszaj¹c przez to szansê ówczesnego
premiera na uzyskanie dobrego wyniku w pierwszym etapie wyborczej rywalizacji23. Mimo wszystko niewielu obserwatorów francuskiej sceny politycznej spodziewa³o siê a¿ tak zaskakuj¹cego wyniku pierwszej tury.
Najwiêksz¹ liczbê g³osów zgromadzili w niej bowiem ówczesny prezydent
Jacques Chirac (19,88%) i kontrowersyjny lider Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena (16,86%), który pokona³ Lionela Jospina niewielk¹ przewag¹ g³osów24. Druga tura przynios³a zwyciêstwo urzêduj¹cemu prezyZwyciêstwo wyborcze, odniesione w 1997 r., oznacza³o osobisty sukces L. Jospina. Lewica bowiem zaprezentowa³a siê jako spójny i pluralistyczny blok, w którego
sk³ad wesz³y obok Partii Socjalistycznej tak¿e Francuska Partia Komunistyczna, Zieloni, Radykalna Partia Lewicy oraz Ruch Obywatelski. Szerzej na ten temat zob.
A. K n a p p: Parties..., s. 50.
23
Rywalami Lionela Jospina w pierwszej turze wyborów prezydenckich, przeprowadzonych w 2002 r., byli m.in. Jean-Pierre Chevènement z Ruchu Obywatelskiego,
komunista Robert Hue, Noël Mamère z partii Zielonych, Christiane Taubira z Lewicowych Radyka³ów, Arlette Laguiller z partii Walki Robotniczej, Olivier Besancenot
z Rewolucyjnej Ligii Komunistycznej i Daniel Gluckstein z Partii Robotników.
24
W przedwyborczych sonda¿ach Jean-Marie Le Pen nie osi¹ga³ osza³amiaj¹cych
wyników. rednia z okresu osiemnastu miesiêcy, do padziernika 2001 r. pokazywa³a,
¿e zamierza³o go poprzeæ jedynie 7,5% wyborców. Jednak od jesieni 2001 r. poziom poparcia dla tej kandydatury wyranie wzrós³ i odt¹d (a¿ do ostatnich sonda¿y przedwyborczych) nigdy nie spad³ poni¿ej poziomu 10%. Z sonda¿u przeprowadzonego na dziesiêæ dni przed wyborami wynika³o, ¿e Le Pena zamierza poprzeæ 14% wyborców, natomiast urzêduj¹cego premiera Lionela Jospina  nieca³e 17%. Niew¹tpliwie na ostateczny wynik I tury wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 21 kwietnia 2002 r.,
wp³yw mia³y takie czynniki, jak odczuwalny dla francuskiego spo³eczeñstwa wzrost
bezrobocia oraz pytanie o lojalnoæ muzu³mañskich imigrantów, zadawane w obliczu
amerykañskiej tragedii z 11 wrzenia 2001 r. Przedstawione okolicznoci spowodowa³y, ¿e Jean-Marie Le Pen pokona³ Lionela Jospina, uzyskuj¹c 16,86% g³osów, podczas
gdy urzêduj¹cy premier otrzyma³ ich 16,18%. Szerzej na ten temat zob. A. K n a p p:
Parties..., s. 55.
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dentowi, lecz by³a mo¿liwa tylko dziêki olbrzymiej mobilizacji elektoratu (w tym tak¿e lewicowego) przeciwko kandydaturze Le Pena, a tak¿e
dziêki konsolidacji prawej strony sceny politycznej. 23 kwietnia 2002 roku
utworzone zosta³o bowiem nowe ugrupowanie o nazwie Unia na rzecz Wiêkszoci Prezydenckiej (lUnion pour la Majorité Présidentielle  UMP). Takie posuniêcie mia³o zapewniæ Chiracowi reelekcjê oraz wzmocniæ pozycjê
prawicy przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami parlamentarnymi. G³ównym celem twórców partii prezydenckiej nie by³o jednak dzia³anie na rzecz integracji istniej¹cych ju¿ partii prawicowych, ale ich zast¹pienie na arenie
politycznej25. W jej sk³ad wesz³y zatem Zgromadzenie na rzecz Republiki,
partia Liberalnej Demokracji, a tak¿e Nowa Unia na rzecz Demokracji Francuskiej26. Przyjêta strategia przynios³a spodziewany rezultat w postaci wyborczego triumfu. Po drugiej turze wyborów do Zgromadzenia Narodowego Unia na rzecz Wiêkszoci Prezydenckiej zdoby³a 365 mandatów, czyli
63,3% miejsc w izbie reprezentacji narodowej27. By³ to najwiêkszy sukces,
odniesiony w wyborach parlamentarnych w historii V Republiki28.
Mimo ¿e proces ewolucji systemu partyjnego V Republiki mo¿na podzieliæ na kilka znacznie ró¿ni¹cych siê pomiêdzy sob¹ okresów, to wyranie widaæ, i¿ system ten charakteryzuje niezmiennie bipolarna wielopartyjnoæ. Najwyraniej mo¿na to zaobserwowaæ na przyk³adzie opcji politycznych, kolejno sprawuj¹cych w³adzê. Francuskie rz¹dy wspierane s¹
bowiem zawsze przez w miarê stabiln¹ koalicjê parlamentarn¹ i najczêciej tak¿e przez prezydenta, wywodz¹cego siê z tej samej strony sceny
politycznej. Zwraca przy tym uwagê fakt, ¿e pomimo znacz¹cego stopnia
wewnêtrznego zró¿nicowania, francuskie koalicje parlamentarne charakteryzuje doæ du¿a trwa³oæ. W V Republice raczej nie obserwuje siê procesów rozpadu koalicji rz¹dowych przed up³ywem koñca kadencji parlamentarnej (szczególnie po prawej stronie sceny politycznej). Wewnêtrzne rozbie¿noci i nowe podzia³y w ramach tego samego bloku politycznego uaktywniaj¹ siê zazwyczaj w okresie przedwyborczym, a nie w trakcie trwania
kadencji29.

Ibidem, s. 56.
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (17.05.2005)].
27
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l12 (17.05.2005)].
28
By³ to sukces wiêkszy ni¿ ten, który odnieli gaullici w 1968 r. (293 mandaty, czyli
60,2% miejsc w Zgromadzeniu Narodowym) czy te¿ socjalici w 1981 r. (285 mandatów, czyli
58% miejsc w izbie ni¿szej francuskiego parlamentu). Dane za: [http://francepolitique.
free.fr/AN5.htm#l04] oraz [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l07 (17.05.2005)].
29
A. K n a p p: Parties..., s. 57.
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System semiprezydencki a francuski system partyjny
Kryzys algierski definitywnie zakoñczy³ istnienie IV Republiki. Mimo
podjêcia rozpaczliwej próby ratowania sytuacji przez powo³anie nowego
rz¹du Pierrea Pflimlina w maju 1958 roku w³adza cywilna by³a ju¿ wówczas tylko fikcj¹. Francja stanê³a w obliczu realnej groby obalenia ustroju
przez armiê. W tak trudnej sytuacji gaullici w Pary¿u i Algierze zaczêli po
cichu przygotowywaæ powrót genera³a de Gaullea, który wydawa³ siê jedyn¹ osob¹ mog¹c¹ uprzedziæ zamach stanu30.
15 maja 1958 roku genera³ de Gaulle owiadczy³, ¿e jest gotów zabezpieczyæ w³adze Republiki. 27 maja uruchomi³ on procedurê maj¹c¹
na celu utworzenie nowego rz¹du. Wobec tak zdecydowanych i szybko
przebiegaj¹cych wydarzeñ Pierre Pflimlin poda³ siê do dymisji. 29 maja
Prezydent Republiki, René Coty, powierzy³ de Gaulleowi misjê stworzenia rz¹du. 1 czerwca odby³o siê g³osowanie nad udzieleniem wotum zaufania nowej egzekutywie. Rz¹d genera³a de Gaullea uzyska³ poparcie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów (za opowiedzia³o siê 329 g³osuj¹cych, natomiast przeciw  224)31. Nastêpnego dnia Zgromadzenie Narodowe przyjê³o ustawê upowa¿niaj¹c¹ rz¹d de Gaullea do przygotowania nowej konstytucji.
Pracami nad zmian¹ konstytucji zajê³a siê grupa ekspertów, któr¹ kierowa³ minister sprawiedliwoci Michel Debré. Projekt nowej ustawy zasadniczej powsta³ w zaledwie dziewiêæ dni i 20 lipca zosta³ przes³any Radzie
Pañstwa. Tego samego dnia de Gaulle rozpocz¹³ swoj¹ podró¿ po krajach
czarnej Afryki. Przed wyjazdem jednak zd¹¿y³ publicznie okreliæ swoje
preferencje dotycz¹ce przysz³ego systemu politycznego Francji, w owiadczeniu skierowanym do Michela Debrégo. Stwierdzi³ w nim, ¿e System
nasz bêdzie parlamentarny lub nie bêdzie go w ogóle. Re¿im prezydencki
nie mieci siê w naszych tradycjach. We francuskiej koniunkturze politycznej musia³by siê on szybko przekszta³ciæ w dyktaturê32.
De Gaulle mia³ jednak bardzo specyficzny sposób rozumienia owego
systemu parlamentarnego. Projekt nowej konstytucji mia³ bowiem po³o¿yæ definitywnie kres istnieniu IV Republiki, w której prym wiod³y sk³ócone i bardzo liczne partie polityczne. Nowy system polityczny mia³ siê cechowaæ siln¹ w³adz¹ prezydenta, wybieranego przez kolegium z³o¿one z 80 tys.
M. M o r a b i t o, D. B o u r m a u d: Historia konstytucyjna i polityczna Francji
(17891958). Prze³. A. J a m r ó z. Bia³ystok 1996, s. 534535.
31
Ibidem, s. 535.
32
J. G e r h a r d: Charles de Gaulle. T. 2. Warszawa 1972, s. 5657.
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elektorów33. Mia³ on byæ wyposa¿ony w prawo do powo³ywania premiera,
bez koniecznoci ubiegania siê o inwestyturê parlamentu. Ministrów mia³
przy tym obejmowaæ zakaz jednoczesnego zasiadania w parlamencie i pe³nienia funkcji ministerialnych. Prezydentowi i rz¹dowi mia³o przys³ugiwaæ prawo do ograniczenia debat parlamentarnych. Zak³adano tak¿e ograniczenie prawa parlamentu do debaty nad dekretami i polityk¹ rz¹du. Ponadto zaproponowano wyposa¿enie g³owy pañstwa w prawo do rozwi¹zania parlamentu po up³ywie pierwszego roku kadencji izb oraz prawo do
zarz¹dzania referendum powszechnego, niezale¿nie od woli parlamentu34.
W doæ skomplikowanej sytuacji politycznej we Francji trudno sobie
by³o wyobraziæ mo¿liwoæ wprowadzenia czystego systemu prezydenckiego. Jak zauwa¿a A. Antoszewski, specyfika amerykañskiego systemu partyjnego, a tak¿e za³o¿enia konstrukcyjne, wyra¿aj¹ce siê w podziale kontroluj¹cych siê wzajemnie segmentów w³adzy, spowodowa³y, ¿e system prezydencki w USA jest w zasadzie rozwi¹zaniem unikatowym35. Mimo wszystko
genera³ de Gaulle uwa¿a³, ¿e wyprowadzenie pañstwa z kryzysu mog³o siê
odbyæ tylko i wy³¹cznie w drodze ograniczenia politycznej roli parlamentu
i znacznego wzmocnienia w³adzy wykonawczej. Dlatego zdecydowano siê
skorzystaæ (choæ tylko w ograniczonym stopniu) z dowiadczeñ amerykañskich i wprowadziæ system, który dzi okrela siê jako semiprezydencki. Jest to przyk³ad systemu mieszanego, w którym zastosowano rozwi¹zania charakterystyczne dla systemu zarówno parlamentarnego, jak i prezydenckiego. Jak podkrela A. Antoszewski, Niektórzy politolodzy s¹ sk³onni traktowaæ je jako swoist¹ hybrydê polityczn¹, stanowi¹c¹ jednak mutacjê re¿imu parlamentarnego36.
Re¿im semiprezydencki charakteryzuje jednak zbiór okrelonych cech.
Z pewnoci¹ pierwsz¹ z nich jest dualizm egzekutywy. W systemie politycznym V Republiki nie zdecydowano siê na oddanie pe³ni w³adzy wykonawczej w rêce prezydenta, ale rozdzielono j¹ pomiêdzy g³owê pañstwa i gabinet, z premierem na czele.
Drug¹ cech¹ charakterystyczn¹ takiego re¿imu jest sposób dokonywania wyboru prezydenta. Mo¿e siê to odbywaæ albo w drodze wyborów bezporednich, albo za porednictwem kolegium elektorów37. Okres sprawowaZa³o¿enia przyjête przez otoczenie de Gaullea zmierza³y zatem w kierunku znacznego rozszerzenia grona elektorów w porównaniu z ówczenie obowi¹zuj¹c¹ ordynacj¹,
która dopuszcza³a ich 26 tys. Zob. J. G e r h a r d: Charles de Gaulle..., s. 57.
34
Ibidem, s. 57.
35
Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Red. A. A n t o s z e w s ki, R. H e r b u t. Wroc³aw 1997, s. 281.
36
Ibidem, s. 281.
37
W momencie utworzenia V Republiki przyjêto zasadê, zgodnie z któr¹ prezydenta wybiera³o kolegium elektorskie. Rozwi¹zanie to funkcjonowa³o do 1962 r., kiedy to
przyznano prawo wyboru g³owy pañstwa obywatelom francuskim.
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nia w³adzy prezydenckiej jest przy tym cile okrelony przez przepisy konstytucji i niezale¿ny od zmiany uk³adu si³ politycznych w parlamencie38.
Rolê g³owy pañstwa w semiprezydencjalizmie mo¿na okreliæ jako typow¹ dla modelu prezydentury aktywnej, wywieraj¹cej wp³yw na bieg spraw
publicznych. Oznacza to, ¿e prezydent jest wyposa¿ony w pewien zakres
kompetencji, umo¿liwiaj¹cych mu podejmowanie decyzji o charakterze politycznym. Przy podejmowaniu decyzji o charakterze politycznym wyranie widoczny jest podzia³ na akty w³asne prezydenta oraz na uprawnienia
dzielone z premierem i rz¹dem. Ponadto kompetencje prezydenta mog¹ mieæ
charakter uprawnieñ zwi¹zanych, których stosowania w niektórych warunkach odmówiæ nie mo¿e, i dyskrecjonalnych, kiedy prawo odmowy przys³uguje g³owie pañstwa39.
Kolejnym elementem charakteryzuj¹cym re¿im semiprezydencki jest
szczególna relacja pomiêdzy prezydentem a rz¹dem. Nominacja premiera
nale¿y do zakresu kompetencji g³owy pañstwa. Wydaje siê przy tym, ¿e
uprawnienie to ma charakter zupe³nie swobodnej decyzji prezydenta, podejmowanej bez udzia³u parlamentu. W Konstytucji V Republiki nie przewiduje siê bowiem koniecznoci ubiegania siê przez rz¹d o obligatoryjne
wotum zaufania parlamentu. Jest to jednak tylko za³o¿enie teoretyczne,
poniewa¿ trudno wyobraziæ sobie skuteczne kierowanie polityk¹ pañstwa
przez rz¹d, bez wspó³pracy z parlamentem. Przychylnoæ legislatywy jest
konieczna do uchwalenia bud¿etu, przyjmowania projektów ustaw proponowanych przez rz¹d, a tak¿e do udzielania pozwolenia na wydawanie
ordonansów. Prezydent, którego konstytucyjna rola, zgodnie z zapisem
art. 5 ustawy zasadniczej, polega na zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania w³adz publicznych, nie mo¿e w praktyce powo³aæ rz¹du, z góry
skazanego na konflikt z parlamentem. Nale¿y przypomnieæ, ¿e prezydent
mianuje równie¿ ministrów na wniosek premiera40.
Semiprezydencjalizm wyró¿nia tak¿e specyficzny stosunek prezydenta do parlamentu, oraz parlamentu do rz¹du. Po pierwsze, zgodnie z zasadami charakterystycznymi dla systemu parlamentarnego, rz¹d jest politycznie odpowiedzialny przed parlamentem. Oznacza to, ¿e w przypadku
wyra¿enia wotum nieufnoci bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów cz³onków
Zgromadzenia Narodowego premier jest zobowi¹zany do z³o¿enia na rêce
prezydenta dymisji swojego gabinetu. G³owa pañstwa mo¿e jednak dymisji
nie przyj¹æ, podtrzymaæ rz¹d i rozwi¹zaæ Zgromadzenie Narodowe. Przed
podjêciem takiej decyzji prezydent jest zobowi¹zany do zasiêgniêcia opinii
Demokracje zachodnioeuropejskie..., s. 282.
E. G d u l e w i c z: System konstytucyjny Francji. Warszawa 2000, s. 3739.
40
P. S a r n e c k i: Ustroje konstytucyjne pañstw wspó³czesnych. Kraków 2003, s. 286
38
39
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premiera i przewodnicz¹cych izb. Nie jest to jednak opinia wi¹¿¹ca. Warto
równie¿ dodaæ, ¿e przedstawiane uprawnienie prezydenta jest konstytucyjnie ograniczone, ale tylko w takim zakresie, aby nie mog³o ono spowodowaæ trudnoci w funkcjonowaniu pañstwa. W zwi¹zku z tym prezydent
nie mo¿e rozwi¹zaæ Zgromadzenia Narodowego w trzech przypadkach:
1) w pierwszym roku kadencji izby, 2) je¿eli pe³nomocnictwa poprzedniego Zgromadzenia Narodowego te¿ wygas³y przed up³ywem kadencji,
3) w warunkach stosowania art. 16 Konstytucji V Republiki. Ponadto izby
ni¿szej francuskiego parlamentu nie mo¿e rozwi¹zaæ przewodnicz¹cy Senatu, je¿eli zastêpuje on prezydenta41. Dopuszczalnoæ rozwi¹zania parlamentu przed koñcem kadencji przez prezydenta i wi¹¿¹ca siê z tym mo¿liwoæ obalenia rz¹du przez parlament przez wyra¿enie wotum nieufnoci
jest jedn¹ z najistotniejszych konsekwencji wprowadzenia dualizmu egzekutywy w re¿imie nazywanym semiprezydenckim. Separacja poszczególnych segmentów w³adzy, charakterystyczna dla modelowego systemu prezydenckiego, zosta³a tu zast¹piona przez zasadê wspó³pracy w³adzy ustawodawczej i wykonawczej, jednak tylko wówczas, gdy wiêkszoæ parlamentarna popiera prezydenta42. W takim systemie pozycja prezydenta jest uzale¿niona w bardzo du¿ym stopniu od poparcia udzielanego mu przez wiêkszoæ parlamentarn¹. Kiedy g³owa pañstwa nie mo¿e liczyæ na poparcie
wiêkszoci cz³onków Zgromadzenia Narodowego, realna w³adza przechodzi w rêce premiera. Zdaniem M. Duvergera, to w³anie ta cecha semiprezydencjalizmu powoduje, ¿e mo¿na go okreliæ jako alternacjê pomiêdzy
prezydencjaln¹ i parlamentarn¹ faz¹ rozwoju politycznego43.
Ostatni¹ cech¹ charakterystyczn¹ semiprezydencjalizmu jest to, ¿e prezydent nie ponosi odpowiedzialnoci politycznej przed parlamentem. Zasada ta zosta³a wyranie zagwarantowana w zapisie art. 68 francuskiej
ustawy zasadniczej, w którym stwierdza siê, ¿e Prezydent Republiki nie
ponosi odpowiedzialnoci za czynnoci wykonywane w ramach sprawowanych funkcji44. Nie oznacza to jednak, ¿e g³owa pañstwa jest nieodpowiedzialna politycznie w ogóle. Tak¹ odpowiedzialnoæ prezydent ponosi
wobec wyborców. Tryb wyboru prezydenta we Francji nie przewiduje bowiem ograniczeñ, je¿eli chodzi o liczbê mo¿liwoci ubiegania siê o reelekcjê. Chêæ zapewnienia sobie powtórnego zwyciêstwa wyborczego musi zatem sk³aniaæ g³owê pañstwa do dzia³ania na rzecz dobra pañstwa i jego
obywateli.
E. G d u l e w i c z: System konstytucyjny..., s. 74.
Demokracje zachodnioeuropejskie..., s. 282.
43
Cyt. za: ibidem, s. 282.
44
Konstytucja Francji z 4 padziernika 1958 roku. Prze³. W. S k r z y d ³ o. Warszawa 1997, s. 56.
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Warto jednoczenie przypomnieæ o tym, ¿e w francuskiej konstytucji
przewiduje siê mo¿liwoæ poci¹gniêcia prezydenta do odpowiedzialnoci konstytucyjnej. Jest to mo¿liwe wtedy, gdy podczas pe³nienia swoich funkcji
g³owa pañstwa dopuci siê zdrady stanu, czyli czynów szczególnie gronych45. Zgodnie z postanowieniami art. 68 ustawy zasadniczej, w takich
okolicznociach mo¿e byæ on postawiony w stan oskar¿enia przez obie izby
parlamentu identyczn¹ uchwa³¹ przyjêt¹ w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów cz³onków wchodz¹cych w ich sk³ad. Prezydent jest
wtedy s¹dzony przez Wysoki Trybuna³ Sprawiedliwoci46. Nale¿y podkreliæ, ¿e w procedurze tej nie chodzi zatem o ka¿de naruszenie konstytucji
lub ustaw.
Przyjêcie za³o¿eñ charakterystycznych dla re¿imu semiprezydenckiego w znacz¹cy sposób wp³ywa na funkcjonowanie francuskiego systemu
partyjnego. Jak zauwa¿a A. Antoszewski, wspóln¹ cech¹ europejskich
re¿imów semiprezydenckich jest to, ¿e dzia³aj¹ one w otoczeniu podobnych
systemów partyjnych47. Okrela siê je jako systemy nieustabilizowane,
o znacznym stopniu frakcjonalizacji. Charakteryzuj¹ siê one dzia³alnoci¹
znacz¹cych partii antysystemowych, g³êbokim dystansem ideologicznym,
odrodkowym charakterem rywalizacji miêdzypartyjnej oraz istnieniem silnej opozycji zarówno na prawym, jak i na lewym biegunie systemu partyjnego. Taka specyfika systemu partyjnego rzutuje jednak w powa¿nym stopniu na stabilnoæ polityczn¹. Dlatego g³owie pañstwa w re¿imie semiprezydenckim przypada szczególna rola polityczna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e prezydent wystêpuje w nim jako mediator w przypadkach zaistnienia sporów
pomiêdzy poszczególnymi ugrupowaniami48.

System wyborczy a system partyjny
Czynnikiem, który w znacznym stopniu wp³yn¹³ na obecny kszta³t francuskiego systemu partyjnego, jest tak¿e doæ specyficzny system wyborczy.
Zarówno w przypadku wyborów prezydenckich, jak i parlamentarnych s¹
to wybory wiêkszociowe, przeprowadzane w dwóch turach.
Zgodnie z zasadami przyjêtymi dla wyboru prezydenta V Republiki, na
urz¹d ten mo¿e kandydowaæ obywatel francuski po ukoñczeniu 23. roku
P. S a r n e c k i: Ustroje konstytucyjne..., s. 311.
Konstytucja Francji z 4 padziernika 1958 roku..., s. 56.
47
Demokracje zachodnioeuropejskie..., s. 284.
48
Ibidem, s. 285.
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¿ycia. Warunkiem zg³oszenia kandydatury jest uzyskanie poparcia 500
obywateli, piastuj¹cych funkcje obsadzane w drodze wyboru, wywodz¹cych siê co najmniej z 30 departamentów. Do owego grona zalicza siê deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, senatorów, merów i cz³onków rad
generalnych, Rady Pary¿a oraz zgromadzeñ terytorialnych terytoriów zamorskich49. Kandydatury zg³asza siê do Rady Konstytucyjnej. Kandydat
musi tak¿e wp³aciæ kaucjê, która przepada w przypadku uzyskania mniejszej liczby g³osów ni¿ 5%. Rozwi¹zania przyjête w ordynacji wyborczej,
dotycz¹ce warunków zg³aszania kandydatów na urz¹d prezydenta, umo¿liwiaj¹ dwu francuskim blokom partyjnym wp³ywanie na zwiêkszenie lub
zmniejszenie szans bloku przeciwnego  ju¿ na tym etapie. Udzielenie poparcia wiêkszej liczbie kandydatów bloku przeciwnego powoduje bowiem
rozproszenie g³osów w ramach tego obozu podczas pierwszej tury g³osowania. Przyk³adem potwierdzaj¹cym takie za³o¿enie mog¹ byæ wybory prezydenckie przeprowadzone w 2002 roku. Konsolidacja bloku prawicy i rywalizacja kilku kandydatów w obozie lewicy skutecznie przyczyni³y siê do
zaprzepaszczenia szansy faworyta wyborów, Lionela Jospina, na uzyskanie lepszego wyniku w pierwszej turze.
Wybory prezydenckie s¹ wyborami powszechnymi i bezporednimi.
W pierwszej turze g³osowania zwyciê¿yæ mo¿e kandydat, który uzyska bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wszystkich wa¿nie oddanych g³osów. Je¿eli jednak
nie uda siê to ¿adnemu z kandydatów, po dwóch tygodniach przeprowadza
siê drug¹ turê. Bior¹ w niej udzia³ 2 kandydaci z kolejno najwiêksz¹ liczb¹
g³osów, uzyskanych w pierwszej turze, chyba ¿e który z nich zrezygnuje.
Natomiast je¿eli który z nich umrze lub je¿eli zaistnieje przeszkoda uniemo¿liwiaj¹ca mu dalsze kandydowanie, Rada Konstytucyjna podejmuje
decyzjê o rozpoczêciu od nowa ogó³u czynnoci wyborczych50. W drugiej
turze zwyciê¿a kandydat, który otrzyma wiêksz¹ liczbê g³osów ni¿ jego
przeciwnik.
Z wyborów powszechnych i bezporednich pochodzi tak¿e izba ni¿sza
francuskiego parlamentu. W tym przypadku równie¿ zastosowano system
wiêkszoci bezwzglêdnej oraz przewidziano dwie tury wyborów. O mandat
deputowanego do Zgromadzenia Narodowego mog¹ ubiegaæ siê obywatele francuscy po ukoñczeniu 23. roku ¿ycia. Rywalizuj¹ oni w 555 jednomandatowych okrêgach wyborczych, na które podzielona zosta³a Francja metropolitalna, oraz w 22 okrêgach utworzonych w terytoriach zamorskich.
Zwyciêstwo odniesione w pierwszej turze wi¹¿e siê z koniecznoci¹ zdobycia bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów, co jednak musi
49
50

E. G d u l e w i c z: System konstytucyjny..., s. 38.
P. S a r n e c k i: Ustroje konstytucyjne..., s. 295.
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stanowiæ co najmniej 25% wszystkich uprawnionych do g³osowania w danym okrêgu51. W pierwszej turze udaje siê to jednak tylko niewielkiej liczbie kandydatów, co wi¹¿e siê z koniecznoci¹ przeprowadzenia drugiej tury.
Przeprowadza siê j¹ po up³ywie tygodnia i dopuszczeni s¹ do niej tylko ci
kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali co najmniej 12,5% g³osów
wszystkich uprawnionych do g³osowania. Na tym etapie sta³¹ praktyk¹
ugrupowañ, wywodz¹cych siê z tego samego bloku politycznego, jest zawieranie koalicji wyborczych. Ordynacja wyborcza przewiduje bowiem
mo¿liwoæ wycofania siê kandydata przed drug¹ tur¹. Zawi¹zanie koalicji
zwiêksza zatem szansê wspólnego kandydata na zwyciêstwo, a nieumiejêtnoæ przezwyciê¿enia podzia³ów mo¿e zaowocowaæ zgubnym rozproszeniem
g³osów elektoratu. Mandat zostaje bowiem przyznany temu kandydatowi,
który uzyska najwiêksz¹ liczbê g³osów52.
Zastosowanie systemu opartego na dwóch turach g³osowania oraz przyjêcie za³o¿enia, ¿e pierwsza tura mo¿e przynieæ rozstrzygniêcie tylko
w przypadku uzyskania przez kandydata wiêkszoci bezwzglêdnej g³osów,
s¹ czynnikami niew¹tpliwie sprzyjaj¹cymi utrwalaniu siê wielopartyjnego
systemu dwublokowego53. W ci¹gu niemal piêædziesiêciu lat istnienia V Republiki wyborcy, kandydaci i partie polityczne musia³y wypracowaæ mechanizmy, pozwalaj¹ce na osi¹gniêcie optymalnego zysku z podejmowanych dzia³añ politycznych. Mechanizm takiego dzia³ania wydaje siê doæ
prosty. Po pierwsze, nale¿y uzyskaæ jak najwiêksze poparcie dla swojego
ugrupowania w pierwszej turze wyborów. Je¿eli jednak nie odniesie siê
w niej zwyciêstwa, nale¿y skupiæ siê na zorganizowaniu poparcia dla swojego bloku politycznego (prawicy lub lewicy). Walka o fotel prezydencki lub
wiêkszoæ mandatów w Zgromadzeniu Narodowym zmusza jednak partie
polityczne do prowadzenia negocjacji i szukania kompromisów. Daje przy
tym mo¿liwoæ w³¹czenia okrelonych ugrupowañ do politycznej gry lub
ich odizolowania od politycznego procesu decyzyjnego54.
Podejmowanie decyzji wyborczych przez uprawnionych do g³osowania, szczególnie w drugiej turze, odbywa siê zatem w sytuacji dwubiegunowej. Jednak¿e zastosowanie ordynacji wiêkszociowej nie doprowadzi³o,
i najprawdopodobniej nie doprowadzi, do stabilizacji sceny partyjnej oraz
Ibidem, s. 263.
Ibidem, s. 264.
53
Szerzej na temat francuskiego systemu wyborczego zob. D. N o h l e n: Prawo
wyborcze..., s. 293310.
54
Przyk³adem w³¹czenia ugrupowania politycznego w proces decyzyjny, zwi¹zany
z mo¿liwoci¹ powo³ania rz¹du, by³o pojawienie siê w 1995 r., w ramach lewicowej
koalicji, partii Zielonych. Natomiast przyk³adem procesu odwrotnego, czyli izolacji
ugrupowania, pochodz¹cego z tej samej strony sceny politycznej, jest stosunek prawicy
do Frontu Narodowego po 1988 r. Szerzej na ten temat zob. A. K n a p p: Parties..., s. 58.
51
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do ograniczenia liczby wystêpuj¹cych na niej ugrupowañ. Kolejni, potencjalni kandydaci na wyró¿niaj¹cych siê aktorów sceny politycznej obdarzeni nieprzeciêtnymi cechami charakteru nadal d¹¿yæ bêd¹ do zaistnienia
w wiecie francuskiej polityki przez tworzenie w³asnych partii politycznych.
Wyrazista osobowoæ zwiêksza bowiem szansê na odniesienie sukcesu
w rywalizacji o najwa¿niejsze stanowiska pañstwowe, pochodz¹ce z wyborów powszechnych i bezporednich. W konsekwencji pojawienie siê na scenie politycznej nowego gracza zmusza liderów najsilniejszych ugrupowañ
do negocjowania warunków udzielenia przez now¹ partiê poparcia dla
wspólnej (prawicowej lub lewicowej) linii politycznej.
Stabilizacji sceny partyjnej nie sprzyja tak¿e rywalizacja wewn¹trzpartyjna, zwi¹zana z nastêpuj¹cymi kolejno po sobie wyborami. W ramach
stabilnych, jak mog³oby siê z pozoru wydawaæ, uk³adów politycznych równie¿ pojawiaj¹ siê tendencje odrodkowe. S¹ one doæ czêsto zwi¹zane
z wyst¹pieniem w ramach tego samego ugrupowania lub bloku nowych
liderów, skutecznie zagra¿aj¹cych pozycji najaktywniejszych dot¹d polityków. Dobrym przyk³adem, ilustruj¹cym takie zjawisko, mo¿e byæ przypadek wyborów prezydenckich, przeprowadzonych w 2002 roku. Jak ju¿
zaznaczono, w 1997 roku Lionel Jospin stworzy³ wizerunek zjednoczonej
lewicy, która sw¹ konsolidacjê mia³a rzekomo zawdziêczaæ osobie ówczesnego premiera. Jednak przeprowadzone piêæ lat póniej wybory prezydenckie pokaza³y, ¿e konsolidacja obozu to fikcja, a polityków gotowych
podj¹æ rywalizacjê z szefem rz¹du o najwa¿niejszy urz¹d w pañstwie nie
brakuje. Doæ podobna sytuacja rysuje równie¿ obecnie na francuskiej scenie politycznej. W za³o¿eniu, utworzenie Unii na rzecz Wiêkszoci Prezydenckiej mia³o doprowadziæ do konsolidacji obozu prawicy wokó³ osoby prezydenta Jacquesa Chiraca. Obecnie widaæ ju¿ wyranie, ¿e szanse urzêduj¹cej g³owy pañstwa na reelekcjê s¹ jednak nik³e55. Jego najpowa¿niejszym rywalem w walce o kolejn¹ kadencjê prezydenck¹, w ramach tego
samego ugrupowania politycznego, bêdzie najprawdopodobniej o 23 lata
m³odszy Nicolas Sarkozy56.

55
Mimo ¿e francuski system polityczny nie przewiduje ¿adnych ograniczeñ, je¿eli
chodzi o dopuszczaln¹ liczbê reelekcji.
56
Nicolas Sarkozy urodzi³ siê 28 stycznia 1955 r. i jest z wykszta³cenia adwokatem. Na przewodnicz¹cego UMP zosta³ wybrany 28 listopada 2004 r. Szerzej na ten
temat zob. [http://www.u-m-p.org/site/EquipeNationaleAffiche.php?IdEquipeNational=1
(20.05.2005)].
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G³ówne partie polityczne we wspó³czesnej Francji
Lewica
Francuska lewica to blok doæ zró¿nicowany wewnêtrznie. Kiedy w 1997
roku ugrupowania tej strony sceny partyjnej przejê³y w³adzê, mo¿na
w nim by³o dostrzec szczególn¹ rolê 5 partii. Najwa¿niejsz¹ z nich by³a
Partia Socjalistyczna, która, mo¿na by rzec, równie¿ i dzi pe³ni funkcjê
krêgos³upa francuskiej lewicy. Obok niej znacz¹c¹ rolê odgrywa³y 2 ugrupowania, niezwykle ró¿ni¹ce siê od siebie: Francuska Partia Komunistyczna i Zieloni. Ponadto w bloku lewicy stale zaznacza³y swoj¹ dzia³alnoæ
2 partie, bêd¹ce w mniejszym lub wiêkszym stopniu satelitami Partii Socjalistycznej: Partia Radyka³ów Lewicy (PRG) i Ruch Obywatelski (MDC)57.
Wybory prezydenckie i parlamentarne, przeprowadzone w 2002 roku,
przynios³y jednak radykaln¹ zmianê w sytuacji obozu lewicy. Druzgocz¹ca
pora¿ka zmarginalizowa³a znaczenie tej strony francuskiej sceny politycznej do symbolicznego minimum. Pozycjê najsilniejszego ugrupowania utrzymuje nadal Partia Socjalistyczna, dysponuj¹ca obecnie 149 mandatami
w Zgromadzeniu Narodowym. Drugim ugrupowaniem lewicy jest Francuska Partia Komunistyczna, która dysponuje zaledwie 22 g³osami w izbie
ni¿szej francuskiego parlamentu. Niezbyt zadowalaj¹cy wynik zanotowa³a równie¿ partia Zielonych, wprowadzaj¹c do izby reprezentacji narodowej zaledwie 3 reprezentantów. Nieco lepszy wynik osi¹gnê³a Radykalna
Partia Lewicy, uzyskuj¹c 7 mandatów58. Z parlamentarnej sceny znikn¹³
natomiast Ruch Obywatelski.
Przysz³oæ francuskiej lewicy rysuje siê zatem doæ niejasno. Jak zauwa¿a A. Knapp, przysz³oæ tego obozu bêdzie najprawdopodobniej zale¿a³a od dwóch czynników. Pierwszy z nich jest charakterystyczny dla wiêkszoci demokracji zachodnioeuropejskich i wi¹¿e siê z pytaniem, w jakim
kierunku powinny zmierzaæ ugrupowania lewicowe na pocz¹tku XXI wieku. Koniecznoæ zdefiniowania nowych zadañ lewicy wobec erozji odchodz¹cej ju¿ w przesz³oæ struktury spo³ecznej wi¹¿e siê w du¿ym stopniu
z koniecznoci¹ dotarcia do nowej grupy wyborców. Drugim czynnikiem,
o du¿o bardziej lokalnym charakterze, bêdzie zdolnoæ mniejszych ugrupowañ lewicowych do wype³nienia luki politycznej, jak¹ pozostawia po sobie
Francuska Partia Komunistyczna. Paradoksalnie bowiem polityczny
P. B r é c h o n: Les partis..., s. 11.
Dane za: [http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/gene11.asp (25.05.2005)],
oraz [http://francepolitique.free.fr/FLeg2002res.htm#8 (25.05.2005)].
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zmierzch tego ugrupowania otwiera lewicy szansê na kolejne zwyciêstwo
wyborcze59.
Partia Socjalistyczna (PS)
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, tradycja ruchu socjalistycznego siêga we Francji koñca XIX wieku. Jego konsolidacja, prowadz¹ca do utworzenia 1 ugrupowania, przebiega³a w dwóch etapach.
W 1899 roku dzia³acze skupieni w 2 organizacjach  pragmatycy z Francuskiej Partii Socjalistycznej i zwolennicy ujêcia bardziej doktrynalnego,
dzia³aj¹cy w ramach Partii Robotniczej  za³o¿yli Socjalistyczn¹ Partiê Francji. Nastêpnie w 1905 roku fuzja tych dwóch ugrupowañ, w po³¹czeniu
z licznymi autonomicznymi federacjami, dzia³aj¹cymi w departamentach,
zaowocowa³a powstaniem Partii Socjalistycznej. Na pocz¹tku swojego dzia³ania by³o to zatem ugrupowanie zrzeszaj¹ce dzia³aczy o bardzo ró¿nych
pogl¹dach. Do wybuchu I wojny wiatowej nie zdo³a³a pozyskaæ zbyt wielu
cz³onków i ich liczba nie przekroczy³a 80 tys.60
Powa¿ny kryzys Partia Socjalistyczna przesz³a po zakoñczeniu I wojny wiatowej. By³ on spowodowany wp³ywem, jaki wywar³a na losy europejskich partii robotniczych rewolucja bolszewicka w Rosji. Zrodzi³a ona
bowiem znaczne rozbie¿noci w rozumieniu roli tego typu partii w powojennych spo³eczeñstwach. Punktem kulminacyjnym sporu, tocz¹cego siê
we Francji pomiêdzy zwolennikami rewolucji proletariatu i dzia³aczami,
dla których najwa¿niejszym celem mia³a byæ walka o poprawê bytu klas
najbardziej upoledzonych, by³ kongres w Tours. Odby³ siê on w dniach
2529 grudnia 1920 roku. Zasadniczym punktem sporu pomiêdzy delegatami by³a kwestia ewentualnego przyst¹pienia Partii Socjalistycznej do
III Miêdzynarodówki Komunistycznej. Zwolennikami takiego rozwi¹zania
by³a wiêkszoæ delegatów, reprezentuj¹cych przede wszystkim regiony
wysoko uprzemys³owione, takie jak Nord, Pas-de-Calais, Seine, Bouches-du-Rhône i Rhône. Za przyst¹pieniem wypowiadali siê tak¿e delegaci
z regionów tradycyjnie rolniczych, takich jak Allier, Cher, Corrèze, Drôme
czy te¿ Lot-et-Garonne. Przeciwnicy proponowanego rozwi¹zania skupieni byli natomiast wokó³ osoby Leona Bluma. Zabiera³ on wielokrotnie g³os
podczas trwania kongresu, sprzeciwiaj¹c siê budowie partii nowego typu
i przyst¹pieniu do III Miêdzynarodówki Komunistycznej. W ostatecznym
g³osowaniu zwolennicy Bluma ponieli jednak druzgocz¹c¹ pora¿kê: za
przyst¹pieniem do Miêdzynarodówki oddano 3252 g³osy, a przeciwko  1082.
59
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Zwolennicy opcji rewolucyjnej 30 grudnia 1920 roku powo³ali nowy Komitet Centralny, a rok póniej utworzyli Francusk¹ Partiê Komunistyczn¹61.
Natomiast przeciwnicy takiej decyzji opucili obrady kongresu, kontynuuj¹c dzia³alnoæ w ramach Partii Socjalistycznej. Roz³am w partii wyranie
odbi³ siê na bazie cz³onkowskiej ugrupowania. O ile jeszcze w 1920 roku do
Partii Socjalistycznej nale¿a³o 180 tys. cz³onków, o tyle rok póniej liczba ta
drastycznie spad³a do wielkoci 50 45062.
W latach 19401945 Partia Socjalistyczna nie mog³a kontynuowaæ swojej dzia³alnoci w sposób legalny i dlatego w okresie powojennym by³a kojarzona w spo³eczeñstwie francuskim jako ugrupowanie opozycyjne w stosunku do kolaboracyjnego rz¹du Vichy. Nie wp³ynê³o to jednak w zasadniczy sposób na poprawê sytuacji politycznej tej partii. Najsilniejszym ugrupowaniem lewicy w okresie powojennym sta³a siê bowiem Francuska Partia Komunistyczna, która mimo izolacji politycznej cieszy³a siê do 1956 roku
poparciem ponad 1/4 elektoratu63. Do koñca lat szeædziesi¹tych XX wieku
socjalici sukcesywnie tracili swoje wp³ywy polityczne. O ile w wyborach
parlamentarnych 1945 roku uzyskali 23% poparcia, o tyle w 1962 roku
spad³o ono do 12%. Spadek znaczenia przejawia³ siê równie¿ w spadku
liczebnoci cz³onków partii. W 1945 roku nale¿a³o do niej oko³o 350 tys.
Francuzów, a w 1962 roku liczba ta zmniejszy³a do oko³o 100 tys.64
Dzia³acze Partii Socjalistycznej zdecydowanie popierali ideê wprowadzenia moc¹ konstytucji systemu parlamentarno-gabinetowego. Dlatego
w 1958 roku stali siê ugrupowaniem opozycyjnym w stosunku do propozycji genera³a de Gaullea, co równie¿ nie przysporzy³o im popularnoci.
Refleksja polityczna i zwi¹zana z ni¹ zmiana priorytetów partii przysz³y dopiero w 1965 roku. Przyjêcie nowej strategii zwi¹zane by³o poniek¹d z przyjêciem w 1962 roku zasady bezporedniego wyboru prezydenta.
Kandydatem Partii Socjalistycznej, w wyborach przeprowadzonych ju¿ na
nowych zasadach, zosta³ François Mitterrand. Zaproponowa³ on oparcie
polityki swojego ugrupowania na trzech nowych za³o¿eniach. Po pierwsze,
zaproponowa³ odejcie od wrogiego nastawiania do instytucji V Republiki.
Uwa¿a³, ¿e nale¿y skoncentrowaæ siê na walce o przejêcie w³adzy zamiast
marnowaæ si³y i wp³ywy na nieskuteczne starania o zmianê systemu politycznego. Po drugie, stwierdzi³, ¿e skoro powoli koñczy siê era wielkoprzemys³owej klasy robotniczej, nale¿y skoncentrowaæ wysi³ki na poszukiwaniu nowych wyborców. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, elektorat Partii
61
Szerzej na temat roz³amu w Partii Socjalistycznej i powstania Francuskiej Partii Komunistycznej zob. Historia Francuskiej Partii Komunistycznej. Prze³. D. B u c z k o w s k a, S. W i e c z o r e k. Warszawa 1968, s. 91106.
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Socjalistycznej mia³ siê poszerzyæ o przedstawicieli grup spo³ecznych, uzyskuj¹cych niskie dochody. W koñcu, po trzecie, Mitterrand dostrzeg³ koniecznoæ odejcia od prób negocjowania z prawic¹ na rzecz zbudowania
trwa³ego sojuszu z Francusk¹ Parti¹ Komunistyczn¹ i konsolidacji obozu
lewicy. Podjêcie takich dzia³añ mia³o byæ dla partii szans¹ na odbudowanie silnej pozycji i odzyskanie utraconych wp³ywów w spo³eczeñstwie francuskim65. Zmiana nastawienia partii do kwestii swojej roli politycznej da³a
pierwszy efekt podczas wyborów prezydenckich. Jeszcze przed ich przeprowadzeniem podjêto spory wysi³ek, aby zbudowaæ lewicow¹ koalicjê niekomunistyczn¹. Nazwano j¹ »Federacj¹ Lewicy Demokratycznej i Socjalistycznej«, a poza dzia³aczami Partii Socjalistycznej skupi³a ona tak¿e radyka³ów oraz cz³onków klubów socjalistycznych66. François Mitterrand uzyska³ w nich w pierwszej turze drugi wynik (31,72% g³osów) i zmierzy³ siê
w drugiej turze z genera³em de Gaulleem. Warto przy tym podkreliæ, ¿e
rywalizacja z charyzmatycznym przywódc¹ by³a doæ wyrównana, zwa¿ywszy na fakt, ¿e twórca V Republiki uzyska³ 55,2% g³osów, a Mitterrand
 44,8%67.
Sukces nie trwa³ jednak d³ugo. Negatywny wizerunek lewicowych ugrupowañ po interwencji wojsk Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji,
w 1968 roku, zaowocowa³ pora¿k¹ Partii Socjalistycznej w kolejnych wyborach prezydenckich. W 1969 roku kandydat tej partii, Gaston Defferre,
zdoby³ w pierwszej turze zaledwie 5,01% wa¿nie oddanych g³osów68.
Po tak druzgocz¹cej pora¿ce dzia³acze z François Mitterrandem na czele podjêli decyzjê o koniecznoci zwiêkszenia wysi³ków na rzecz konsolidacji obozu lewicy. Istotnym momentem w tym procesie by³ kongres zjednoczeniowo-odrodzeniowy, który obradowa³ w czerwcu 1971 roku w Épinay.
Mitterrand zosta³ na nim wybrany pierwszym sekretarzem. Natychmiast
podjêto równie¿ prace nad nowym programem politycznym, który oficjalnie og³oszono w lipcu 1972 roku. Sta³ siê on podstaw¹ porozumienia wyborczego, zawartego pomiêdzy Parti¹ Socjalistyczn¹ i Francusk¹ Parti¹
Komunistyczn¹ w 1973 roku. Konsolidacja obozu lewicy wydawa³a siê zatem dzia³aniem doæ skutecznym, czego potwierdzenie otrzymano w 1974
roku podczas kolejnych wyborów prezydenckich. W ich pierwszej turze
François Mitterrand uzyska³ najlepszy wynik, czyli 43,25% wa¿nie oddanych g³osów69. W drugiej turze zmierzy³ siê z kolei z kandydatem prawicy, Valérym Giscardem dEstaing. Ostateczny wynik oznacza³ dla lewicy
65
66
67
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przegran¹ (François Mitterrand uzyska³ 49,19% g³osów, a Valéry Giscard
dEstaing  50,81%), ale pokazywa³, jak dobry efekt przynios³o zjednoczenie si³.
Na zwyciêstwo w wycigu do Pa³acu Elizejskiego trzeba by³o jednak
poczekaæ a¿ do 1981 roku. Przeprowadzone wówczas wybory pokaza³y, ¿e
lewica potrafi siê zjednoczyæ w odpowiednim momencie. Mimo wszystko
jednak wyranie mo¿na by³o tak¿e zauwa¿yæ, ¿e ów blok nie jest dobrze
skonsolidowanym monolitem. Wewnêtrzne podzia³y da³y o sobie znaæ podczas pierwszej tury wyborów. Partia Socjalistyczna wysunê³a wówczas po
raz kolejny kandydaturê François Mitterranda. Lecz komunici nie udzielili mu od razu swojego poparcia i wysunêli w³asnego kandydata, którym
zosta³ Georges Marchais. Uzyska³ on a¿ 15,35% g³osów, skutecznie zmniejszaj¹c szansê Mitterranda na zwyciêstwo w pierwszej turze70. Dopiero konsolidacja si³ bloku lewicy w drugiej turze pozwoli³a wspólnemu kandydatowi na objêcie urzêdu prezydenta.
W 1981 roku Partia Socjalistyczna nie tylko odnios³a zwyciêstwo
w wyborach prezydenckich, ale tak¿e odnotowa³a znacz¹cy sukces w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. Po drugiej turze osi¹gnê³a imponuj¹cy wynik, przek³adaj¹cy siê na liczbê 285 mandatów (58%) w izbie ni¿szej francuskiego parlamentu71. Oznacza³o to mo¿liwoæ samodzielnego rz¹dzenia, ale tak¿e przejêcia przywództwa w bloku lewicy. Po niemal¿e dziesiêciu latach wysi³ków na rzecz zjednoczenia obozu lewicy François Mitterrandowi uda³o siê osi¹gn¹æ wyznaczony cel. Partia Socjalistyczna sta³a siê
najsilniejszym ugrupowaniem lewicowym i najbardziej wp³ywow¹ francusk¹ parti¹ polityczn¹72.
Osi¹gniêcie wymarzonego celu nie by³o spraw¹ ³atw¹, ale jeszcze trudniejsza do wype³nienia okaza³a siê misja rz¹dzenia pañstwem. Po raz kolejny bowiem wyranie da³y o sobie znaæ podzia³y w bloku lewicy. Najtrudniejszym obszarem dzia³ania by³a polityka ekonomiczna. Jednocz¹ca siê
Europa wymusza³a na Francji podporz¹dkowanie siê regu³om wolnego rynku, co nie odpowiada³o uczestnicz¹cym w koalicji rz¹dowej komunistom.
Nieustêpliwe stanowisko socjalistów i brak woli podporz¹dkowania siê ¿¹daniom partnera koalicyjnego doprowadzi³y w lipcu 1984 roku do opuszczenia rz¹du przez komunistów73.
Kryzys polityczny ukaza³ tak¿e wewnêtrzne problemy Partii Socjalistycznej. W roku 1985 ugrupowanie to rozpoczê³o intensywne przygotowania do wyborów parlamentarnych, które mia³y odbyæ siê w marcu na[http://francepolitique.free.fr/PR81.htm (17.03.2005)].
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l07 (07.04.2005)].
72
F. P l a t o n e: Les partis politiques en France. Touluse 1995, s. 21.
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Ibidem, s. 23.
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stêpnego roku. Najwa¿niejsze decyzje w tej sprawie mia³y zapaæ na kongresie w Tuluzie. Lecz zamiast dyskutowaæ o strategii, mog¹cej zapewniæ
utrzymanie w³adzy, kongres przekszta³cono w arenê rywalizacji pomiêdzy
Michelem Rocardem i dwoma delfinami Mitterranda: pierwszym sekretarzem Partii Socjalistycznej Lionelem Jospinem i ówczesnym premierem
Laurentem Fabiusem74. Wewnêtrzne spory w partii doprowadzi³y do przegranej i rozpoczêcia dwuletniego okresu cohabitation. W 1986 roku lewica
musia³a oddaæ stery rz¹du w rêce prawicowej koalicji, na której czele stan¹³
Jacques Chirac75.
Sytuacja tylko pozornie wydawa³a siê opanowana w 1988 roku. François
Mitterrand ponownie zwyciê¿y³ wówczas w wyborach prezydenckich. Natomiast jego partia osi¹gnê³a najlepszy wynik i zosta³a ugrupowaniem
rz¹dz¹cym po wyborach do Zgromadzenia Narodowego76. Nie oznacza³o
to jednak opanowania sytuacji wewn¹trz partii. Dobitnie wiadczy³y o tym
wydarzenia, które mia³y miejsce na kongresie w Rennes, w 1990 roku.
Dosz³o wówczas do roz³amu partii na trzy frakcje. Na czele pierwszej stanêli Lionel Jospin i Michel Rocard, przywództwo w drugiej obj¹³ Pierre
Mauroy, z kolei trzeciej przewodzi³ Laurent Fabius77. Wewnêtrzne spory
doprowadzi³y ostatecznie do wyborczej katastrofy w 1993 roku. Partia Socjalistyczna zdoby³a w ich wyniku zaledwie 57 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, czyli nieca³e 10% miejsc w izbie78. Oznacza³o to rozpoczêcie drugiego okresu cohabitation. Na czele rz¹du stan¹³ Édouard Balladur, a Partia Socjalistyczna rozpad³a siê na piêæ od³amów. Odpowiednio
przewodzili im: 1) L. Jospin i M. Rocard, 2) J. Poperen, 3) J.-P. Chevènement, 4) L. Fabius oraz 5) P. Mauroy79. Ca³kowite za oddanie w³adzy
w rêce prawicy nast¹pi³o po wyborach prezydenckich w 1995 roku. Mimo
¿e kandydat Partii Socjalistycznej, Lionel Jospin, uzyska³ najlepszy wynik
w pierwszej turze g³osowania (23,3%), to jednak w drugiej pokona³ go Jacques Chirac.
H. P o r t e l l i: Le Parti..., s. 93.
Prawicowa koalicja zosta³a utworzona w 1986 r. przez dwa ugrupowania: Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR), które uzyska³o 155 mandatów (26,9%) w Zgromadzeniu Narodowym i Uniê na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF), która zdoby³a 131
mandatów (22,7%). Partia Socjalistyczna zdoby³a wówczas 212 mandatów (36,7%).
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l08 (07.04.2005)].
76
W wyniku wyborów do Zgromadzenia Narodowego w 1988 r. Partia Socjalistyczna zdoby³a 275 mandatów (47,7%) w izbie ni¿szej francuskiego parlamentu. Dane za:
[http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l09 (07.04.2005)].
77
Z. M e n d e l: Francja..., s. 82.
78
Dla porównania, zwyciêskie Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR) uzyska³o
257 mandatów (44,5%), a Unia na rzecz Demokracji Francuskiej  215 mandatów (37,3%).
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l10 (07.04.2005)].
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Z. M e n d e l: Francja..., s. 82.
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Wybory prezydenckie, przeprowadzone w 1995 roku, zmusi³y przywódców Partii Socjalistycznej do odejcia od idei transformacji spo³ecznej na
rzecz stworzenia koalicji tak zwanej lewicy pluralistycznej (la gauche plurielle). Owa idea nie by³a jednak programowym sojuszem wszystkich ugrupowañ lewicy, co potwierdza³ fakt, ¿e Partia Socjalistyczna prowadzi³a rozmowy z ka¿dym z ugrupowañ z osobna. Prowadzone przez Lionela Jospina
negocjacje przynios³y efekt w postaci prawie gotowego gabinetu cieni. Lider socjalistów zaproponowa³ w nim funkcjê ministra spraw wewnêtrznych
J.P. Chevènementowi, ministra rodowiska  Dominique Voynet, a resorty
transportu oraz m³odzie¿y i sportu zaoferowa³ komunistom. Dzie³o jednoczenia lewicy zosta³o jednak przerwane przez skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów. Odby³y siê one w 1997 roku, czyli o rok wczeniej,
ni¿ przewidywano. Pomimo to liderowi Partii Socjalistycznej uda³o siê skonsolidowaæ obóz lewicy i odnieæ wyborcze zwyciêstwo. Autorytet Jospina
oraz jego usilne starania o przetrwanie koalicji, nêkanej ci¹g³ymi wewnêtrznymi konfliktami, przynios³o jednak spodziewany rezultat. Lewica pluralistyczna by³a w historii V Republiki pierwsz¹ lewicow¹ koalicj¹, która przetrwa³a przez ca³y okres 5-letniej kadencji parlamentarnej80.
G³êbokie podzia³y na lewej stronie francuskiej sceny partyjnej, a tak¿e
wewn¹trz samej Partii Socjalistycznej da³y o sobie znaæ na pocz¹tku wyborczego roku 2002. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zmiany polityczne, jakie by³y
konsekwencj¹ wyborów zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych,
socjalici mogli zawdziêczaæ osobie swojego lidera. Z inicjatywy Lionela
Jospina wprowadzono bowiem zmiany w kalendarzu wyborczym, co spowodowa³o, ¿e wybory prezydenckie odby³y siê w pierwszej kolejnoci, czyli
na dwa miesi¹ce przed parlamentarnymi81. Socjalici liczyli zapewne na
zdobycie przez ówczesnego premiera dostatecznej liczby g³osów, umo¿liwiaj¹cej mu rywalizacjê o urz¹d prezydenta w drugiej turze. Scenariusz
taki by³ bardzo prawdopodobny z uwagi na pog³êbienie siê negatywnego
wizerunku Jacquesa Chiraca. Ewentualne zwyciêstwo w drugiej turze
i objêcie urzêdu prezydenta z pewnoci¹ zwiêkszy³oby szanse najsilniejszej
partii lewicy na sukces w wyborach parlamentarnych. Socjalici le oszacowali jednak zagro¿enie, które wynika³o z nadmiernej fragmentaryzacji lewicowego elektoratu. Zaproponowanie zbyt wielu kandydatów przez inne
ugrupowania lewicowe, a tak¿e wzrost poczucia zagro¿enia i nieufnoci do
arabskich imigrantów po zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych spowodowa³y, ¿e Lionel Jospin zosta³ pokonany w pierwszej turze
wyborów przez Jeana-Marie Le Pena.
80
81

A. K n a p p: Parties..., s. 7071.
Ibidem, s. 72.
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Wydaje siê jednak, ¿e po przejciowych trudnociach, paradoksalnie,
sytuacja Partii Socjalistycznej jest obecnie du¿o bardziej korzystna. Szczególnie dobitnie wiadcz¹ o tym wyniki referendum, przeprowadzonego
29 maja 2005 roku w sprawie ratyfikacji Konstytucji Europejskiej. Przy
bardzo wysokiej frekwencji, siêgaj¹cej 70%, za ratyfikacj¹ opowiedzia³o siê
45% Francuzów, natomiast przeciw by³o 55%. Oznacza to klêskê nawo³uj¹cego do g³osowania za obozu rz¹dz¹cego Unii Ruchu Ludowego, a przede
wszystkim osobist¹ pora¿kê prezydenta Jacquesa Chiraca. Odrzucenie
w referendum projektu europejskiej konstytucji nie wiadczy bowiem o rzeczywistej niechêci Francuzów do ratyfikacji tego dokumentu, ale raczej jest
przejawem ich niepokoju o przysz³oæ. Gospodarka francuska rozwija siê
bowiem w doæ wolnym tempie, a bezrobocie w tym kraju przekroczy³o ju¿
10%. Wynik referendum by³ zatem odbiciem nastrojów spo³ecznych i negacj¹ panuj¹cego obecnie uk³adu si³ politycznych. Francuzi najwyraniej oczekuj¹ powrotu do z³otych czasów opiekuñczego pañstwa dobrobytu. I byæ
mo¿e po zmianach personalnych w Partii Socjalistycznej w³anie to ugrupowanie zacznie byæ uto¿samiane z obiecuj¹cym nonikiem zmian82.
Francuska Partia Komunistyczna (PCF)
Francuska Partia Komunistyczna powsta³a 1920 roku w wyniku roz³amu, do jakiego dosz³o w ramach Partii Socjalistycznej na kongresie w Tours. Przyczyn¹ owego podzia³u by³a kwestia ewentualnego przyst¹pienia
tego ugrupowania do III Miêdzynarodówki Komunistycznej. Warto przy
tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e utworzenie Francuskiej Partii Komunistycznej stanowi³o efekt zgodnej decyzji wiêkszoci cz³onków Partii Socjalistycznej. Powstawanie ugrupowañ komunistycznych by³o po I wojnie wiatowej
zjawiskiem charakterystycznym dla wielu pañstw Europy Zachodniej, lecz
nigdzie indziej nie zosta³o ono powo³ane przez zdecydowan¹ wiêkszoæ cz³onków Partii Socjalistycznej.
Natychmiast po utworzeniu nowego ugrupowania przyst¹piono do tworzenia wewnêtrznej struktury partii. Ufundowano j¹ na zasadzie centra82
Nale¿y przypomnieæ, ¿e obecne kierownictwo Partii Socjalistycznej, z pierwszym
sekretarzem François Hollandem, wzywa³o swoich sympatyków do g³osowania za
ratyfikacj¹ projektu Konstytucji Europejskiej. Niewykluczone, ¿e przegrana ugrupowañ wzywaj¹cych do takiego oddania swojego g³osu w referendum bêdzie kosztowa³a
obecnych liderów owych partii utratê ich stanowisk. Lecz pojawienie siê nowego lidera
na czele Partii Socjalistycznej, który by³by w stanie powróciæ do tradycyjnych wartoci
lewicy, mog³oby oznaczaæ spore szanse na zwyciêstwo wyborcze w kolejnych wyborach
parlamentarnych, a mo¿e nawet w prezydenckich. Szerzej na temat sytuacji Partii Socjalistycznej po referendum z 29 maja 2005 r. zob. [http://www.lefigaro.fr/referendum/
20050530.FIG0425.html?202352 (30.05.2005)].
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lizmu demokratycznego, co oznacza³o pionow¹, hierarchiczn¹ konstrukcjê, opieraj¹c¹ siê na rygorystycznej dyscyplinie partyjnej83.
W okresie miêdzywojennym Francuska Partia Komunistyczna odegra³a doæ istotn¹ rolê w procesie tworzenia frontu antyfaszystowskiego.
W uchwale partyjnej konferencji, która mia³a miejsce w Ivry w dniach miêdzy 2326 czerwca 1934 roku, umieszczono zapis, ¿e Partia komunistyczna szczerze d¹¿y do zorganizowania jednolitego frontu walki antyfaszystowskiej84. Wyra¿enie gotowoci do wspó³pracy z socjalistami w tym zakresie przynios³o efekty ju¿ podczas obrad konferencji. W okrêgu Sekwany, a póniej tak¿e na prowincji, dosz³o do zawarcia porozumieñ miêdzy
federacjami w sprawie organizowania wspólnych manifestacji. Ostatecznie pakt o jednoci dzia³ania zosta³ podpisany przez delegatów obydwu
partii 27 lipca 1934 roku85. W ten sposób powo³ano do istnienia tak zwany
Front Ludowy.
Zjednoczenie si³ przyczyni³o siê do zwyciêstwa w wyborach parlamentarnych, które odby³y siê 26 kwietnia i 3 maja 1936 roku86. Jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn, która sk³oni³a wielu Francuzów do oddania g³osu
na ugrupowania Frontu Ludowego, by³o niew¹tpliwie poczucie niepewnoci, zwi¹zane z remilitaryzacj¹ Nadrenii, której Hitler dokona³ w niespe³na
miesi¹c przed pierwsz¹ tur¹ wyborów. Odniesione zwyciêstwo oznacza³o
dla PCF mo¿liwoæ uczestniczenia w koalicji rz¹dowej pod politycznym przywództwem premiera Leona Bluma. Wydarzenia 1936 roku pozwoli³y zatem owej partii na wyjcie z politycznego cienia i przekszta³cenie siê w partiê masow¹ pod kierownictwem Mauricea Thoreza87.
F. P l a t o n e: Les partis..., s. 24.
Historia Francuskiej Partii..., s. 244.
85
3 lipca 1934 r. odby³ siê w Pary¿u wiec, zwo³any przez region partii komunistycznej Pary¿ miasto oraz federacjê Partii Socjalistycznej okrêgu Sekwany, który skupi³
25 tys. osób. W tym samym dniu zosta³o podpisane porozumienie ogólnokrajowe przez
m³odzie¿ komunistyczn¹ i m³odzie¿ socjalistyczn¹. Masowe manifestacje doprowadzi³y do podpisania kolejnych porozumieñ pomiêdzy federacjami obydwu partii (4 lipca
w Pary¿u, a nastêpnie m.in. w Lyonie i Marsylii). 14 lipca dosz³o do spotkania delegacji
partyjnych, podczas którego dyskutowano nad propozycj¹ komunistów. Nastêpnego
dnia Krajowa Rada Partii Socjalistycznej przyjê³a j¹ przewag¹ 3741 g³osów za (przy
336 przeciwnych i 67 wstrzymuj¹cych siê). 27 lipca 1934 r. w ma³ej salce restauracji
Bonvallet, przy bulwarze du Temple, delegaci obu partii (po nowych negocjacjach) podpisali pakt o wspólnym dzia³aniu przeciwko wojnie i faszyzmowi. Szerzej na ten temat
zob. Historia Francuskiej Partii..., s. 249251.
86
W wyniku wyborów do Zgromadzenia Narodowego (licz¹cego wówczas 559 mandatów) Partia Socjalistyczna uzyska³a 149 mandatów, Francuska Partia Komunistyczna  72, natomiast popieraj¹ca dzia³ania Frontu Ludowego Partia Radykalna  109.
Szerzej na ten temat zob.: Historia Francuskiej Partii..., s. 282.
87
F. P l a t o n e: Les partis..., s. 24.
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Dzia³ania antyfaszystowskie, a tak¿e du¿e zas³ugi w zakresie walki
o prawa spo³eczne, nie umo¿liwi³y jednak partii komunistycznej przetrwania na scenie politycznej. 26 wrzenia 1939 roku rz¹d Édouarda Daladiera
wyda³ dekret delegalizuj¹cy Francusk¹ Partiê Komunistyczn¹. Od tej pory
ugrupowanie to dzia³a³o w warunkach konspiracji. W okresie II wojny wiatowej przyczyni³o siê tak¿e w znacznym stopniu do tworzenia francuskiego
ruchu oporu88.
Po zakoñczeniu wojny Francuska Partia Komunistyczna sta³a siê jednym z najsilniejszych ugrupowañ francuskiej sceny politycznej. W owym
czasie mog³a bowiem liczyæ na poparcie oko³o 1/4 elektoratu. Swój sukces
partia zawdziêcza³a g³ównie dwóm czynnikom. Pierwszym z nich by³ fakt
czynnego dzia³ania w czasie wojny, w zakresie organizowania ruchu oporu. Czynnikiem drugim by³a natomiast imponuj¹ca liczebnoæ elektoratu,
któr¹ tworzyli ludzie zaniepokojeni trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ w powojennej Francji. Poczucie niepewnoci i wspomnienia zwi¹zane z dzia³aniami komunistów, podejmowanymi w ramach Frontu Ludowego w zakresie
zagwarantowania praw socjalnych, sk³ania³y wielu Francuzów do oddawania g³osów na to ugrupowanie. Mimo wszystko jednak zimna wojna
i przyjêcie przez Francjê pomocy w ramach planu Marshalla spowodowa³y,
¿e Francuska Partia Komunistyczna zosta³a poddana politycznej izolacji.
I pomimo du¿ej popularnoci, jak¹ cieszy³a siê wród francuskich robotników w okresie wzmo¿onej industrializacji, jej wp³ywy polityczne i znaczenie stale mala³y.
Komunici znaleli siê tak¿e w opozycji do koncepcji genera³a de Gaullea, zwi¹zanej z utworzeniem V Republiki. Szczególnie niekorzystne by³o
dla tego ugrupowania przyjêcie systemu wyborczego, opartego na zasadzie g³osowania wiêkszociowego, przeprowadzanego w dwóch turach. Polityka ugrupowañ demokratycznych, d¹¿¹ca do politycznej izolacji Francuskiej Partii Komunistycznej, praktycznie nie dawa³a im bowiem szans
na rywalizacjê w drugiej turze. Jedyn¹ szans¹ dla komunistów by³a niezwykle trudna w tych warunkach rywalizacja w turze pierwszej89. Lecz
pomimo przyjêcia przez Francjê warunków, zwi¹zanych z udzieleniem jej
pomocy w ramach planu Marshalla, trudno by³o nie dostrzec znacz¹cej roli
PCF na lewej stronie sceny partyjnej. I dlatego mimo nakazu izolowania
tego ugrupowania od jakiegokolwiek wp³ywu na politykê pañstwow¹,
Francuska Partia Komunistyczna wesz³a w sk³ad Krajowej Rady Ruchu Oporu
(CNR), utworzonej w marcu 1943 r. Szerzej na ten temat zob. Historia Francuskiej
Partii..., s. 367382.
89
D.S. B e l l: Parties and democracy in France. Parties under presidentialism. Aldershot 2000, s. 149150.
88

106

Systemy polityczne

wielokrotnie próbowano negocjowaæ z komunistami, a szczególnie przed
drugimi turami wyborów90.
Znaczny spadek popularnoci komunici ponownie odnotowali na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. By³o to zjawisko charakterystyczne
dla wszystkich partii komunistycznych w Europie i wi¹za³o siê z rozpadem
bloku komunistycznego, a tak¿e powa¿nymi przeobra¿eniami struktury
zatrudnienia we francuskim spo³eczeñstwie. Prób¹ ratunku pozycji PCF
na francuskiej scenie politycznej mia³y byæ zmiany personalne i programowe, zapowiedziane podczas XXVIII Kongresu partii, który odby³ siê w 1994
roku. Dotychczasowy przewodnicz¹cy PCF, Georges Marchais, zosta³ zast¹piony przez ma³o znan¹ postaæ Roberta Hue. By³ on zwolennikiem zmiany wizerunku partii, który mia³ siê rzekomo poprawiæ dziêki zmianom
personalnym i odciêciu siê od b³êdów przesz³oci. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e Robert Hue by³ zwolennikiem wspó³pracy z socjalistami. Plany nowego przywódcy komunistów by³y jednak bardzo trudne do zrealizowania,
a szczególnie w zakresie zmian personalnych. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych centralizm demokratyczny by³ bowiem nadal podstawow¹ zasad¹ organizacji wewn¹trzpartyjnej, co w znacznym stopniu utrudnia³o
odwie¿enie sk³adu osobowego tego ugrupowania91.
Rezultaty podejmowanych dzia³añ mo¿na by³o oceniæ doæ szybko na
podstawie wyników wyborów prezydenckich i samorz¹dowych. Zosta³y one
przeprowadzone w 1995 roku i z ca³¹ bezwzglêdnoci¹ wskazywa³y na
mierne efekty realizacji przyjêtej strategii. Kandydatem PCF w wyborach
prezydenckich zosta³ jej lider, Robert Hue. Uzyskany przez niego w pierwszej turze wynik nie by³ dla dzia³aczy partyjnych zadowalaj¹cy. Na Hue
g³osowa³o bowiem 8,64% wyborców, czyli zaledwie o 1,88% osób wiêcej ni¿
na André Laioiniego w 1988 roku. Jeszcze bardziej druzgocz¹ce by³y wyniki wyborów samorz¹dowych, przeprowadzonych w tym samym roku.
W ich wyniku PCF utraci³a swoje wp³ywy w 200 francuskich miastach92.
Kolejne próby utrzymania s³abn¹cej pozycji na scenie politycznej wi¹za³y siê z prowadzeniem negocjacji z mniejszymi ugrupowaniami lewicowymi: parti¹ Zielonych i Ruchem Obywatelskim. Rozmowy te nie mog³y
jednak przynieæ spodziewanych rezultatów. Wymienione ugrupowania mia³y co prawda kilka zbie¿nych punktów programowych, lecz ró¿ni³o je zbyt
wiele pogl¹dów. Tu¿ przed przedterminowymi wyborami parlamentarnyPrzyk³adem takich negocjacji mog¹ byæ rozmowy prowadzone z przedstawicielami Partii Komunistycznej przed drug¹ tur¹ wyborów prezydenckich, przeprowadzonych
w 1965 r. Celem socjalistów by³o wówczas przekonanie komunistów do zmobilizowania
elektoratu i oddania g³osu na wspólnego kandydata lewicy, jakim by³ wówczas F. Mitterrand. Szerzej na ten temat zob. D.S. B e l l: Parties..., s. 153155.
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Ibidem, s. 160.
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mi, przeprowadzonymi w 1997 roku, najwa¿niejszym elementem ³¹cz¹cym
owe partie by³a chêæ wspólnego zjednoczenia si³ przeciwko Frontowi Narodowemu Jeana-Marie Le Pena. Dzieli³y je jednak pogl¹dy na takie sprawy,
jak, zjednoczenie Europy, imigracja czy rozwój róde³ energii atomowej93.
Wynik wyborczy nie by³ zatem zaskakuj¹cy. PCF uzyska³a wówczas 36
mandatów. By³o to trochê wiêcej ni¿ w 1993 roku, kiedy to komunici zdobyli zaledwie 23 mandaty, ale i tak nie stanowi³o to powodu do wielkiej
radoci z odniesionego sukcesu94. Wkrótce po wyborach okaza³o siê tak¿e,
i¿ ugrupowanie to nie jest do koñca wewnêtrznie spójne. Mimo doæ silnej
pozycji przewodnicz¹cego PCF, Roberta Hue, i w tym ugrupowaniu pojawiaæ siê zaczê³y tendencje odrodkowe95.
W 2002 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza
PCF. Roberta Hue zast¹pi³a w pe³nieniu obowi¹zków Marie-Georges Buffet. Owa zmiana nie przyczyni³a siê jednak do znacznego zwiêkszenia
wp³ywów partii na francuskiej scenie politycznej. W ostatnich wyborach
parlamentarnych PCF, w koalicji z republikanami, otrzyma³a zaledwie 22
mandaty w Zgromadzeniu Narodowym96. Oznacza to dysponowanie niewielk¹ liczb¹ 3,6% miejsc w ni¿szej izbie francuskiego parlamentu. To zdecydowanie najs³abszy wynik PCF w ca³ej historii V Republiki i wyranie
wskazuje na powa¿ny kryzys wewnêtrzny tej partii.

Ekolodzy
Pod koniec lat szeædziesi¹tych XX wieku rozwin¹³ siê we Francji ruch
ekologiczny. Jego g³ównym celem by³o zwrócenie uwagi na problemy ochrony rodowiska naturalnego oraz walka przeciwko budowie elektrowni atoIbidem, s. 163.
Dane podane za: [http://francepolitique.free.fr/AN5.htm#l11 (27.05.2005)].
95
PCF podzieli³a siê wówczas nieformalnie na cztery frakcje. Pierwsza z nich skupia³a dzia³aczy wokó³ przewodnicz¹cego Roberta Hue. Liderem drugiej by³ Alain Bocquet  przewodnicz¹cy komunistycznej grupy parlamentarnej, rywal Huea podczas
wyborów na nowego przewodnicz¹cego partii, a tak¿e zdecydowany przeciwnik traktatu z Maastricht. Trzecia frakcja, zdecydowanie mniej antyeuropejska i pozytywnie
nastawiona do koncepcji wspó³pracy z parti¹ Zielonych, skupiona by³a wokó³ Guya
Hermiera (zmar³ w lipcu 2001 r.). Natomiast czwarta frakcja skupia³a siê wokó³ Juliena Draya i jej dzia³alnoæ koncentrowa³a siê na krytyce zbyt liberalnej polityki ekonomicznej we Francji. Szerzej na ten temat zob. D.S. B e l l: Parties..., s. 164.
96
Dane podane za: [http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/comm6.asp
(27.05.2005)].
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mowych. Pierwsze wa¿ne przedsiêwziêcie polityczne ekologów stanowi³o
wysuniêcie w³asnego kandydata w wyborach prezydenckich, które odby³y
siê w 1974 roku. By³ nim René Dumont i w pierwszej turze uzyska³ on 1,32%
g³osów. Od tego czasu ekolodzy przedstawiali wyborcom kolejnych kandydatów w przeprowadzanych we Francji wyborach, lecz do 1989 roku poparcie dla nich nie przekracza³o progu 5% g³osów oddanych w skali kraju. Jednoczenie zaczê³y siê pojawiaæ propozycje sformalizowania udzia³u ekologów we francuskiej polityce przez utworzenie partii politycznej. Ów pomys³
zosta³ zrealizowany w 1984 roku, kiedy to powsta³o ugrupowanie o nazwie
Zieloni, Konfederacja Ekologiczna  Partia ekologiczna97.
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych minionego stulecia nowe ugrupowanie
dobrze wykorzysta³o kryzys zaufania obywateli do partii politycznych, od
lat funkcjonuj¹cych na francuskiej scenie politycznej, i znacznie poszerzy³o grono swoich zwolenników. Elektorat Zielonych stanowili wówczas g³ównie ludzie m³odzi, o doæ wysokiej stopie ¿yciowej. Wzrost znaczenia ekologów na rodzimej scenie politycznej da³ siê zauwa¿yæ po wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w 1989 roku. W ich wyniku ugrupowanie to zdoby³o 10,59% g³osów, co prze³o¿y³o siê na uzyskanie 9 mandatów98. Oznacza³o to, ¿e Zieloni po raz pierwszy uzyskali taki kredyt zaufania francuskich wyborców, który pozwoli³ im na wprowadzenie swoich
deputowanych do Parlamentu Europejskiego99.
Przekszta³cenie ruchu ekologicznego w partiê polityczn¹ nie przebiega³o
jednak bez pewnych komplikacji. Najpowa¿niejszy problem polega³ bowiem
na okreleniu pozycji nowego ugrupowania na francuskiej scenie politycznej, czyli znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy powinno ono sytuowaæ
siê bli¿ej prawicy, czy lewicy. W 1990 roku, wobec niechêci ówczesnego lidera Zielonych, Antoinea Weachtera, do okrelenia kierunku ewolucji partii,
dosz³o do jej roz³amu. Z partii Zielonych wy³oni³o siê ugrupowanie o nazwie Generacja Ekologiczna (Génération Écologie  GE), na której czele
stan¹³ Brice Lalonde100.
Jednak pomimo wewnêtrznych podzia³ów ruch ekologiczny stale zyskiwa³ na popularnoci wród francuskiego elektoratu. Kolejny sukces odniesiono bowiem podczas wyborów regionalnych, które odby³y siê w 1992
roku. W ich wyniku ekolodzy, sumuj¹c g³osy oddane na Zielonych i GeF. P l a t o n e: Les partis..., s. 44.
Dane podane za: [http://francepolitique.free.fr/euro1989.htm (27.05.2005)].
99
Ekologom nie uda³o siê uzyskaæ mandatów w Parlamencie Europejskim ani
w 1979 r. (uzyskali wówczas 4,39% g³osów), ani w 1984 r. (wówczas poparcie dla tego ruchu
spad³o do poziomu 3,37% oddanych g³osów). Dane za: [http://francepolitique.free.fr/euro
1989.htm] oraz [http://francepolitique.free.fr/euro1984.htm (27.05.2005)].
100
F. P l a t o n e: Les partis..., s. 45.
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neracjê Ekologiczn¹, uzyskali 14,6% g³osów101. Nieco s³absze wyniki przynios³y wybory parlamentarne w 1993 roku, w których ekolodzy uzyskali 7,8% g³osów102. Natomiast bardzo s³aby rezultat odnotowano w 1994
roku podczas kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na obydwa ugrupowania zag³osowa³o 574 806 Francuzów, co oznacza³o 2,95%
wszystkich oddanych wówczas g³osów i utratê swojej reprezentacji w tej
instytucji103.
Coraz gorsze wyniki wyborcze spowodowa³y powa¿ny kryzys tej formacji. Nast¹pi³ on w 1994 roku i zaowocowa³ kolejnym roz³amem w partii
Zielonych. W jego wyniku powsta³o trzecie ugrupowanie ekologiczne na
francuskiej scenie politycznej o nazwie Niezale¿ny Ruch Ekologiczny (Mouvement Écologiste Indépendant).
Doæ istotne zmiany w postrzeganiu roli ugrupowañ ekologicznych
nast¹pi³y w 1995 roku. Wi¹za³y siê one w istotny sposób z przeprowadzonymi wówczas wyborami prezydenckimi. Wobec faktu, ¿e nie kandydowali
w nich ani Brice Lalonde, ani Antoine Weachter, wszystkie g³osy zwolenników partii ekologicznych zosta³y oddane na Dominique Voynet (3,32%).
Reprezentowa³a ona nowy nurt, który pojawi³ siê w partii Zielonych i by³
jednoznacznie ukierunkowany na sojusz z lewic¹ lub nawet skrajn¹ lewic¹104. Tak prowadzona polityka doprowadzi³a partiê Zielonych do uczestnictwa we wspólnym froncie lewicy (tzw. lewicy pluralistycznej), skonsolidowanym przed wyborami parlamentarnymi w 1997 roku przez Lionela
Jospina. W ich wyniku ekolodzy uzyskali 8 mandatów w Zgromadzeniu
Narodowym, a Dominique Voynet objê³a urz¹d ministra gospodarki przestrzennej i ochrony rodowiska w rz¹dzie Jospina105.
Znaczenie ugrupowañ ekologicznych na francuskiej scenie politycznej
ponownie zmieni³o siê w 2002 roku, po kolejnych wyborach prezydenckich
i parlamentarnych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e w pierwszej
turze przeprowadzonych trzy lata temu wyborów prezydenckich, po raz
pierwszy wziê³o udzia³ 2 kandydatów, reprezentuj¹cych ruchy ekologiczne. Byli nimi Noël Memère i Corinne Lepage106. W sumie otrzymali oni 7,13%
Najwiecej g³osów oddano na ekologów w regionie Nord Pas-de-Calais. Por. [http://
francepolitique.free.fr/regionales1992.htm (27.05.2005)].
102
F. P l a t o n e: Les partis..., s. 45.
103
Dane podane za: [http://francepolitique.free.fr/euro1994.htm (28.05.2005)].
104
F. P l a t o n e: Les partis..., s. 45.
105
Szerzej na ten temat zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 87.
106
Noël Memère reprezentowa³ partiê Zielonych i na jego kandydaturê zag³osowa³
1 495 724 osoby, co równa³o siê 5,25% wszystkich oddanych g³osów. Natomiast na Corinne Lepage, reprezentuj¹c¹ prawicow¹ partiê ekologiczn¹, o nazwie Obywatelstwo,
Dzia³anie, Partycypacja na rzecz 21 Wieku (Citoyenneté, Action, Participation pour le
101
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wszystkich wa¿nie oddanych wówczas g³osów. Du¿o s³abszy rezultat przynios³y wybory parlamentarne, które umo¿liwi³y Zielonym wprowadzenie
do izby ni¿szej francuskiego parlamentu tylko 3 deputowanych107.
Wydaje siê, ¿e partie ekologiczne bêd¹ mia³y szansê odegrania pewnej
roli na francuskiej scenie politycznej. Jest to szczególnie prawdopodobne
w obliczu powa¿nego kryzysu, jaki prze¿ywaj¹ obecnie tradycyjne ugrupowania dzia³aj¹ce i rywalizuj¹ce o w³adzê przez ca³y okres istnienia
V Republiki. Warunkiem koniecznym, który bezwzglêdnie nale¿a³oby spe³niæ, aby taki sukces by³ mo¿liwy, bêdzie jednak zjednoczenie si³ i jednoznaczne okrelenie pozycji ugrupowañ ekologicznych na francuskiej scenie partyjnej. W dniu dzisiejszym dzia³a na niej bowiem kilka ugrupowañ
ekologicznych, które lokuj¹ siê w bardzo ró¿nych jej zakamarkach. Do ugrupowañ ekologicznej prawicy mo¿na zaliczyæ partiê Obywatelstwo, Dzia³anie, Partycypacja na rzecz XXI Wieku (Citoyenneté, Action, Participation pour le 21e siècle  CAP 21), Generacjê Ekologiczn¹ (GE) oraz (Noveaux Écologistes de Rassemblement Nature et Animaux  NERNA). Na skrajnej lewicy mo¿na znaleæ ugrupowanie o nazwie Alternatywici (Les Alternatifs), które opiera swoje za³o¿enia programowe na takich has³ach, jak
solidarnoæ, ekologia czy feminizm. W koñcu na francuskiej scenie politycznej funkcjonuj¹ jeszcze 2 inne ugrupowania ekologiczne  Konfederacja Niezale¿nych Ekologów (Confédération des Écologistes Indépendants 
CEI) oraz Ruch Niezale¿nych Ekologów (Mouvement Écologiste Indépendant  MEI)  które opieraj¹ swoje za³o¿enia programowe na typowych
has³ach ekologicznych (ochrona rodowiska naturalnego, obrona praw zwierz¹t, zakaz budowy elektrowni atomowych etc.), lecz same nie chc¹ byæ kojarzone ani z prawic¹, ani z lewic¹108.
Radykalna Partia Lewicy (PRG)
Ruch radyka³ów ma we Francji bardzo du¿e tradycje i nale¿y do najstarszych nurtów dzia³aj¹cych na francuskiej scenie politycznej. Za pocz¹21e siècle  CAP 21) zag³osowa³o 535 837 Francuzów, czyli 1,88% wyborców. Dane podane za: [http://francepolitique.free.fr/PV.htm (28.05.2005)].
107
Deputowanymi, reprezentuj¹cymi partiê Zielonych i zasiadaj¹cymi w Zgromadzeniu Narodowym po wyborach przeprowadzonych w 2002 r. s¹: Martine Billard, Yves
Cochet i Noël Memère. Zob. [http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/groupe-04.asp#P45_27698 (28.05.2005)].
108
Szerzej na ten temat zob. [http://cei-msr.com/vision_generale/vision_generale
_acc.html (28.05.2005)], [http://www.alternatifs.org/quisont/index_manifeste.html
(28.05.2005)], [http://www.mei-fr.org/textes_fondateurs.php#5 (28.05.2005)], [http://
www.nerna.com/ (28.05.2005)], [http://francepolitique.free.fr/PV.htm (28.05.2005)].
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tek jego formalnego dzia³ania przyjmuje siê rok 1901, kiedy to z po³¹czenia
ró¿nych komitetów, stowarzyszeñ i ló¿ masoñskich powsta³a Republikañska Partia Radykalna i Radykalno-Socjalistyczna (Parti Républicain Radical et Radical-Socialiste). Podstawowe za³o¿enia programowe opiera³y siê
na takich elementach, jak utrzymanie republikañskiej formy pañstwa, zagwarantowanie podstawowych praw obywatelskich (w tym przede wszystkim wprowadzenie zasady powszechnoci g³osowania109), racjonalizm i antyklerykalizm.
Radykalna Partia Lewicy w okresie III Republiki odegra³a bardzo du¿¹
rolê w zakresie umacniania republikañskiej formy pañstwa i obrony praw
posiadaczy drobnej w³asnoci. Do wybuchu II wojny wiatowej republikanie byli doæ elastycznym ugrupowaniem centrowym i zawierali sojusze
polityczne zarówno z partiami prawicy, jak i okresowo tak¿e z socjalistami
czy komunistami110.
Po wojnie radyka³owie wznowili swoj¹ dzia³alnoæ polityczn¹ pod nazw¹ Zgromadzenie Lewicowych Republikanów (Le Rassemblement des
Gauches Républicaines  RGR). Nie osi¹gali wówczas jednak spektakularnych sukcesów. Poziom poparcia wyborców dla tego ugrupowania nie przekracza³ 10% oddawanych g³osów. Mimo wszystko radyka³owie stali siê doæ
wa¿nym ugrupowaniem centrowym, stanowi¹c swoisty jêzyczek u wagi.
Obrona laickiego charakteru pañstwa przybli¿a³a ich do ugrupowañ lewicowych, natomiast swoisty konserwatyzm w zakresie pogl¹dów, dotycz¹cych spraw socjalnych, u³atwia³ negocjacje z prawic¹111.
Wraz z nastaniem V Republiki jeszcze bardziej zmniejszy³y siê wp³ywy
radyka³ów na francuskiej scenie partyjnej. Po raz kolejny zaczêto tak¿e
zastanawiaæ siê nad okreleniem swojej pozycji pomiêdzy praw¹ i lew¹
stron¹ sceny politycznej. Pod koniec lat szeædziesi¹tych partia radyka³ów
wesz³a w sojusz z socjalistami w ramach Lewicowej Federacji Demokratycznej i Socjalistycznej (La Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste  FGDS). Lecz ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych (19711975), po
objêciu funkcji przewodnicz¹cego partii przez Jeana-Jacquesa Servan-Schrelbera, zaczêto zwracaæ siê ku prawicy. Wynikiem przyjêcia takiej orientacji by³o uczestniczenie radyka³ów wraz z Centrum Demokratycznym (Centre Démocrate), w utworzeniu Ruchu Reformatorskiego (Mouvement Réformateur). Jego g³ównym zadaniem mia³o byæ stworzenie silnego ugrupowania centrowego, lecz realizacja owych planów nie powiod³a siê112.
109
Nale¿y w tym miejscu wyranie podkreliæ, ¿e partia radyka³ów walczy³a wówczas jedynie o prawo powszechnego g³osowania dla mê¿czyzn.
110
F. P l a t o n e: Les partis..., s. 30.
111
Ibidem, s. 31.
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Ibidem.
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W tym samym czasie, kiedy wewn¹trzpartyjni zwolennicy Jeana-Jacquesa Servan-Schrelbera d¹¿yli do zbudowania ugrupowania centrowego, w partii radykalnej coraz bardziej widoczna by³a frakcja zorientowana na wspó³pracê z lewic¹. W 1972 roku poparli oni ideê realizacji programu, przedstawionego przez komunistów i socjalistów, co doprowadzi³o
do roz³amu w partii. Grupa, która opuci³a RGR, za³o¿y³a pocz¹tkowo ugrupowanie o nazwie Ruch Radykalnej Lewicy Socjalistycznej (Le Mouvement
de la Gauche Radicale Socialiste), a w 1973 roku zmieniono jego nazwê
na Ruch Radyka³ów Lewicy (Le Mouvement des Radicaux de Gauche 
MRG)113.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nowe ugrupowanie od razu sta³o siê satelit¹
Partii Socjalistycznej, która mog³a liczyæ na poparcie radyka³ów szczególnie w drugich turach wyborów. W zamian za to reprezentanci tego ugrupowania zawsze wchodzili w sk³ad rz¹dów, które formowali socjalici po
wyborczych zwyciêstwach. By³o tak w przypadkach utworzenia rz¹dów
w 1981 roku, 1986, 1988 oraz w 1993114.
Kolejny wa¿ny prze³om w dzia³aniu ruchu radyka³ów nast¹pi³ w lutym 1993 roku. Z MRG odszed³ bowiem znany dzia³acz Bernard Tapie. By³
to polityk o ogromnych aspiracjach, który ju¿ rok wczeniej osi¹gn¹³ sukces
w wyborach regionalnych. Wówczas to listy, którym patronowa³, okrelono
mianem Energii Po³udniowej. Radyka³owie, skupieni wokó³ Tapiego, odnieli tak¿e olbrzymi sukces w wyborach do parlamentu Europejskiego,
które przeprowadzono w 1994 roku. Na listy nazwane Radykaln¹ Energi¹ swoje g³osy odda³o 12% wyborców.
Tymczasem radyka³owie, skupieni w MRG wokó³ Jeana François Horya, liczyli na to, ¿e sukces Radykalnej Energii przyczyni siê tak¿e do
wzrostu popularnoci ich ugrupowania. Tak jednak siê nie sta³o. Aby zatem ratowaæ swój wizerunek, postanowiono w listopadzie 1994 roku o zmianie statutu partii oraz jego nazwy. Ruch Radyka³ów Lewicy mia³ siê odt¹d
nazywaæ Radyka³owie (Radical  RAD). Lecz i taki zabieg nie pomóg³
w polepszeniu wizerunku i umocnieniu pozycji na francuskiej scenie politycznej. Wrêcz przeciwnie: zaczêto obserwowaæ wyrany spadek bazy cz³onkowskiej115. Obawiano siê, ¿e mo¿e to oznaczaæ zmierzch tego ugrupowania, lecz wydarzenia koñca 1994 roku niespodziewanie zmieni³y bieg wypadków. Przypuszczano bowiem, ¿e spektakularne sukcesy Bernarda Tapiego bêd¹ oznacza³y dla radyka³ów koniecznoæ skupienia siê wokó³ jego
osoby. Tymczasem 14 grudnia 1994 roku Tapie zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹dowym na karê wiêzienia i piêciu lat pozbawienia praw
Szerzej na ten temat zob. [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm (30.05.2005)].
F. P l a t o n e: Les partis..., s. 28.
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publicznych116. Oznacza³o to praktycznie za³amanie siê jego spektakularnej kariery politycznej.
Wydarzenia koñca 1994 roku stworzy³y radyka³om szansê na odbudowanie swojej pozycji na francuskiej scenie politycznej. Proces ten nastêpowa³ bardzo powoli i wymaga³ dog³êbnych reform w ramach samego ugrupowania117. W 1996 roku po raz kolejny zmieniono nazwê ugrupowania na
Partia Radykalno-Socjalistyczna (Parti Radical-Socialiste  PRS), a w styczniu 1998 roku uczyniono to ponownie i odt¹d partia ta nosi swoj¹ obecn¹
nazwê Radykalna Partia Lewicy (Parti Radical de Gauche  PRG).
Radyka³om powoli udaje siê odbudowywaæ swoj¹ pozycjê na francuskiej scenie partyjnej, choæ przebiega to bardzo powoli. Wyranie widaæ
dzi, ¿e ów nurt przeewoluowa³ w kierunku lewicy. Obecnie dysponuje
7 reprezentantami w Zgromadzeniu Narodowym, a jego przewodnicz¹cym
jest Michel Baylet118.
Prawica
Przygl¹daj¹c siê prawej stronie francuskiej sceny politycznej, i tutaj
mo¿na zaobserwowaæ bardzo wiele dynamicznych zmian. Politycy doæ czêsto zmieniaj¹ nazwy partii, a ugrupowania ³¹cz¹ siê i dziel¹. Praktycznie
przed ka¿dymi wyborami pojawiaj¹ siê nowe konfiguracje partyjne, niejednokrotnie doæ zaskakuj¹ce dla obserwatorów francuskiego ¿ycia politycznego.
Aby zrozumieæ wspó³czesne podzia³y na prawej stronie francuskiej sceny politycznej, warto przypomnieæ XIX-wieczny podzia³ na ugrupowania,
rywalizuj¹ce o wp³ywy z republikañskimi libera³ami. Pierwsze skrzyd³o
okrelane by³o jako ultraprawica i skupia³o w swoich szeregach zwolenników przedrewolucyjnego porz¹dku, lojalnych wobec monarchii Burbonów i zdecydowanych przeciwników wartoci republikañskich. Druga frakcja okrelana by³a mianem prawicy orleañskiej i skupia³a zwolenników
brytyjskiej koncepcji monarchii konstytucyjnej, otwartej na kompromis
z umiarkowanymi republikanami, w celu obrony istniej¹cego porz¹dku
Szerzej na ten temat zob. [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm (30.05.2005)].
O koniecznoci zmian wiadczy³y m.in. notowania partii, jakie obserwowano
przed wyborami prezydenckimi w 1995 r. Pocz¹tkowo kandydatem Radyka³ów w tych
wyborach mia³ byæ jej przewodnicz¹cy, Jean François Hory, ale w przedwyborczych
sonda¿ach wolê poparcia tej kandydatury deklarowa³o mniej ni¿ 1% Francuzów. Ostatecznie ju¿ w pierwszej turze Radyka³owie zdecydowali siê na poparcie kandydatury
Lionela Jospina. Szerzej na ten temat zob.: [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm
(30.05.2005)].
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Szerzej na ten temat zob. [http://francepolitique.free.fr/PPRG.htm (30.05.2005)].
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i w³asnoci. Natomiast trzecie skrzyd³o nazwano prawic¹ bonapartystyczn¹. Jej reprezentanci byli zwolennikami silnego pañstwa i asertywnoci
w polityce zagranicznej. Popierali tak¿e rz¹dy silnego przywódcy, wyposa¿onego w szeroki zakres kompetencji119.
Przedstawiona typologia pozwala na zrozumienie podzia³ów na francuskiej prawicy w okresie trwania V Republiki. Zgodnie z jej za³o¿eniami
mo¿na stwierdziæ, ¿e ruch gaullistowski to kontynuator tradycji umiarkowanych bonapartystów. W jego ramach brak jednak homogenicznoci. Mo¿na
odnaleæ tu bowiem zarówno konserwatystów, ekonomicznych libera³ów,
jak i dzia³aczy o pogl¹dach niemal lewicowych.
Nie-gaullistowska umiarkowana prawica, skupiona w latach 19781998
w ramach Unii na rzecz Demokracji Francuskiej, kontynuowa³a tradycje
prawicy orleañskiej. Lecz i w ramach tej frakcji trudno by³o o spójnoæ.
Jej dzia³acze opierali siê bowiem na za³o¿eniach charakterystycznych b¹d
to dla konserwatystów, b¹d dla chadeków, lub te¿ typowych dla radyka³ów.
Natomiast ekstremici ze wspó³czesnej skrajnej prawicy s¹ spadkobiercami frakcji ultraprawicowej120. Lecz i ten nurt wyranie jest wewnêtrznie podzielony. Mo¿na odnaleæ tu katolickich fundamentalistów i ateistów,
nostalgicznych zwolenników powrotu do autorytarnych rz¹dów Vichy
i postmodernistycznych populistów, a ponadto ekonomicznych libera³ów oraz
prawdziwych faszystów121.
W okresie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku najwa¿niejszymi ugrupowaniami na prawej stronie francuskiej sceny politycznej by³y Unia na rzecz
Demokracji Francuskiej (Union pour la Démocratie Française  UDF) oraz
Zgromadzenie na rzecz Republiki (Rassemblement pour la République 
RPR). Pomimo zachowywania przez nie organizacyjnej odrêbnoci, mo¿na
by³o obserwowaæ postêpuj¹ce zbli¿enie ideowo-programowe obu formacji122.
Zasadniczy prze³om nast¹pi³ jednak w 2002 roku, przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Francuska prawica zjednoczy³a wówczas si³y,
tworz¹c Uniê Ruchu Ludowego (Union pour un Mouvement Populaire 
UMP).

Szerzej na ten temat zob. A. K n a p p: Parties..., s. 74.
Andrew Knapp zaznacza jednak, ¿e zaliczenie Frontu Narodowego Jeana-Marie
Le Pena do grupy spadkobierców frakcji ultraprawicowej mo¿e byæ kwesti¹ dyskusyjn¹. Szerzej na ten temat zob. A. K n a p p: Parties..., s. 74.
121
Ibidem, s. 75.
122
Szerzej na temat zbli¿enia programowego UDF i RPR w okresie lat dziewiêædziesi¹tych zob. Z. M e n d e l: Francja..., s. 85.
119
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Unia Ruchu Ludowego (UMP)

20 wrzenia 1999 roku Michel Barnier (RPR), Jacques Barrot (UDF),
Dominique Perben (RPR) i Jean-Pierre Raffarin (Démocratie Libérale 
DL) za³o¿yli klub Dialog i Inicjatywa. G³ównym celem tego przedsiêwziêcia
mia³o byæ przygotowanie kolejnej w historii V Republiki alternacji w³adzy,
do której mia³o dojæ w wyniku wyborów parlamentarnych w 2002 roku.
Dzia³anie klubu mia³o siê równie¿ przyczyniæ do reelekcji Jacquesa Chiraca na drug¹ kadencjê prezydenck¹123. Inicjatywa spotka³a siê z du¿ym
zainteresowaniem rodowisk prawicowych. Zjednoczenie si³ wydawa³o siê
wówczas bowiem jedyn¹ rozs¹dn¹ strategi¹, daj¹c¹ szansê na pokonanie
w wyborach prezydenckich silnego przywódcy lewicy, Lionela Jospina.
24 listopada 2000 roku Dominique Baudis, szef komitetu redakcyjnego
dziennika Le Figaro, opublikowa³ na ³amach pisma apel do dzia³aczy prawicy, wzywaj¹cy ich do zjednoczenia si³. Pod owym apelem podpisa³o siê 364
parlamentarzystów francuskich, reprezentuj¹cych prawicowe ugrupowania.
Efektem podjêtych wówczas dzia³añ by³o przedstawienie przez Éduarda
Balladura, w dniu 10 stycznia 2001 roku, statutu zjednoczonej partii prawicy.
Mia³a ona nosiæ nazwê Unia na rzecz Reformy (Union pour la Réforme)124.
Trzy dni póniej, z inicjatywy doradcy prezydenta Chiraca, Jérômea
Monoda, w Le Figaro ukaza³ siê kolejny artyku³, zatytu³owany Alternacja we Francji: ku nowemu kontraktowi politycznemu. Pod artyku³em podpisa³o siê 337 parlamentarzystów prawicy, a na francuskiej scenie politycznej pojawi³o siê nowe stowarzyszenie, o nazwie Alternacja 2002125.
Jednoczenie siê obozu prawicy by³o procesem przebiegaj¹cym doæ szybko i skutecznie. Zjawisko to nabra³o jednak szczególnej dynamiki tu¿ przed
pierwsz¹ tur¹ wyborów prezydenckich. 27 lutego 2002 roku przewodnicz¹cy klubu parlamentarnego UDF, Philippe Douste-Blazy, oraz przewodnicz¹cy klubu DL, Jean François Mattei, opublikowali apel wzywaj¹cy do
oddania g³osu w wyborach na Jacquesa Chiraca. Pod tym apelem podpisa³o siê 109 parlamentarzystów, wywodz¹cych siê z obydwu klubów. Warto
przy tym podkreliæ, ¿e byli to politycy reprezentuj¹cy partie konkuruj¹ce
do tej pory na prawej stronie sceny politycznej z prezydenckim Zgromadzeniem na rzecz Republiki.
21 kwietnia 2002 roku przeprowadzona zosta³a pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której Jacques Chirac uzyska³ najlepszy wynik, czyli
19,88% oddanych g³osów. Przewaga nad pozosta³ymi kandydatami by³a
[http://www.dialogue-initiative.com/php-nuke/modules.php?name=News&file
=categories&op=newindex&catid=5 (01.06.2005)].
124
[http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (01.06.2005)].
125
[http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (07.06.2005)].
123
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jednak niewielka, a zaskakuj¹cy wynik, uzyskany przez Jeana-Marie Le
Pena, dodatkowo zmobilizowa³ do dzia³ania polityków prawicy. 23 kwietnia Philippe Douste-Blazy (UDF) og³osi³ utworzenie nowego ugrupowania, zrzeszaj¹cego zwolenników Jacquesa Chiraca, o nazwie Unia na
rzecz Wiêkszoci Prezydenckiej (Union pour la Majorité Présidentielle 
UMP). Nastêpnego dnia decyzjê o przyst¹pieniu do UMP podjê³y RPR i DL.
Strategia po³¹czenia si³ okaza³a siê niezwykle skuteczna. Przyczyni³a siê
ona w du¿ej mierze do wsparcia kandydatury Chiraca w drugiej turze
wyborów prezydenckich i pozwoli³a mu na powtórne zwyciêstwo. Przewaga nad kandydatem Frontu Narodowego by³a olbrzymia, poniewa¿ na ówczesnego prezydenta Francji oddano a¿ 82,21% g³osów.
Zwyciêstwo kandydata UMP w wyborach prezydenckich wp³ynê³o
w znacznym stopniu na wyniki wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych w czerwcu 2002 roku. W ich wyniku nowe ugrupowanie prawicowe,
skupiaj¹ce zwolenników prezydenta Chiraca, uzyska³o ponad 60% mandatów w Zgromadzeniu Narodowym126. Nominacja Jeana-Pierrea Raffarina na stanowisko premiera po³o¿y³a kres 5-letniemu okresowi cohabitation.
Polityczny sukces UMP spowodowa³, ¿e wiele mniejszych ugrupowañ
prawicowych zaczê³o podejmowaæ decyzje o stowarzyszeniu ze zwyciêskim
ugrupowaniem. I tak ju¿ 5 padziernika 2002 roku, na nadzwyczajnym
zjedzie ogólnokrajowym Krajowego Centrum Niezale¿nych i Ch³opów (Centre National des Indépendants et Paysans  CNIP)127, delegaci podjêli decyzjê o stowarzyszeniu z UMP wiêkszoci¹ 87% g³osów128. 9 padziernika 2002
roku tak¹ sam¹ decyzjê podjê³o ugrupowanie o nazwie Forum Stowarzyszonych Republikanów (Forum des Républicains Sociaux)129, a 27 padziernika przy³¹czy³a siê jeszcze Partia Radykalna130.
126
W wyniku przeprowadzonych wyborów rozk³ad mandatów w ramach UMP przedstawia³ siê nastêpuj¹co: deputowani, wchodz¹cy uprzednio w sk³ad RPR, uzyskali 58%
mandatów, UDF 20%, DL 17%, natomiast by³ym cz³onkom mniejszych ugrupowañ
prawicowych przypad³o 5% mandatów. Zob. [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm
(07.06.2005)]. Obecnie UMP dysponuje 363 mandatami w Zgromadzeniu Narodowym.
Zob. [http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/gene11.asp (07.06.2005)].
127
CNIP to prawicowa partia liberalna, która powsta³a w 1951 r., w wyniku po³¹czenia Partii Ch³opskiej (le Parti Paysan) i Krajowego Centrum Niezale¿nych (Centre
National des Indépendants  CNI). Zob. [http://www.cni.asso.fr/Private/Historique1.htm
(14.06.2005)].
128
[http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (14.06.2005)].
129
Forum Stowarzyszonych Republikanów powsta³o w marcu 2001 r. Nadrzêdnym
celem powo³ania owej struktury by³o dzia³anie na rzecz zgromadzenia jak najwiêkszych funduszy, które mia³y byæ przeznaczone na sfinansowanie kampanii prezydenckiej Christine Boutin w 2002 r. Zob. [http://www.frs-online.org/article.php3?id_article=1 (14.06.2005)].
130
Partia Radykalna to jedno z najstarszych ugrupowañ francuskiej sceny politycznej. Zosta³a utworzona na kongresie, który odby³ siê w dniach 2123 czerwca 1901 r.
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Najsilniejsze ugrupowanie francuskiej prawicy nie uniknê³o jednak
pojawienia siê tendencji odrodkowych i wewnêtrznych roz³amów. 17 padziernika 2002 roku 31 deputowanych, wywodz¹cych siê z liberalnego ko³a
cz³onków UMP, utworzy³o pod przywództwem Hervé Novelli i Jeana-Pierrea Gorgesa ugrupowanie o nazwie Reformatorzy (Les Réformateus)131.
Natomiast miesi¹c póniej, 13 listopada, z inicjatywy Alaina Madelina
utworzone zosta³y Ko³a Liberalne (Les Cercles Libéraux)132.
Aby przezwyciê¿yæ takie tendencje i wzmocniæ ugrupowanie zdeklarowanych zwolenników prezydenta Chiraca, postanowiono o dokonaniu wewnêtrznych i zewnêtrznych zmian w partii. Postulaty te wprowadzono
w ¿ycie 17 listopada 2002 roku na kongresie UMP. Przejawem zewnêtrznej
zmiany mia³a byæ nowa nazwa ugrupowania. Zebranym delegatom przedstawiono zatem dwie propozycje: Unia Ruchu Ludowego i Unia Ludowa.
Ostatecznie, przewag¹ 83,73% g³osów do 11,48% zwyciê¿y³a pierwsza opcja.
Sta³o siê tak najprawdopodobniej dlatego, ¿e przyjêcie nowej nazwy nie
wi¹za³o siê ze zmian¹ przyjêtego ju¿ wród elektoratu skrótu  UMP. Na
stanowisko przewodnicz¹cego partii wybrany zosta³ Alain Juppé, za którego kandydatur¹ opowiedzia³o siê a¿ 79,42% g³osuj¹cych delegatów. Cz³onkowie zreformowanej partii chiracowskiej opowiedzieli siê tak¿e za przyjêciem nowego statutu (94,86% g³osów) i regulaminu wewnêtrznego (93,89%
g³osów)133.
Radoæ z sukcesu nie trwa³a jednak d³ugo. W po³owie 2004 roku politykom UMP przysz³o zmierzyæ siê z kolejnym, wielkim kryzysem, zwi¹zanym z g³on¹ afer¹ polityczn¹. 16 lipca bowiem Alain Juppé z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego partii po tym, jak zosta³ skazany wyrokiem s¹du za wspó³uczestnictwo w fikcyjnym zatrudnianiu pracowników w strukturach partii RPR134. Polityczna kompromitacja bardzo
negatywnie wp³ynê³a na wizerunek partii rz¹dz¹cej, tym bardziej ¿e jednoczenie zaczê³y nawarstwiaæ siê inne problemy o charakterze spo³ecznym i gospodarczym.
i nosi³a wówczas nazwê Partii Republikañskich Radyka³ów i Radykalnych Socjalistów
(Parti Républicain Radical et Radical Socialiste). Szerzej na temat genezy i ewolucji
programowej Partii Radykalnej zob. [http://www.partiradical.net/pages/nous-connaitre/
histoire3.asp (17.06.2005)].
131
Szerzej na temat powstania ugrupowania Reformatorów i ich ewolucji programowej zob. [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm oraz http://www.lesreformateurs.com/index.php (17.06.2005)].
132
Szerzej na temat powstania ugrupowania Kó³ Liberalnych i ich ewolucji programowej zob. [http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm oraz http://www.cerclesliberaux.com/ (17.06.2005)].
133
[http://francepolitique.free.fr/PUMP.htm (17.06.2005)].
134
Ibidem.
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28 listopada 2004 roku nowym przewodnicz¹cym partii zosta³ wybrany Nicolas Sarkozy, którego popar³o 85,09% g³osuj¹cych cz³onków partii.
M³ody i dynamiczny lider od razu zyska³ du¿¹ popularnoæ wród potencjalnego elektoratu i sta³ siê najpowa¿niejszym konkurentem dla Jacquesa Chiraca w ramach tego samego ugrupowania. Sarkozy straci³ jednak
na popularnoci, kiedy w czasie trwania zamieszek na przedmieciach najwiêkszych miast francuskich, pod koniec 2005 roku, w obel¿ywy sposób wypowiedzia³ siê na temat mieszkañców najbiedniejszych dzielnic. Pogardliwa wypowied w ustach ministra spraw wewnêtrznych spowodowa³a
znaczny spadek jego popularnoci. Doprowadzi³o to jednak do istotnego wzrostu poparcia, którym Francuzi obdarzyli urzêduj¹cego premiera Dominiquea de Villepina. Najprawdopodobniej obydwaj politycy bêd¹ najpowa¿niejszymi kontrkandydatami w stosunku do urzêduj¹cego prezydenta Francji podczas kolejnych wyborów na ten urz¹d, planowanych na 2007 rok.
Tak¹ tezê potwierdzaj¹  jak siê wydaje  równie¿ wydarzenia, maj¹ce
miejsce po referendum, przeprowadzonym we Francji 29 maja 2005 roku,
w sprawie ratyfikacji traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê Europejsk¹.
55% obywateli wypowiedzia³o siê w nim przeciw akceptacji owego dokumentu135. Jak jednak wskazuj¹ liczne ród³a, nie by³ to sprzeciw wobec traktatu, a raczej odrzucenie polityki ugrupowania rz¹dz¹cego, czyli chiracowskiej UMP. Wzrost bezrobocia do poziomu 10% i doæ liberalny kurs w polityce gospodarczej, prezentowany przez t¹ partiê, jest wyranie odrzucany
przez francuski elektorat. Bardzo prawdopodobny staje siê zatem kolejny
roz³am na francuskiej prawicy, o ile nie zdo³a siê ona skonsolidowaæ wokó³
Nicolasa Sarkozyego lub Dominiquea de Villepin.
Front Narodowy
Front Narodowy powsta³ 5 padziernika 1972 roku z inicjatywy przywódców Nowego Porz¹dku (Ordre Nouveau  ON)  François Duprata,
François Brigneau i Alaina Roberta. By³a to kolejna próba zjednoczenia
ugrupowañ politycznych, kontynuuj¹cych tradycjê nacjonalistycznej prawicy okresu powojennego. Na czele nowego ugrupowania stan¹³ by³y dzia³acz ekstremistycznych stowarzyszeñ studenckich i zdeklarowany antykomunista  Jean-Marie Le Pen136.
Pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e istnienie spójnego i zjednoczonego ugrupowania skrajnej prawicy jest prawie niemo¿liwe. Przywódcy ON mieli boSzerzej na ten temat zob. [http://www.lefigaro.fr/referendum/20050530.FIG
0395.html?103457 (30.05.2005)].
136
Szerzej na temat skrajnej prawicy we Francji po 1945 roku i genezy Frontu Narodowego zob. R. K i l a r: Francuski Front Narodowy. Kraków 2001, s. 1128.
135
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wiem nadziejê na personalne zdominowanie nowej partii i narzucenie jej
w³asnej taktyki politycznej. Na drodze do realizacji takiej wizji stanê³y jednak polityczne ambicje Jeana-Marie Le Pena. Sta³o siê to przyczyn¹ pierwszego roz³amu w partii, do jakiego dosz³o po wyborach parlamentarnych,
przeprowadzonych w 1973 roku. Ra¿¹co niski wynik (0,5% oddanych g³osów) sta³ siê rzekom¹ przyczyn¹ odejcia bardziej radykalnej grupy dzia³aczy, którzy utworzyli Grupê Dzia³ania M³odzie¿y (Groupe Action Jeunesse
 GAJ). Natomiast w 1974 roku, po delegalizacji ON za dzia³alnoæ bojówkarsk¹, Alain Robert i François Brigneau za³o¿yli nowe ugrupowanie
o nazwie Partia Nowych Si³ (Parti des Forces Nouvelles  PFN). By³o ono
najpowa¿niejszym rywalem dla Frontu Narodowego na skrajnej prawicy
a¿ do 1981 roku. Wtedy to obydwa ugrupowania ponios³y druzgocz¹c¹ klêskê wyborcz¹. Przyczyni³a siê ona do znikniêcia PFN z francuskiej sceny
politycznej, co da³o Frontowi Narodowemu szansê na odbudowê si³ i pierwsze sukcesy wyborcze137.
Pierwszy znacz¹cy sukces ugrupowanie to odnios³o w 1984 roku podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku uzyskano 2 mln
g³osów (11%), co prze³o¿y³o siê na 10 mandatów138. Dla polityków tego ugrupowania wa¿niejsze jednak by³o zaistnienie w narodowych organach
przedstawicielskich, a przede wszystkim we francuskim parlamencie. By³o
to jednak bardzo trudne, gdy¿ przyjêty system wyborczy umo¿liwia³ ugrupowaniom du¿o wiêkszym izolacjê polityczn¹ Frontu Narodowego, szczególnie w drugiej turze wyborów139. Nadziej¹ dla tej partii okaza³a siê jednak zmiana ordynacji wyborczej, której dokonano w lipcu 1985 roku. Przyjêcie zasady proporcjonalnoci w wyborach do Zgromadzenia Narodowego
w znacznym stopniu zwiêkszy³o szansê ugrupowania Jeana-Marie Le Pena
na uzyskanie dobrego wyniku. Ostatecznie swoje g³osy odda³o na tê partiê
2 705 336 Francuzów (9,65% poparcia), a jej przedstawiciele uzyskali
35 mandatów w izbie ni¿szej parlamentu140.
Rok 1988 przyniós³ du¿y sukces osobisty Jeanowi-Marie Le Penowi. Po
raz kolejny przyst¹pi³ on bowiem do wyborów prezydenckich141. Kampania
Ibidem, s. 2628.
Wiêkszy sukces po 1945 r. skrajna prawica odnios³a tylko raz, w wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych w 1956 r. Na Uniê Obrony Kupców i Rzemielników
(UDCA) zag³osowa³o wówczas 2,5 mln wyborców. Zob. R. K i l a r: Francuski Front...,
s. 30.
139
Nale¿y przypomnieæ, ¿e obowi¹zywa³ wówczas system wiêkszociowy, z zastosowaniem zasady wiêkszoci bezwzglêdnej w pierwszej turze.
140
Dane podane za: D.S. B e l l: Parties and democracy in France..., s. 131.
141
Le Pen po raz pierwszy wzi¹³ udzia³ w wyborach prezydenckich w 1974 r., ale
wówczas uzyska³ zaledwie 0,75% poparcia. Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PR74.
htm (17.03.2005)].
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wyborcza lidera Frontu Narodowego skupi³a siê wokó³ trzech hase³: imigracji, braku bezpieczeñstwa i bezrobocia142. By³a ona tak skuteczna, ¿e
pozwoli³a na osi¹gniêcie w pierwszej turze imponuj¹cego wyniku 14,48%
g³osów. Oznacza³o to, ¿e Le Pena popar³o zaledwie 5,5% wyborców mniej,
ni¿ najpowa¿niejszego rywala Mitterranda, Jacquesa Chiraca.
W 1988 roku przeprowadzono tak¿e kolejne wybory parlamentarne,
ale powrót do systemu wiêkszociowego nie wró¿y³ powtórki poprzedniego
sukcesu. Co prawda, na kandydatów Frontu Narodowego swoje g³osy odda³o 9,6% wyborców, to jednak drastycznie zmniejszy³a siê reprezentacja
tego ugrupowania w Zgromadzeniu Narodowym  z 35 mandatów do 1143.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku nast¹pi³o wyrane zaostrzenie radykalnego kursu w polityce Frontu Narodowego. Zjawisko to
by³o nastêpstwem wzrostu antyeuropejskich nastrojów we Francji. Przybra³y one na sile po referendum, przeprowadzonym 20 wrzenia 1992 roku,
w sprawie akceptacji traktatu powo³uj¹cego do ¿ycia Uniê Europejsk¹144.
Na konwencji partyjnej, w listopadzie 1992 roku, przyjêto nowy program.
Zosta³ on zatytu³owany 300 dzia³añ na rzecz odrodzenia Francji i obejmowa³ wiele postulatów o charakterze antyeuropejskim i prosocjalnym.
W tym samym roku nast¹pi³o tak¿e odrodzenie idei nacjonalistycznych na
prawej stronie sceny politycznej. Przyjêcie nowej taktyki spowodowa³o nieznaczny, ale doæ widoczny wzrost popularnoci tego ugrupowania. W kolejnych wyborach do Zgromadzenia Narodowego partia Le Pena uzyska³a
12,4% poparcia w pierwszej turze, choæ nie uda³o jej siê zdobyæ nawet
1 mandatu. Wzrost notowañ swojej partii na rynku wyborczym lider skrajnej prawicy odczu³ tak¿e podczas kolejnych wyborów prezydenckich w 1995
roku, kiedy to uzyska³ 15% g³osów i czwarty wynik w pierwszej turze145.
Tak wysokie poparcie utrzymano a¿ do wyborów parlamentarnych, które
odby³y siê dwa lata póniej. Front Narodowy uzyska³ w nich 14,9% g³osów,
lecz tylko 1 mandat. Spowodowa³o to po raz kolejny ostr¹ krytykê obowi¹zuj¹cego systemu wyborczego146.
R. K i l a r: Francuski Front..., s. 35.
Ibidem, s. 37.
144
Warto przypomnieæ, ¿e w francuskim prawie nie przewidywano koniecznoci przeprowadzenia referendum w sprawie przyjêcia traktatu z Maastricht. Zgromadzenie
Narodowe ratyfikowa³o zatem ten dokument znacz¹c¹ wiêkszoci¹ g³osów. Jednak¿e
spore naciski spo³eczne, a przede wszystkim odrzucenie traktatu w referendum przez
Duñczyków (czerwiec 1992 r.) spowodowa³o, ¿e prezydent Mitterrand zdecydowa³ siê
na przeprowadzenie g³osowania w tej sprawie równie¿ we Francji. W referendum, które
odby³o siê 20 wrzenia 1992 r., decyzjê o utworzeniu Unii Europejskiej zaakceptowa³o
zaledwie 51% obywateli tego kraju. Szerzej na ten temat zob. R. K i l a r: Francuski
Front..., s. 43.
145
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PR95.htm (17.03.2005)].
146
Szerzej na ten temat zob. R. K i l a r: Francuski Front..., s. 4348.
142
143
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Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych mia³ miejsce drugi powa¿ny kryzys
na skrajnej prawicy. By³ on zwi¹zany z pozbawieniem Le Pena immunitetu deputowanego europejskiego. Wydarzenie to mia³o miejsce w padzierniku 1998 roku i by³o zwi¹zane z kontrowersyjnymi wypowiedziami lidera
Frontu Narodowego, neguj¹cymi Holocaust. W tym samym czasie francuski s¹d postanowi³ o pozbawieniu Le Pena praw politycznych na okres dwóch
lat, za u¿ycie przemocy fizycznej wobec kandydatki Partii Socjalistycznej
podczas kampanii wyborczej do parlamentu. Utrata prawa wybieralnoci
przez dotychczasowego lidera spowodowa³a ujawnienie ambicji politycznych przez Brunona Mégreta. Konflikt z Le Penem doprowadzi³ do rozpadu partii i utworzenia przez zwolenników Mégreta nowego ugrupowania o nazwie Ruch Narodowy (Mouvement Nationale  MN)147.
Le Pen nie zrezygnowa³ jednak z rywalizacji politycznej, czego najlepszym dowodem by³y wybory prezydenckie w 2002 roku. Wobec rozdrobnienia lewicy i coraz silniejszej krytyki ugrupowañ prawicowych, a tak¿e
w obliczu poczucia zagro¿enia, spowodowanego atakami terrorystycznymi, wzros³o poparcie dla programu politycznego, proponowanego przez Front
Narodowy. Dowodem na poparcie tej tezy by³y wyniki g³osowania w pierwszej turze. Przywódca Frontu Narodowego pokona w nich urzêduj¹cego
premiera i podj¹³ rywalizacjê z ówczesnym prezydentem w drugiej turze148.
Wzrost niepokojów spo³ecznych, zwi¹zanych z nierozwi¹zanym problemem imigracji, wzrastaj¹cym bezrobociem i wynikaj¹cym st¹d poczuciem zagro¿enia pozwala przypuszczaæ, ¿e popularnoæ za³o¿eñ programowych Frontu Narodowego w spo³eczeñstwie francuskim bêdzie wzrastaæ.
W sytuacji zagro¿enia bowiem, program bêd¹cy swoistym synkretyzmem
antydemokratyzmu, demagogii, szowinizmu, rasizmu i ksenofobii oraz populizmu149 zazwyczaj trafia na bardzo podatny grunt.

Wnioski
Francuski system partyjny wykazuje bardzo du¿¹ dynamikê zmian.
Na taki stan rzeczy sk³ada siê wiele czynników. Do najwa¿niejszych z nich
mo¿na z pewnoci¹ zaliczyæ burzliw¹ historiê francuskiego republikanizmu, specyfikê ewolucji systemu partyjnego, a nade wszystko przyjêcie rozwi¹zañ charakterystycznych dla systemu semiprezydenckiego oraz nada147
148
149

Ibidem, s. 5052.
Dane za: [http://francepolitique.free.fr/PR02.htm (17.03.2005)].
Z. M e n d e l: Francja..., s. 88.
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nie specyficznego kszta³tu ordynacjom wyborczym do Zgromadzenia Narodowego i na urz¹d prezydenta. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania
systemu partyjnego pozostaje tak¿e struktura spo³eczeñstwa francuskiego. Brak koncepcji dotycz¹cej mo¿liwoci najbardziej optymalnego rozwi¹zania problemów postkolonializmu po³o¿y³ kres IV Republice, ale i po roku
1958 nie znaleziono rozs¹dnego wyjcia z sytuacji. Problem niezintegrowanych imigrantów oraz wi¹¿¹ce siê z tym poczucie zagro¿enia, sprzyja
uaktywnianiu siê nastrojów radykalnych. W praktyce oznacza to spadek
zaufania do wiêkszoci ugrupowañ politycznych, funkcjonuj¹cych na francuskiej scenie od lat, a zwiêksza popularnoæ ugrupowañ ekstremistycznych. Europejscy Francuzi, poszukuj¹cy nowego modelu funkcjonowania
spo³eczeñstwa postindustrialnego oraz wielokulturowego, alergicznie reaguj¹ tak¿e na proces integracji europejskiej. Wieloæ tych problemów pozwala przypuszczaæ, ¿e w najbli¿szym czasie mog¹ pojawiaæ siê nowe, wp³ywowe ugrupowania w ramach obydwu bloków francuskiej sceny partyjnej.
Propozycje dla potencjalnych wyborców mog¹ zacz¹æ przedstawiaæ nowi,
wyrazici politycy. Za³o¿enie takie wydaje siê bardzo prawdopodobne
szczególnie w obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów prezydenckich. Rywalizacja polityczna o ów kluczowy urz¹d w systemie semiprezydenckim zawsze
bowiem powoduje znaczne zmiany na francuskiej scenie partyjnej.

Andrzej Bisztyga

System partyjny Republiki Irlandii

Wprowadzenie
Proces kszta³towania siê fundamentów wspó³czesnego systemu partyjnego Irlandii rozpocz¹³ siê wraz z odzyskaniem przez Irlandiê niepodleg³oci, to znaczy w konsekwencji zawarcia 6 grudnia 1921 roku angielsko-irlandzkiego traktatu, na którego mocy powo³ano do ¿ycia Wolne Pañstwo
Irlandzkie (Saorstat Eireann). W momencie uzyskania niepodleg³oci i konstytucyjnego statusu dominium w ramach Wspólnoty Brytyjskiej Irlandia
mia³a ju¿ jednak rozwiniête tradycje walki politycznej o niezale¿noæ od
Wielkiej Brytanii oraz dysponowa³a zastêpem dzia³aczy politycznych
o znacz¹cym dowiadczeniu organizacyjnym i parlamentarnym, zahartowanych w walce  tak¿e na forum brytyjskiego parlamentu  o zaprowadzenie rz¹dów krajowych (Home Rule)1. Dyskryminacyjna polityka brytyjska spowodowa³a, ¿e zasadniczym celem irlandzkiej opozycji w wieku XIX
 obok zrównania praw katolików i protestantów oraz uznania ch³opskich
praw do ziemi  by³o odwo³anie Unii uchwalonej 28 marca 1800 roku przez
obydwie izby irlandzkiego parlamentu, z której zawarciem parlament ten
zosta³ zniesiony, w zamian za co Izba Gmin parlamentu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii zosta³a rozszerzona o 100 irlandzkich cz³onków2.
1
S. G r z y b o w s k i: Historia Irlandii. Wroc³awWarszawaKraków 2003, s. 251
255; S. P o s n e r: Autonomia Irlandii (Home Rule). Warszawa 1913.
2
W akcie Unii przewidywano, ¿e w sk³ad irlandzkiej reprezentacji w Izbie Gmin
wejd¹: po 2 osoby z ka¿dego hrabstwa oraz z Dublina i Corku, po 1 osobie z 31 innych
miast i Kolegium w. Trójcy w Dublinie.
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Irlandzcy cz³onkowie brytyjskiego parlamentu wnieli istotny wk³ad
w rozwój parlamentaryzmu brytyjskiego i parlamentaryzmu w ogóle3,
jednak polityczna walka Irlandczyków o rozlunienie wiêzów z Wielk¹
Brytani¹ oraz o utrzymanie narodowej to¿samoci nie wyczerpywa³a siê
w zmaganiach parlamentarnych i politycznej aktywnoci irlandzkiej Partii Parlamentarnej. Form¹ tej walki by³o tak¿e tworzenie organizacji, których nazwy nie zawsze zdradza³y ich polityczny charakter, ale których
dzia³alnoæ nawet w razie wyst¹pienia tego rodzaju w¹tpliwoci powinna
byæ tak klasyfikowana. Do organizacji takich miêdzy innymi zaliczyæ trzeba: dzia³aj¹ce na rzecz autonomii Irlandii za³o¿one w 1870 roku Stowarzyszenie Rz¹du Krajowego (od 1873 r.  Liga Rz¹dów Krajowych), ch³opsk¹
Ligê Ziemsk¹ (1879 r.), dysponuj¹c¹ polityczno-ekonomicznym programem
Irlandzk¹ Ligê Narodow¹ (1882 r.), inspirowane przez Koció³ katolicki:
Gaelick¹ Asocjacjê Atletyczn¹ (1884 r.) oraz stanowi¹c¹ od³am irlandzko-amerykañskiego Starodawnego Zakonu Hibernian Radê Erynu, stawiaj¹c¹ sobie za cel deanglizacjê irlandzkiego narodu Ligê Gaelick¹ (1893 r.),
sanuj¹ce zubo¿a³¹ irlandzk¹ wie Towarzystwo Organizacji Rolniczej
(1894), akcentuj¹c¹ narodowe tradycje celtyckie Irlandzk¹ Republikañsk¹
Partiê Socjalistyczn¹ (1896 r.), Zjednoczon¹ Partiê Irlandzk¹ (1900 r.),
partiê Sinn Fein (Ouserlves Alone, My Sami) (1905 r.)4, której istnienie
mia³o zasadnicze znaczenie w procesie formowania siê systemu partyjnego
niepodleg³ej Irlandii, paramilitarne organizacje: Irlandzkich Ochotników
(1913 r.), Armiê Obywatelsk¹ (1914 r.) oraz Irlandzk¹ Armiê Republikañsk¹ (1918 r.).
To niekompletne wyliczenie dowodzi, ¿e pó³wiecze poprzedzaj¹ce odzyskanie niepodleg³oci przez Irlandiê by³o czasem urozmaiconej politycznej
aktywnoci Irlandczyków w kontekcie dzia³alnoci partii politycznych oraz
organizacji o quasi-politycznym charakterze. Samo podpisanie traktatu
w 1921 roku by³o nie tylko efektem d³ugotrwa³ych zmagañ o autonomiê,
powstania wielkanocnego w 1916 roku oraz wojny irlandzko-angielskiej
w latach 19191921, ale porednio tak¿e owocem politycznego mylenia
i tradycji kszta³towanych przez te organizacje.
Partie polityczne, które rozwinê³y siê w Wielkiej Brytanii pod koniec
XIX wieku, odzwierciedlaj¹ce spo³eczne i polityczne podzia³y przebiegaj¹ce
przez spo³eczeñstwo metropolii, nigdy nie mia³y wiêkszego zwi¹zku i nie
wywar³y wiêkszego wp³ywu na kszta³t irlandzkiego systemu partyjnego.
Sytuacja polityczna oraz dzia³alnoæ partii politycznych na terenie Irlandii
w okresie poprzedzaj¹cym odzyskanie niepodleg³oci wyklucza³y tak¹ mo¿liwoæ. Uwzglêdniaj¹c ten kontekst, a tak¿e bior¹c pod uwagê fakt, ¿e po3
4

S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 255256.
J.O. O l s s o n, M. S j ö g r e n: Ni¿ nad Irlandi¹. Warszawa 1974, s. 110115.
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dzia³y polityczne i partyjne ukszta³towa³y siê wokó³ materii dotycz¹cych
narodzin narodowej niepodleg³oci, a to: statusu cz³onka Wspólnoty Brytyjskiej, granic i wielkoci pañstwa oraz zagadnieñ konstytucyjnych, nie
mo¿na mówiæ (lub mo¿na mówiæ w bardzo ograniczonym zakresie) o ci¹g³oci sytuacji partyjno-politycznej czy ci¹g³oci modelu systemu partyjnego w Irlandii przed odzyskaniem i po odzyskaniu niepodleg³oci. Przyczyni³o siê do tego tak¿e i to, ¿e partie o profilu narodowym czy nacjonalistycznym, których podstawowym celem by³a walka o odzyskanie niepodleg³oci,
a taka sytuacja mia³a miejsce w Irlandii, czêsto nie umia³y sprostaæ wymogom zmieniaj¹cej siê sytuacji i niesionym przez przeobra¿enia wyzwaniom
oraz napiêciom wewn¹trzpartyjnym5.
Partie rozpada³y siê i znika³y z politycznej sceny. Jedynie za³o¿ona
w 1912 roku Partia Pracy, nieakcentuj¹ca materii niepodleg³ociowych,
a koncentruj¹ca siê w swym programie na zagadnieniach socjalno-ekonomicznych, umia³a przetrwaæ czas przemian zwi¹zanych z odzyskaniem niepodleg³oci i znalaz³a sobie miejsce w nowo powsta³ym systemie partyjnym
niepodleg³ej Irlandii6, który ustabilizowa³ siê w koñcu lat dwudziestych XX
wieku, chocia¿ i ona nie uniknê³a pewnej rekonstrukcji, zw³aszcza w wyniku powstania wielkanocnego w 1916 roku. Reasumuj¹c, o istnieniu irlandzkiego systemu partyjnego mo¿emy mówiæ jedynie w kontekcie Irlandii niepodleg³ej, to znaczy od momentu odzyskania niepodleg³oci, co nie oznacza, ¿e idee i programy okresu przedniepodleg³ociowego nie odcisnê³y na
tym systemie swego piêtna.

Formowanie siê i rozwój systemu partyjnego
Ugrupowaniem politycznym, które w momencie podpisania traktatu nie
mia³o powa¿niejszej konkurencji na irlandzkiej scenie politycznej, by³a partia
Sinn Fein. Na jej szczególn¹ pozycjê z³o¿y³o siê kilka przyczyn. Partii Sinn
Fein, pomimo ¿e nie wziê³a udzia³u w powstaniu wielkanocnym, powstanie
to przynios³o najwiêksze korzyci. Sinn Fein ustami swego lidera Arthura
Griffitha potêpi³a powstanie, krytykuj¹c jego republikañskie oblicze. Tym
bardziej fakt jego uwiêzienia przez Brytyjczyków w ramach popowstaniowych represji przysporzy³ popularnoci partii, która od tego momentu
5
B. C h u b b: The Governments and Politics of Ireland. LondonOxfordNew York
1974, s. 70.
6
S. K l i m k i e w i c z: Republika Irlandii. Warszawa 1979, s. 83.
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otwarcie przejê³a kierownictwo nad ruchem narodowym, co pozwoli³o
jej na odniesienie zdecydowanego zwyciêstwa w wyborach do parlamentu
brytyjskiego w 1918 roku7. Zajêcie przez Sinn Fein krytycznego stanowiska wobec zbrojnego zrywu w 1916 roku nie oznacza³o, ¿e idee walki zbrojnej i zaprowadzenia na Zielonej Wyspie ustroju republikañskiego nie znajdowa³y w szeregach partii oddwiêku; przeciwnie, stanowisko partii w tej
kwestii ewoluowa³o i zbrojno-niepodleg³ociowa opcja zyskiwa³a w ramach
Sinn Fein na znaczeniu, co mia³o decyduj¹cy wp³yw na przysz³y kszta³t
systemu partyjnego Irlandii.
Konsekwencj¹ podpisania traktatu by³a koniecznoæ ustosunkowania siê
przez Irlandczyków, a tym samym przez najbardziej znacz¹ce irlandzkie
ugrupowanie polityczne tego okresu  partiê Sinn Fein  do dwóch kwestii:
dominalnego statusu Wolnego Pañstwa Irlandzkiego (tzw. kwestia konstytucyjna) oraz do sprawy podzia³u wyspy na Wolne Pañstwo Irlandzkie obejmuj¹ce 26 hrabstw katolickich oraz na sk³adaj¹c¹ siê z 6 hrabstw Irlandiê
Pó³nocn¹, w której dominowali protestanci, a która na mocy traktatu sta³a
siê brytyjsk¹ prowincj¹. Traktatowe materie leg³y u podstaw pogl¹dowej
polaryzacji irlandzkiej opinii publicznej i rozpadu Sinn Fein na Protraktatow¹ Sinn Fein reprezentuj¹c¹ orientacjê ugodow¹, której liderami byli
A. Griffith oraz William T. Cosgrave, oraz Antytraktatow¹ Sinn Fein, która
pod wodz¹ Eamona de Valery reprezentowa³a opcjê republikañsk¹.
Partie oraz ich liderzy, z których nazwiskami je kojarzono, stanowili
ogniska skupiaj¹ce zwolenników danej opcji. Pierwsze po podpisaniu traktatu wybory, przeprowadzone 16 czerwca 1922 roku, przynios³y przekonuj¹ce zwyciêstwo jego zwolennikom8, do czego jednak w znacznym stopniu
przyczyni³y siê nadzieje ustabilizowania sytuacji i zaprowadzenia pokoju,
jakie ¿ywi³o zmêczone wojn¹ spo³eczeñstwo. Przeciwnicy traktatu nie rezygnowali jednak z d¹¿enia do osi¹gniêcia swych programowych celów,
doprowadzaj¹c do wybuchu wojny domowej, która nie tylko wstrz¹snê³a
podstawami m³odej irlandzkiej pañstwowoci, ale której ofiary, po jej zakoñczeniu, pog³êbi³y podzia³y miêdzy obydwoma partiami i pogl¹dowymi
opcjami.
Wybory z 1922 roku zapocz¹tkowa³y 10-letni okres dominacji i przewagi ugrupowania protraktatowego, do czego przyczyni³y siê tragiczne wydarzenia wojny domowej. Ugrupowanie to w kwietniu 1923 roku przekszta³ci³o siê w now¹ partiê  Cumman na Gaedheal (Wspólnotê Gaelów), która
powszechnie zwana by³a Parti¹ Traktatu. Przewaga tej partii topnia³a jedSinn Fein wywalczy³a wówczas 73 miejsca.
Protraktatowa Sinn Fein uzyska³a wówczas 58 mandatów, przeciw 36 mandatom Antytraktatowej Sinn Fein. Ponadto 17 mandatów przypad³o Partii Pracy; nowej
prawicowej Partii Rolników  7 i niezale¿nym  10.
7
8
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nak w kolejnych wyborach. Dzia³o siê tak przede wszystkim za spraw¹
wspomnianego ju¿ E. de Valery, cz³owieka, na którego rozkaz oddzia³y republikañskie z³o¿y³y broñ w 1923 roku, k³ad¹c kres wojnie domowej.
Rezygnuj¹c z tradycyjnej polityki nielegalnej Irlandzkiej Armii Republikañskiej, w 1926 roku zorganizowa³ on now¹ legaln¹ ju¿ partiê Fianna
Fail (FF  ¯o³nierze Losu)9, której zosta³ przywódc¹ i która pocz¹wszy
od 1927 roku sta³a siê najsilniejsz¹ parti¹ opozycyjn¹ akcentuj¹c¹ swe republikañskie i antytraktatowe nastawienie. Jej zwyciêstwo w wyborach
w 1932 roku10 doprowadzi³o do przemodelowania dotychczasowego kszta³tu systemu partyjnego Irlandii, którego odt¹d Fianna Fail mia³a byæ si³¹
dominuj¹c¹.
Podejmuj¹c próby przeciwdzia³ania sukcesom Fianna Fail oraz odbudowania swej pozycji, Partia Traktatu po³¹czy³a siê w 1933 roku z Parti¹
Rolników, tworz¹c Zjednoczon¹ Partiê Irlandzk¹ i licz¹c na rozszerzenie
swego elektoratu oraz wzrost atrakcyjnoci programu. Po unifikacji w partii ujawni³y siê jednak tendencje faszystowskie, reprezentowane przez
stoj¹cego na czele Zwi¹zku Towarzyszy Broni jednego z liderów partii, gen.
Eiona ODuffyego. Rozwi¹zanie tej paramilitarnej organizacji11 spowodowa³o w partii komplikacje, jakie doprowadzi³y do jej przeorganizowania
w now¹ partiê Fine Gael (FG  Rodzinê Gaelick¹), która obok Fianna Fail
oraz Labour Party sta³a siê trwa³ym elementem irlandzkiego systemu partyjnego.
Funkcjonowanie tak ukszta³towanego systemu nigdy nie wyczerpywa³o siê w dzia³aniu trzech wspomnianych partii politycznych, odgrywaj¹cych rolê jego trwa³ych filarów. Zawsze by³o tam miejsce dla drobniejszych,
najczêciej efemerydalnych ugrupowañ politycznych. Ugrupowania te jednak zawsze musia³y siê liczyæ z wczeniej ukszta³towan¹ biegunow¹ tradycj¹ polityczn¹ i tym samym nieuchronnie zmuszone by³y do zajêcia stanowiska w kwestii traktatowej. To wymusza³o ich orientacjê na jedn¹
z dwóch najwiêkszych partii  Fianna Fail lub Fine Gael, czego konsekwencj¹ najczêciej by³a neutralizacja programowej odrêbnoci i znikniêcie ze sceny politycznej. Czêæ z tych efemerydalnych partii politycznych
sw¹ programow¹ odrêbnoæ opiera³a na specyfice ustosunkowania siê do
kwestii konstytucyjnej, jak na przyk³ad Liga Narodowa (National Legue)
czy Clann Éireann w latach dwudziestych XX wieku albo Partia Centrowa
9
10

cy  7.

Spotykane jest tak¿e t³umaczenie: ¯o³nierze Przeznaczenia.
¯o³nierze Losu zdobyli wówczas 72 mandaty, Partia Traktatu  57, Partia Pra-

11
Gen. E.ODuffy wraz ze sw¹ grup¹ wzi¹³ potem udzia³ w hiszpañskiej wojnie
domowej, walcz¹c po stronie gen. Franco. Zob. G.S. G u r v i æ: Konstitucii buruaznych
gosudarstw Ewropy. Irlandia. Moskwa 1957, s. 411.
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(Centre Party) w latach trzydziestych. Inne z tych partii, staraj¹ce siê byæ
wyrazicielem interesów grupowych, na przyk³ad interesów zawodowych,
stawa³y siê konsekwentnymi przeciwnikami jednej z dwóch wielkich partii
i zasila³y obóz zwolenników drugiej, jak na przyk³ad w przypadku Partii
Rolników.
Jedynie dwa ugrupowania polityczne nie zmieci³y siê w przedstawionym schemacie. S¹ to: radykalni republikanie, którzy przesadnie koncentruj¹ siê na kwestii traktatu, czyni¹c z niej kluczowy punkt swego programu, oraz labourzyci, którzy konsekwentnie staraj¹ siê jej nie podnosiæ12. Ponadto trzeba zaznaczyæ, ¿e w izbie ni¿szej irlandzkiego parlamentu (Dailu) zawsze zasiadali pos³owie niezale¿ni.
G³êbokie podzia³y przebiegaj¹ce przez irlandzk¹ scenê polityczn¹
g³ównie dotycz¹ materii wewn¹trzkrajowych, z nich siê wywodz¹. W mniejszym stopniu dotycz¹ one polityki zagranicznej, gdzie daje siê zauwa¿yæ prymat interesu pañstwa. W tym kontekcie za znamienn¹ uznaæ
nale¿y zgodn¹ aprobatê wszystkich partii politycznych dla decyzji rz¹du
z 26 sierpnia 1939 roku o zachowaniu neutralnoci w nadchodz¹cej wojnie13. Niemniej interesuj¹co przedstawia³a siê rzecz w zwi¹zku z proklamowaniem republiki w grudniu 1948 roku, co dokona³o siê pod rz¹dami maj¹cej protraktatowe tradycje Fine Gael, która w tym w³anie roku
utworzy³a rz¹d wespó³ ze wszystkimi opozycyjnymi wobec Fianna Fail
partiami. Proklamacja republiki i wyst¹pienie ze Wspólnoty Brytyjskiej,
a tym samym rozstrzygniêcie kwestii konstytucyjnej, stanowi¹cej obok
problemu podzia³u i reunifikacji Zielonej Wyspy jeden z fundamentów
biegunowej konstrukcji irlandzkiego systemu partyjnego, spowodowa³a,
¿e partie polityczne stopniowo zaczê³y coraz wiêcej miejsca w swych programach politycznych powiêcaæ zagadnieniom ekonomicznym, dotychczas spychanym na dalszy plan. Zmiana ta by³a korzystna dla systemu
partyjnego i samych partii. Ograniczaj¹c swe spory w kwestiach historycznych, partie w wiêkszym stopniu zaczê³y koncentrowaæ siê na gospodarce
kraju, któr¹ od gospodarek innych krajów Europy Zachodniej dzieli³ du¿y
dystans.
Zwiastunem os³abienia pozycji partii Fianna Fail oraz utraty przez ni¹
absolutnej wiêkszoci w wyborach w 1948 roku by³y wyniki wyborów w 1943
roku, gdy czêæ jej dotychczasowych zwolenników odda³a g³osy na Partiê
Pracy. Pozycja Fianna Fail zosta³a wówczas uratowana dziêki roz³amowi
w Partii Pracy, którego zarzewiem by³y zarzuty podnoszone przeciw kieB. C h u b b: The Governments..., s. 7273.
W Dailu jedynie J. Dillon publicznie wyst¹pi³ przeciw tej akceptacji. S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 342.
12
13
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rownictwu partii14 przez jej federacyjnego cz³onka  Zwi¹zek Transportowców i Robotników.
W tym czasie równie¿ Fine Gael odnotowa³a spadek popularnoci, a to
za spraw¹ utworzonej w 1938 roku (a funkcjonuj¹cej do 1965 r.) partii
Clann na Talmhan (Dzieci Ziemi), bêd¹cej kontynuatork¹ tradycji prawicowej Partii Rolników, rekrutuj¹cej swój elektorat sporód drobnych rolników z zachodu i po³udnia kraju. Cechê efemerycznoci trudno przypisaæ tej
partii nie tylko ze wzglêdu na d³ugi okres jej istnienia oraz jej sukcesy
wyborcze, ale tak¿e ze wzglêdu na fakt, i¿ dwukrotnie (w 1948 r. i w 1954 r.)
wspó³tworzy³a rz¹d15.
Inn¹, niedzia³aj¹c¹ ju¿ parti¹, która jednak przez stosunkowo d³ugi
okres swego istnienia (19461969) urozmaica³a swym dzia³aniem irlandzki krajobraz polityczny, by³a partia Clann na Poblachta (Dzieci Ludu)16.
Jej powstanie by³o efektem radykalizacji spo³eczeñstwa, dyktowanej ekonomiczn¹ stagnacj¹. Partia skupia³a liberaln¹ lewicê17.
W przeciwieñstwie do Fine Gael, dominuj¹ca w irlandzkim systemie
partyjnym Fianna Fail, pocz¹wszy od 1971 roku, co pewien czas trapiona
jest secesjami, w wyniku których powstaj¹ nowe partie polityczne, rozszerzaj¹ce swym istnieniem, przynajmniej na pewien czas, katalog irlandzkich ugrupowañ politycznych. W³anie 1971 roku przyniós³ wyst¹pienie
z Fianna Fail jej dzia³acza Kevina Bolanda nieakceptuj¹cego polityki rz¹du wobec wydarzeñ w Irlandii Pó³nocnej18. Utworzy³ on partiê Jednoæ
Irlandzka (Aontacht Éireann), która  g³osz¹c has³a powrotu do republikañskich tradycji  skupia³a w swych szeregach radykalnie nastawionych
by³ych cz³onków FF. Jednoæ Irlandzka nie odnotowa³a jednak znaczniejszych sukcesów wyborczych. Innemu secesjonicie N. Blaneyowi uda³o siê
natomiast uzyskaæ zaufanie elektoratu w niezamo¿nym hrabstwie Donegal, co pozwoli³o mu stan¹æ na czele nowej Niezale¿nej Fianna Fail Partii Republikañskiej (Independent Fianna Fail Republican Party). Temu niewielkiemu ugrupowaniu o lokalnym jedynie znaczeniu uda³o siê jednak
odnieæ si³¹ rzeczy skromny sukces w wyborach do Dailu w 1981 roku19.
Najpowa¿niejszy w skutkach dla FF roz³am mia³ miejsce w 1985 roku i dokona³ siê na tle walki o polityczne przywództwo w partii. Grupa roz³amowa, której przewodzi³ D. OMalley, doprowadzi³a do powstania partii PoWniosek o wykluczenie z szeregów Partii Pracy dotyczy³ Jamesa i Michaela
Larkinów.
15
W. K o n a r s k i: Z problematyki systemu politycznego niepodleg³ej Irlandii. Warszawa 1988, s. 98 oraz zestawienie s. 105111.
16
Spotykane jest tak¿e t³umaczenie: Dzieci Republiki.
17
S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 344.
18
S. K l i m k i e w i c z: Republika..., s. 100.
19
W. K o n a r s k i: Z problematyki..., s. 98 i 110.
14
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stêpowych Demokratów (Progressive Democrats), którzy w wyborach 1987
roku siêgnêli po znacz¹c¹ liczbê 14 mandatów20, jakie  jak mo¿na oczekiwaæ  mog³yby przypaæ FF. Rezultaty kolejnych wyborów dowodz¹
jednak, ¿e po tym sukcesie wp³ywy Postêpowych Demokratów systematycznie malej¹.
Z grona innych partyjnych efemeryd o ograniczonym zasiêgu wp³ywów, jakie po zakoñczeniu II wojny wiatowej zaistnia³y na forum Dailu,
wspomnieæ nale¿y: Narodow¹ Partiê Pracy (National Labour Party  sukces wyborczy odnotowa³a w latach: 1944, 1948); reaktywowan¹ w latach
piêædziesi¹tych Sinn Fein (1957 r.); Narodowo-Postêpowych Demokratów21 (National Progressive Democrats  1961 r.); Sinn Fein Oficjalnych
(Sinn Fein Official  1973 r.), Sinn Fein Partiê Robotnicz¹ (Sinn Fein
Workers Party  1977 r., 1981 r., luty 1982 r.), znajduj¹c¹ kontynuacjê
w Partii Robotniczej (The Workers Party  1987 r.) i Demokratycznej Lewicy (1992 r.); Socjalistyczn¹ Partiê Pracy (1977 r., 1981 r.)22.
Parti¹, która pocz¹wszy od swego pierwszego wyborczego zwyciêstwa
w 1932 roku zajmuje w irlandzkim systemie partyjnym dominuj¹c¹ pozycjê, jest Fianna Fail. Liczba oddawanych na ni¹ w wyborach g³osów oraz
liczba uzyskiwanych dziêki nim w Dailu miejsc pozwala³a jej dotychczas
a¿ 17-krotnie w³asnymi si³ami b¹d przy jej decyduj¹cym udziale formowaæ rz¹d. Na jej korzyæ przemawia³a programowa wzajemna wrogoæ
dwóch pozosta³ych stale obecnych na scenie politycznej partii: konserwatywnej Fine Gael i lewicowej Labour Party. Obydwie te partie zawsze ³¹czy³a chêæ odebrania partii Fianna Fail prymatu i inicjatywy tworzenia
rz¹du. Do zawarcia programowo egzotycznej koalicji Fine Gael i Labour
Party dochodzi³o dotychczas 5-krotnie, czego efektem by³o tworzenie przez
nie koalicyjnych rz¹dów w latach 1954, 1973, 1981, listopadzie 1982 roku
i w 1992 roku. Praktyka polityczna oraz rezultaty wyborów parlamentarnych w latach 1992 oraz 1997 uzasadni³y twierdzenie, ¿e Fianna Fail nie
cieszy³a siê w tym czasie siê takim spo³ecznym poparciem, jak to mia³o miejsce jeszcze w latach osiemdziesi¹tych minionego wieku. Tezê tê uzasadnia
porównanie rezultatów wyborów z 1987 roku (tabela 1), kiedy nic nie zapowiada³o znacz¹cych zmian w preferencjach elektoratu, z wynikami wyborów z 1992 roku (tabela 2) oraz z 1997 roku (tabela 3), a tak¿e analiza
zestawienia procentowego okrelaj¹cego stopieñ spo³ecznego poparcia dla
poszczególnych partii politycznych.
20
The Europa World Year Book 1990. Vol. I: Europa Publications Limited. Ireland,
Introductory Survey. London 1991, s. 1383.
21
Patrz T. O r 1 e w i c z: Partie i organizacje ch³opskie w Europie kapitalistycznej.
Warszawa 1966, s. 393.
22
W. K o n a r s k i: Z problematyki..., zestawienie s. 105111; The Sunday Tribune 29 November 1992  A Special Supplement: Election 1992, The Result, s. 2.
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Ta b e l a 1

Wyniki wyborów do Dailu w 1987 roku*
Liczba
Liczba
Procent g³osów
oddanych g³osów
zdobytych miejsc

Partia

Fianna Fail

784 606

44,15

81

Fine Gael

481 137

27,07

51

Progressive Democrats

210 587

11,85

14

Labour Party

114 553

6,45

12

Workers Party

67 263

3,78

4

Sinn Fein

32 933

1,85



Partie mniejsze i niezale¿ni

86 163

4,85

4

* Decyduj¹ce znaczenie dla sk³adu politycznego rz¹du maj¹ wyniki wyborów do licz¹cej 166 deputowanych Izby Reprezentantów (Dail Éireann), Narodowego Parlamentu Irlandii (Oireachtas). Senat
(Senead Éireann), sk³adaj¹cy siê z 60 senatorów, wy³aniany jest w z³o¿ony sposób: 11 senatorów jest
mianowanych przez premiera, 6 jest wybieranych przez uniwersytety, a 43  w systemie kurialnym.
 r ó d ³ o: The Europa World Year Book 1989. Vol. I: Europa Publications Limited. Ireland Introductory
Survey, 1990, s. 1392.

Ta b e l a 2
Wyniki wyborów do Dailu w 1992 roku
Partia

Liczba
Liczba
Procent g³osów
oddanych g³osów
zdobytych miejsc

Fianna Fail

674 696

39,1

68

Fine Gael

422 146

25,5

43

Labour Party

333 013

19,3

33

Progressive Democrats

80 803

4,7

10

Democratic Left/Workers Party

47 965

2,8

4

166 382

9,6

5





1

Partie mniejsze i niezale¿ni
Ceann Comhairle*

* Zgodnie z Konstytucj¹ przewodnicz¹cy Dailu (Speaker  Ceann Comhairle) staje siê automatycznie
deputowanym Dailu u wy³onionego w kolejnych wyborach, bez potrzeby brania w nich udzia³u. J.D.
OD o n n e l: How Ireland is Governed. Dublin 1991, s. 20.
 r ó d ³ a: The Sunday Tribune, 29 November 1992  A Special Supplement: Election 1992, The Result,
s. 2; M. L a v e r, K.A. S h e p s l e: Making and Breaking Governments. Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies. Cambidge 1996, s. 138.

Dane te odzwierciedla³y nie tyle spadek popularnoci w ci¹gu 10 lat
partii Fianna Fail i Fine Gael (pierwszej z nich uda³o siê w wyborach
w 1989 roku powtórzyæ wynik wyborczy z 1987 roku, a druga nawet nieznacznie go poprawi³a  (patrz tabela 5)  ile raczej wiadczy o wielkim
9*

132

Systemy polityczne

wysi³ku propagandowym, kampanijnym oraz wzrocie spo³ecznego zaufania do programowych hase³ Labour Party. Decyduj¹ce znaczenie dla
spadku poparcia wyborców dla dwóch najwiêkszych partii politycznych mia³
okres miêdzy 1989 a 1992 rokiem. Za istotne nale¿y uznaæ, ¿e kryzys sta³
siê udzia³em obydwu wiod¹cych partii. Tak¿e Postêpowi Demokraci, którym ich wyborczy debiut w 1987 roku przyniós³ zwyciêstwo nad labourzystami, w 1992 roku musieli pozostaæ w ich cieniu.
W 1992 roku Fianna Fail uzyska³a najni¿szy procent g³osów i najmniejsz¹ liczbê miejsc w Dailu od 1927 roku. Nadal jest niekwestionowanym
liderem irlandzkiej sceny politycznej, uzyska³a tak¿e wiêkszy procent mandatów (41%) ni¿ g³osów (39%), procentowa za przewaga liczby mandatów
nad liczb¹ g³osów by³a wiêksza ni¿ w wyborach 1987 roku. Niemniej
674 696 g³osów oddanych na ni¹ w 1992 roku wobec 811 615 g³osów, jakimi obdarzyli j¹ wyborcy w 1977 roku, oznacza zmniejszenie ich liczby
o 136 919, czyli 17-procentow¹ redukcjê.
W latach 19771997 pozycja wyborcza wszystkich partii uleg³a du¿ym
zmianom. Fine Gael uzyska³a w 1992 roku o 66 621 g³osów mniej ni¿
w 1977 roku, które to wybory sama partia okreli³a jako rozgromienie partii (debacle of the party). 442 146 g³osów oddanych w wyborach z 1992
roku na Fine Gael oznacza dramatyczny 36-procentowy spadek liczby g³osów w porównaniu z wynikami wyborów z listopada 1982 roku, kiedy na
FG oddano 662 284 g³osy, a wynik klasyfikowano jako sukces partii. Wybory z 1992 roku przynios³y Fine Gael najni¿szy od 1948 roku procent
liczby g³osów i najmniejsz¹ liczbê mandatów od 1957 roku. Rok 1957 by³
rokiem upadku koalicyjnego rz¹du Fine Gael i Labour Party i powrotu
Fianna Fail do w³adzy. Labour Party osi¹gnê³a w wyborach 1992 roku
wyniki najlepsze w swej historii, siêgaj¹c po 19,3% g³osów i 20% mandatów. Pad³y na ni¹ 333 032 g³osy, co w porównaniu z wyborczym wynikiem
z 1987 roku (114 551 g³osów) stanowi³o wzrost o 190%.
W nastêpstwie wyborów z 1992 roku premier Albert Reynolds zrezygnowa³ zarówno z przewodzenia rz¹dowi, jak i z funkcji lidera Fianna Fail.
Nast¹pi³o to w listopadzie 1994 roku. Miesi¹c póniej powsta³a trójpartyjna,
tak zwana Têczowa Koalicja, w której sk³ad wesz³y: Fine Gael, Partia Pracy
oraz Demokratyczna Lewica. Partiom tym uda³o siê prze³amaæ wzajemne
programowe antagonizmy. Zdecydowa³y siê one na podjêcie nie³atwego zadania poszerzenia w znacz¹cym zakresie swych koalicyjnych zdolnoci.
15 maja 1997 roku J. Bruton, wykorzystuj¹c fakt, ¿e Irlandia osi¹gnê³a w tym czasie doskona³e wyniki ekonomiczne, zarz¹dzi³ przedterminowe
wybory, wyznaczaj¹c ich datê na 6 czerwca. Wybory te mia³y mieæ charakter plebiscytarny. Wyborcze rezultaty angielskiej zagrywki J. Brutona
mia³y dowieæ skali rosn¹cego poparcia elektoratu dla Têczowej Koalicji,
a zw³aszcza dla wiod¹cej w jej ramach Fine Gael, i uzmys³owiæ j¹. Dail
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zosta³ wiêc rozwi¹zany przed up³ywem kadencji (premature dissolution).
5-letnia kadencja Dailu nie dobieg³a zatem koñca w zwyk³ym trybie, czego
efektem musia³y byæ przypieszone wybory.
Rozpoczê³a siê kampania wyborcza. Przez kolejne trzy tygodnie uwagê
opinii spo³ecznej mia³y zaprz¹taæ sprawy: podatków, przestêpczoci, narkomanii, aborcji, bezrobocia oraz odwieczna kwestia Irlandii Pó³nocnej. Ustêpuj¹cy premier podkrela³ zas³ugi kierowanej przez niego koalicji dla stabilizacji sceny politycznej, w tym zas³ugi na rzecz porozumienia anglo-irlandzkiego.
Lider sprzymierzonej w centroprawicowej koalicji z Postêpowymi Demokratami Fianna Fail Bertie Ahern sk³ada³ obietnice redukcji podatków,
ograniczenia przestêpczoci oraz mocnego wsparcia dla procesu pokojowego w Irlandii Pó³nocnej.
Tymczasem dzieñ wyborów przyniós³ rezultaty, które nie do koñca spe³nia³y oczekiwania ich inicjatorów. Koalicja centroprawicowa: Fianna Fail
i Postêpowi Demokraci zdobyli ³¹cznie 81 mandatów, co okaza³o siê ca³kiem
dobrym rezultatem wobec 75 mandatów, jakie przypad³y centrolewicowej
Têczowej Koalicji. Do uzyskania wiêkszoci w licz¹cym 166 miejsc Dailu
centroprawicowym zabrak³o 3 mandatów. W tej sytuacji skutecznie zwrócili siê oni ku deputowanym niezale¿nym, którym przypad³o 7 mandatów.
Ta b e l a 3
Wyniki wyborów do Dailu w 1997 roku
Partia

Liczba
Liczba
Procent g³osów
oddanych g³osów
zdobytych miejsc

Fianna Fail

703 682

39,3

77

Fine Gael

499 936

28,0

54

Labour Party

186 044

10,4

17

Progressive Democrats

83 765

4,7

4

Democratic Left

44 901

2,5

4

Green Alliance

49 323

2,8

2

Sinn Fein

45 614

2,5

2

175 720

9,8

7

Partie mniejsze i niezale¿ni

 r ó d ³ o: Inter-Parlamnentary Union [http://www.ipu.org:80/cgi/multiga...ml&l (31 grudnia 1998)].

Ostatnie wybory parlamentarne, to jest wybory z roku 2002, pozwalaj¹ na konstatacjê, ¿e Fianna Fail wyci¹gnê³a wnioski ze swoich de facto
pora¿ek w latach 1992 i 1997, podejmuj¹c dzia³ania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku partii. W wyborach tych Fianna Fail zdoby³a 81 man-
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datów, a tym samym uda³o jej siê znacz¹co poprawiæ stan posiadania miejsc
w Dailu. Sukces okaza³ siê tym powa¿niejszy, ¿e jej odwieczna rywalka
Fine Gael odnotowa³a znacz¹cy spadek poparcia elektoratu, trac¹c 23 mandaty w porównaniu ze swym stanem posiadania miejsc w Dailu w 1997
roku. W wyborach roku 2002 nieco lepszy wynik w porównaniu z wyborami roku 1997 odnotowa³y Labour Party, Postêpowi Demokraci oraz Sinn
Fein. O sukcesie mog¹ mówiæ zieloni, otó¿ Zielony Sojusz (Comhaontas
Glas) uzyska³ 6 mandatów, co w porównaniu z 2 mandatami wywalczonymi w roku 1997 oznacza potrojenie parlamentarnego stanu posiadania.
Z parlamentarnej sceny zniknê³a natomiast Demokratyczna Lewica.
Wyniki wyborów do Dailu w 2002 roku

Ta b e l a 4

Procent
Liczba
zdobytych miejsc zdobytych miejsc

Partia

Fianna Fail

48,8

81

Fine Gael

18,7

31

Labour Party

12,6

21

Progressive Democrats

4,8

8

The Green Alliance

3,6

6

Sinn Fein

3,0

5

Partie mniejsze i niezale¿ni

8,5

14

 r ó d ³ a: [http://www.ireland.com/focus/election_ (10.08.2005)], Kraje wiata (online).
Warszawa: Wydawnictwa PAP, 2005 [www.http://dokumentacja.pap.com.pl/bt/ (23
maja 2005)].

Ta b e l a 5
Zestawienie procentowych wyników wyborów do Dailu w latach 19231997
Rok

Fianna
Fail

Fine
Gael

Labour
Party

Progressive
Democrats

Democratic Left
(Workers Party)

Pozosta³e
partie
i niezale¿ni

1

2

3

4

5

6

7

1923

27,4

39,0

10,6

23,0

1927 czerwiec

26,1

27,4

12,6

33,9

1927 wrzesieñ

35,2

38,7

9,1

22,1

1932

44,5

35,3

7,7

12,6

1933

39,7

30,5

5,7

14,1

1937

45,2

34,8

10,3

9,7
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cd. tab. 5

1

2

3

4

1938

51,9

33,3

10,0

4,7

1943

41,9

19,8

15,7

19,3

1944

48,9

20,5

11,5

19,2

1948

41,9

19,8

11,3

27,0

1951

46,3

25,7

11,4

16,6

1954

43,4

32,0

12,1

12,6

1957

48,3

26,6

9,1

16,0

1961

43,8

32,0

11,6

12,6

1965

47,8

33,9

15,4

2,8

1969

45,7

34,1

17,0

3,2

1973

46,3

35,1

13,7

5,0

1977

50,6

30,5

11,6

1,7

5,5

1981

45,3

36,5

9,9

1,7

6,7

1982 luty

47,3

37,3

8,1

2,2

4,1

1982 listopad

45,2

39,2

9,4

3,1

3,1

1987

44,2

27,1

6,4

11,9

3,8

6,7

1989

44,2

29,3

9,5

5,5

5,0

6,6

1992

39,1

24,5

19,3

4,7

2,8

9,6

1997

39,3

28,0

10,4

4,7

2,5

15,1

2002

48,8

18,7

12,6

4,8

5

6

7

15,1

O b j a  n i e n i a: Rezultat Fianna Fail z 1923 r. dotyczy Partii Antytraktatowej; rezultaty Fine Gael z lat 1923
1932 dotycz¹ jej poprzedniczki  Cumman na Gaedheal.
 r ó d ³ a: The Sunday Tribune, 29 Novemher 1992  A Special Supplement, Election 1992, The Result, s. 2;
Inter-Parliamentary Union. [http://www.ipu.org:80/cgi/multiga...ml&l (31 grudnia 1998)], Kraje wiata (online).
Warszawa. Wydawnictwa PAP, 2005 [www. http://dokumentacja.pap.com.pl/bt (23 maja 2005)].

Porównuj¹c rezultaty wyborów z 1992 roku i 1997 roku, procentowe
poparcie elektoratu dla Fianna Fail nie uleg³o wówczas zasadniczej zmianie. Tak s³abe wyniki, zarówno w jednych, jak i w drugich wyborach, Fianna Fail odnotowa³a w roku 1933, a wiêc ponad pó³ wieku wczeniej. Po raz
drugi z rzêdu partii tej nie uda³o siê przekroczyæ 40-procentowego pu³apu
spo³ecznego poparcia. Przewidywano, ¿e je¿eli sytuacja ta powtórzy siê
w kolejnych wyborach, byæ mo¿e mo¿na bêdzie mówiæ o trwa³ych zmianach lub sta³ej tendencji. Ten czarny dla Fianna Fail scenariusz nie mia³
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siê jednak sprawdziæ. Wyniki wyborów z 2002 roku s¹ interpretowane jako
odrodzenie tej partii. Z kolei Fine Gael w 1997 roku odbudowa³a swój potencja³ poparcia sprzed dziesiêciu lat. Jej dystans do Fianna Fail uleg³ wówczas niewielkiemu, ale jednak, zmniejszeniu. Rezultaty wyborów z 2002
roku okaza³y siê dla Fine Gael niemi³ym zaskoczeniem. Tak niekorzystnego wyniku wyborczego partia ta nie odnotowa³a nigdy wczeniej, nawet
w tak nieszczêliwych dla niej wyborach, jak te z lat 1943 i 1948. Wybory
roku 1997 przynios³y akceptacjê dla Postêpowych Demokratów i Demokratycznej Lewicy, która utrzyma³a siê na poziomie z 1992 roku. Jeli jednak
Postêpowi Demokraci w wyborach, roku 2002 zwiêkszyli swój stan parlamentarnego posiadania, to Demokratyczna Lewica ca³kowicie odda³a swe
pole konkurentom. Je¿eli chodzi o Partiê Pracy, o ile w wyborach z 1997
roku ponios³a ona znaczne straty w porównaniu z wynikiem wyborczym
z roku 1992  jej elektorat skurczy³ siê niemal o po³owê i jest to do pewnego
stopnia cena, jak¹ partii tej przysz³o zap³aciæ za têczowy sojusz, o tyle
rezultat wyborczy z roku 2002 wiadczy  jak siê wydaje  o powodzeniu
prób odbudowy swych politycznych wp³ywów w spo³eczeñstwie. Za swoist¹
triumfatorkê wyborów zarówno z 1997 roku, jak i z 2002 roku mo¿na uznaæ
Sinn Fein. W 1997 roku po raz pierwszy od lat dwudziestych uda³o siê
wprowadziæ swojego kandydata do Dailu, natomiast w roku 2002 obsadzi³a w Dailu a¿ 5 mandatów. W konsekwencji ostatnich wyborów istotny
wzrost stanu posiadania w Dailu odnotowali równie¿ zieloni.
Co warte nadmienienia, nieco inaczej przedstawia siê sk³ad polityczny
Senatu (Seanad Éireann) ukszta³towany w konsekwencji wyborów z lipca
2000 roku. 60 senackich mandatów zosta³o podzielonych miêdzy Fianna
Fail  30, Fine Gael  15, Labour Party  5, Postêpowych Demokratów  4,
niezale¿nych  5 i innych  1. Równie¿ w przypadku Senatu pozycja Fianna Fail (50% mandatów) mo¿e byæ okrelona jako pozycja partii dominuj¹cej, natomiast wynik uzyskany Fine Gael  chocia¿ zdecydowanie lepszy
ni¿ od wyniku wyborów do Dailu z maja 2002 roku, to jednak w ¿adnym
razie nie mo¿na uznaæ, ¿e je rekompensuje.

Charakterystyka partii politycznych
Fianna Fail
Partia o charakterze republikañskim i narodowym, g³osz¹ca przywi¹zanie do tradycji narodowej i rodzinnej oraz promocji zamieraj¹cego jêzyka
irlandzkiego. Swój program okrela jako centrowy. Historycznie taka jest
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te¿ jej pozycja pomiêdzy konserwatywn¹ Fine Gael a lewicow¹ Labour Party.
Jej elektorat rekrutowa³ siê pocz¹tkowo z ni¿szych warstw klasy redniej
i mniej zamo¿nych rolników. Obecnie jednak trudno by³oby wskazaæ zasadnicze podzia³y klasowe przebiegaj¹ce miêdzy zwolennikami Fianna Fail
i jej rywalki Fine Gael. Twórca Fianna Fail, a zarazem jeden z konstruktorów irlandzkiej pañstwowoci E. de Valera okreli³ kierunek poszukiwañ
spo³ecznego poparcia dla partii w powiedzeniu: Starajcie siê przede wszystkim dotrzeæ do sprzedawców, a nie do w³acicieli sklepów23. Realizacja tego
postulatu przynios³a wymierne efekty wyborcze, zw³aszcza je¿eli by³ on
poparty treciami patriotycznymi, których symbolicznym wyrazem jest s³ynne zdanie twórcy Fianna Fail: Kiedy chcê siê dowiedzieæ, co myli naród
irlandzki, pytam o to moje serce24.
Nadrzêdnym i d³ugofalowym celem polityki Fianna Fail jest powstanie
suwerennej, zjednoczonej, z³o¿onej z 32 hrabstw Republiki Irlandii. Zjednoczenie Zielonej Wyspy mia³oby dokonaæ siê stopniowo. Za istotny z formalnego punktu widzenia krok na tej drodze nale¿y uznaæ przyjêcie w 1937 roku
republikañskiej w swych treciach Konstytucji, która w art. 2 i 3 nawi¹zuje
do kwestii reunifikacji i okrela terytorium narodowe jako ca³¹ wyspê Irlandiê. Partia opowiada siê za zacienieniem wiêzi ekonomicznych z Irlandi¹
Pó³nocn¹ oraz za przeprowadzeniem zjednoczenia na drodze pokojowej. Potwierdzeniem deklaracji pokojowego zjednoczenia Irlandii by³o to, ¿e w 1983
roku Fianna Fail obok Fine Gael sta³a siê wspó³autork¹ Forum Nowej Irlandii (New Ireland Forum)25, którego konsekwencj¹ by³o zawarcie w 1985 roku
Angielsko-Irlandzkiego Porozumienia (Anglo-Irish Agreement), przewiduj¹cego regularny udzia³ rz¹du Irlandii w regulowaniu niektórych spraw Irlandii Pó³nocnej, zastrzegaj¹c jednak, ¿e jakiekolwiek zmiany w jej strukturze nie bêd¹ mo¿liwe bez akceptacji wiêkszoci jej mieszkañców26. Porozumienie to zosta³o zatwierdzone przez irlandzki i brytyjski parlamenty.
Ostatnie programy ekonomiczne Fianna Fail s¹ utrzymane w duchu
redukcji obci¹¿eñ podatkowych i zwiêkszenia wymiaru wiadczeñ socjalnych, szczególnie du¿o uwagi powiêca siê w nich jednak problemom emigracji i bezrobocia. D¹¿¹c do powstrzymania fali emigracji, Fianna Fail
dostrzega mo¿liwoæ stworzenia oko³o dziesi¹tek tysiêcy nowych miejsc pracy, g³ównie w przemyle, ale tak¿e w turystyce, lenictwie i ogrodnictwie27.
Proponuje równie¿ pewne rozwi¹zania systemowe, maj¹ce ograniczyæ rozmiary bezrobocia. Rozwi¹zania te polegaj¹ na kszta³towaniu warunków
S. K l i m k i e w i c z: Z problematyki..., s. 87.
B. C h u b b: The Governments..., s. 77.
25
Obok Fianna Fail w Forum udzia³ wziê³y Fine Gael i Labour Party ze strony irlandzkiej oraz socjaldemokraci i labourzyci ze strony Irlandii Pó³nocnej.
26
The Europa..., s. 1383; Anglo-Irish-Agreement. Fine Gael Press Office. Dublin 1985.
27
National Recovery, The Next Phase, Fianna Fails Election Programme 1989, s. 2.
23
24
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ekonomiczno-prawnych dogodnych do tworzenia nowych stanowisk pracy
i przyci¹gania inwestorów oraz na udzielaniu po¿yczek rz¹dowych. Mia³by tak¿e powstaæ fundusz na rzecz tworzenia miejsc pracy. Fianna Fail
proponuje restrukturyzacjê rz¹du, polegaj¹c¹ na powo³aniu specjalnego
zespo³u do spraw zatrudnienia, którego zadaniem by³oby nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale tak¿e ochrony ju¿ istniej¹cych miejsc. Powsta³by
zatem system wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeñstwem likwidacji
miejsc pracy, dotycz¹cy firm potrzebuj¹cych pomocy28. Programowymi celami partii s¹ tak¿e: d¹¿enie do ekonomicznej niezale¿noci kraju na podstawie jego w³asnych bogactw i zasobów oraz równomiernoæ rozwoju aglomeracji przemys³owych i wsi irlandzkiej.
Zwa¿ywszy na polityczn¹ to¿samoæ Fianna Fail oraz na charakter jej
politycznego apelu, jest to partia polityczna zaliczana do kategorii ugrupowañ typu catch-all29. Jej baza spo³eczna jest heterogeniczna, a formu³owane przez ni¹ strategie polityczne z regu³y maj¹ charakter ponadklasowy30.
Fianna Fail jest najwiêksz¹ parti¹ polityczn¹ Irlandii i cechuje j¹ najwy¿szy stopieñ zorganizowania.
Struktura Fianna Fail

Schemat 1

konwencja roczna
(Ard Fheis)
egzekutywa ogólnokrajowa
(National Executive)
rada okrêgowa
(Comhairle Dail Ceanntair)
rada rejonowa
(Comhairle Ceanntair)
oddzia³ lokalny
(Cumman)
28
The Six-Point Plan For National Progress, Fianna Fail  The Republican Party.
Dublin 2002, s. 37.
29
Has³o: Fianna Fail w: Encyklopedia politologii. Red. M. ¯ m i g r o d z k i. T. 3:
Partie i systemy partyjne. Oprac. A. A n t o s z e w s k i, R. H e r b u t. Zakamycze 1999,
s. 50.
30
Tam¿e.
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Konwencja roczna stanowi najwy¿szy organ partyjnej w³adzy w czasie
jej trwania. W jej sk³ad wchodz¹ delegaci reprezentuj¹cy wszystkie zarejestrowane ogniwa partii. Cz³onkowie partii oraz osoby j¹ wspieraj¹ce maj¹
prawo uczestniczenia w konwencji w charakterze obserwatorów. Funkcjê
najwy¿szego organu w³adzy partii miêdzy okresami obrad konwencji pe³ni
egzekutywa ogólnokrajowa, sk³adaj¹ca siê z 46 delegatów okrêgów, cz³onków partii bêd¹cych cz³onkami rz¹du i parlamentu oraz z 15 elektorów
wybieranych corocznie przez konwencjê. Rada okrêgowa sk³ada siê z 6
delegatów wybranych w rejonach, delegata okrêgu oraz cz³onków Izby
Reprezentantów z obszaru objêtego w³aciwoci¹ rady. W sk³ad rady rejonowej wchodzi 3 delegatów z oddzia³ów lokalnych oraz 3 wy³anianych
w innym trybie. Podstawowym ogniwem organizacyjnym partii jest oddzia³
lokalny obejmuj¹cy zarejestrowanych na podleg³ym mu obszarze cz³onków partii31.
Dwie pozosta³e du¿e partie  Fine Gael i Labour Party  maj¹ zbli¿on¹
strukturê i organizacjê32, dlatego kwestie te nie bêd¹ ju¿ szerzej podnoszone podczas charakteryzowania tych partii. W odniesieniu do pozosta³ych,
drobniejszych ugrupowañ politycznych trudno mówiæ o z³o¿onej organizacji czy strukturze, które s¹ w ich przypadku p³ynne, elastyczne i czêsto
oparte na osobistych kontaktach.
Fine Gael
Partia o charakterze pragmatycznym i w tym kontekcie kontynuatorka protraktatowych tradycji. W przeciwieñstwie do Fianna Fail nie akcentuje potrzeby odnowy jêzyka irlandzkiego, a nawet opowiada siê za zaniechaniem polityki dwujêzycznoci33. Wyraniej od swej rywalki akcentuje
w programach politycznych zagadnienia ekonomiczne, jest tak¿e rzeczniczk¹ procesu integracji Europy oraz zacieniania zwi¹zków Irlandii z organizacjami europejskimi. Pierwotnie jej zaplecze wyborcze stanowi³y przede
wszystkim bogatsze grupy spo³eczeñstwa  rednia i drobna bur¿uazja
i zamo¿niejsi rolnicy. Jednak  podobnie, jak z czasem dosz³o do zatarcia
zasadniczych ró¿nic programowych obydwu wiod¹cych partii irlandzkich
Some Notes on Irelands Premier Political Party. Fianna Fail, 1992, s. 4.
Konwencja roczna Fine Gael ma nawet tê sam¹ gaelick¹ nazwê, co konwencja
Fianna Fail. Patrz tak¿e B. C h u b b: The Governments..., s. 88, 91.
33
W ustêpach 1 i 2 art. 8 Konstytucji Irlandii przewiduje siê: Jêzyk irlandzki jako
jêzyk narodowy jest pierwszym jêzykiem urzêdowym. Jêzyk angielski jest uwa¿any za
drugi jêzyk urzêdowy. Konsekwencj¹ tego zapisu jest m.in. publikowanie aktów prawnych w dwóch wersjach jêzykowych, nie wy³¹czaj¹c samej Konstytucji.
31
32
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 za nieaktualne nale¿y uznaæ klasowe zró¿nicowanie ich elektoratów,
które nota bene i w przesz³oci nie by³o ostre.
Stosunek Fine Gael do kwestii podzia³u wyspy wiadczy o kontynuacji
negocjacyjnych tradycji dawnej Partii Traktatu oraz o jej pragmatycznym
podejciu do tego problemu. Do zawarcia wspomnianego wczeniej Angielsko-Irlandzkiego Porozumienia, stanowi¹cego znacz¹cy krok naprzód
w uregulowaniu stosunków z Irlandi¹ Pó³nocn¹, dosz³o w 1985 roku, kiedy
to ster rz¹dów spoczywa³ w rêku Fine Gael, co nie jest pozbawione politycznej wymowy. Ponadto partia ta za skuteczn¹ metodê prze³amywania barier dziel¹cych Irlandiê i Irlandiê Pó³nocn¹ uwa¿a integracjê rynku europejskiego34. W tym kontekcie proces jednoczenia siê Europy jest czynnikiem eliminuj¹cym przemoc i niezgodê na rzecz pokoju i harmonii pomiêdzy obydwoma spo³ecznociami. Zasiadaj¹cy w Parlamencie Europejskim
cz³onkowie Fine Gael staraj¹ siê wykorzystaæ stwarzane przez rozwój Wspólnoty Europejskiej szanse w celu umo¿liwienia obydwu spo³ecznociom
wyspy pokojowego istnienia w poczuciu wzajemnego zaufania35. Konsekwencj¹ takiego stanowiska w sprawie unifikacji wyspy jest zdecydowane i jednoznaczne potêpienie przez Fine Gael Irlandzkiej Armii Republikañskiej
i dokonywanych przez ni¹ aktów terroru36. Fine Gael k³adzie tak¿e nacisk
na ekonomiczny aspekt zjednoczenia wyspy, sygnalizuj¹c, i¿ jednym z jego
gospodarczych profitów by³oby otwarcie siê mo¿liwoci utworzenia oko³o
75 tys. nowych miejsc pracy.
Podobnie jak Fianna Fail, Fine Gael musi w swych programach ustosunkowywaæ siê do aktualnych problemów bezrobocia i emigracji. Proponuje ona stworzenie nowej ekonomii pracy, która mia³aby opieraæ siê na
zrekonstruowanym programie bud¿etowym oraz za³o¿eniach opracowanego przez ekonomistów Fine Gael dokumencie zatytu³owanym W drodze do
ekonomii pracy (Towards The Jobs Economy). Fine Gael chcia³aby osi¹gn¹æ stan, w którym stworzenie nowego stanowiska pracy by³oby najbardziej op³acalnym przedsiêwziêciem inwestora, bez wzglêdu na skalê podejmowanego przez niego dzia³ania. W zwi¹zku z tym proponowane przez
Fine Gael zmiany stanu prawnego dotycz¹ g³ównie ustaw przemys³owych
(industry acts) oraz prawa podatkowego37. Partia proponuje redukcjê o po³owê podatku p³aconego od istniej¹cych i nowo tworzonych miejsc pracy, co
mia³oby prowadziæ do obni¿enia kosztów tworzenia i utrzymania ju¿ istMaking Europe Work For You. Fine Gaels Programme For The European Elections.
June 1989, s. 67.
35
Ibidem, s. 8.
36
Fine Gael is The Party of Innovation and of New ideas. Address by John Bruton,
T. D., On the Occasion of His Election as Leader of Fine Gael, 20 November 1990, s. 4.
37
Towards The Jobs Economy. A Policy Document Published by Fine Gael. May 1992,
s. 21.
34
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niej¹cych miejsc pracy przeciêtnie o 6%. Efektem zastosowania tego rodka by³oby równie¿ skrócenie okresu oczekiwania na kursy, których celem
jest przekwalifikowanie pracownika.
Jednym z programowych celów partii jest ograniczenie i powstrzymanie emigracji, zw³aszcza emigracji ludzi m³odych. Zjawisku wychodstwa
m³odzie¿y mia³yby przeciwdzia³aæ konkretne bodce ekonomiczne, zachêcaj¹ce pracodawców do jej zatrudniania, a przybieraj¹ce postaæ okresowych, 2-letnich zwolnieñ podatkowych dla ka¿dej zatrudnionej osoby
w wieku do 23 lat. W³anie w pobudzeniu kreatywnoci ludzi m³odych
Fine Gael upatruje sposób na podniesienie stopy ¿yciowej w Irlandii, krytykuj¹c maj¹ce prowadziæ do osi¹gniêcia tego celu metody proponowane
przez pozosta³e partie  Fianna Fail oraz Partiê Pracy z Parti¹ Robotnicz¹,
a oparte na modelu kolektywnego paternalizmu38. Mimo to pod adresem
tych partii oraz wszystkich pozosta³ych partii reprezentowanych w Dailu
Fine Gael wysuwa propozycjê ustanowienia w Izbie Reprezentantów Forum Pracy, skupiaj¹cego przedstawicieli tych partii. W pracach Forum
uczestniczy³by rz¹d w pe³nym sk³adzie. Zadaniem Forum by³oby okrelanie kierunków polityki tworzenia miejsc pracy oraz realizacja jego ustaleñ
za spraw¹ uczestnicz¹cej w jego dzia³aniach egzekutywy.
Europejskie ambicje partii ujawniaj¹ siê tak¿e w krytyce irlandzkiego
systemu administracyjnego, uchodz¹cego za jeden z najbardziej scentralizowanych systemów w Europie. Skutkiem rozszerzenia zakresu kompetencji w³adz lokalnych by³by tak¿e wzrost zaufania spo³eczeñstwa do organów administracji39.
Fine Gael zwraca uwagê na potrzebê prowadzenia czystej polityki,
na koniecznoæ podkrelania s³u¿ebnej wobec narodu roli sterników nawy
pañstwowej. Jej program przewiduje ustanowienie Parlamentarnej Komisji Etyki, która czuwa³aby nad przestrzeganiem dobrze pojêtego kodeksu
postêpowania polityków. W sk³ad tego kontrolnego organu weszliby: rewident i kontroler generalny (Comptroller and Auditor General), ombudsman40 oraz sêdzia jednego z s¹dów wy¿szej instancji41.
Struktura Fine Gael zasadniczo nie odbiega od wczeniej przedstawionej struktury Fianna Fail. Niemniej jednak odnotowania wymaga pojawienie siê w niej ostatnio nowego ogniwa w postaci rad regionalnych (Regional Councils). Rady te zosta³y utworzone na podstawie 4 okrêgów wyborczych do Parlamentu Europejskiego. W sk³ad ka¿dej z nich wchodz¹
Fine Gael Is The Party..., s. 2.
Fine Gael Priorities for Government 19921997. Lets Bring Out The Best In The
Country, s. 12.
40
Szerzej o ombudsmanie pisze A. B i s z t y g a: Instytucja ombudsmana w Irlandii. PiP 1992, z. 2, s. 6874.
41
Fine Gael Priorites..., s. 12.
38
39
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przedstawiciele okrêgów wyborczych do Dailu objêtych regionem, przedstawiciele lokalnych w³adz partii, deputowani z danego regionu oraz cz³onkowie Parlamentu Europejskiego z ramienia Fine Gael. G³ówne zadanie
rad stanowi organizacja kampanii w wyborach europejskich oraz analiza
programu politycznego przedk³adanego im przez lidera partii42. Przedstawiona modyfikacja w organizacji partii koresponduje z partyjnym postulatem o zwiêkszeniu udzia³u Irlandii i samej Fine Gael w ¿yciu miêdzynarodowym. Fine Gael to partia cz³onkowska Europejskiej Partii Ludowej43.
W literaturze przedmiotu Fine Gael jest klasyfikowana jako partia centroprawicowa i chadecka stanowi¹ca ugrupowanie pragmatyczne, podkrelaj¹ce potrzebê budowy pañstwa dobrobytu opartego na zasadzie redystrybucji dochodu narodowego i zasobów narodowych w imiê realizacji zasady sprawiedliwoci spo³ecznej44.
Partia Pracy
W gronie trzech najwiêkszych irlandzkich partii politycznych jest jedyn¹ parti¹ o socjaldemokratycznym charakterze oraz lewicowej i zwi¹zkowej genezie. Wyros³a jako polityczne skrzyd³o Irlandzkiego Zwi¹zku Transportowców i Robotników; pod koniec lat trzydziestych XX wieku ostatecznie wyodrêbni³a siê ze struktur zwi¹zkowych.
Zrezygnowa³a z wyranego ustosunkowania siê do kwestii traktatowej, w czym niektórzy politolodzy upatruj¹ przyczynê pozbawienia jej
w póniejszym czasie wiod¹cej funkcji oraz sprowadzenia do roli zawsze
trzeciej partii. Byæ mo¿e w³anie zajêcie indyferentnego stanowiska w sprawie traktatu pozwoli³o jej na zachowanie swej socjalnej to¿samoci. W przesz³oci czynnikiem os³abiaj¹cym Partiê Pracy by³y czêste roz³amy, pocz¹wszy od maj¹cego miejsce u zarania niepodleg³oci rozpadu ruchu labourzystowskiego na skrzyd³o po³udniowe (obejmuj¹ce Irlandiê) oraz na pó³nocne (w Irlandii Pó³nocnej)45. Wspomnieæ tak¿e trzeba o secesji maj¹cej
miejsce w 1943 roku, której efektem by³o powstanie radykalnej Narodowej
Partii Pracy46. Partyjne roz³amy oraz wewn¹trzpartyjne spory nie przysparza³y Partii Pracy zwolenników i mandatów. Co interesuj¹ce, elektorat
partii mia³ pocz¹tkowo zdecydowanie wiejskie pochodzenie. Sytuacja ta
dopiero z czasem uleg³a zmianie i obecnie swe g³osy oddaj¹ na ni¹ zarówno
Fine Gael Guide for New Members. The Fine Gael Press Office 1992, s. 2.
K. S o b o l e w s k a - M y  l i k: Partie i systemy partyjne na wiecie. Warszawa
2004, s. 225.
44
Has³o: Fine Gael w: Encyklopedia politologii..., T. 3, s. 54.
45
S. K l i m k i e w i c z: Republika..., s. 96.
46
S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 344.
42
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mieszkañcy miast, jak i terenów wiejskich. Generalnie, s¹ to wykwalifikowani i niewykwalifikowani robotnicy, ale tak¿e drobni sklepikarze (dzier¿awcy, w³aciciele rodzinnych interesów). Zaznaczyæ nale¿y, ¿e Partia
Pracy nigdy nie by³a parti¹ o charakterze radykalnie lewicowym, na co nie
bez wp³ywu pozostaje struktura wyznaniowa Irlandii oraz pozycja, jak¹
cieszy siê w niej Koció³ katolicki. Próby wspó³pracy z Komunistyczn¹
Parti¹ Irlandii, podejmowane przez radykalne skrzyd³o Partii Pracy, by³y
skazane na brak szerszego oparcia, a w konsekwencji zanika³y lub koñczy³y siê secesj¹ z szeregów partii. Pewn¹ tradycj¹ jest ju¿ wystrzeganie siê
przez kierownictwo partii antychrzecijañskiej, komunistycznej infiltracji. W 1939 roku Partia Pracy na wniosek irlandzkich biskupów usunê³a
nawet ze swego statutu postanowienie o d¹¿eniu do ustanowienia republiki robotniczej (workers republic)47. Partia de facto zrezygnowa³a z podnoszonych niegdy hase³ nacjonalizacji przemys³u i reformy rolnej, prezentuj¹c obecnie socjaldemokratyczny umiarkowany program, obejmuj¹cy
postulaty reformy socjalnej, rozszerzenia zakresu i katalogu form opieki
spo³ecznej, respektowania praw pracowniczych i zwi¹zkowych, zintensyfikowania dzia³añ pañstwa maj¹cych na celu ograniczenie bezrobocia.
Na sukces wyborczy partii w 1992 roku z³o¿y³o siê kilka przyczyn. By³
on zarówno wynikiem uznania dla przedstawionego przez partiê programu, efektem przekonuj¹cej i sprawnie przeprowadzonej kampanii wyborczej oraz spo³ecznego rozczarowania polityk¹ rz¹dów zdominowanych przez
dwie pozosta³e partie. Trzykrotny wzrost spo³ecznego poparcia dla partii
klasyfikowano jako znacz¹cy sukces, spraw¹ otwart¹ natomiast pozostawa³a jego trwa³oæ. Pewnych w¹tpliwoci w tej materii dostarcza spostrze¿enie, ¿e jeszcze na dwanacie tygodni przed wyborami jedynie 12% elektoratu deklarowa³o swe poparcie dla labourzystów, podczas gdy w szeæ
tygodni póniej liczba ta wzros³a do 19%48. Rezultaty wyborów z roku 1997
dowiod³y, ¿e piêæ lat wczeniej na Partiê Pracy g³osy swe odda³o wielu wyborców niezdecydowanych w swych wyborczych preferencjach bezporednio przed g³osowaniem. Ta sytuacja nie powtórzy³a siê w roku 1997, co by³o
jedn¹ z przyczyn spadku poparcia elektoratu z 19% do 10,4%. Na wyniku
tym zaci¹¿y³ równie¿ nieco egzotyczny sojusz z Fine Gael zawarty w 1994
roku w ramach Têczowej Koalicji. Niemniej jednak labourzyci wci¹¿ zachowuj¹ pozycjê licz¹cej siê si³y na irlandzkiej scenie politycznej, ich istnienie na tej scenie jest niezagro¿one, a stopieñ poparcia wydaje siê stabilizowaæ. Potwierdzaj¹ do wyniki majowych wyborów do Dailu w roku 2002,
kiedy to Partia Pracy zdoby³a 21 mandatów, uzyskuj¹c poparcie 12,6%
wyborców.
47
48

B. C h u b b: The Governments..., s. 76.
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Partiê cechuje ni¿szy ni¿ w Fianna Fail i Fine Gael stopieñ zorganizowania, dysponuje ona tak¿e ni¿sz¹ ni¿ one liczb¹ oddzia³ów terenowych
i pracowników kadrowych. Partia Pracy jest parti¹ cz³onkowsk¹ Partii Europejskich Socjalistów49.
Pozosta³e partie
Wszystkie pozosta³e partie polityczne maj¹ zdecydowanie mniejsze lub
wrêcz niewielkie wp³ywy spo³eczne. Najbardziej znacz¹cym w ich gronie
ugrupowaniem s¹ Postêpowi Demokraci, którym pocz¹wszy od ich wyborczego debiutu w 1987 roku udaje siê wprowadzaæ swych kandydatów
do Izby Reprezentantów. Statystyki wyborcze wykazuj¹, ¿e poziom wyborczego poparcia okazywanego tej partii politycznej stabilizuje siê w granicach 4%5%. Odebrali oni czêæ elektoratu Fianna Fail i Fine Gael. Ich
wyborczy program przewiduje miêdzy innymi pokojowe zjednoczenie
wyspy, reformê podatkow¹, stworzenie dogodnych warunków dla prywatnych inwestorów, przeprowadzenie wyranego rozdzia³u miêdzy pañstwem
a Kocio³em oraz reformê konstytucyjn¹ obejmuj¹c¹ zniesienie Senatu50.
Postêpowi Demokraci stanowi¹ partiê cz³onkowsk¹ Europejskiej Partii
Liberalno-Demokratycznej i Reformatorskiej51.
Partia Sinn Fein, pocz¹wszy od 1926 roku, kilkakrotnie odradza³a siê
w kolejnych mutacjach. G³osi program zniesienia brytyjskich rz¹dów na
wyspie i dokonania reunifikacji na drodze rewolucji w celu wprowadzenia
demokratycznej, socjalistycznej republiki. Przyjmuje siê, ¿e Sinn Fein pozostaje w zwi¹zkach z Irlandzk¹ Armi¹ Republikañsk¹, czemu jednak
sama Sinn Fein oficjalnie zaprzecza, od kiedy IRA zosta³a zdelegalizowana.
Problem ten jednak wytraca  jak mo¿na s¹dziæ  swe znaczenie w obliczu
deklaracji IRA o zaprzestaniu akcji zbrojnej. Ze wzglêdu na szczup³oæ swych
szeregów oraz ukryt¹ si³ê oddzia³ywania Sinn Fein porównywana jest czêsto do p³ywaj¹cej góry lodowej z zaledwie wystaj¹cym ponad powierzchniê
wody wierzcho³kiem52.
Pierwsz¹ irlandzk¹ parti¹ ekologiczn¹ jest Zielony Sojusz (Comhaontas Glas), który obok d¹¿enia do budowy spo³eczeñstwa ekologicznego
za swoje programowe cele uwa¿a tak¿e umacnianie prawa do ekspresji oraz
decentralizacjê zarz¹dzania. Pocz¹tkowo, to jest w chwili parlamentarnego debiutu partii, nie uda³o siê jej wywalczyæ znacz¹cego poparcia w wyboK. S o b o l e w s k a - M y  l i k: Partie i systemy..., s. 226.
The Europa..., s. 1392.
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rach, ale bior¹c pod uwagê nasilenie proekologicznych tendencji w Europie, od pocz¹tku jej istnienia by³a uwa¿ana za partiê politycznej szansy53.
Przewidywania te do pewnego stopnia sprawdzi³y siê za spraw¹ wyników
wyborów parlamentarnych z roku 2002. Comhaontas Glas jest cz³onkiem
Europejskiej Partii Ludowej54.
Nigdy znacznymi wp³ywami spo³ecznymi nie cieszy³a siê, za³o¿ona jeszcze w 1933 roku, Komunistyczna Partia Irlandii, pomimo ¿e opowiada siê za nacjonalizacj¹ przemys³u, wystêpuje przeciw przejawom religijnej nietolerancji. Jej zwolennicy rekrutuj¹ siê z krêgów robotniczych. Komunistyczna Partia Irlandii sk³ada siê z dwóch organizacji: po³udniowej
i pó³nocnej.

Podstawy prawne dzia³alnoci partii politycznych
W konstytucji Irlandii (Bunreacht na hÉireann) z 1937 roku nie u¿ywa siê terminu partie polityczne, jednak w jej art. 40.6 sformu³owane jest
prawo obywateli do tworzenia stowarzyszeñ i zwi¹zków, stanowi¹ce konstytucyjn¹ podstawê tworzenia i dzia³ania partii politycznych. Stosownie
do konstytucyjnych postanowieñ pañstwo gwarantuje obywatelom swobodê korzystania z tego prawa, z zastrze¿eniem stanów zagro¿enia porz¹dku
publicznego i moralnoci. Sygnalizowana jest tak¿e mo¿liwoæ ustanowienia przepisów okrelaj¹cych sposób kontroli nad korzystaniem z tego prawa, realizowanej pod k¹tem ochrony interesu publicznego. Konstytucja
porednio wyklucza mo¿liwoæ tworzenia i dzia³ania stowarzyszeñ i zwi¹zków szerz¹cych polityczn¹, religijn¹ lub klasow¹ dyskryminacjê. Ograniczenia te dotycz¹ tak¿e partii politycznych.
Zasadniczo, irlandzkie prawo nie reguluje zagadnieñ istnienia, struktury czy wewnêtrznych spraw partii55. Równie¿ wewn¹trzpartyjne metody
wy³aniania kandydatów i finansowanie ich dzia³alnoci nie s¹ przedmiotem prawnej reglamentacji, partie nie maj¹ obowi¹zku ujawniania swej
ksiêgowoci i róde³ ich finansowania. Potencjalnych donatorów partii politycznych, bez wzglêdu na to, czy s¹ nimi obywatele, czy organizacje, nie
mo¿na zmusiæ do ujawnienia rozmiarów udzielonej przez nich dotacji. JeW. K o n a r s k i: Z problematyki..., s. 99; McGill Book of Irish Politics Election,
February 87. Dublin 1987, s. 31.
54
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dynie zwi¹zki zawodowe s¹ objête pewnymi ograniczeniami w sferze
wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów politycznych56.
Aktem prawnym o zasadniczym znaczeniu dla irlandzkich partii politycznych i ich systemu jest ordynacja wyborcza (Electoral Act) z 1963 r.,
okrelaj¹ca zrêby systemu wyborczego. Nie istniej¹ formalne ograniczenia
tworzenia partii politycznych, niemniej warunek wziêcia przez partiê
udzia³u w wyborach stanowi jej rejestracja. Wniosek rejestracyjny kierowany jest do Rejestratora Partii Politycznych (Registrar of Political Parties), którego funkcje pe³ni klerk Izby Reprezentantów. Ci¹¿y na nim obowi¹zek dokonania rejestracji, je¿eli w jego ocenie jest to prawdziwa partia
polityczna (genuine political party), zorganizowana w celu uczestniczenia w wyborach do Izby Reprezentantów lub w wyborach lokalnych (art.
13/2/b/ustawy). Podstawy odmowy dokonania rejestracji zaistniej¹ wówczas, gdy nazwa partii wnioskuj¹cej o rejestracjê jest taka sama, jak nazwa
partii wczeniej zarejestrowanej lub jest do niej podobna w celu zmylenia,
zdezorientowania lub dokonania oszustwa. Odmowa rejestracji nast¹pi
tak¿e wówczas, gdy Rejestrator uzna nazwê partii za zbytecznie d³ug¹ albo
gdy nazwa partii dzia³aj¹cej tylko w okrelonej czêci kraju nie ujawnia
tego faktu (art. 13/5). Od decyzji Rejestratora przys³uguje odwo³anie do
rady odwo³awczej (Appeal Board), sk³adaj¹cej siê z przewodnicz¹cego Izby
Reprezentantów (lub jego zastêpcy), przewodnicz¹cego Senatu (lub jego
zastêpcy) oraz sêdziego jednego z s¹dów wy¿szej instancji (art. 13/8).
Praktyka rejestracyjna rodzi³a w¹tpliwoci dotycz¹ce konotacji terminu prawdziwa partia polityczna. Zosta³y one rozstrzygniête przez S¹d
Najwy¿szy (Supreme Court) w 1979 roku w uzasadnieniu orzeczenia
w sprawie Loftus v. Attorney General, gdzie za prawdziw¹ partiê polityczn¹ uznano ugrupowanie skupione wokó³ wspólnych politycznych
przekonañ i celów, którego stopieñ jednolitoci w wyniku zorganizowania
dla celów wyborczych osi¹gn¹³ rozmiary i wyrazistoæ usprawiedliwiaj¹ce
twierdzenie, ¿e jest to rzeczywicie partia polityczna. Przy tej samej okazji s¹d uzna³ tak¿e, ¿e sformu³owanie zorganizowana dla uczestniczenia
w wyborach do Izby Reprezentantów nie dotyczy stopnia zorganizowania, ale oznacza sam fakt zorganizowania dla tej sprawy i celu.
Podsumowuj¹c, partie o ogólnokrajowych ambicjach, których obecna si³a
i mo¿liwoci ograniczaj¹ zakres ich dzia³ania do konkretnego obszaru, nie
s¹ objête postanowieniami art. 13/5/c ordynacji wyborczej, a tym samym
nie nale¿y klasyfikowaæ ich jako partii lokalnych, przewidzianych tym przepisem, lecz jako ma³e partie ogólnokrajowe57.
56
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Obszar Irlandii jest podzielony na 41 okrêgów wyborczych. Liczba przypadaj¹cych na okrêg mandatów waha siê od 3 do 5.
Zdecydowana wiêkszoæ kandydatów do Izby Reprezentantów to przedstawiciele partii politycznych, chocia¿ w ka¿dych wyborach bierze udzia³
pewna grupa kandydatów okrelaj¹cych siê mianem niezale¿nych, nie
zwi¹zanych z ¿adn¹ z partii (non-party). Kandydat partii politycznej powinien legitymowaæ siê dokumentem nominacyjnym. Przynale¿noæ partyjna lub jej brak s¹ ujawniane na karcie do g³osowania58.
Decyzja o sposobie ukszta³towania systemu repartycji mandatów (tzn.
systemu wyborczego sensu stricto) wp³ywa na kszta³t systemu partyjnego,
zw³aszcza  chocia¿ nie wy³¹cznie  w jego parlamentarnym wymiarze.
Irlandzki system wyborczy oparty jest na formule pierwszego g³osu
preferencyjnego (first preference voice) czy ujmuj¹c rzecz z innego punktu
widzenia  pojedynczego g³osu przenoszonego (single transferable voice).
Jak s³usznie zauwa¿a W. Konarski, system ten jest kombinacj¹ g³osowania
wyra¿aj¹cego preferencje wyborców z ustaleniem wyników wyborów wed³ug systemu ilorazu, pozwalaj¹cego wskazaæ minimaln¹ liczbê g³osów daj¹c¹ jakiej partii lub grupie wyborców mo¿liwoæ posiadania w³asnego reprezentanta59. Przys³uguj¹ce wyborcy prawo wyra¿enia swych preferencji
polega na stworzeniu mu mo¿liwoci okrelenia na karcie do g³osowania
kolejnoci, w jakiej udziela on swego poparcia poszczególnym kandydatom.
Wyborca dokonuje tego, stawiaj¹c przy nazwiskach kandydatów numery
od 1 wzwy¿, przy czym w stopniowaniu swych preferencji jest on oczywicie ograniczony liczb¹ kandydatów. Jego obowi¹zek decyduj¹cy o wa¿noci g³osu stanowi wskazanie owej pierwszej preferencji; okrelanie dalszych jest uprawnieniem wyborcy i nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu. Nadwy¿kê g³osów, oddanych w wyborach na zwyciêskiego kandydata, przenosi siê na nastêpnych kandydatów z tej listy, stosownie do skali preferencji
wyborców60. Efektem stosowania tej formu³y jest deformacja proporcjonalnego charakteru tego systemu, prowadz¹ca do wystêpowania procentowej ró¿nicy miêdzy liczb¹ oddanych na dan¹ partiê g³osów a liczb¹ wywalczonych przez ni¹ mandatów, w czego konsekwencji mamy w nim do czynienia ze zjawiskami nadreprezentacji i niedoreprezentowania partii politycznych w Izbie Reprezentantów. Irlandzki system wyborczy uprzywilejowuje partie polityczne o wiêkszym poparciu elektoratu.

58
59
60
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Charakterystyka systemu partyjnego
Problem traktatowy, a co za tym idzie  koniecznoæ ustosunkowania
siê przez irlandzkie partie polityczne do kwestii konstytucyjnego statusu
pañstwa oraz podzia³u wyspy, leg³y u podstaw wykszta³cenia siê w Irlandii
bipolarnego systemu politycznego. Ten sam mechanizm spowodowa³ bipolaryzacjê systemu partyjnego, którego biegunami sta³y siê Fianna Fail
i Fine Gael. W konsekwencji inne partie (z wyj¹tkiem Labour Party) nie
zdo³a³y wypracowaæ dla siebie trwa³ej bazy spo³ecznej. W tym sensie spór
traktatowy hamowa³ rozwój innych partii. Kwestie traktatowe z czasem,
a zw³aszcza po ustanowieniu ustroju republikañskiego w 1948 roku, traci³y swe pierwszoplanowe znaczenie na rzecz zagadnieñ ekonomicznych
i spo³ecznych podnoszonych w partyjnych programach.
Obecnie system partyjny Irlandii nosi znamiona systemu pragmatycznego. Pomimo ¿e problem podzia³u wyspy jest wci¹¿ aktualny, trudno by³oby mówiæ o ostrej ideologicznej konkurencji miêdzy dwoma najbardziej znacz¹cymi partiami politycznymi Fianna Fail i Fine Gael. Dziel¹cy je dystans
ideologiczny jest niewielki, a walka konkurencyjna prowadzona g³ównie
wokó³ ekonomicznych hase³ programowych o wysokim stopniu konkretnoci oraz wokó³ alternatyw personalnych. Równie¿ socjaldemokratyczna
Labour Party unika radykalnych akcentów w swych programach.
Irlandzki system partyjny jest w literaturze klasyfikowany jako odmiana systemu partii dominuj¹cej61, bywa tak¿e okrelany mianem systemu
partii hegemonicznej w spolaryzowanym pluralizmie62. Fianna Fail, pocz¹wszy od swego wyborczego zwyciêstwa w 1932 roku, pozostaje liderem irlandzkiej sceny politycznej. Jest ona przyk³adem przekszta³cenia siê partii
o marginalnym znaczeniu w wiod¹ce ugrupowanie polityczne63, nieprzerwanie dysponuj¹ce najliczniejszym elektoratem i sporadycznie nieuczestnicz¹ce w konstruowaniu rz¹du, nie zawsze jednak posiadaj¹ce wiêkszoæ
bezwzglêdn¹ w Izbie Reprezentantów.
Fianna Fail dominuj¹ca w irlandzkim systemie partyjnym jest zarazem przyk³adem partii dominuj¹cej, w odniesieniu do której trudno formu³owaæ jednoznaczne s¹dy64. Fianna Fail permanentnie dystansuje w wyboK.A. W o j t a s z c z y k: Wspó³czesne systemy partyjne. Warszawa 1992, s. 61. Szeroko na temat partii dominuj¹cej M. S o b o l e w s k i: Partie i systemy partyjne wiata
kapitalistycznego. Warszawa 1997, s. 477484.
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rach swoich partyjnych rywali, czemu sprzyja rozbicie opozycji, bêd¹ce konsekwencj¹ ideologicznego dystansu dziel¹cego Fine Gael i Labour Party.
Za czynnik wzmacniaj¹cy dominuj¹c¹ pozycjê tej partii uznaæ tak¿e nale¿y przyjêty w Irlandii system wyborczy, preferuj¹cy partie o licznym elektoracie. Efektem jego funkcjonowania jest permanentna nadreprezentacja
Fianna Fail w Izbie Reprezentantów (z wyj¹tkiem wyborów w listopadzie
1982 r., gdy procent g³osów oddanych na FF pokry³ siê z procentem wywalczonych przez ni¹ mandatów).
Wp³ywy Fianna Fail nie charakteryzuj¹ siê rosn¹cym kontinuum65, s¹
one zmienne, partia ta osi¹gaj¹c sukces w jednych wyborach, traci czasem
nawet znaczn¹ czêæ g³osów w wyborach nastêpnych, by po czasie ponownie odbudowaæ swój stan posiadania (tabela 5). Pomimo wystêpowania owej
skokowej tendencji kszta³towania siê wp³ywów partii Fianna Fail, zakres
jej wp³ywów wydaje siê ustabilizowany i w ujêciu procentowym przedstawia siê nastêpuj¹co: liczba g³osów oddawanych na ni¹ w wyborach do Izby
Reprezentantów waha siê od 50,6% w 1977 roku do 39,1% w najs³abszym
dla partii 1992 roku, natomiast liczba zdobytych mandatów oscyluje pomiêdzy 56,8% a 41% w analogicznych latach. Tak wysokie przedzia³y elektoralnego poparcia dowodz¹ istnienia ugruntowanej i sprawnie zorganizowanej bazy spo³ecznej partii, a tak¿e atrakcyjnoci g³oszonych przez ni¹
hase³ programowych. 17-krotnie uczestnicz¹c w konstruowaniu gabinetów, Fianna Fail sta³a siê parti¹ o najwiêkszym dowiadczeniu w sprawowaniu rz¹dów i ten fakt równie¿ jest argumentem ugruntowuj¹cym twierdzenie o jej dominacji.
Przedstawiona teza o dominuj¹cej pozycji Fianna Fail wydaje siê jednak lekko ³agodzona przez analizê wyników wyborczych pocz¹wszy od roku
1982. Otó¿ w latach 19821997 wybory parlamentarne przeprowadzono
6-krotnie. Ich wyniki mog³y byæ uznane za sygna³ o ewoluowaniu systemu
partii dominuj¹cej. Pocz¹wszy od wyborów z lutego 1982 roku wp³ywy Fianna Fail w elektoracie systematycznie s³ab³y, przedstawiaj¹c siê nastêpuj¹co: luty 1982 roku  47,3%, listopad 1982 roku  45,2%, 1987 roku  44,2%,
1989 roku  ponownie 44,2%, by w 1992 roku spaæ poni¿ej nieprzekraczalnej dot¹d bariery 40% i siêgn¹æ pu³apu 39,1%. Ta sytuacja powtórzy³a
siê w roku 1997 (39,3%), co  bior¹c pod uwagê okolicznoci, w jakich wybory te zosta³y zarz¹dzone  mo¿na by³o poczytaæ za osi¹gniêcie Fianna
Fail. Spadek poparcia elektoratu o 8,0% w ci¹gu piêtnastu lat nie wydaje
siê przes³ank¹ wystarczaj¹c¹ do uzasadnienia twierdzenia o stopniowej
utracie przez Fianna Fail dominuj¹cej pozycji. Niemniej jednak oznacza³
on, ¿e partia znajdowa³a siê w okresie d³ugotrwa³ego kryzysu, osi¹gaj¹c
niskie, nienotowane wczeniej wyniki wyborcze. W obliczu tych spostrze65
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¿eñ z zainteresowaniem oczekiwano rezultatów wyborów parlamentarnych w maju 2002 roku. Mia³y one dostarczyæ informacji o kontynuacji
lub powstrzymaniu spadkowej tendencji spo³ecznego poparcia dla Fianna
Fail, a tym samym mia³y przynieæ odpowied na pytanie, czy w dotychczas funkcjonuj¹cym w Irlandii systemie partii dominuj¹cej wyst¹pi¹ istotne i bardziej trwa³e modyfikacje. Tymczasem wybory te przynios³y Fianna
Fail prawdziwy sukces w postaci obsady 81 ze 166 foteli w Dailu (48,8%
mandatów). To wynik przybli¿aj¹cy Fianna Fail do rekordowych osi¹gniêæ
wyborczych z lat 1938 i 1977. Tym samym znacz¹co pog³êbi³ siê dystans
miêdzy Fianna Fail i Fine Gael w Dailu (patrz tabela 5).
Bior¹c pod uwagê dystans miêdzy dwiema partiami osi¹gajacymi najlepszy wynik wyborczy, A. Antoszewski wyró¿nia trzy rodzaje systemów
partyjnych, a to: wysoce rywalizacyjne, gdzie ró¿nica ta wynosi od 0% do
10%, umiarkowanie rywalizacyjne (od 10% do 20%) oraz quasi-rywalizacyjne (powy¿ej 20%), klasyfikuj¹c system partyjny Republiki Irlandii jako
umiarkowanie rywalizacyjny66. Rzeczywicie, w kolejnych parlamentarnych
wyborach w latach 19322002 ró¿nice w skali wyborczego poparcia miêdzy wiod¹c¹ Fianna Fail a Fine Gael oscylowa³y miêdzy 10% a 20%. Podobnie rzecz siê przedstawia³a z liczb¹ mandatów przyznanych ka¿dej
z dwu partii po uwzglêdnieniu deformuj¹cego efektu wywo³anego przyjêtym systemem repartycji mandatów67. Niemniej jednak nale¿y wskazaæ, ¿e
w sygnalizowanym okresie zdarza³y siê wyniki wyborów, kiedy ró¿nice
miêdzy Fianna Fail a Fine Gael siêga³y 20% lub gdy granica ta bywa³a
przekraczana (tak w latach 1943, 1944, 1948, 1951, 1957, 1977, luty 1982
oraz 2002). Przyj¹wszy, ¿e lata czterdzieste i piêædziesi¹te minionego
wieku to czasy zbyt odleg³e, by traktowaæ je jako punkt odniesienia na
miarê wspó³czesnych porównañ, mo¿na stwierdziæ, ¿e wybory roku 2002
przynios³y wynik w pewnym sensie wyj¹tkowy. Otó¿ ró¿nica w stanie posiadania mandatów w Dailu zachodz¹ca miêdzy dwiema partiami, które
osi¹gnê³y najlepsze wyniki wyborcze, siêgnê³a 50, to jest 30%. Oznacza to,
¿e Fianna Fail za¿egna³a d³ugotrwa³y kryzys w warunkach s³abego wyniku Fine Gael oraz utrzymania stanu posiadania labourzystów wypracowanego w poprzednich wyborach. Bêd¹c wiadomym uznaniowoci granicznych wartoci zaproponowanych w klasyfikacji A. Antoszewskiego
A. A n t o s z e w s k i: Wzorce rywalizacji politycznej we wspó³czesnych demokracjach europejskich. Acta Universitatis Wratislaviensis 2004, nr 2592, s. 51.
67
W³anie relacja miêdzy liczb¹ mandatów zdobytych przez najsilniejsze ugrupowanie a liczb¹ mandatów uzyskanych przez partie w kolejnoci nastêpn¹ najpe³niej
odzwierciedla faktyczny poziom rywalizacyjnoci systemu partyjnego. Ta bowiem relacja obok czynnika stopnia poparcia spo³ecznego dla dwóch wiod¹cych partii politycznych uwzglêdnia równie¿ niuanse danego systemu repartycji mandatów. Patrz A. A n t o s z e w s k i: Wzorce rywalizacji..., s. 52.
66
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i dope³niaj¹c opisu irlandzkiego systemu partyjnego, w wietle zaprezentowanych uwag mo¿na skonstatowaæ, ¿e system ten rzeczywicie jest systemem umiarkowanie rywalizacyjnym, niemniej jednak jest systemem, któremu zdecydowanie bli¿ej do systemu quasi-rywalizacyjnego ni¿ do systemu wysoce rywalizacyjnego. Efekt ten doznaje pewnego wzmocnienia za
spraw¹ dowiadczenia Fianna Fail w niemal ci¹g³ym sprawowaniu rz¹dów, z pewnymi jedynie przerwami. Je¿eli mielibymy przewidywaæ jaki
kierunek ewolucji systemu partyjnego Republiki Irlandii  ku czemu na
razie brak wystarczaj¹cych, przes¹dzaj¹cych przes³anek  to raczej ku
quasi-rywalizacyjnoci ni¿ ku wzrostowi stopnia rywalizacyjnoci partii politycznych.
Podsumowuj¹c nasze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e system partyjny Republiki Irlandii cechuj¹: bogata  w tym romantyczna  tradycja,
pragmatyzm, wielopartyjnoæ, oparcie na formule pojedynczego g³osu przenoszonego, dominacja jednej z partii politycznych w warunkach spolaryzowanego pluralizmu i znacz¹co umiarkowana rywalizacyjnoæ.

Sylwester Wróbel

Jednostki pomocnicze gminy
Wybrane zagadnienia

Ustawa o samorz¹dzie gminnym z 8 marca 1990 roku wprowadzi³a istotne zmiany w organizacji, strukturze i sposobie funkcjonowania najmniejszej jednostki podzia³u terytorialno-administracyjnego Polski. Do najwa¿niejszych, oprócz stworzenia podstaw samodzielnoci ekonomicznej, przez
komunalizacjê czêci mienia pañstwowego i zagwarantowanie odrêbnych,
trwa³ych róde³ dochodów, uznania samodzielnoci organizacyjnej, zapewnienia gminie osobowoci prawnej, powo³ania do ¿ycia, w miejsce terenowych organów w³adzy pañstwowej, organów w³adzy publicznej, maj¹cych
ustawowo gwarantowan¹ samodzielnoæ oraz odrêbne kompetencje, nale¿y niew¹tpliwie ukszta³towanie prawnych podstaw bezporedniego udzia³u mieszkañców w lokalnej polityce i ¿yciu spo³ecznym. Ustawa wymienia
powszechne wybory do organów municypalnych, referenda i konsultacje
jako formy lokalnej demokracji bezporedniej we wszystkich gminach. Nadto
na ni¿szym szczeblu organizacji ¿ycia spo³ecznego, jakim s¹ jednostki pomocnicze, przewiduje instytucjê zebrania wiejskiego jako organu uchwa³odawczego w so³ectwie, bêd¹cym jednostk¹ pomocnicz¹ podzia³u terytorialno-administracyjnego w gminach wiejskich1. W gminach miejskich za przewiduje wy³onienie w drodze wyborów rad dzielnic lub osiedli2 maj¹cych
status jednostek pomocniczych, choæ dopuszcza tak¿e mo¿liwoæ ustanowienia ogólnego zebrania mieszkañców jako organu uchwa³odawczego
w osiedlach3. Tym samym stworzono warunki prawne do kszta³towania siê
1
2
3

Ustawa o samorz¹dzie gminnym. DzU art. 36.1.
Ibidem, art. 37.1.
Ibidem, art. 37.4.
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dwupoziomowej organizacji ¿ycia spo³ecznego i dwuszczeblowego uk³adu
w³adzy w gminach.
Jednostki pomocnicze nie s¹ instytucj¹ now¹ ani w Polsce, ani w Europie. Ich powstawanie i istnienie ³¹czy siê z wielkoci¹, organizacj¹, struktur¹ i charakterem gmin. W tych pañstwach europejskich, w których wystêpuje du¿a liczba wspólnot gminnych, powstaj¹ tylko w miastach. Nie
ma bowiem, na przyk³ad, potrzeby tworzenia jednostek pomocniczych
w wiêkszoci z bez ma³a 37 tys. gmin francuskich, jako ¿e obejmuj¹ ma³e
spo³ecznoci. Oko³o 4 tys. wspólnot gminnych liczy mniej ni¿ 100 mieszkañców, ka¿d¹ za z kolejnych18 tys. zamieszkuje nie wiêcej ni¿ 500 osób4.
W s¹siedniej Szwajcarii sytuacja wygl¹da podobnie, jako ¿e 1/5 z 3 tys.
spo³ecznoci gminnych obejmuje skupiska ludzkie licz¹ce do 200 mieszkañców, a kolejna 1/4 to gminy zamieszkiwane przez mniej ni¿ 500 osób5.
Równie¿ na ziemiach polskich, w zaborach austrowêgierskim i pruskim,
na mocy ustaw o samorz¹dzie wiejskim z 1864 i 1891 roku utworzono
gminy jednostkowe obejmuj¹ce pojedyncze wsie, a w zaborze pruskim
nadto podniesiono do rangi gmin obszary dworskie. W tego typu jednostkach podzia³u administracyjnego tworzenie jednostek pomocniczych nie jest
konieczne, a w wielu przypadkach tak¿e nie jest mo¿liwe. Cechuj¹ je
bowiem:
1) zwartoæ uk³adu osadniczego odzwierciedlaj¹ca siê w skoncentrowanej, jednorodnej zabudowie,
2) znacz¹cy poziom jednorodnoci struktury spo³ecznej, której oznakami s¹:
 identyczne lub podobne role spo³eczne: zawodowe, rodzinne, towarzyskie, s¹siedzkie,
 przynale¿noæ do tej samej klasy spo³ecznej,
 zbli¿ony poziom zamo¿noci,
 podobieñstwo warunków ¿ycia,
 poczucie przynale¿noci grupowej wiêkszoci mieszkañców miejscowoci
(nie oznacza to jednak, ¿e nie wystêpuje, znacz¹ce niekiedy, rozwarstwienie ekonomiczne i spo³eczne oraz du¿e ró¿nice materialne miêdzy najbogatszymi i najubo¿szymi mieszkañcami miejscowoci),
J. J e ¿ e w s k i: We Francji. W: Samorz¹d terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w pañstwach Europy Zachodniej. Red. J. J e ¿ e w s k i. Wroc³aw
1999, s. 161.
5
R. S c h a f f h a u s e r: W Szwajcarii. W: Samorz¹d terytorialny..., s. 295. Znamienne jest, ¿e w obydwu pañstwach przyjêto odmienne rozwi¹zania w odniesieniu do lokalnych organów w³adzy. Jeli w Szwajcarii prawo do rozstrzygania spraw publicznych
w ma³ych gminach ma zebranie mieszkañców, to we Francji we wszystkich wspólnotach lokalnych wybiera siê organy przedstawicielskie.
4
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3) rozwiniêty uk³ad wiêzi spo³ecznych, w znacz¹cym stopniu maj¹cych
charakter bezporedni i niesformalizowany; ich podstaw¹ s¹, maj¹ce czasem rozbudowan¹ postaæ, wiêzi rodzinne, uk³ad koligacji i koneksji oraz
przeplataj¹ce siê z nimi wiêzi s¹siedzkie,
4) wysoki poziom integracji funkcjonalnej oraz normatywnej, u których pod³o¿a le¿¹:
 ten sam b¹d zbli¿one uk³ad wartoci i norm spo³ecznych,
 podobieñstwo zwyczajów,
 wspólne tradycje, zwyczaje obrzêdy,
 zbie¿noæ warunków pracy i ¿ycia.
Inaczej rzecz siê przedstawia z wiêkszymi skupiskami ludnoci, jakimi
s¹ miasta. Podzia³ ich przestrzeni na obszary zamieszkane przez ró¿ne grupy ludnoci (jak choæby gród i podgrodzie w miastach redniowiecznych)
i odmiennoæ funkcji poszczególnych czêci miasta czyni³y z nich daleko
bardziej niejednorodn¹ ca³oæ spo³eczno-przestrzenn¹ ni¿ wie. St¹d te pojawiaj¹ce siê formy zrzeszania siê mieszkañców miast w organizacje zawodowe jak cechy rzemielnicze, gildie kupieckie, organizacje ¿ebracze itp.,
które pe³ni³y tak¿e szersze funkcje, obejmuj¹ce organizacjê ¿ycia spo³ecznego w poszczególnych czêciach miasta6.
W szerszym wymiarze kwestia podzia³u wewnêtrznego gminy pojawi³a
siê wraz z powstaniem gmin zbiorowych. Dysponuj¹ one na ogó³ wiêkszymi zasobami terytorialnymi, materialnymi, finansowymi, ludnociowymi,
wytwórczymi, organizacyjnymi oraz infrastrukturalnymi ni¿ gminy jednostkowe. S¹ jednak równie¿ bardziej z³o¿one i heterogeniczne. Jako licz¹ce
tysi¹ce czy nawet miliony mieszkañców, nie s¹ w stanie zaspokajaæ wielu
potrzeb, zw³aszcza psychologicznych: poczucia bezpieczeñstwa, stabilnoci,
afiliacji, tworzenia bezporednich wiêzi spo³ecznych, ³atwiejszych do realizacji w ma³ych skupiskach spo³ecznych. Po wtóre za, wraz z powiêkszaniem
siê obszaru miasta i wzrostem liczby cz³onków spo³ecznoci lokalnej ronie
przestrzenne i spo³eczne zró¿nicowanie potrzeb i interesów tworz¹cych j¹
grup. Czêæ z nich pe³niej, szybciej i efektywniej mo¿e zostaæ urzeczywistniona na ni¿szych ni¿ gmina szczeblach organizacji ¿ycia spo³ecznego.
Tworzenie zarówno w gminach zbiorowych, jak i miastach mniejszych
jednostek przestrzennych, opartych na odrêbnych uk³adach spo³eczno-osadniczych wydaje siê zatem w pe³ni uzasadnione, u¿yteczne i niezbêdne.
Mo¿liwoci ich wyodrêbniania w ró¿nych kategoriach gmin s¹ jednak odmienne. £atwiej to uczyniæ we wspólnotach wiejskich ze wzglêdu na istnienie od kilku do kilkudziesiêciu nawet odrêbnych osad, miast, wsi, osiedli,
przysió³ków itp. So³ectwa zazwyczaj obejmuj¹ obszar wsi. Ich wyodrêbnienie terytorialno-administracyjne na ogó³ nie nastrêcza trudnoci.
6

P. R y b i c k i: Spo³eczeñstwo miejskie. Warszawa 1972, rozdz. 1 i 2.
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Wiêcej problemów powstaje w zwi¹zku z tworzeniem jednostek pomocniczych w miastach, zw³aszcza tych o zwartej zabudowie przestrzennej.
Zarówno miasta, które lokowane by³y w redniowieczu, jak i powsta³e
w okresie industrializacji, we wczeniejszych okresach istnienia zachowywa³y na ogó³ odrêbnoæ kwarta³ów, dzielnic czy osad, z których po³¹czenia
powsta³y. W miarê wzrostu liczby ludnoci, postêpuj¹cej zabudowy, rozwoju gospodarczego i towarzysz¹cych im procesów rozwija³y siê nie tylko na
zewn¹trz, tworz¹c wiêzi wspó³pracy i zale¿noci z otaczaj¹cymi miejscowociami i inkorporuj¹c tereny pozamiejskie, ale tak¿e do wewn¹trz. Rezultatem tego sta³a siê przestrzenna ekspansja dzielnic i osiedli przejawiaj¹ca
siê w powiêkszaniu obszaru o miejskie tereny niezabudowane, wczeniej
pe³ni¹ce funkcjê swoistych granic rozdzielaj¹cych ró¿ne czêci miasta (jak
choæby krakowskie Planty). Wskutek postêpowania zabudowy granice owe
sta³y siê umowne, z punktu widzenia uk³adu przestrzennego bowiem tworz¹ one zwarte ca³oci, obejmuj¹c du¿¹ czêæ powierzchni miasta. Dodatkowo sytuacjê komplikuj¹ takie dzia³ania, jak wyburzanie czêci zabudowañ
i wznoszenie budowli o odmiennym charakterze (np. gmachów instytucji
finansowych czy centrów handlowych w dzielnicy kilkukondygnacyjnych
kamienic).
S¹ zatem jednostki pomocnicze wyrazem próby pogodzenia wymogów
samodzielnoci oraz efektywnoci istnienia i funkcjonowania gminy ze zdolnoci¹ zaspokajania potrzeb jej mieszkañców. Takie cele, jak siê wydaje, przywieca³y autorom ustawy z 20 marca 1933 roku, ujednolicaj¹cej ustrój gminy na terytorium ca³ego pañstwa polskiego. Nadano wówczas gminom, aby
wzmocniæ ich rolê w systemie politycznym, osobowoæ prawn¹, wyposa¿ono
w mienie komunalne i uznano odrêbnoæ organizacyjn¹. Jednoczenie wprowadzaj¹c model gminy zbiorowej, umo¿liwiono jej podzia³ na gromady.
Ustawa o samorz¹dzie gminnym, choæ nie powraca do nazewnictwa
ustawy scaleniowej, przywraca wiele zawartych w niej postanowieñ i rozwi¹zañ. Dopuszcza ona mo¿liwoæ tworzenia jednostek pomocniczych, których nazwa uzale¿niona jest od typu gminy oraz specyfiki uk³adu osadniczego. W gminach wiejskich s¹ nimi so³ectwa, w miejskich za  dzielnice,
osiedla b¹d inne ich czêci.
Autorzy ustawy przyjêli w tym przypadku jeszcze bardziej zró¿nicowane nazewnictwo ni¿ zastosowane do typologii gmin, lecz odnosi siê ono g³ównie do jednostek pomocniczych w miastach. W praktyce bowiem ze wzglêdu na ró¿norodnoæ form osadnictwa w miastach mog¹ siê pojawiaæ wszystkie
rodzaje jednostek pomocniczych, wespó³ z so³ectwami7. Co wiêcej, w usta7
Dla przyk³adu, na wyodrêbnienie 37 so³ectw obok 62 osiedli w pierwotnym podziale miasta na jednostki pomocnicze zdecydowa³y siê w³adze £odzi [www.uml.lodz.pl/
index.php?menu?=8&zapytanie=8,10].
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wie przewiduje siê mo¿liwoæ powo³ania jednostki ni¿szego rzêdu w ramach
jednostki pomocniczej8. W praktyce jednak przepis ten nie doczeka³ siê realizacji.
U podstaw wyodrêbnienia jednostek pomocniczych gminy le¿y zasada
pomocniczoci. Stanowi ona, ¿e dla skutecznoci procesu zaspokajania potrzeb spo³ecznych niezwykle istotne jest, aby organy w³adzy i administracji oraz instytucje publiczne znajdowa³y siê jak najbli¿ej obywateli, zarówno
w przestrzennym, jak i spo³ecznym znaczeniu. Powo³uj¹c gminê jako najmniejsz¹ jednostkê zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa, a zarazem nazywaj¹c podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego9, organy w³adzy ustawodawczej uczyni³y j¹  jako najmniejsz¹ wspólnotê lokaln¹ maj¹c¹ osobowoæ prawn¹  beneficjentem zasady subsydiarnoci. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w stopniu, w jakim dozwalaj¹ na to
przepisy prawa, czêæ zadañ przejê³y jednostki pomocnicze obejmuj¹ce
mniejsze i czêsto bardziej jednorodne zbiorowoci spo³eczne ni¿ gminy. Tym
bardziej, ¿e w istocie niektóre potrzeby spo³eczne, zarówno indywidualne,
jak i zbiorowe, spo³ecznoci so³eckie i przynajmniej niektóre dzielnicowe
oraz ich organy ju¿ zaspokajaj¹. Nale¿¹ do nich potrzeby podstawowe, takie jak potrzeba bezpieczeñstwa. Spo³ecznoci jednostek pomocniczych urzeczywistniaj¹ tak¿e potrzeby materialne, zwi¹zane z ³adem przestrzennym,
czystoci¹, estetyk¹ przestrzeni publicznej, stanem infrastruktury technicznej, budynków i budowli mieszcz¹cych instytucje publiczne (dba³oæ o stan
techniczny szkó³, orodków zdrowia, instytucji kulturalnych, urz¹dzeñ rekreacyjnych). Wykazuj¹ te¿ dba³oæ o stan rodowiska naturalnego.
Nie sposób tak¿e nie dostrzegaæ, ¿e najbli¿sze rodowisko spo³eczne
najlepiej i najpe³niej potrafi realizowaæ potrzeby niematerialne, takie jak:
stycznoci spo³ecznych, kszta³towania wiêzi spo³ecznych, zw³aszcza interpersonalnych, afiliacji, wspólnoty opinii, pogl¹dów i przekonañ, to¿samoci
jednostkowej i grupowej, ekspresji, wreszcie uczestnictwa w ¿yciu i dzia³alnoci spo³ecznoci, aktywnoci, pe³nienia ról, szczególnie wobec najbli¿szego otoczenia, opartych na znajomociach spo³ecznych, s¹siedztwie, kole¿eñstwie.
Nie dysponuj¹ jednak jednostki pomocnicze takimi rodkami samodzielnoci prawnej, organizacyjnej, finansowej czy administracyjnej, jak gminy. W wiêkszoci z nich najwa¿niejszym zasobem jest kapita³ spo³eczny,
przybieraj¹cy ró¿ne formy, w zale¿noci od historii, po³o¿enia, liczby ludnoci i kszta³tu struktury spo³ecznej, kszta³tu wiêzi spo³ecznych, poziomu
wykszta³cenia i zasiedzia³oci oraz wielu innych uwarunkowañ. Wyra¿a
on poziom gotowoci i zdolnoci do podejmowania dzia³añ na rzecz spo³ecz8
9

Ustawa o samorz¹dzie gminnym, art. 35.
Artyku³ 164 Konstytucji RP z 02 kwietnia 1997.
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noci lokalnej, wynikaj¹cy z sieci kontaktów spo³ecznych, zakresu, gêstoci
oraz intensywnoci wiêzi spo³ecznych, zaufania, otwartoci wobec otoczenia, prospo³ecznego nastawienia, wspólnych wartoci i powszechnie uznawanych norm spo³ecznych.
W³adze polskich gmin ró¿nie siê odnosz¹ do mo¿liwoci wype³niania
czêci zadañ samorz¹dowych na ni¿szym szczeblu organizacji ¿ycia spo³ecznego. To im ustawa o samorz¹dzie gminnym przyzna³a prawo decydowania o powo³aniu jednostek pomocniczych10. Ustawowo uregulowano jedynie ich nazewnictwo, mianuj¹c jednostkê pomocnicz¹ w gminach wiejskich so³ectwem11, w miejskich za  dzielnic¹ lub osiedlem. Uwzglêdniono
tak¿e mo¿liwoæ utworzenia innych jednostek pomocniczych12. Zasady
i kryteria tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostki pomocniczej
pozostawiono regulacjom statutowym13. Z zapisu treci art. 35.1. ustawy
o samorz¹dzie gminnym wynika, ¿e nie chodzi w tym przypadku o statut
gminy, lecz odrêbny akt prawa miejscowego, przyjmowany w postaci uchwa³y przez radê gminy. Jest nim statut jednostki pomocniczej, okrelaj¹cy jej
organizacjê i zakres dzia³ania14. Nie wyklucza to jednak mo¿liwoci zawarcia ogólnych regulacji dotycz¹cych jej w statucie gminy. Dotyczy to zw³aszcza liczby i rodzajów jednostek pomocniczych, trybu tworzenia, kszta³tu
i sk³adu organów, a tak¿e ich zadañ oraz zasad dzia³alnoci, jeli s¹ takie
same lub zbli¿one.
Uwzglêdniaj¹c kryterium stopnia zaawansowania procesu powo³ywania jednostek pomocniczych, mo¿na wyodrêbniæ siedem kategorii gmin.
Tworz¹ je te wspólnoty lokalne, które:
 nie przewiduj¹ w swoich statutach powo³ania owych jednostek,
 zawar³y w zapisach statutowych tak¹ mo¿liwoæ, czasem obwarowuj¹c
j¹ koniecznoci¹ spe³nienia pewnych warunków; najczêciej pojawiaj¹10
Twórcy ustawy przyjêli w tej materii rozwi¹zania inne, ni¿ te, które znalaz³y siê
w tzw. samorz¹dowej ustawie scaleniowej z 30 stycznia1933 r. Wprowadzili oni na terenie ca³ego pañstwa gminê zbiorow¹, w której obligatoryjnie powo³ywano do ¿ycia jednostki pomocnicze, nosz¹ce nazwê gromad. Wprowadzili tak¿e jednolite uregulowania
dotycz¹ce zadañ gromad oraz trybu powo³ywania, sk³adu i kompetencji organów.
11
Nie powrócono zatem do nazwy z okresu miêdzywojennego.
12
Art. 5.1. ustawy o samorz¹dzie gminnym.
13
Art. 5.3. ustawy o samorz¹dzie gminnym.
14
Z. Leoñski twierdzi, i¿ z zapisów tego artyku³u nie wynika, czy ma to byæ odrêbny
statut dla ka¿dej jednostki pomocniczej w gminie, czy jeden wspólny dla wszystkich,
i uznaje mo¿liwoæ przyjêcia obydwu rozwi¹zañ. Z. L e o ñ s k i: Samorz¹d terytorialny
w RP. Warszawa 1998, s. 99. Zwa¿ywszy jednak na to i¿ statuty dotycz¹ konkretnych,
wymienionych zazwyczaj w tytule jednostek (np. Statut so³ectwa X czy Statut dzielnicy Y), trudno to drugie rozwi¹zanie zaakceptowaæ, zw³aszcza ¿e w gminie mog¹
wystêpowaæ ró¿ne rodzaje jednostek pomocniczych, a to wi¹¿e siê z odrêbnym charakterem i odmiennymi nazwami ich organów.
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cym siê jest poziom poparcia dla inicjatywy utworzenia jednostki pomocniczej, wyra¿aj¹cy siê w z³o¿eniu pod wnioskiem podpisów 10% (Gliwice,
Katowice) lub 15% (Bytom) mieszkañców obszaru przysz³ej jednostki,
 powo³a³y do ¿ycia jednostki pomocnicze na czêci obszaru gminy, lecz nie
wy³oni³y jej organów; czêsto na przeszkodzie temu stoi kryterium frekwencji wyborczej; jedynie w czêci dzielnic i osiedli udaje siê przekroczyæ wyznaczony przez rady gmin próg 10% b¹d nawet 20% uczestnictwa w g³osowaniu,
 podzieli³y ca³y obszar gminy na jednostki pomocnicze, lecz nie dosz³o
w nich do wyborów organów owych jednostek,
 powo³a³y do ¿ycia i przeprowadzi³y wybory do organów jednostek pomocniczych w niektórych dzielnicach osiedlach,
 utworzy³y jednostki pomocnicze na terenie ca³ej gminy, lecz ich organy
powo³ano jedynie w czêci dzielnic i osiedli (taka sytuacja panowa³a
w Katowicach do 2005 r., gdzie na 22 wyodrêbnione jednostki pomocnicze w 24, w kolejnych kadencjach, dzia³a³y rady),
 zdo³a³y doprowadziæ do wyborów we wszystkich jednostkach pomocniczych (jak to mia³o miejsce w ostatnich latach w Szczecinie, Katowicach, Gliwicach czy Zabrzu).
Bior¹c pod uwagê kryterium podmiotu inicjuj¹cego tworzenie owych
jednostek, mo¿na wyodrêbniæ takie, które powstaj¹ oddolnie, z woli mieszkañców, oraz powstaj¹ odgórnie, z inicjatywy w³adz gminnych. Zalet¹
pierwszego sposobu tworzenia so³ectw, dzielnic i osiedli jest niew¹tpliwie
to, i¿ powstaj¹ one na fundamencie wzglêdnie jednorodnych, stabilnych
uk³adów osiedleñczych, którym towarzyszyæ mo¿e podobieñstwo pozycji spo³ecznej i sytuacji materialnej mieszkañców (dzielnice rezydencjalne, zabudowy szeregowej, domów komunalnych czy osiedla spó³dzielcze) oraz
ukszta³towane wiêzi spo³eczne. Powsta³e oddolnie jednostki pomocnicze
cechuje czêsto wiêksza trwa³oæ i stabilnoæ funkcjonowania oraz wy¿szy
poziom aktywnoci ich mieszkañców. Za s³aboæ za uznaæ mo¿na, znacz¹ce niekiedy, ró¿nice powierzchni, liczby ludnoci oraz poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i instytucjonalnej. Zazwyczaj te¿ niezwykle trudne, jeli w ogóle mo¿liwe, jest utworzenie w ten sposób jednostki pomocniczej w du¿ej dzielnicy miejskiej b¹d osiedlu mieszkaniowym. Przyk³ad
najwiêkszej dzielnicy Zabrza  Zaborza, w której w ostatnich wyborach
do rady dzielnicy na 38 tys. mieszkañców wziê³o udzia³ oko³o 1900 osób,
a wiêc 0,5%, stanowi  jak siê wydaje  dobr¹ ilustracjê tego problemu.
Z kolei jednostki powo³ywane odgórnie cechuje zbli¿ona wielkoæ i liczba ludnoci, zw³aszcza gdy uchwa³¹ rady s¹ one tworzone na obszarze
ca³ej gminy, z uwzglêdnieniem jednolitych kryteriów.
Odgórna droga tworzenia tych jednostek pozwala tak¿e pomin¹æ niezwykle trudny do spe³niania warunek zebrania odpowiedniej liczby pod-
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pisów pod wnioskami o ich utworzenie. Zarazem jednak, nawet jeli rada
podczas ich tworzenia uwzglêdnia struktury uk³adu osadniczego gminy,
nie musi to oznaczaæ, ¿e granice owych jednostek odpowiadaj¹ na przyk³ad
umiejscowieniu ró¿nych grup i zbiorowoci ludnoci miejskiej (jak choæby
zasiedziali i nowi mieszkañcy miasta, grupy ludnoci realizuj¹ce funkcje
wytwórcze i skupione na funkcjach konsumpcyjnych) czy zasiêgowi i strukturze wiêzi spo³ecznych. Nadto pojawia siê realna groba powo³ania do
¿ycia jednostek pomocniczych, które pozostan¹ na papierze. Organy gminy staraj¹ siê ograniczyæ mo¿liwoæ trwania takiej sytuacji, wprowadzaj¹c
na przyk³ad, tak jak to uczyni³a w statucie Rada Miejska Katowic, procedurê zniesienia jednostki pomocniczej, jeli nie zostan¹ wybrane jej organy
w ci¹gu dwóch lat od podjêcia uchwa³y o nadaniu statutu. Nie s¹ jednak
w stanie takim sytuacjom zapobiec.
Istnieje wreszcie trzecia, porednia, droga powo³ywania jednostek pomocniczych, nie pozbawiona, co prawda, wad, lecz pozwalaj¹ca przynajmniej po czêci unikn¹æ s³aboci dwóch poprzednich. Jest ni¹ powo³anie
owych jednostek do ¿ycia przez radê, po konsultacjach z mieszkañcami.
Ustawa o samorz¹dzie gminnym nie zawiera takiego wymogu. W³adze
municypalne stosuj¹ w tym przypadku zapisy art. 4.1 tego aktu prawnego
przewiduj¹ce obligatoryjny charakter konsultacji z mieszkañcami tworzonych, ³¹czonych, dzielonych i znoszonych gmin, b¹d art. 5 a, w myl którego w przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych sprawach wa¿nych dla gminy mogê byæ przeprowadzone na jej terytorium konsultacje
z mieszkañcami gminy. W statucie czêci gmin przewiduje siê dwojaki tryb
tworzenia jednostek  z inicjatywy rady, po konsultacjach z mieszkañcami,
b¹d z inicjatywy mieszkañców15.
Do regulacji statutowych pozostawiono tak¿e kwestie kryteriów uwzglêdnianych podczas tworzenia jednostek pomocniczych. I w tym wypadku za
punkt odniesienia przyj¹æ mo¿na zawarte w ustawie o samorz¹dzie gminnym wymogi, jakie winna spe³niaæ powo³ana do ¿ycia gmina. Artyku³ 4.2.
stanowi, i¿ nale¿y d¹¿yæ do tego, aby gmina obejmowa³a obszar mo¿liwie
jednorodny ze wzglêdu na uk³ad osadniczy i przestrzenny oraz wiêzi spo³eczne i gospodarcze zapewniaj¹ce zdolnoæ wykonywania zadañ publicznych. Rady gmin w uchwa³ach powo³uj¹cych do ¿ycia samorz¹d dzielnic
i osiedli przytaczaj¹ owe kryteria. Niektóre rozbudowuj¹ je b¹d modyfikuj¹. Dla przyk³adu, art. 73 statutu Bytomia wymaga uwzglêdnienia podczas tworzenia dzielnic: uk³adu i struktury wiêzi spo³ecznych, czynników
sprzyjaj¹cych wzmocnieniu procesów integracyjnych spo³ecznoci lokalnych,
uk³adu osadniczego oraz powi¹zañ historycznych16. Statut za uchwalony
15
16

§ 37.1 Statutu Miasta Katowice z 9 lutego 2004 r., § 9 Statutu Miasta Gliwice.
Statut Miasta Bytomia z 18 maja 2005 r.
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przez Radê Miejsk¹ Siemianowic l¹skich wymaga w § 15 podczas powo³ywania owych jednostek uwzglêdniania warunku usprawnienia funkcjonowania miasta i realizacji jego zadañ17. Dok³adnie taki sam zapis zawiera
§ 43.1 statutu Zabrza18.
Rozstrzygniêcia zawarte w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz aktach prawa miejscowego umo¿liwiaj¹ wyposa¿enie jednostek pomocniczych
w ró¿ne atrybuty odrêbnoci, pozwalaj¹ce na odgrywanie przez nie oddzielnej roli na gminnej scenie politycznej. W³adze gmin s¹ jednak sk³onne
w ró¿nym stopniu dzieliæ siê swoimi prerogatywami z jednostkami pomocniczymi. Jedne podzielaj¹ opiniê, ¿e decentralizacja w³adzy i kompetencji
powinna zatrzymaæ siê na szczeblu gminy, inne za uwa¿aj¹, i¿ powinna
ona dotrzeæ na ni¿sze poziomy organizacji ¿ycia spo³ecznego. St¹d te¿ zakres i poziom odrêbnoci jednostek pomocniczych w ró¿nych gminach jest
odmienny. Najwy¿szy jest on w odniesieniu do organów jednostki pomocniczej. Liczba, nazwa i sposób ich wy³aniania zosta³y bowiem uregulowane
ustawowo. Artyku³ 36 Ustawy o samorz¹dzie gminnym stanowi, i¿ w so³ectwie wystêpuje zarówno organ uchwa³odawczy, jak i wykonawczy. Pierwszym jest zebranie wiejskie, które tworz¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa
maj¹cy czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy. Ustawa przyznaje zatem zebraniu prawo do stanowienia aktów prawa miejscowego,
nie rozstrzyga natomiast kwestii ich publikowania i obowi¹zywania, pozostawiaj¹c to regulacjom statutowym. W takim samym trybie rozstrzygane
s¹ sprawy czêstotliwoci zebrañ wiejskich, zasad g³osowania i organizacji
wewnêtrznej.
Jednoosobowym organem wykonawczym jest so³tys, wybierany przez
zebranie wiejskie, a zatem wy³aniany w wyborach bezporednich. Ustawa
przewiduje nadto wybór sporód cz³onków zebrania rady so³eckiej, której
zadaniem jest wspomaganie dzia³alnoci so³tysa. To sformu³owanie, oznaczaj¹ce pomocnicz¹ rolê rady, organu, który ze wzglêdu na wielkoæ i odrêbn¹ rolê w ustroju so³ectwa ma mo¿liwoæ czêstszego zbierania siê ni¿
zebranie, mo¿na interpretowaæ na wiele sposobów. Tym bardziej, i¿ jej cz³onkiem z urzêdu jest so³tys. Z pozoru konstrukcja ta przypomina instytucjê
kolegium burmistrza i ³awników wystêpuj¹c¹ w gminach belgijskich. Burmistrz jest samodzielnym organem gmin, zarazem za wchodzi w sk³ad
kolegium, które, oprócz niego tworzy 210 ³awników. Kolegium za, wy³aniane przez radê, reprezentuje przede wszystkim interesy gminy. Co wiêcej, ma rozleglejsze kompetencje ni¿ burmistrz. W polskim so³ectwie podzia³ zadañ miêdzy so³tysa i radê nie jest tak czytelny.
17
18

Statut Miasta Siemianowice l¹skie z 9 padziernika 2003.
Statut Miasta Zabrze z 7 lipca 2003.
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Ogólnie, a czasem bardzo nieprecyzyjnie, s¹ formu³owane tak¿e kompetencje rady. Statuty wymieniaj¹ wród nich miêdzy innymi: wspomaganie so³tysa w przygotowaniu zebrañ wiejskich oraz projektów uchwa³, zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców oraz organizacji w sprawach dotycz¹cych so³ectwa, wysuwanie wniosków w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa, sporz¹dzanie
projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza zadania i kompetencje so³ectwa czy inicjowanie dzia³añ spo³ecznych na rzecz so³ectwa19.
W gminach wiejskich zatem autorzy ustawy zdecydowali o utrzymaniu,
maj¹cych wieloletnie tradycje, instytucji demokracji bezporedniej20. Inaczej post¹piono w miastach. W art. 37 ustawy o samorz¹dzie gminnym za
organ uchwa³odawczy dzielnicy b¹d osiedla uznano jej radê. Ustawa przewiduje jednak, w przypadku osiedli, mo¿liwoæ powierzenia funkcji organu
uchwa³odawczego ogólnemu zebraniu mieszkañców. Nie wymienia natomiast kryteriów, jakim osiedle w przypadku zastosowania takiego rozwi¹zania powinno odpowiadaæ. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e regulacja ta powinna
odnosiæ siê przede wszystkim do osiedli ma³ych, o niedu¿ej liczbie mieszkañców, id¹cej raczej w setki ni¿ tysi¹ce, zazwyczaj zasiedzia³ych, mocno
zwi¹zanych z najbli¿szym rodowiskiem spo³ecznym, dobrze zintegrowanych.
Rady jako organy jednostki pomocniczej pochodz¹ z wyborów przeprowadzanych wed³ug tych samych zasad, co wybory rad gmin, i licz¹ tylu
cz³onków, ilu przewiduj¹ normy reprezentacji politycznej do gminnych organów uchwa³odawczych.
A zatem w jednostkach pomocniczych licz¹cych do 20 tys. mieszkañców
wybiera siê 15 radnych, w wiêkszych za, maj¹cych do 50 tys. mieszkañców  21 deputowanych. Kwestiê zasad i trybu przeprowadzania wyboru
ustawa pozostawia do uregulowania radzie gminy. Organy stanowi¹ce wiêkszoæ wspólnot lokalnych, uchwalaj¹c ordynacje wyborcze oraz statuty jednostek pomocniczych, korzysta³y z rozwi¹zañ zawartych w ordynacji wyborczej obowi¹zuj¹cej w wyborach gminnych. Cenzusy wieku i osiad³oci,
a tak¿e pe³ne korzystanie z praw obywatelskich i publicznych s¹ warunkami korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
Wiêksze zró¿nicowanie rozwi¹zañ wystêpuje w kwestii sposobów organizacji wyborów. W czêci miast, zw³aszcza du¿ych, przeprowadza
siê powszechne g³osowanie z u¿yciem kart wyborczych w obecnoci terytorialnych komisji wyborczych. Najczêciej przyjmuje siê w nich system wyborczy obowi¹zuj¹cy w gminach licz¹cych do 20 tys. mieszkañców, to jest
system wiêkszoci wzglêdnej. W miastach, w których wystêpuj¹ wiêksze
19
20

Statut so³ectwa Jelenia z 30 maja 1996 r.
Ich pocz¹tki siêgaj¹ lat szeædziesi¹tych XX w.
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dzielnice, wybory przeprowadza siê wed³ug ordynacji proporcjonalnej.
Mo¿liwe jest tak¿e zachowanie odmiennych systemów w wyborach do dzielnic ró¿nej wielkoci.
W niektórych miastach zdecydowano siê na sformu³owanie wymogów
poparcia list wyborczych przez mieszkañców dzielnicy jako warunku ich
zarejestrowania (np. 10 podpisów w Gliwicach, 20 podpisów w Katowicach).
W czêci miast uzale¿niono te¿ przeprowadzenie wyborów od zg³oszenia
liczby kandydatów przekraczaj¹cej, nawet o 50% liczbê mandatów w okrêgu wyborczym.
Innym sposobem wyboru rady dzielnicy, który mo¿na jednak stosowaæ
w mniejszych osiedlach i dzielnicach, jest dokonanie tego na zwo³anym
w tym celu zebraniu mieszkañców jednostki pomocniczej (tak¹ procedurê
wyborcz¹ przewidziano m.in. w statutach Rybnika i Tychów). Warunkiem
prawomocnoci obrad tego gremium jest uczestnictwo w nich ponad po³owy
uprawnionych do g³osowania. Wymóg ten obowi¹zuje jednak tylko w odniesieniu do zebrania zwo³anego w pierwszym terminie. Obraduj¹ce w drugim terminie, co mo¿e nast¹piæ bezporednio po zakoñczeniu pierwszego,
jest w³adne dokonaæ wyboru rady nawet w sytuacji braku kworum. Uczestnicy zebrania maj¹ prawo zg³aszania kandydatur, g³osowanie za ma charakter jawny. Wyborów nie przeprowadza siê, jeli liczba kandydatów jest
mniejsza lub równa liczbie miejsc w radzie.
Wy³oniæ cz³onków organu uchwa³odawczego dzielnicy mo¿na tak¿e
w drodze jej podzia³u na mniejsze jednostki osadnicze (np. osiedla) i przeprowadzenia wyborów na zebraniach ich mieszkañców. Ka¿de zebranie
wybiera tak¹ czêæ rady, jaka odpowiada proporcji mieszkañców osiedla
i dzielnicy (taki sposób wy³aniania cz³onków rady uchwalono m.in. w Sosnowcu). Zalet¹ tej procedury wyboru cz³onków rady dzielnicy jest udzia³
w jej pracach reprezentantów wielu skupisk mieszkañców dzielnicy. Pojawiaj¹ siê zatem warunki do artykulacji interesów wszystkich grup i zbiorowoci mieszkañców jednostki pomocniczej. Lecz warunkiem zastosowania
go jest mo¿liwoæ, opartego na strukturach osadniczych, podzia³u dzielnicy
na osiedla i kwarta³y. Dzia³alnoæ rad jednostek pomocniczych ma charakter kadencyjny i trwa cztery lata, licz¹c od dnia wyboru.
Nie zdecydowano siê natomiast na przyjêcie rozwi¹zania pozwalaj¹cego z urzêdu zasiadaæ w dzielnicowych organach uchwa³odawczych rajcom
miejskim. Z jednej strony zapewnia to odrêbnoæ sk³adu rady gminy i dzielnicy, i zapobiega mo¿liwym konfliktom ról cz³onka obydwu gremiów, wynikaj¹cym choæby ze sprzecznoci interesów mieszkañców dzielnicy
i miasta. Z drugiej wszak¿e ogranicza liczbê kana³ów procesu artykulacji
interesów do uczestnictwa radnych dzielnicowych w obradach rady miejskiej. Jest to tym istotniejsze, i¿ w rozwi¹zaniach ustawowych nie przewi-
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duje siê obligatoryjnego uczestniczenia przewodnicz¹cego zarz¹du jednostki pomocniczej w obradach rady gminy. Dopuszczaj¹c tak¹ mo¿liwoæ, daje
siê radzie gminy prawo statutowej regulacji udzia³u przedstawicieli jednostek pomocniczych w pracach rady i jej organów. Przewodnicz¹cy rady
gminy jest zobowi¹zany jedynie do zawiadamiania przewodnicz¹cych jednostek pomocniczych o sesji rady gminy. Ustawa nie przewiduje tak¿e obowi¹zku zasiêgania opinii organów so³ectwa, dzielnicy czy osiedla w przypadku podejmowania uchwa³ ich dotycz¹cych.
Organem wykonawczym jednostki pomocniczej w gminie miejskiej jest
zarz¹d. Parlament wprowadzaj¹c do ustroju gminy 1-osobowy organ wykonawczy, nie zdecydowa³ siê zatem post¹piæ podobnie na ni¿szym szczeblu samorz¹du w miastach. Gminy miejskie okrelaj¹c kszta³t organu wykonawczego jednostki pomocniczej, skorzysta³y z regulacji zawartych
w nowelizacji Ustawy o samorz¹dzie gminnym, dokonanej w 2001 roku.
Przewidywa³y one miêdzy innymi oprócz zmniejszenia liczby lokalnych deputowanych tak¿e modyfikacjê sk³adu zarz¹du. We wspólnotach o liczbie
mieszkañców nie przekraczaj¹cej 20 tys. organ ten mia³ byæ 3-osobowy,
w wiêkszych za liczyæ mia³ 35 osób. Choæ rozwi¹zania te nie wesz³y
w ¿ycie, gdy¿ niebawem uchwalono ustawê o bezporednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów, mo¿na by³o z nich skorzystaæ w wy³anianiu zarz¹dów dzielnic. St¹d czêsto przyjmowany jest 3-osobowy ich sk³ad.
Pojawiaj¹ siê jednak te¿ organy wykonawcze jednostek pomocniczych licz¹ce 35 osób. Niektóre statuty, jako ¿e ustawa wymienia jedynie przewodnicz¹cego zarz¹du, okrelaj¹ nadto funkcje cz³onków tych organów.
Dla przyk³adu, w Katowicach w sk³ad zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy,
wiceprzewodnicz¹cy i sekretarz.
Daleko bardziej zró¿nicowany jest poziom i zakres odrêbnoci w sferze
zadañ jednostki pomocniczej. W czêci statutów wymienia siê rozbudowany i szczegó³owy ich katalog. Nale¿¹ do nich przede wszystkim te, które
wi¹¿¹ siê z ¿yciem codziennym mieszkañców dzielnicy czy osiedla, infrastruktur¹ techniczn¹ i instytucjonaln¹. Przyk³adowo w katowickich statutach okrela siê jako cel dzia³ania jednostek pomocniczych tworzenie warunków dla pe³nego uczestnictwa mieszkañców w rozpatrywaniu istotnych
spraw zwi¹zanych z bie¿¹cymi problemami jednostki. Radni stolicy Górnego l¹ska zrezygnowali z wyodrêbnienia zadañ dzielnic i osiedli, poprzestaj¹c na okreleniu kompetencji ich organów. Z kolei w uchwale w sprawie
uchwalania statutów dzielnic Rybnika równie¿ ogólnie, choæ nieco szerzej
 okrelono zakres ich dzia³ania, wymieniaj¹c:
 zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw zwi¹zanych
z miejscem zamieszkania,
 organizowanie wspólnych prac i samopomocy mieszkañców,
11*
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 wspó³pracê z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz innymi podmiotami.
Lapidarne w kwestii zadañ s¹ tak¿e statuty gliwickich osiedli.
Znacznie obszerniejszy katalog zadañ dzielnicy, oprócz których zosta³y
okrelone tak¿e kompetencje jej organów, zawieraj¹ statuty jednostek pomocniczych w Tychach. Za zadanie nadrzêdne dzielnic radni miejscy uznali,
podobnie jak rajcy w innych miastach, tworzenie warunków do uczestnictwa mieszkañców w realizacji zadañ miasta. Konkretyzuj¹c ów zapis, uznano za zadania dzielnic dba³oæ o:
 ³ad przestrzenny,
 porz¹dek i bezpieczeñstwo,
 lokalne drogi, chodniki i parkingi,
 lokaln¹ infrastrukturê techniczn¹,
 mienie miasta znajduj¹ce siê na terenie dzielnic,
 stan rodowiska naturalnego,
 zakres us³ug wiadczonych na terenie dzielnic.
Do kompetencji rad dzielnic radni tyscy za zaliczyli:
 formu³owanie pod adresem rady miasta i prezydenta postulatów oraz
propozycji zmian prawa miejscowego okrelaj¹cych potrzeby, d¹¿enia
i opinie mieszkañców,
 opiniowanie projektów przedsiêwziêæ dotycz¹cych mieszkañców i terenu
danej gminy,
 wspó³organizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkañców, które zmierzaj¹ do poprawy warunków ¿ycia w dzielnicy,
 wyra¿anie opinii o sposobie prowadzenia inwestycji i przedsiêwziêæ jednostek organizacyjnych miasta na terenie dzielnicy,
 dysponowanie rodkami finansowymi wyodrêbnionymi na potrzeby dzielnicy w bud¿ecie miasta zgodnie z zasadami okrelonymi w statucie miasta,
 wspó³udzia³ w tworzeniu bud¿etu miasta, w czêci dotycz¹cej dzielnicy,
w trybie okrelonym odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miasta,
 opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy,
 uczestniczenie we wszystkich pracach zwi¹zanych z inwestycjami prowadzonymi przez miasto na terenie dzielnicy.
S¹ to zatem g³ównie funkcje artykulacyjne, mobilizacyjne, opiniodawcze i doradcze. W ma³ym stopniu obejmuj¹ one kompetencje decyzyjne.
Zadania te dzielnica realizuje przez: przedk³adanie radzie miejskiej planów pracy, zg³oszenie wniosków i propozycji do bud¿etu miasta, ustalanie dzia³ania dzielnicy oraz przedk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoci jej
organów.
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Niezwyk³a wstrzemiêliwoæ w przekazywaniu zadañ gminy jednostkom pomocniczym nie wynika bynajmniej z zapisów ustawowych. Artyku³
7 wymienia, co prawda, zadania w³asne gminy, lecz nie zosta³y one okrelone jako wy³¹czne zadania gminy (w przeciwieñstwie do wymienionych
w art.18 wy³¹cznych w³aciwoci rady gminy).
Zapewne u podstaw takiego stanu rzeczy le¿y, poród innych przyczyn,
przekonanie o wiêkszej efektywnoci realizacji zadañ komunalnych przez
gminê jako ca³oæ ni¿ rozcz³onkowania zasobów i cz¹stkowego urzeczywistniania zadañ przez poszczególne so³ectwa, dzielnice czy osiedla. Koncentracja rodków w rêku jednego orodka decyzyjnego sprzyja racjonalizacji
zaspokajania potrzeb spo³ecznych.
Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ i tego, ¿e w niektórych gminach nie ma
siê z kim dzieliæ zadaniami i kompetencjami, organy jednostek pomocniczych bowiem nie s¹ przygotowane do sprawowania w³adzy b¹d nie
maj¹ do tego stosownych mo¿liwoci. Nie bez znaczenia jest tak¿e niechêæ
gminnych radnych i wójtów do dzielenia siê w³adz¹. Podzia³ zadañ rodzi
bowiem koniecznoæ wspó³pracy i osi¹gania kompromisu z organami dzielnicy.
Widoczna w tych zapisach nieprzystawalnoæ zadañ dzielnicy i form
ich realizacji wynika z tego, i¿ ich w³adze nie dysponuj¹ odrêbnymi zasobami administracyjnymi, finansowymi i organizacyjnymi pozwalaj¹cymi
na ich wykonywanie. Mog¹ zatem mobilizowaæ do dzia³añ mieszkañców
jednostki pomocniczej b¹d zabiegaæ o uruchomienie czêci zasobów gminnych do ich realizacji.
Jednostki pomocnicze nie maj¹ atrybutów odrêbnoci prawnej. Ustawa
o samorz¹dzie terytorialnym przyzna³a osobowoæ prawn¹ jedynie gminom
jako ca³ociom. So³ectwa, dzielnice i osiedla realizuj¹ na³o¿one na nie statutowo zadania jako jednostki wyodrêbnione organizacyjnie i terytorialnie. Jednak¿e prawn¹ odpowiedzialnoæ za ich urzeczywistnienie ponosi
gmina. Z tego tytu³u jej organy pe³ni¹ nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostek
pomocniczych.
Ze wzglêdu na brak szczegó³owych regulacji ustawowych w ustalaniu
kryteriów, organów i sposobu nadzoru nad dzielnicami i so³ectwami organy wspólnot lokalnych najczêciej odwo³uj¹ siê do rozwi¹zañ przyjêtych
w zakresie nadzoru nad gmin¹. Przyjêcie wymogu legalnoci jako kryterium nadzoru jest zapewne decyduj¹cym czynnikiem powierzenia obowi¹zków nadzorczych radzie gminy oraz jej organowi wewnêtrznemu, który
wykonuje funkcjê kontroln¹ wobec w³adzy wykonawczej i jednostek organizacyjnych, czyli komisji rewizyjnej. Kontrola nad wydatkami jednostek
pomocniczych powierzona jest z kolei skarbnikom gmin, odpowiedzialnym
za ich bud¿et. W statutach okrelone s¹ tak¿e podobne, co w ustawie
o samorz¹dzie gminnym, rodki nadzoru i sankcje, ³¹cznie z mo¿liwoci¹
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rozwi¹zania przez gminny organ stanowi¹cy i kontrolny rad jednostek pomocniczych w przypadku ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa, ale tak¿e
zaprzestania przez nie dzia³alnoci.
Nie posiadaj¹c osobowoci prawnej, organy so³ectw i osiedli nie dysponuj¹ tak¿e odrêbnym bud¿etem. Rada gminy mo¿e wyodrêbniæ w swoim
bud¿ecie rodki finansowe przeznaczone na ich dzia³alnoæ. Wielkoæ owych
rodków jest okrelona na podstawie planów rzeczowo-zadaniowych wydatków konstruowanych przez organy uchwa³odawcze jednostek pomocniczych. Czêæ gmin formu³uje w statutach jednostek cele, na jakie mog¹
zostaæ przeznaczone rodki bud¿etowe. Najczêciej s¹ to koszty dzia³alnoci organów so³ectw, osiedli czy te¿ dzielnic oraz wydatki zwi¹zane z organizacj¹ imprez kulturalnych czy sportowych b¹d uroczystoci rodowiskowych na terenie jednostki.
Artyku³ 165 Konstytucji RP stanowi, ¿e samorz¹d ma osobowoæ prawn¹ oraz prawo w³asnoci i inne prawa maj¹tkowe21. W nauce prawa administracyjnego podkrela siê, ¿e uzasadnieniem powo³ania samorz¹du lokalnego na kilku szczeblach jest mo¿liwoæ i celowoæ wyodrêbnienia na
tych poziomach interesu lokalnego (zw³aszcza kwestii maj¹tkowych). Realizacja okrelonego interesu publicznego powinna byæ zabezpieczona odrêbnie ukszta³towanym maj¹tkiem publicznym.
Ustawy jako wyznacznik mienia samorz¹dowego podaj¹ podmioty, do
których to mienie nale¿y. Z art. 43 ustawy z 8 marca 1990 roku wynika, ¿e
podmiotem mienia jest przede wszystkim gmina, która ma osobowoæ prawn¹. Ustawa nie definiuje jednak pojêcia gminnych osób prawnych, a zatem
mo¿na przyj¹æ, ¿e bêd¹ to te jednostki organizacyjne samorz¹du terytorialnego, którym przepisy w sposób wyrany przyznaj¹ osobowoæ prawn¹. Mog¹ tu wchodziæ w rachubê stowarzyszenia gminne, które zgodnie
z postanowieniem art. 17 prawa o stowarzyszeniach, maj¹ osobowoæ prawn¹ po uprawomocnieniu siê postanowienia o ich zarejestrowaniu. W odniesieniu do przedsiêbiorstw gminnych, nale¿y zaznaczyæ, ¿e by³y to dawne
przedsiêbiorstwa pañstwowe, które w wyniku komunalizacji sta³y siê przedsiêbiorstwami samorz¹du terytorialnego. Warto zwróciæ uwagê, przedstawiaj¹c kwestiê korzystania przez jednostki pomocnicze ze sk³adników mienia gminnego, na wprowadzone przez ustawodawcê rozró¿nienie na mienie komunalne i gminne. To pierwsze jest definiowane jako w³asnoæ
i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do poszczególnych gmin i ich zwi¹zków
oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw22.
Jednostki pomocnicze, nie bêd¹c osobami prawnymi, maj¹ mo¿liwoæ zarz¹dzania mieniem i korzystania z niego oraz rozporz¹dzania dochodami
21
22

Z. L e o ñ s k i: Samorz¹d terytorialny w RP..., rozdz. 4.
Art. 43 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
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z owego ród³a w zakresie okrelonym w statucie23. Powinien byæ w nim
tak¿e ujêty zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez jednostkê
pomocnicz¹ w zakresie przys³uguj¹cego jej mienia. Mieniem gminnym s¹
natomiast wszystkie nabyte przez mieszkañców wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, istniej¹ce w momencie
wejcia ustawy w ¿ycie. Ustawodawca uzna³ je za nienaruszalne. Spo³ecznoæ wiejska ma za prawo dysponowaæ owym mieniem w sposób swobodny, przestrzegaj¹c jedynie ustawowych przepisów dotycz¹cych mienia komunalnego24. Mienie gminne tworz¹ najczêciej pastwiska, lasy, jeziora,
stawy, a tak¿e budynki (np. obiekty sakralne).
Rada gminy nie mo¿e uszczupliæ wczeniejszych praw so³ectw i dzielnic
do korzystania z komunalnego mienia bez zgody ich organów uchwa³odawczych. Statut powinien okrelaæ zakres, w jakim jednostka pomocnicza
zarz¹dza mieniem komunalnym i korzysta z niego oraz rozporz¹dza dochodami z tego ród³a. Ustala on równie¿ zakres czynnoci dokonywanych
samodzielnie przez jednostkê pomocnicz¹ w odniesieniu do przys³uguj¹cego jej mienia. Jak widaæ, organy tych jednostek uzyska³y z mocy prawa
pewna sferê samodzielnego dzia³ania.
Rada gminy ustala zasady przekazywania sk³adników mienia jednostkom pomocniczym. W tych ramach dyspozycja poszczególnymi sk³adnikami nale¿y do zarz¹du. Rada gminy okrela te¿ zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy wspomnianych jednostek wzglêdem tego
mienia. Statut wi¹¿e zarz¹d, stanowi wiêc podstawowe ród³o prawa wewnêtrznego w celu ustalenia zakresu jego kompetencji co do dysponowania mieniem (maj¹tkiem) gminy. To, co ustawa nazywa korzystaniem
z mienia komunalnego oraz rozporz¹dzaniem dochodami, jakie ono przynosi, nie jest czynnoci¹ rozporz¹dzaj¹c¹, lecz przeniesieniem na so³ectwa
i dzielnice zarz¹du sk³adnikami tego mienia. Tak wiêc organy wspomnianych jednostek zarz¹dzaj¹ przydzielonymi im sk³adnikami maj¹tku gminy. Nale¿y zatem zgodziæ siê z pogl¹dem NSA, którego zdaniem dzia³alnoæ
jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach zdolnoci prawnej gminy, a ich organy nie s¹ umocowane i nie mog¹ byæ równie¿ upowa¿nione
w statucie do zawierania w imieniu tych jednostek umów i zaci¹gania zobowi¹zañ.
Od przedstawionej zasady istniej¹ wyj¹tki. S¹d Najwy¿szy w odniesieniu do jednostek pañstwowych pozbawionych osobowoci prawnej, a s¹dy
powszechne w odniesieniu do takich samych jednostek gminnych przyjê³y
mianowicie, ¿e w zakresie spraw gospodarczych s¹ one samodzielnymi
23
Z. N i e w i a d o m s k i, W. G r z e l a k: Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z komentarzem. Warszawa 1990.
24
Z. L e o ñ s k i: Samorz¹d terytorialny..., s. 55.
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podmiotami, wobec czego przys³uguje im zdolnoæ s¹dowa. Nie maj¹ natomiast takiej zdolnoci w zakresie spraw zwyk³ych25.
Inny wyj¹tek przewiduje Ustawa o gospodarowaniu nieruchomociami. Dopuszcza ona bowiem mo¿liwoæ oddania za zgod¹ nadzoruj¹cego (zapewne wójta) zarz¹dzanej nieruchomoci w najem, dzier¿awê lub jej u¿yczenie w drodze umowy. Nale¿y jednak za³o¿yæ, ¿e organy so³ectwa lub
dzielnicy staj¹ siê w tym przypadku przedstawicielami gminy, zgoda za
wójta oznacza udzielenie pe³nomocnictwa szczególnego do zawarcia takiej
umowy, tyle tylko, ¿e do zastosowania tej konstrukcji nie jest potrzebny
odrêbny przepis. Je¿eli w zgodzie wójta upatrywaæ pe³nomocnictwo, to wymaga ono z³o¿enia owiadczenia woli w sposób okrelony w art. 46 ust. 1
Ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Cytowana ustawa ucila równie¿ pojêcie korzystania z nieruchomoci.
Winno siê ono odbywaæ zgodnie z zasadami prawid³owej gospodarki.
W tym zakresie jednostki pomocnicze gminy mog¹, na podstawie przepisów szczególnych, dokonaæ zmian dotychczasowej zabudowy oraz wznosiæ
nowe budowle. Jednak¿e zasady prawid³owej gospodarki musz¹ uwzglêdniaæ spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie mienia komunalnego, co przes¹dza równie¿ o celowoci ewentualnych inwestycji. Grunty oddawane s¹
w zarz¹d bezp³atnie. Skoro bowiem wszystko odbywa siê w ramach tego
samego bud¿etu, to w istocie dochodzi tylko do przesuniêcia pewnych wartoci w ramach maj¹tku gminy.
Rada gminy mo¿e uszczupliæ prawo jednostek pomocniczych w zakresie zarz¹du mieniem komunalnym, gdy¿ w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe
przesz³y na gminy. Je¿eli wiêc treæ i zakres zarz¹du nie uleg³y wskutek
tego zabiegu zmianie, to nie s¹ one to¿same z treci¹ i zakresem zarz¹du
sprawowanego przez so³ectwo przed komunalizacj¹ mienia pañstwowego,
przedtem bowiem by³ to zarz¹d mieniem pañstwowym, teraz za jest to
zarz¹d mieniem gminy. Zebranie wiejskie zatem nie jest na przyk³ad w³aciwe do ustalenia ceny gruntu przeznaczonego przez gminê do sprzeda¿y,
mimo ¿e grunt po³o¿ony jest na obszarze danej wsi.
Uchwa³a rady gminy o sprzeda¿y w drodze przetargu nieruchomoci
gminnej, podjêta bez zgody organu u¿ytkuj¹cej je jednostki pomocniczej
narusza artyku³ 48 ust. 2 Ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Jednostki pomocnicze nie rozporz¹dzaj¹ odrêbnymi kadrami urzêdniczymi. Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym nie zawiera regulacji dotycz¹cych mo¿liwoci wyodrêbnienia urzêdu dzielnicy, osiedla b¹d so³ectwa.
25
W tym kontekcie w¹tpliwoci mo¿e budziæ uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 25
kwietnia 1996 r., w myl której zak³ad bud¿etowy gminy i gospodarstwo pomocnicze
nie maj¹ zdolnoci s¹dowej w postêpowaniu przed s¹dem gospodarczym. Wydaje siê,
¿e pogl¹d ten dotyczy innych ni¿ jednostki pomocnicze, jednostek organizacyjnych gminy, jednak¿e S¹d Najwy¿szy nie nawi¹za³ do tego rozró¿nienia.
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Struktury administracji samorz¹dowej w gminie, obejmuj¹ce urz¹d gminy,
jednostki organizacyjne oraz pracowników administracji przedsiêbiorstw
i zak³adów komunalnych realizuj¹ zadania gminy. Taki bowiem ci¹¿y na
nich ustawowy obowi¹zek.
W³adze gminy w zapisach statutowych wród zasobów i instrumentów
realizacji zadañ przez jednostki pomocnicze nie przewiduj¹ tworzenia jednostek ani etatów administracyjnych. Zadania i przedsiêwziêcia wymagaj¹ce dzia³añ urzêdników s¹ realizowane przez pracowników ratusza. Wiêkszoæ zadañ so³ectwa, osiedla b¹d dzielnicy jest wype³niana jednak w drodze mobilizowania zasobów spo³ecznych oraz inicjowania zbiorowych dzia³añ mieszkañców, grup interesu, organizacji spo³ecznych, kulturalnych,
gospodarczych, religijnych, grup s¹siedzkich itp.
Tworzenie i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy organy
pañstwa pozostawi³y w du¿ej mierze w³adzom komunalnym. Zapisy ustawowe przewiduj¹ mo¿liwoæ ich powo³ania, okrelaj¹ tak¿e nazwy, jakie,
w zale¿noci od charakteru gminy i uk³adu osadniczego, im przys³uguj¹.
Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym okrela równie¿ ograny owych jednostek oraz zapewnia mo¿liwoæ u¿ytkowania sk³adników mienia komunalnego. Pozosta³e kwestie, zw³aszcza za zadania so³ectw, osiedli i dzielnic,
szczegó³owy tryb i mechanizmy powo³ywania oraz kompetencje ich organów, organizacjê wewnêtrzn¹ rad, sposób podejmowania uchwa³ i ich realizacji, zakres, sposoby i procedury finansowania dzia³alnoci jednostek pomocniczych i ich organów pozostawiono do rozstrzygniêcia organom gmin.
Powo³anie oraz zakres i formy odrêbnoci jednostek pomocniczych tylko
czêciowo uzale¿nione s¹ zatem od regulacji ustawowych. Ich istnienie
i dzia³alnoæ zale¿¹, po pierwsze, od kszta³tu, poziomu integracji i zasobów
spo³ecznoci so³eckich, dzielnicowych i osiedlowych, a w szczególnoci zasiêgu i poziomu aktywnoci spo³ecznej i politycznej. Po wtóre, od zdolnoci
do zaspokajania potrzeb. Gmina, a w jeszcze wiêkszym stopniu miasto, to
zbyt wielka ca³oæ spo³eczna i scena polityczna, aby zapewniæ realizacjê takich potrzeb, jak potrzeba wiêzi, bezpieczeñstwa, kontaktów osobistych,
uczestnictwa w dzia³aniach spo³ecznych i politycznych. S¹ w stanie wype³niæ je jedynie mniejsze, bardziej homogeniczne zbiorowoci spo³eczne. Organy dzielnic i osiedli maj¹ tak¿e mo¿liwoæ skuteczniejszej realizacji wielu
zadañ przypisanych gminom, dotycz¹cych porz¹dku i ³adu przestrzennego,
infrastruktury spo³ecznej, opieki spo³ecznej itp. Po trzecie za, znaczenie
spo³eczne i samodzielnoæ jednostek pomocniczych zale¿¹ od woli politycznej
gminnych radnych, którzy, jak pokazuj¹ przedstawione przyk³ady, podejmuj¹ decyzje w ró¿nym stopniu uwzglêdniaj¹ce mo¿liwoæ dekoncentracji
i decentralizacji zadañ spo³ecznoci komunalnych. Odrêbnoæ jednostek
pomocniczych wyznacza za now¹ przestrzeñ uczestnictwa spo³ecznego.

£ukasz Zem³a

Obywatelski Klub Parlamentarny
 powstanie, rozwój,
fragmentaryzacja 19891991

W pocz¹tkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce powsta³y
warunki dla formowania siê partii, które odpowiada³yby politycznym aspiracjom i potrzebom spo³eczeñstwa. W programach powstaj¹cych wówczas organizacji mo¿na odnaleæ zbli¿one treci, wystêpuj¹ce za ró¿nice
wynika³y miêdzy innymi z roz³o¿enia akcentów, odmiennego odniesienia
do historii i idei.
Ogólny kierunek zmian, co do którego zgodni byli prawie wszyscy aktorzy sceny politycznej, to przede wszystkim budowanie demokracji w sferze
politycznej i spo³ecznej oraz wprowadzanie zasad wolnego rynku w sferze
gospodarczej. Istniej¹ce ugrupowania ró¿ni³y siê pod wzglêdem preferowanych modeli rozwi¹zywania problemów spo³ecznych i gospodarczych.
Do spornych kwestii nale¿y równie¿ zaliczyæ sposób i metody proponowane
przez poszczególne organizacje odchodzenia od socjalistycznego porz¹dku.
W polskim tyglu politycznym miesza³y siê dawne tradycje myli politycznej ze wspó³czesnymi postawami i tendencjami, wynikaj¹cymi z najnowszych dowiadczeñ i ich uwarunkowañ. Organizacje i ugrupowania
polityczne, partie, kluby, grupy polityczne, stowarzyszenia zawodowe i rodowiskowe szuka³y swego miejsca w kszta³tuj¹cym siê ustroju.
Po wyborach parlamentarnych w 1989 roku pos³owie i senatorowie
z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarnoci 23 czerwca utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP). Solidarnociowy klub pos³ów i senatorów reprezentowa³ ró¿ne nurty ideologiczne i doktrynalne istniej¹ce
w Solidarnoci. Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, ¿e solidarnociowi przed-
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stawiciele w³adzy tworzyli swoiste centrum kierownicze ca³ego ruchu by³ej
opozycji, chocia¿ wewnêtrznie nie by³o ono jednolite. Klub zrzesza³ 260
parlamentarzystów. W jego sk³ad wesz³o 161 pos³ów i 99 senatorów. Przewodniczy³ mu Bronis³aw Geremek. Jego zastêpc¹ zosta³ Andrzej Wielowieyski, a sekretarzami Henryk Wujec i Andrzej Celiñski.
Pocz¹tkowo OKP wystêpowa³ jako monolit. Wymóg jednoci procesu
podejmowania decyzji uniemo¿liwia³ artykulacjê szerszego spektrum dzia³añ i pogl¹dów dotycz¹cych sytuacji politycznej. Postawa ta by³a uwarunkowana jasn¹ wizj¹ przeciwnika, którego uto¿samiano przede wszystkim
z przedstawicielami PZPR. Dodatkowo fakt ten by³ wzmocniony przekonaniem, ¿e jednoæ pos³ów i senatorów jest swego rodzaju moralnym nakazem. Cz³onków klubu, oprócz wyboru z jednej listy, ³¹czy³ zwi¹zek z podstawowymi wartociami ruchu Solidarnoci, przekonanie, ¿e w ¿yciu politycznym, gospodarczym i spo³ecznym musi byæ przywrócone poszanowanie elementarnych wartoci, uznawanych za podstawowe w tradycji europejskiej i polskiej, a mianowicie wolnoci i niepodleg³oci1.
Pierwotnie w koncepcji dzia³ania klubu zak³adano, ¿e nie bêdzie on
orodkiem w³adzy, ale stworzy co w rodzaju gabinetu cieni. Nietrafnie przewidziano, i¿ OKP stanie siê klubem opozycyjnym, który bêdzie wywiera³
nacisk na rz¹d2.
Powo³anie gabinetu Tadeusza Mazowieckiego we wrzeniu 1989 roku
spowodowa³o w³¹czenie siê wszystkich cz³onków OKP do bie¿¹cej polityki.
Wi¹za³o siê to z koniecznoci¹ dokonywania wyborów pewnych opcji programowych, co wkrótce sta³o siê ród³em konfliktów wewn¹trz klubu, doprowadzaj¹c do jego fragmentaryzacji.
Klubowi przypad³a doæ trudna rola buforu miêdzy rz¹dem a w³adzami Solidarnoci. By³o to przyczyn¹ wielu napiêæ i konfliktów na tle podzia³u kompetencji i sposobu podejmowania decyzji. Zwyciêstwo w wyborach
czerwcowych w 1989 roku stawia³o przed zwi¹zkiem pytanie co do jego
przysz³oci. Z jednej strony widoczne by³o d¹¿enie KKW NSZZ Solidarnoæ do podporz¹dkowania sobie klubu, z drugiej za starania OKP o usamodzielnienie siê.
Jednoczenie pojawi³ siê problem dotycz¹cy przysz³oci poszczególnych
przedstawicielstw Komitetu Obywatelskiego S, które powsta³y na potrzeby kampanii wyborczej. G³ównym ich celem by³o udzielenie wsparcia zwi¹zkowi. Sterowane centralnie, sta³y siê p³aszczyzn¹ konsolidacji spo³ecznoci
lokalnych. By³y si³¹ polityczn¹, w wielu orodkach znacznie bardziej wp³yM. D e h n e l - S z y c, J. S t a c h u r a: Gry polityczne. Orientacje na dzi. Warszawa
1991, s. 16.
2
K. K n y ¿ e w s k i: Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Warszawa 1998, s. 87.
1
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wow¹ i lepiej zorganizowan¹ ni¿ ogniwa samej Solidarnoci. Dzia³alnoæ
KO mia³a ogromne znaczenie dla kszta³towania siê partii politycznych
w niedalekiej przysz³oci. Spór, do jakiego dosz³o miêdzy zwolennikami
poszerzenia przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku KO o dodatkowy
Komitet Polityczny, grupuj¹cy ró¿ne od³amy opozycji, a przedstawicielami
reprezentuj¹cymi jednoæ ruchu zwiastowa³ narastanie i pog³êbianie
ró¿nic. Orêdownikami tego pomys³u byli Adam Strzembosz i Aleksander
Hall. Ostatecznie przewa¿y³ g³os Jacka Kuronia i Bronis³awa Geremka,
którzy opowiedzieli siê za utrzymaniem jednoci.
Ró¿nice, które pojawi³y siê podczas kampanii, ujawni³y siê tu¿ po wyborach i doprowadzi³y do parcelacji opozycji, skupionej wokó³ Solidarnoci
na partie reprezentuj¹ce ró¿ne orientacje polityczne. 17 czerwca 1989 roku
KKW NSZZ Solidarnoæ podjê³a uchwa³ê o rozwi¹zaniu regionalnych komitetów obywatelskich, co wywo³a³o liczne protesty, szczególnie ze strony
rodowiska skupionego wokó³ Bronis³awa Geremka oraz Adama Michnika. Ostatecznie decyzja nie zosta³a wprowadzona w ¿ycie. Nale¿y podkreliæ, ¿e po zwyciêskich wyborach KO inspirowa³ i popiera³ dzia³alnoæ solidarnociowych parlamentarzystów oraz wspiera³ przedsiêwziêcia regionalnych i lokalnych komitetów, zw³aszcza pod k¹tem zdobycia wiêkszoci
w wyborach samorz¹dowych. Organ ten stworzy³ szerok¹ platformê wspó³pracy ró¿nych si³ i rodowisk opozycji antykomunistycznej popieraj¹cych
porozumienia okr¹g³ego sto³u. Dlatego te¿ cz³onkowie OKP próbowali uczyniæ z ruchu komitetów swoje potencjalne zaplecze, czemu zdecydowanie
sprzeciwia³y siê w³adze zwi¹zku.
Sytuacja ta uleg³a zmianie na pocz¹tku 1990 roku. Wówczas to komitety
rozpoczê³y akcjê na rzecz rozwi¹zania Sejmu i przeprowadzenia wolnych
i demokratycznych wyborów. Owo d¹¿enie nie pokrywa³o siê z zamiarami
OKP. Do po³owy 1990 roku OKP dzia³a³ jako jednolita i zwarta si³a polityczna reprezentuj¹ca szeroko pojmowane interesy Solidarnoci, chocia¿
w jego sk³adzie znaleli siê ludzie ró¿nych opcji politycznych. Jednak z czasem sta³o siê jasne, ¿e krytykowany dotychczas system oraz wartoci reprezentowane prze elity PZPR by³ jednym z wielu elementów XX-wiecznej
historii Polski. Wi¹za³o siê to z rozpadem Bloku Socjalistycznego, Jesieni¹
Ludów w Europie rodkowo-Wschodniej, rozwi¹zaniem PZPR i zmian¹ Konstytucji PRL. W zwi¹zku z postêpuj¹cymi zmianami na arenie politycznej
ujawni³y siê istotne rozbie¿noci w kwestiach pozycji i roli OKP, stosunku
do starych si³ politycznych oraz procesów transformacji ustrojowej. Dotychczasowa wzglêdna spoistoæ klubu zaczê³a ulegaæ stopniowej erozji.
W zwi¹zku z tendencjami odrodkowymi wystêpuj¹cymi w ramach OKP
wykszta³ci³y siê dwie opcje, które mia³y najwiêkszy wp³yw na przysz³oæ tej
struktury. Tendencji roz³amu, acz nieskutecznie, próbowali przeciwstawiæ
siê integryci. Przedstawiciele reprezentuj¹cy tê platformê sk³aniali siê
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do zachowania jednoci za wszelk¹ cenê. Wychodzili oni z za³o¿enia, ¿e
OKP powinno stanowiæ jednoæ, a nie s³u¿yæ ujawnianiu partykularyzmów.
Do przedstawicieli tej opcji nale¿eli miêdzy innymi Bronis³aw Geremek,
Jan Rokita, Andrzej Wielowieyski. Mimo ¿e byli w liczebnej mniejszoci
w klubie parlamentarnym, to w prezydium OKP posiadali przewagê, co
jednak na niewiele siê zda³o. Do integrystów zaliczano tak¿e tych, opowiadaj¹cych siê za utworzeniem partii politycznej, która mia³aby powstaæ
na bazie OKP i Solidarnoci. Zwolennikiem takiego rozwi¹zania by³ Adam
Michnik, który pisa³: Solidarnoæ jest specyficzn¹ polsk¹ syntez¹ orientacji dawniej konkurencyjnych [...] nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, ani
socjaldemokratyczna, ani chadecka [...] jest ruchem nowym, niemo¿liwym
do zrozumienia i opisu w jêzyku politycznych pojêæ II RP [...] taki ruch jak
»Solidarnoæ« potrzebny jest Polsce, jednak sam Zwi¹zek Zawodowy ju¿
nie wystarcza3.
Drug¹ grupê stanowili przedstawiciele, domagaj¹cy siê nadania OKP
charakteru lunej federacji ró¿nych kó³ poselskich. Widz¹c nieuchronny
roz³am, próbowali zmniejszyæ jego skutki. Zgodnie podkrelali, ¿e zbytnia
fragmentaryzacja obozu mog³aby zaszkodziæ Solidarnoci. Federalici propagowali has³a rozlunienia zwi¹zku i przekszta³cenia OKP w konglomerat organizacji reprezentuj¹cych ró¿ne interesy spo³eczne. Czêsto za tymi
postulatami kry³a siê chêæ realizacji w³asnych potrzeb i ambicji politycznych. Uwa¿ali oni, ¿e nie mo¿na za wszelk¹ cenê utrzymywaæ jednoci.
W sk³ad tej grupy wchodzili przede wszystkim dzia³acze szczebli lokalnych
i przedstawiciele komitetów obywatelskich.
Roz³amy wewn¹trz OKP zosta³y zapocz¹tkowane przez pos³ów zwi¹zanych z rolnictwem. To w³anie w tej grupie podkrelana chêæ utrzymania jednoci natrafi³a na opór wród parlamentarzystów ju¿ w listopadzie
1989 roku. Przeciwstawienie siê ogólnie panuj¹cym schematom, a tym samym wyst¹pienie przedstawicieli ruchu ludowego, cile wi¹za³o siê z zaistnia³¹ sytuacj¹ na polskiej wsi. Przemiany ZSL oraz powstanie PSL uszczupli³y wp³ywy solidarnociowego ruchu ch³opskiego. Reprezentanci interesów wsi po stronie opozycji domagali siê prawa do zak³adania kó³ poselskich oraz powo³ania sekcji rolnej w ramach OKP. Inicjatywê tê wsparli
przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ RI, na czele z Józefem liszem. Owiadczy³ on, ¿e istniej¹ca struktura OKP uniemo¿liwia wyrane artyku³owanie interesów wsi, a powo³anie sekcji rolnej pozwoli na bardziej elastyczne
dzia³ania polityczne i doprowadzi do zapocz¹tkowania korzystnego procesu instytucjonalizacji istniej¹cego w OKP pluralizmu4. Przewodnicz¹cy
3
K.B. J a n o w s k i: Polska rok 1989: w krêgu refleksji nad zmian¹ polityczn¹. Kielce 1998, s. 197.
4
Ibidem, s. 198.
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wierzy³, ¿e na podstawie struktur wiejskich Solidarnoci zdo³a stworzyæ
wielk¹ partiê ch³opsk¹5. Nie przewidziano, ¿e PSL O jako partia, która
odziedziczy³a spadek po ZSL, przejê³a na wsi du¿¹ liczbê struktur lokalnych.
Spowodowa³o to za³amanie planu PSL S oraz NSZZ Solidarnoæ RI.
Parlamentarzyci wywodz¹cy siê z Solidarnoci jednog³onie stwierdzali,
¿e dotychczasowa struktura OKP uniemo¿liwia klarowne artyku³owanie
interesów wsi. Jednoczenie przekonywali, ¿e bardziej elastyczne dzia³anie
polityczne doprowadzi do zapocz¹tkowania korzystnego procesu instytucjonalizacji istniej¹cego w ramach OKP pluralizmu6. Argumenty przemawiaj¹ce za uniezale¿nieniem siê Sekcji Rolnej od klubu zosta³y poparte przez
ukazanie lekcewa¿¹cego stosunku do rodowisk wiejskich procesie podejmowania decyzji. Dotyczy³o to pominiêcia opinii w³adz Solidarnoci RI przy
zawi¹zaniu sojuszu politycznego miêdzy OKP a ZSL i SD. Warto podkreliæ, ¿e w grê wchodzi³a równie¿ mo¿liwoæ przejêcia czêci sceny politycznej, reprezentowanej dotychczas przez ZSL, i odegranie roli przywódcy
w ruchu ludowym. Za tymi dzia³aniami kry³ siê zamiar przejêcia elektoratu ZSL i jego zaplecza organizacyjno-lokalowego. Mog³o siê to wydawaæ
cen¹ mo¿liw¹ do zaakceptowania, gdyby towarzyszy³o temu dalsze poszerzenie i wzmocnienie wp³ywów Solidarnoci w spo³eczeñstwie polskim. Efekt
tych manewrów politycznych zosta³ przekrelony przez wzglêdy ambicjonalne. Ostatecznie pomys³odawca, Józef lisz, pozbawiony wsparcia ze strony rolniczej Solidarnoci zrezygnowa³ z pomys³u wyst¹pienia z OKP.
W zwi¹zku z konfliktem interesów wiejskich i miejskich we wrzeniu
1989 roku dosz³o do wyst¹pienia z OKP tak zwanej grupy rolnej pod przewodnictwem Romana Bartoszcze. Ta udana próba da³a mo¿liwoæ zorganizowania PSL, odwo³uj¹cego siê do tradycji miko³ajczykowskich z udzia³em pos³ów ludowych z OKP (Tadeusz Kaszubski, Janusz Ro¿ek, Ignacy
Guenther, Stanis³aw Tomkiewicz) i ZSL (Franciszek Kieæ, Stanis³aw Jasiñski, Ryszard Ko³odziej, Wojciech Mojzesowicz)7. Inicjatywa ta spotka³a
siê z niechêci¹ i krytyk¹ w obozie dawnej opozycji. Zgodnie z regulaminem
OKP cz³onek tego klubu nie móg³ byæ jednoczenie cz³onkiem innego.
W zwi¹zku z tym dzia³acze PSL zrezygnowali z uczestnictwa w OKP.
Wyst¹pienie Romana Bartoszcze wywo³a³o falê oburzenia wród przedstawicieli popieraj¹cych ideê integralnoci OKP. Krytyka oraz izolacja grupy
rolnej powstrzyma³a inne inicjatywy secesyjne. W ten sposób próbowano
utrzymaæ monolityczny kszta³t klubu. Jednak pluralizacja i ruchy orodkowe okaza³y siê procesem, którego w zaistnia³ych warunkach nie mo¿na
by³o zatrzymaæ. Rozpad OKP by³ tylko opóniony w czasie.
A. D u d e k: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 19892001. Kraków 2002, s. 111.
K.B. J a n o w s k i: Polska rok 1989..., s. 198.
7
Ibidem, s. 200.
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Stopniowo w ramach OKP zaczê³y formowaæ siê kolejne grupy polityczne, których odmiennoci ideowe wpisywa³y siê w wiêkszym b¹d mniejszym stopniu w schemat prawica  lewica  centrum. Pierwsza udana próba wyst¹pienia z OKP otworzy³a drogê dla kolejnych inicjatyw. Na prze³omie wrzenia i padziernika 1989 roku próbê organizacji w³asnej sekcji
zadeklarowa³a grupa dzia³aczy katolickich. Powo³ali oni do ¿ycia komitet organizacyjny Zjednoczenia Chrzecijañsko-Narodowego, który pod koniec 1989 roku sta³ siê stronnictwem skupiaj¹cym 3 pos³ów i 2 senatorów
w ramach OKP8. W sk³ad nowo utworzonej partii wesz³a grupa poznañskich dzia³aczy klubów katolickich Marka Jurka, ³ódzcy antykomunici
Stefana Niesio³owskiego, grupa radomska Jana £opuszañskiego, aktywici kocielni Henryka Goryszewskiego oraz osoby skupione wokó³ Antoniego Macierewicza9. Przewodnicz¹cym nowo utworzonej partii zosta³ Wies³aw
Chrzanowski. Do 1990 roku partia pozosta³a w ramach klubu OKP, nie
wykazuj¹c wiêkszej aktywnoci.
Warto podkreliæ, ¿e reakcja na wy³onienie siê kolejnej grupy i podzia³
OKP by³a wyj¹tkowo spokojna, co wi¹za³o siê z poparciem, jakiego udzielili
nowemu ugrupowaniu miêdzy innymi prymas Józef Glemp oraz Lech Wa³êsa. Sytuacjê ³agodzi³a równie¿ deklaracja, w której dzia³acze ZChN podkrelili, ¿e pozostan¹ w OKP. Partia podkrelaj¹c swój chrzecijañski charakter, by³a na tle dot¹d istniej¹cych ugrupowañ wa¿nym instrumentem,
który dodatkowo uzyska³ akceptacjê i poparcie Kocio³a katolickiego.
W zwi¹zku z rozbie¿nociami zaistnia³ymi w rodowisku dawnej opozycji do koñca 1989 roku wy³oni³y siê nastêpuj¹ce sekcje w OKP: Parlamentarna Grupa Liberalno-Demokratyczna, Grupa Obrony Interesów Pracowniczych, Grupa Demokratów Chrzecijañskich, Grupa do spraw Samorz¹dów Pracowniczych10. W 1990 roku Ko³o Demokratów Chrzecijañskich
przekszta³ci³o siê w Partiê Chrzecijañskich Demokratów, w której liderem
by³ Pawe³ J. £¹czkowski. Ugrupowanie to propagowa³o wolny rynek i od¿egnywa³o siê od klerykalizmu, co odró¿nia³o go od skrajnej chadecji11.
Jeszcze w tym samym roku, w sierpniu, w dotychczasowej strukturze OKP
pojawi³ siê kolejny ruch programowo odcinaj¹cy siê od podzia³ów politycznych  Spo³eczny Ruch Inicjatyw Gospodarczych (SPRING-92), skupiaj¹cy osoby zainteresowane procesem prywatyzacyjnym. Animatorzy
SPRING-u, do którego nale¿eli Gra¿yna Staniszewska, Andrzej Zawilak,
chcieli w ten sposób stworzyæ bazê spo³eczn¹ dla przeprowadzenia trudnego i ryzykownego programu naprawy polskiej gospodarki. W wyniku poIbidem, s. 200.
Z.J. H i r s z: Historia polityczna Polski. Bia³ystok 1998, s. 578.
10
J. M u s z y ñ s k i: Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 19891998.
Warszawa 2000, s. 51.
11
Z.J. H i r s z: Historia..., s. 570.
8
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stêpuj¹cej fragmentaryzacji, w 1989 roku OKP zmieni³ siê w federacjê kó³
politycznych skupionych wokó³ swoich liderów.
Analizuj¹c podzia³y wewn¹trzklubowe, nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ stymulowane by³y one w znacznej mierze przez konflikty personalne. Równie¿ ró¿nica pogl¹dów co do przysz³oci ruchu solidarnociowego,
cile wi¹za³a siê z podzia³em OKP. W grê wchodzi³y ambicje i interesy
poszczególnych polityków, którzy od dawna toczyli miêdzy sob¹ walkê
o przywództwo w zwi¹zku.
Pierwszym sygna³em wys³anym do opinii publicznej o podzia³ach w ruchu by³ artyku³ Piotra Wierzbickiego Familia, wita, dwór, opublikowany
w Tygodniku Solidarnoæ z 10 listopada 1989 roku. Autor wiedzia³, ¿e
istniej¹ trzy g³ówne orodki w obozie solidarnociowym: rodowiska Bronis³awa Geremka, Jacka Kuronia i Adama Michnika, zorganizowane wokó³
Prezydium OKP tak zwanej familii; grupy premiera Mazowieckiego  wita oraz najbli¿sze otoczenie Wa³êsy, czyli dwór12. Obraz przedstawiony
przez Piotra Wierzbickiego odpowiada³ prawdzie, a nastêpne miesi¹ce mia³y to potwierdziæ, wprowadzaj¹c jedynie korektê polegaj¹c¹ na zawi¹zaniu
sojuszu miêdzy famili¹ i wit¹.
Perspektywa sprawowania w³adzy sta³a siê wiêc czynnikiem ró¿nicuj¹cym szeroko rozumiany ruch solidarnociowy. W ³onie Solidarnoci jesieni¹ 1989 roku powsta³a frakcja pod nazw¹ Grupa Robocza Komisji Krajowej, opowiadaj¹ca siê za zachowaniem zawodowego charakteru zwi¹zku.
W swojej deklaracji programowej sprzeciwia³a siê przekszta³ceniu zwi¹zku
w partie polityczn¹, której celem mia³ byæ wspó³udzia³ w rz¹dzeniu krajem13. Grupa Robocza ¿¹da³a powrotu do idea³ów robotniczych oraz odrzuca³a koncepcjê Lecha Wa³êsy ewolucyjnego przekszta³cenia systemu politycznego14. Bieg wydarzeñ politycznych sprawi³, ¿e wewnêtrzne rozdwiêki w Solidarnoci zaogni³y sytuacjê w kraju w zwi¹zku z zapowiadanymi
wyborami prezydenckimi.
Pierwsz¹ elit¹ polityczn¹, wywodz¹c¹ siê z Solidarnoci, a decyduj¹c¹
siê na w³asn¹ drogê ku w³adzy, by³o Porozumienie Centrum. Zrodzi³o siê
ono w wyniku tak zwanej wojny na górze, czyli rozpadu obozu solidarnociowego, zainicjowanego przez grupê dzia³aczy skupionych wokó³ Lecha
Wa³êsy pod przywództwem Jaros³awa Kaczyñskiego. Porozumienie powsta³o
na bazie Komitetów Obywatelskich oraz kilku grup opozycyjnych. Wród
69 sygnatariuszy deklaracji byli przedstawiciele ró¿nych ugrupowañ politycznych, miêdzy innymi Unii Demokratów Baza, Chrzecijañsko-DemoA. D u d e k: Pierwsze lata..., s. 118.
J. M u s z y ñ s k i: Transformacja..., s. 53.
14
Ibidem, s. 53.
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kratycznego Stronnictwa Pracy, Centrum Demokratycznego, Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
W deklaracji programowej stwierdzano: Sytuacja polityczna i spo³eczna w Polsce zbli¿a siê do punktu zwrotnego: albo nast¹pi przypieszenie zmian ustrojowych, prowadz¹c do pe³nej demokracji i ca³kowitej niepodleg³oci oraz radykalnych przekszta³ceñ w³asnociowych w gospodarce,
albo utrwali siê obecny uk³ad polityczny, konserwuj¹cy spadek po komunizmie. [ ] Tak dalej byæ nie mo¿e. Jestemy za radykalnym przypieszeniem zmian ustrojowych15. Nale¿y podkreliæ, ¿e nie by³a to organizacja
jednorodna i skupia³a zarówno zwolenników ostrego kursu wolnorynkowego (gdañscy libera³owie), jak i partie opowiadaj¹ce siê za znacznym interwencjonizmem pañstwa, na przyk³ad PChD czy PSL S. Jego uczestników jednoczy³a krytyczna ocena polityki rz¹du Tadeusza Mazowieckiego
i obawa przed zmonopolizowaniem sceny politycznej. Wród parlamentarzystów OKP po stronie PC opowiedzia³o siê 25 pos³ów i 7 senatorów16. Przewodnicz¹cym Rady Politycznej zosta³ Jaros³aw Kaczyñski, sekretarzem generalnym Przemys³aw Hniedziewicz, a sekretarzem organizacyjnym Andrzej Anusz. G³ównym has³em PC sta³a siê idea przypieszenia, którego
pierwszym krokiem mia³o byæ ust¹pienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, powszechne wybory prezydenckie oraz has³o dekomunizacji pañstwa. Dzia³acze PC organizowali kampaniê prezydenck¹ Lecha Wa³êsy, a po jego wyborze Jaros³aw Kaczyñski, Teresa Liszcz, S³awomir Siwek i Jacek Maziarski
objêli stanowiska sekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Ugrupowanie to zespoli³o przedstawicieli kilku struktur o ró¿nych opcjach doktrynalnych, w tym neoliberalnej, chrzecijañskiej, agrarystycznej. Partia ta
powsta³a jako nowy konglomerat ideologiczny i polityczny, co nie gwarantowa³o jej d³u¿szego ¿ywota.
Kolejnym nurtem wy³aniaj¹cym siê z Solidarnoci by³ Ruch Obywatelski  Akcja Demokratyczna. 7 maja 1990 roku w Krakowie dosz³o do spotkania polityków i ludzi kultury, którzy pod przewodnictwem Jerzego Turowicza d¹¿yli do powo³ania ugrupowania skupiaj¹cego zwolenników rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Podczas spotkania w dniu 10 czerwca powo³ano Sojusz na rzecz Demokracji, który 16 lipca 1990 roku w Warszawie przekszta³ci³ siê w Ruch Obywatelski  Akcja Demokratyczna (ROAD)17.
Nowe stronnictwo skupia³o dzia³aczy lokalnych komitetów obywatelskich,
ludzi ze rodowiska Res Publica oraz przedstawicieli rodowisk inteligenckich. Twórcy ROAD nie ukrywali, ¿e ich inicjatywa zmierza do utworzenia
odrêbnej partii, która ma byæ reakcj¹ na powstanie PC. Wród 101 za³oZ.J. H i r s z: Historia polityczna..., s. 579.
A. D u d e k: Pierwsze lata..., s. 126.
17
M. D e h n e l - S z y c, J. S t a c h u r a: Gry polityczne..., s. 59.
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¿ycieli nowego ugrupowania znalaz³a siê wiêkszoæ sygnatariuszy Sojuszu
na rzecz Demokracji, wspartych miêdzy innymi przez dzia³aczy zwi¹zanych z ruchem komitetów obywatelskich i innych ugrupowañ opozycyjnych.
Organizacj¹ skupiaj¹c¹ rodowisko akademickie i zbli¿on¹ ideologicznie do ROAD by³o Forum Prawicy Demokratycznej. Deklaracjê o utworzeniu FPD podpisa³o 59 osób o ró¿nych przekonaniach ideologicznych, w tym
miêdzy innymi Jerzy Dietl, Stanis³aw Stomma, Tadeusz Syryjczyk, Kazimierz Ujazdowski, Aleksander Hall.
Z obozu Solidarnoci wy³oni³o siê jeszcze jedno znacz¹ce ugrupowanie
polityczne Porozumienie Solidarnoæ Pracy. Stworzyli je czo³owi dzia³acze o orientacji socjaldemokratycznej: Karol Modzelewski, Ryszard Bugaj,
Jan J. Lipski, Jerzy Szacki. Dzia³acze wczeniej skupieni byli w ³onie OKP
w Grupie Obrony Interesów Pracowniczych. Solidarnoæ Pracy na pierwszym planie stawia³a obronê interesów robotników w ramach transformacji ustroju politycznego i spo³ecznego. Porozumienie nie zosta³o zarejestrowane jako samodzielna partia polityczna. Jednak czêæ dzia³aczy z Gdañska dokona³a formalnoci prawnych i utworzy³a ugrupowanie pod nazw¹
Niezale¿na Suwerenna Partia Pracy Solidarnoæ.
Pod koniec 1990 roku w ³onie OKP dzia³a³y nastêpuj¹ce ko³a:
 Chrzecijañskich Demokratów (29 pos³ów i 7 senatorów),
 FPD (4 pos³ów i 2 senatorów),
 Liberalnych Demokratów (3 pos³ów i 6 senatorów),
 NSZZ S RI i PSL Solidarnoæ (19 pos³ów i 8 senatorów),
 Niezrzeszonych (31 pos³ów i 21 senatorów),
 PC (25 pos³ów i 11 senatorów),
 ROAD (30 pos³ów i 24 senatorów),
 ZChN (3 pos³ów i 3 senatorów)18.
Fragmentaryzacja szeroko rozumianej opozycji i d¹¿enia wielu parlamentarzystów do zajêcia dogodnych pozycji przed wyborami parlamentarnymi w 1991 roku doprowadzi³y do zebrania plenarnego, na którym przeg³osowano wybór nowych w³adz prezydium OKP oraz zmianê regulaminu.
Od tej pory OKP sta³o siê federacj¹ kó³ politycznych. Na przewodnicz¹cego
wybrano Mieczys³awa Gila, a jego zastêpcami zostali Roman Duda, Józef
lisz, Pawe³ £¹czkowski.
Masowe powstawanie stronnictw, ugrupowañ politycznych stworzy³o
potrzebê wprowadzenia uregulowañ prawnych, normuj¹cych sposób tworzenia i zasady dzia³alnoci partii politycznych. Najwczeniej z inicjatyw¹
ustawodawcz¹ uregulowania statusu partii wyst¹pi³ Klub Poselski SD, który
we wrzeniu 1989 roku przedstawi³ j¹ na forum Sejmu19. Z kolejnym pro18
19
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jektem ustawy wyst¹pi³a PZPR. Wynika³o to przede wszystkim z obawy
o naruszenie spadku, zw³aszcza materialnego, partii peerelowskiej. Ugrupowanie mia³o nadziejê, ¿e ustawa pozwoli zachowaæ jej status quo oraz
zahamuje rewindykacje jej maj¹tku. Jak siê okaza³o w póniejszym czasie,
projekt Klubu Poselskiego PZPR przygotowany przez Stanis³awa Gebethnera, sta³ siê podstaw¹ dalszych prac legislacyjnych20.
W 1989 roku nie uchwalono ustawy o partiach politycznych, jednak¿e
zatwierdzone w efekcie zmian w Konstytucji regulacje oznacza³y zasadniczy prze³om ustrojowo-polityczny. Przyjêto zasady, zgodnie z którymi partiom nakazano respektowaæ i wykorzystywaæ porz¹dek demokratyczny regulowany przez konstytucjê21. Nie przynios³o to rozstrzygniêæ dotycz¹cych
istoty i statusu partii jako ogniwa systemu politycznego, jej roli i funkcji
w spo³eczeñstwie i pañstwie. Dopiero w 1990 roku na podstawie zg³oszonych projektów powsta³ tekst Ustawy o partiach politycznych, który po ostrej
debacie zosta³ przyjêty 28 sierpnia22. Na jej mocy partia uzyskiwa³a osobowoæ prawn¹ z chwil¹ zg³oszenia jej do ewidencji prowadzonej przez S¹d
Wojewódzki w Warszawie. Jednym z warunków przyjêcia przez s¹d by³o
podpisanie wniosku przez 15 osób, posiadaj¹cych pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych. Od tej pory ka¿dy pe³noprawny obywatel móg³ za³o¿yæ
w³asne ugrupowanie. Brak klauzul zaporowych spowodowa³ za wyst¹pienie chaosu na scenie politycznej, która sta³a siê w wiêkszoci zlepkiem
ma³ych stronnictw.
Wejcie w ¿ycie tej ustawy rozpoczê³o proces powstawania partii, ugrupowañ oraz organizacji politycznych. Od chwili jej wejcia w ¿ycie do koñca
1990 roku, czyli w okresie czterech miesiêcy, S¹d Wojewódzki w Warszawie
zarejestrowa³ 40 partii politycznych.
Roz³am w obozie zwyciêzców wyborów 1989 roku by³ naturalnym procesem po upadku idei przeciwstawiania siê ustrojowi socjalistycznemu. Dotychczas logika nakazywa³a gromadzenie siê opozycji pod jednym sztandarem z napisem Solidarnoæ. Mozaika organizacji o ró¿nych podstawach
ideologicznych w okresie walki z ustrojem nie stanowi³a przeszkody na drodze do wspólnego dzia³ania. Kiedy jednak zaistnia³a mo¿liwoæ sprawowania w³adzy, jednoæ opozycji zaczê³a podlegaæ stopniowemu rozpadowi, ujawniaj¹c tym samym odmienne d¹¿enia i aspiracje dotycz¹ce roli w kszta³towaniu przysz³oci kraju.
Od po³owy 1990 roku dzia³alnoæ polityczna by³a przede wszystkim pochodn¹ sporu miêdzy obozem Lecha Wa³êsy a obozem Tadeusza MazowiecIbidem, s. 256.
Ibidem.
22
B. G r y l a k, M. ¯ m i g r o d z k i: Status prawny partii politycznych w Polsce.
W: Wspó³czesne partie i systemy partyjne: zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Red.
W. S o k ó ³, M. ¯ m i g r o d z k i. Lublin 2005, s. 279.
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kiego. Przedstawiciele pierwszego deklarowali chêæ przeprowadzenia gruntownej zmiany modelu oraz ca³ych struktur ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego. W tym celu pragnêli wybraæ Lecha Wa³êsê na prezydenta jeszcze
latem 1990 roku i doprowadziæ do przypieszonych wyborów parlamentarnych jesieni¹ tego¿ samego roku. Z kolei zwolennicy Tadeusza Mazowieckiego podkrelali koniecznoæ utrzymania wybranej jesieni¹ 1989
roku drogi reform, czego gwarantem by³a osoba premiera23.
Pierwszym symptomem wiadcz¹cym o chêci objêcia urzêdu prezydenta przez Lecha Wa³êsê, by³a wypowied Jaros³awa Kaczyñskiego, który
stwierdzi³ w kwietniu 1990 roku, ¿e przewodnicz¹cy Solidarnoci wyrazi³
wolê bycia prezydentem RP24. Równie¿ w deklaracji programowej Porozumienia Centrum zapisano, ¿e Polsce potrzebny jest prezydent, którego osoba
umo¿liwi³aby szybkie przeprowadzenie demokratycznych reform ustrojowych, czego gwarantem jest Lech Wa³êsa25. Jak podkrela Zbigniew
J. Hirsz, wraz z wysuniêciem kandydatury Lecha Wa³êsy na prezydenta
pojawi³o siê zagro¿enie dla demokracji, gdy¿ by³ on osob¹ najmniej nadaj¹c¹ siê na ten urz¹d26. Przeciwko przypieszeniu reform i kandydaturze Lecha Wa³êsy w czerwcu 1990 roku w Krakowie z inicjatywy Jerzego Turowicza powo³ano Sojusz na rzecz Demokracji. Ruch ten udzieli³ poparcia reformom ustrojowym przeprowadzanym przez rz¹d Tadeusza Mazowieckiego.
Inicjatywa ta by³a nieformalnym wysuniêciem premiera na kandydata na
urz¹d prezydenta.
Wybory prezydenckie w 1990 roku cile wi¹za³y siê z bipolarnym konfliktem personalnym miêdzy Wa³ês¹ i Mazowieckim. Konfrontacja ta zosta³a nazwana przez przewodnicz¹cego Solidarnoci wojn¹ na górze. Okrelenie to mia³o oznaczaæ zerwanie z monolitycznym charakterem obozu postsolidarnociowego i chêæ doprowadzenia do otwartej konkurencji postaw
ideowych, koncepcji politycznych oraz wizji programowych, reprezentowanych przez poszczególne nury wewn¹trz ruchu. Jak stwierdzi³ Lech Wa³êsa: Jeli jest spokój u góry, to na dole jest wojna. Dlatego zachêcam pañstwa do wojowania27. Wraz z wyranym podzia³em w obrêbie solidarnociowej sceny politycznej nast¹pi³a zmiana w uk³adzie parlamentarnym.
W listopadzie 1990 roku Bronis³aw Geremek zosta³ odwo³any z funkcji przewodnicz¹cego OKP, a zast¹pi³ go Mieczys³aw Gil.
G³ówni kandydaci w wyborach prezydenckich byli reprezentantami
najwa¿niejszych ruchów politycznych. Jednak oczywiste sta³o siê, ¿e najZbiorowi aktorzy polskiej polityki. Red. J. W a s i l e w s k i. Warszawa 1997, s. 34.
Z.J. H i r s z: Historia polityczna..., s. 539.
25
Ibidem, s. 539.
26
Ibidem.
27
J.A. M a j c h e r e k: Pierwsza dekada III Rzeczpospolitej 19891999. Warszawa
1999, s. 165.
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wiêksze szanse na objêcie urzêdu prezydenta mieli przedstawiciele Solidarnoci, czyli Lech Wa³êsa i Tadeusz Mazowiecki, do momentu, kiedy Stanis³aw Tymiñski zaj¹³ drug¹ lokatê w pierwszej turze wyborów.
Ostatecznie 9 grudnia w drugiej turze na prezydenta Rzeczypospolitej
zosta³ wybrany przewodnicz¹cy Solidarnoci. Uzyska³ on poparcie 74% osób
uczestnicz¹cych w wyborach28. Wybory prezydenckie w 1990 roku mia³y
ogromne znaczenie dla dalszego kszta³towania siê systemu partyjnego.
Partie przedstawiaj¹c swoich kandydatów, mog³y w trakcie kampanii zaprezentowaæ spo³eczeñstwu w³asny program, poparcie za danego kandydata przez kilka ugrupowañ stanowi³o zal¹¿ek tworzenia koalicji w przysz³ych wyborach parlamentarnych. Jednoczenie elekcja prezydencka
w 1990 roku ukaza³a, jak wielkim poparciem spo³ecznym ciesz¹ siê nie tylko poszczególni kandydaci, ale i popieraj¹ce ich partie. Obóz Solidarnoci
przedstawia³ siê jako zlepek dwóch konkuruj¹cych ze sob¹ ogniw politycznych, PC i ROAD. Po wyborze na prezydenta Lech Wa³êsa zrezygnowa³
z funkcji przewodnicz¹cego Solidarnoci. Na czele zwi¹zku podczas obrad
na III Krajowym Zjedzie w dniach 2324 lutego 1991 roku stan¹³ Marian
Krzaklewski29.
W dwa dni po pierwszej turze wyborów prezydenckich premier Tadeusz
Mazowiecki poda³ siê do dymisji wraz z ca³ym gabinetem, a jego wniosek
zosta³ przyjêty 14 grudnia 1990 roku. Jednoczenie owiadczy³, ¿e wokó³
jego osoby zosta³ zgromadzony potencja³, którego zmarnowanie by³oby g³upot¹30. Oznacza³o to, ¿e by³y premier nie wycofa siê z polityki. Przekazuj¹c
te informacje, zaapelowa³ do swoich zwolenników o nierozwi¹zywanie komitetów wyborczych. Sta³y siê one zal¹¿kiem nowego ugrupowania, powo³anego do ¿ycia 2 grudnia1990 roku pod nazw¹ Unia Demokratyczna.
Do prowadzenia rozmów o sk³adzie nowego gabinetu Lech Wa³êsa upowa¿ni³ Jana Olszewskiego, który 18 grudnia owiadczy³, ¿e wobec ró¿nic
miêdzy nim a prezydentem elektem w pogl¹dach na sk³ad rz¹du rezygnuje
z powierzonej mu misji. St¹d te¿ prezydent, przyzwyczajony do podejmowania decyzji personalnych, desygnowa³ na premiera Jana K. Bieleckiego
z KLD. W rz¹dzie znalaz³o swoje miejsce 10 osób, które Lech Wa³êsa proponowa³ Janowi Olszewskiemu jako ministrów. Gotowoæ Jana K. Bieleckiego do wspó³pracy z prezydentem podczas tworzenia nowego gabinetu okaza³a siê znacznie wiêksza ni¿ jego poprzednika.
Zg³aszaj¹c kandydaturê Jana K. Bieleckiego na premiera, Lech Wa³êsa udowodni³, ¿e system sprawowania w³adzy opieraæ siê bêdzie w du¿ej
J. K a r p i ñ s k i: Trzecia Niepodleg³oæ. Najnowsza historia Polski. Warszawa
2001, s. 110.
29
A. D u d e k: Pierwsze lata..., s. 196.
30
Ibidem, s. 196.
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mierze na zasadzie uleg³oci. Odnosi³o siê to zarówno do ca³ej ekipy skupionej w pa³acu prezydenckim, jak i do osób bezporednio podleg³ych g³owie
pañstwa. St¹d te¿ dobór kadr z solidarnociowego krêgu polega³ na selekcji
negatywnej31.
Kampania prezydencka sta³a siê ród³em dowiadczeñ dla wszystkich
aktywnie uczestnicz¹cych partii politycznych. Poza tym we wrzeniu 1990
roku wraz z ustaw¹ umo¿liwiaj¹c¹ przypieszone wybory prezydenckie,
podjêto uchwa³ê o skróceniu kadencji Sejmu i Senatu. Tak wiêc wybory parlamentarne by³y kwesti¹ czasu. Wszystkie partie, zarówno te wiêksze, jak
i te mniejsze, szykowa³y siê do nowej elekcji, nie znaj¹c zasad, wedle których zostanie przeprowadzona. Prace nad now¹ ordynacj¹ trwa³y od jesieni 1989 roku i wielokrotnie by³y blokowane przez przedstawicieli ró¿nych
si³ politycznych. Mimo to poszczególne kluby nieustannie przygotowywa³y
w³asne projekty, z których ¿aden nie uzyska³ ogólnej aprobaty, w myl powszechnie powtarzanej na scenie politycznej opinii, ¿e wybory parlamentarne wygra ten, kto przeforsuje projekt ordynacji oraz datê wyborów32.
Postêpuj¹ca frakcjonalizacja w ramach OKP osi¹gnê³a apogeum
w styczniu 1991 roku, kiedy to grupa 72 parlamentarzystów wyst¹pi³a
z klubu. Nale¿eli oni do powo³anej miesi¹c wczeniej UD. Pocz¹tkowo model organizacyjny UD nie by³ przes¹dzony. Pojawia³y siê zarówno g³osy
popieraj¹ce jej koalicyjn¹ strukturê, w której znajdowali siê przedstawiciele ROAD, FPD i osób nale¿¹cych bezporednio do Unii, jak i te opowiadaj¹ce siê za przekszta³ceniem siê we wspólnotê polityczn¹ o w³asnej to¿samoci. FPD jako jedna z czo³owych si³ nowej partii opowiada³a siê za zachowaniem w³asnych struktur organizacyjnych, w przeciwieñstwie do ROAD.
11 maja 1991 roku nast¹pi³o po³¹czenie UD, ROAD i FPD w Uniê Demokratyczn¹. Przeciwko tym dzia³aniom opowiedzieli siê pos³owie skupieni
w ROAD wokó³ Zbigniewa Bujaka, Adama Michnika i Andrzeja Celiñskiego, którzy nieco inaczej wyobra¿ali sobie jej organizacjê i strukturê. Nowa
partia okrela³a siê jako ugrupowanie rodka sceny politycznej, unikaj¹c
uto¿samiania siê z lewic¹ lub prawic¹33. Przewodnicz¹cym rozszerzonej UD
zosta³ Tadeusz Mazowiecki, a jego zastêpcami W³adys³aw Frasyniuk, Aleksander Hall i Jacek Kuroñ. Statutowo zagwarantowano wewnêtrzne zró¿nicowanie, przez co umo¿liwiono tworzenie frakcji w ramach partii. W tej
oko³o 15-tysiêcznej organizacji powsta³y Frakcja Prawicy Demokratycznej
Aleksandra Halla i Kazimierza Ujazdowskiego, Frakcja Spo³eczno-Liberalna pod przewodnictwem Zofii Kuratorskiej oraz Frakcja Zielonych pod
Z.J. H i r s z: Historia polityczna..., s. 545.
Zbiorowi aktorzy..., s. 46.
33
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przewodnictwem Rados³awa Gawlika34. UD, jako drugie po PC relatywnie du¿e ugrupowanie polityczne, które wyros³o z Solidarnoci, od samego
pocz¹tku nie by³a jednolit¹ ideologicznie i doktrynalnie si³¹. Zjednoczenie
trzech wymienionych ogniw mia³o raczej charakter formalny. Poza UD
znalaz³ siê Zbigniew Bujak, który powo³a³ do ¿ycia, wraz z Wojciechem
Borowikiem i Krzysztofem Siemieñskim, Ruch Demokratyczno-Spo³eczny
(RDS) o socjaldemokratycznym programie.
Do kolejnego roz³amu w OKP dosz³o w marcu 1991 roku wskutek sporu
na tle programu gospodarczego. Wówczas to szeregi klubu opuci³a Solidarnoæ Pracy. Liderami tej frakcji by³y osoby z Grupy Obrony Interesów
Pracowniczych, czyli Ryszard Bugaj, Wojciech Lamentowicz, Karol Modzelewski. Ideowo SP bliskie by³o RDS. Po pora¿ce RDS w wyborach parlamentarnych w 1991 roku i nie najlepszym wyniku SP obie formacje po³¹czy³y siê, wch³aniaj¹c przy okazji kilka mniejszych rodowisk socjalistycznych. W sk³ad nowego ugrupowania wesz³a wówczas czêæ dzia³aczy rozwi¹zanej w lipcu 1991 roku PUS, PPS oraz Wielkopolskiej Unii Socjaldemokratycznej pod przewodnictwem Wies³awy Zió³kowskiej.
W ten sposób 7 kwietnia 1992 roku powsta³a nowa partia, Unia Pracy,
a jej przywódc¹ zosta³ Ryszard Bugaj. By³o to drugie po SdRP ugrupowanie odwo³uj¹ce siê w swoim programie do wartoci socjaldemokratycznych.
Wiêkszoæ dzia³aczy UP wywodzi³a siê z ruchu solidarnociowego, chocia¿
w jej szeregach znaleli siê równie¿ przedstawiciele rozwi¹zanej PZPR.
Utrzymanie jednoci i stworzenie silnej partii proprezydenckiej by³o
g³ównym za³o¿eniem PC. Ju¿ w procesie konstytuowania siê tego zlepku
ugrupowañ i organizacji wyodrêbni³y siê dwa od³amy: Forum Chrzecijañsko-Demokratyczne i Forum Liberalno-Demokratyczne35. Rozbie¿noci miêdzy tymi od³amami ogranicza³y skuteczne dzia³anie w ró¿nych rodowiskach spo³ecznych. Do powa¿nego kryzysu dosz³o na Pierwszym Kongresie PC w marcu 1991 roku, kiedy to ugrupowanie przekszta³ci³o siê w organizacjê o charakterze chrzecijañsko-demokratycznym. Wówczas nowo powsta³¹ partiê opuci³y niektóre ugrupowania. Wród nich by³ KLD, Chrzecijañska Partia Pracy, Chrzecijañsko-Demokratyczne Stronnictwo Zjednoczenie, PSL miko³ajczykowskie.
Najwiêksz¹ aktywnoæ z grona frakcji, które wyst¹pi³y z PC, wykazywa³ KLD. Zosta³ on powo³any na I Krajowej Konferencji Za³o¿ycielskiej
w czerwcu 1990 roku, mimo ¿e dzia³a³ ju¿ od koñca 1989 roku. Jego przedstawiciele wywodzili siê z Wolnych Zwi¹zków Zawodowych Solidarnoæ,
a przede wszystkim z orodka grupuj¹cego m³odych libera³ów, zwi¹zanych
34
35
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z wydawanym w Gdañsku Przegl¹dem Politycznym36. Ugrupowaniu przewodzili Janusz Lewandowski, Donald Tusk i Jan K. Bielecki.
Porozumienie Centrum od samego pocz¹tku zaanga¿owa³o siê w budowê politycznego zaplecza Lecha Wa³êsy oraz promowanie jego kandydatury na urz¹d prezydenta. Brak wdziêcznoci za udzielone poparcie, sta³
siê przyczyn¹ konfliktu miêdzy prezydentem a przewodnicz¹cym PC, który to konflikt w po³owie 1991 roku osi¹gn¹³ swoje apogeum. Przekreli³o to
szanse zbudowania na gruncie PC partii prezydenckiej, a w dalszej perspektywie stworzenia korzystnego dla Polski systemu dwóch silnych ugrupowañ postsolidarnociowych, które obudowane mniejszymi koalicjantami
zmienia³yby siê przy w³adzy37. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e lekcewa¿¹cy stosunek
Lecha Wa³êsy do zaplecza politycznego by³ jedn¹ z przyczyn dezintegracji
skupionej wokó³ niego czêci obozu solidarnociowego.
Ma³o atrakcyjny okaza³ siê postulat tak zwanego przypieszenia, czyli
usuniêcia gen. Wojciecha Jaruzelskiego ze stanowiska prezydenta oraz plan
PC przeprowadzenia wczeniejszych wyborów parlamentarnych. Silna personalizacja i aspiracje poszczególnych polityków by³y przyczyn¹ staræ o wp³ywy w partii, co dodatkowo os³abia³o j¹ na arenie parlamentarnej.
W zwi¹zku z wyborami parlamentarnymi PC próbowa³o zbudowaæ partiê, w której miejsce znaleliby przedstawiciele nurtu zarówno liberalnego
oraz ludowego jak i chadeckiego. Wzorem tego rodzaju ugrupowania jest
niemiecka CDU. Powstanie silnej, chadeckiej formacji centroprawicowej
w myli przewodnicz¹cego, nie mog³o dokonaæ siê bez wspó³pracy z Solidarnoci¹38. rodkiem do realizacji tego celu mia³o byæ obsadzenie na stanowisku przewodnicz¹cego zwi¹zku Lecha Kaczyñskiego. Plany te nie powiod³y siê, gdy¿ podczas II Zjazdu S zdecydowano, ¿e nowym przywódc¹
zostanie Marian Krzaklewski. Wybór osoby nie ze cis³ej czo³ówki w³adz
zwi¹zku mia³ zapobiec nadmiernemu upolitycznieniu ugrupowania.
Kolejnym krokiem w budowaniu silnej partii mia³o byæ przyci¹gniêcie
do PC wielu mniejszych ugrupowañ chadeckich, z których najsilniejszymi
by³y Chrzecijañsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP) i Partia
Chrzecijañskich Demokratów (PChD). ChDSP zosta³o zarejestrowane
w warszawskim S¹dzie Wojewódzkim we wrzeniu 1990 roku, choæ reaktywowano je ju¿ w 1989 roku pod przywództwem W³adys³awa Si³y-Nowickiego, jako kontynuacj¹ Stronnictwa Pracy. Po wyborach prezydenckich
wewn¹trz partii dosz³o do kryzysu, a nastêpnie roz³amu. Wówczas to grupa dzia³aczy na czele z Micha³em Drozdkiem przesz³a do PC, a cilej mówi¹c, do tworzonego przez PC Forum Chrzecijañsko-DemokratyczPartie i koalicje polityczne..., s. 43.
A. D u d e k: Pierwsze lata..., s. 200.
38
Ibidem.
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nego. Inni utworzyli now¹ partiê chadeck¹ pod nazw¹ ChDSP Zjednoczenie.
Drugim ugrupowaniem chadeckim, które zwi¹za³o siê z PC, by³a PChD.
Jej konferencja za³o¿ycielska odby³a siê w grudniu 1990 roku w Poznaniu.
Dzia³acze PChD wywodzili siê z krêgu opozycji antykomunistycznej skupionej w kole Chrzecijañskich Demokratów przy OKP, sama za inicjatywa zrodzi³a siê wród regionalnych ugrupowañ chadeckich, g³ównie z Wielkopolski i czêciowo z Ma³opolski. Podczas I Kongresu na przewodnicz¹cego partii wybrano Paw³a £¹czkowskiego, a jego zastêpc¹ mianowano Krzysztofa Paw³owskiego.
Aktywnoæ PChD na scenie politycznej przejawia³a siê w tworzeniu
Forum Chrzecijañsko-Demokratycznego oraz przynale¿noci do Rady Koordynacyjnej Partii i Ugrupowañ Chrzecijañsko-Demokratycznych39. Ponadto wspó³organizatorem pierwszego zjazdu Polskiego Kongresu Chrzecijañskiej Demokracji i uczestniczy³a w nim. Partia w wyborach prezydenckich udzieli³a poparcia Lechowi Wa³êsie, a podczas elekcji parlamentarnej w 1991 roku znalaz³a siê w ramach ZChN w Katolickiej Akcji Wyborczej.
W okresie do wyborów parlamentarnych 1991 roku dzia³a³y równie¿
inne partie chadeckie. Du¿¹ aktywnoci¹ na rzecz integracji ruchu chrzecijañsko-demokratycznego cechowa³a siê Chrzecijañska Partia Pracy.
Zosta³a ona za³o¿ona w Warszawie przez Józefa Hermanowicza, Piotra Markowskiego, Jana Zioberskiego. Uznawa³a siê ona za reprezentanta rodowisk rzemielniczych, które pozosta³y poza wp³ywami SD40.
Wród partii, z którymi PC nie podjê³o wspó³pracy, znalaz³y siê te
o mniejszym zasiêgu dzia³alnoci politycznej. By³y to: Chrzecijañska
Demokratyczna Unia Solidarnoci, Stronnictwo Ludowo-Chrzecijañskie,
Górnol¹ska Unia Chrzecijañsko-Demokratyczna, Blok Ludowo-Chrzecijañski z Krakowa, Zakopiañska Partia Katolików 41. Brak porozumienia
miêdzy najwa¿niejszymi ugrupowaniami chadeckimi spowodowa³, ¿e ruch
ten pozosta³ w stanie rozproszenia. Przyczyni³y siê do tego tak¿e nadmierne aspiracje liderów poszczególnych partii oraz ma³a elastycznoæ Jaros³awa Kaczyñskiego. Najwiêkszym b³êdem przewodnicz¹cego PC by³o zaniechanie jakichkolwiek kroków, prowadz¹cych do wspó³pracy z ZChN, gdy¿
uwa¿a³ to ugrupowanie za zbyt klerykalne i odleg³e programowo42.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ZChN prowadzi³o dynamiczn¹ dzia³alnoæ na arenie parlamentarnej, z biegiem czasu staj¹c siê najwa¿niejszym ugrupowaIbidem, s. 76.
J. M u s z y ñ s k i: Transformacja..., s. 75.
41
Ibidem, s. 7677.
42
A. D u d e k: Pierwsze lata..., s. 201.
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niem na prawicy narodowej. W sk³ad tej partii wesz³o wiele organizacji
kieruj¹cych siê idea³ami chrzecijañskimi i tradycj¹ niepodleg³ociow¹. By³y
to miêdzy innymi Klub Polityczny £ad i Wolnoæ, Klub Polityczny Wolnoæ i Solidarnoæ, organizacja Myl Internowana, Niepodleg³ociowa
Akcja Narodowa, Zwi¹zek Akademicki M³oda Polska.
Na II zjedzie ZChN uchwalono Deklaracjê Ideowo-Programow¹, opieraj¹c siê na za³o¿eniach ideologii chrzecijañskiej, podbudowanej antykomunizmem i swoistym nacjonalizmem43. Podkrelono, ¿e dwoma filarami
dogmatycznymi ZChN s¹: prymat katolicyzmu w ¿yciu publicznym oraz
polski etos narodowy44.
Wraz z wyst¹pieniem kolejnych grup, skupiaj¹cych dawnych cz³onków
OKP, sta³o siê oczywiste, ¿e jakiekolwiek próby utrzymania jednoci w ruchu solidarnociowym s¹ praktycznie niemo¿liwe. Artykulacja interesów
przez konkretne grupy spo³eczne przypiesza³a proces dezintegracji OKP.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e oprócz przedstawionego czynnika
deformuj¹cego istniej¹cy od 1989 roku stan nierzadko elementem sprzyjaj¹cym zrywom secesyjnym by³y aspiracje poszczególnych graczy.
W marcu 1991 roku Sejm podj¹³ uchwa³ê, w której zaznaczy³, ¿e wybory zostan¹ przeprowadzone jesieni¹ tego samego roku. Niew¹tpliwie,
uchwa³a ta mia³a znaczenie symboliczne. Cz³onkowie Solidarnoci i dawnej opozycji wobec w³adzy ludowej oraz pos³owie z koalicji partyjno-rz¹dowej, która na prze³omie lat 19891990 przesta³a funkcjonowaæ, sami zadecydowali rozwi¹zaæ Sejm, licz¹c na ca³kowite przejêcie w³adzy w pañstwie.
Decyzja ta pozostawa³a jednak w sprzecznoci ze stanowiskami wielu partii, które domaga³y siê przeprowadzenia elekcji do parlamentu wiosn¹
1991 roku. Wród nich znalaz³y siê ROAD, SdRP, PC, KPN45. Jednak trwaj¹ca wojna na górze spowodowa³a, ¿e czêæ rodowisk politycznych odsuwa³a w miarê mo¿liwoci jak najdalej w czasie termin wyborów. Byæ mo¿e
wiêkszoæ pos³ów obawia³a siê, i¿ ich mandat nie zostanie potwierdzony
w wolnych wyborach. Bardzo prawdopodobny jest fakt, ¿e wiêkszoæ ugrupowañ pragnê³a zdobyæ wiêcej czasu, by móc siê lepiej przygotowaæ do
wyborów. Dotyczy³o to budowy partyjnych struktur, opracowania strategii
wyborczej, zebrania funduszy na kampaniê, sformu³owania programu
wyborczego i wielu innych czynników.
Pod koniec 1990 roku kwestia terminu wyborów i rodzaju ordynacji wyborczej sta³a siê podstaw¹ rozgrywek partyjnych. W padzierniku 1990
roku Sejm zleci³ Komisji Konstytucyjnej pod przewodnictwem Bronis³awa
J. M u s z y ñ s k i: Transformacja..., s. 77.
Ibidem.
45
Wybory 1991  program partii i ugrupowañ politycznych. Red. I. S ³ o d k o w s k a.
Warszawa 2001, s. 1617.
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Geremka przygotowanie ordynacji wyborczej. W realizacji tego zadania
mia³ pomóc specjalnie powo³any zespó³ na czele z Aleksandrem £uczakiem,
w którego sk³ad wchodzili przedstawiciele wszystkich orientacji politycznych reprezentowanych w Sejmie. W nowym projekcie opieraj¹c siê na
uchwa³e Sejmu z 25 padziernika zak³adano przygotowanie ordynacji na
zasadzie proporcjonalnoci46.
G³ówne formacje postsolidarnociowe by³y amorficzne, mimo ¿e wiele
uwagi powiêca³y budowaniu w³asnego wizerunku w odniesieniu do tradycji, hase³, symboli. Na ogó³ chc¹c trafiæ do jak najszerszej grupy ludzi,
ogranicza³y siê one do reprezentowania interesów warstwy redniej, która
dopiero siê tworzy³a. W niewielkim stopniu uwzglêdnia³y dynamikê zmian
w spo³eczeñstwie, powiêcaj¹c wiêcej czasu na podzia³y i wzajemne ataki.
Brak umiejêtnoci dotarcia do potencjalnego elektoratu przez zidentyfikowanie potrzeb i aspiracji ró¿nych grup spowodowa³, ¿e ugrupowania postsolidarnociowe nie mia³y ju¿ takiej aprobaty jak w 1989 roku, co udowodni³y wybory parlamentarne w 1991 roku.
Obóz Lecha Wa³êsy z wyborów prezydenckich przeszed³ ju¿ do historii,
a w jego miejsce pojawi³y siê 4 du¿e partie i kilka mniejszych komitetów. Próbowano stworzyæ koalicjê wyborcz¹ ugrupowañ wchodz¹cych w sk³ad solidarnociowej prawicy podczas Konferencji Komitetów Obywatelskich. Jednak zabiegi podejmowane przez Jerzego Stêpnia i Wojciecha Ziembiñskiego,
którzy proponowali po³¹czenie si³ NSZZ S PC, KLD, komitetów obywatelskich, ma³ych partii niepodleg³ociowych, a nawet FPD, nie przynios³y oczekiwanego rezultatu. Klêsk¹ okaza³y siê te¿ projekty koalicyjne zg³aszane
miêdzy innymi przez Zdzis³awa Najdera czy Mieczys³awa Gila. O pora¿ce
tych inicjatyw zadecydowa³y przede wszystkim silne antagonizmy miêdzy
ZChN i PC oraz niechêæ nowego kierownictwa Solidarnoci do partii politycznych, które podejrzewano o instrumentalne traktowanie zwi¹zku.
Brak porozumienia koalicyjnego sprawi³, ¿e NSZZ S zdecydowa³a siê
na samodzielny udzia³ w wyborach. Teoretycznie, organizacja ta mia³a najlepsz¹ pozycjê wyjciow¹. Wybór Lecha Wa³êsy na urz¹d prezydenta mia³
j¹ tylko wzmocniæ. Równie¿ has³o wyborcze zwi¹zku: Partii jest wiele, Solidarnoæ jedna wskazywa³o na mo¿liwoæ przejêcia wiêkszoci z postsolidarnociowego elektoratu47. Program wyborczy Solidarnoci zak³ada³, ¿e
w swoich dzia³aniach pozostanie wierna wartociom chrzecijañskim odnosz¹cym siê do praw cz³owieka, rodziny, tolerancji i etyki pracy zawodowej48.
Z jednej strony krytykowa³a liberalny kurs rz¹dów Tadeusza MazowiecIbidem, s. 21.
A.K. P i a s e c k i: Wybory  parlamentarne, samorz¹dowe, prezydenckie 1989
2002. Zielona Góra 2003, s. 34.
48
Wybory 1991..., s. 186192.
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kiego i Jana K. Bieleckiego. Z drugiej za nie mog³a sobie pozwoliæ na ca³kowite odrzucenie przemian dokonanych w wiêkszoci przez by³ych dzia³aczy zwi¹zku. W kampanii ataki skierowano pod adresem postkomunistów,
których oskar¿ano o doprowadzenie kraju do zapaci gospodarczej i spo³ecznej. Kampania zwi¹zku okaza³a siê wyj¹tkowo s³aba i w jej trakcie
z zamiaru g³osowania na Solidarnoæ zrezygnowa³a po³owa jej pierwotnego elektoratu49.
W programie wyborczym najwiêcej miejsca zajê³y takie sprawy, jak:
reforma systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, powszechna prywatyzacja, walka z korupcj¹ i przestêpczoci¹, zwiêkszenie roli zwi¹zków zawodowych,
prowadzenie aktywniejszej polityki spo³ecznej50. W sonda¿ach popiera³o j¹
nawet 19% badanych51.
Na równi pochy³ej znalaz³ siê tak¿e drugi faworyt przedwyborczych
sonda¿y, Unia Demokratyczna. Rekordowe 23-procentowe poparcie spo³eczeñstwa by³o ewenementem na rozdrobnionej scenie politycznej52. Jednak
partia nie potrafi³a utrzymaæ tak wysokiego poparcia. Po czêci przyczynê
gwa³townego spodku popularnoci nale¿y upatrywaæ w obronie planu
i reform Leszka Balcerowicza oraz w zaniechaniu krytyki wobec rz¹du Jana
K. Bieleckiego. Do klêski UD przyczyni³o siê równie¿ zlekcewa¿enie faktu
czêciowego pokrywania siê jej elektoratu z wyborcami SLD.
Program UD by³ bardzo rozbudowany. Sk³ada³ siê on z 10 podstawowych punktów, które kolejno odnosi³y siê do nastêpuj¹cych hase³: Poprzemy ludzi przedsiêbiorczych, Nale¿y daæ szansê przedsiêbiorstwom pañstwowym, Trzeba wesprzeæ rolnictwo, W trzy lata musimy dokonaæ prze³omu w budownictwie mieszkaniowym, Bêdziemy prowadziæ aktywn¹ politykê spo³eczn¹, Trzeba poprawiæ sytuacjê kobiet, Musimy szybko przeprowadziæ reformy s³u¿by zdrowia, systemu ubezpieczeñ spo³ecznych,
emerytur i rent, Pañstwo musi zapewniæ bezpieczeñstwo ludziom szanuj¹cym prawo, Nale¿y zagwarantowaæ bezpieczeñstwo kraju, Bêdziemy chroniæ rodowisko naturalne cz³owieka53. G³ównym jej przeciwnikiem w wyst¹pieniach przedwyborczych sta³o siê PC, któremu zarzucano instrumentalny stosunek do spo³eczeñstwa i powielanie bolszewickiej frazeologii54.
Po za³amaniu siê planu budowy sojuszu wyborczego na fundamentach
PC i Solidarnoci, Jaros³aw Kaczyñski rozpocz¹³ budowê nowej inicjatywy
po nazw¹ Porozumienie Obywatelskie Centrum. W sk³ad tego przedwyborczego sojuszu wesz³y: Polskie Forum Ludowo-Chrzecijañskie OjczyA. D u d e k: Pierwsze lata..., s. 211.
Wybory 1991..., s. 186192.
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A. D u d e k: Pierwsze lata..., s. 211.
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zna, PC oraz czêæ KO. By³a to koalicja, w której stosunki wewnêtrzne nie
by³y najlepsze. Od samego pocz¹tku dzia³acze zwi¹zku zarzucali PC d¹¿enia monopolistyczne. Najbardziej dotkliwy dla partii by³ jednak wewnêtrzny
konflikt pomiêdzy Jaros³awem Kaczyñski a Janem Olszewskim. Dotyczy³ on miejsca zajmowanego na licie krajowej POC. Zwolennicy Jana
Olszewskiego uwa¿ali, ¿e powinien on znaleæ siê na pierwszym miejscu,
poniewa¿ by³ bardziej popularny ni¿ Jaros³aw Kaczyñski, co przedstawia³a
wiêkszoæ sonda¿y. W kampanii POC odwo³ywa³o siê do odejcia od planu
Balcerowicza i zast¹pienia go strategicznym interwencjonizmem pañstwowym55. Najostrzejsza krytyka POC skierowana by³a pod adresem UD i KLD
w zwi¹zku z podtrzymywaniem strategii grubej kreski, czyli brakiem postêpu w likwidacji wp³ywów si³ postkomunistycznych, uwa¿nych za g³ównego przeciwnika. Mimo narastaj¹cego konfliktu liderów sojuszu z prezydentem ostatecznie Lech Wa³êsa udzieli³ im poparcia. W swoim programie
wyborczym opowiadali siê za: zdecydowan¹ walk¹ z korupcj¹ i przestêpczoci¹, reform¹ s¹downictwa i policji, prywatyzacj¹ dla wszystkich, siln¹
demokratyczn¹ w³adz¹, chrzecijañskimi wartociami, dokoñczeniem rewolucji rozpoczêtej przez Solidarnoæ, przyjêciem ustawy dekomunizacyjnej, usuniêciem z kraju wojsk radzieckich i przyst¹pieniem do NATO
i WE56. W przedwyborczym badaniu poparcia POC otrzymywa³o 9%57.
Próbê stworzenia kolejnej koalicji wyborczej podjêto za porednictwem
ks. Bogus³aw Bijaka, który w kwietniu 1991 roku uczestniczy³ w tak zwanych rozmowach wilanowskich. Ich celem mia³o byæ powo³anie szerokiego
sojuszu ugrupowañ chadeckich, skupionych wokó³ ZChN. Mimo wielkich
chêci nie uda³o siê utworzyæ szerokiego frontu, a jedynie powo³ano wê¿szy
sojusz pod nazw¹ Wyborcza Akcja Katolicka. Oprócz ZChN w jego sk³adzie
znalaz³ siê Chrzecijañski Ruch Obywatelski, Federacja Organizacji Kresowych, Unia Laikatu Katolickiego. W sonda¿ach WAK otrzymywa³a 3%
poparcia58.
Program wyborczy WAK zosta³ zawarty w 32 punktach, a naczelnym
has³em by³o Silna zamo¿na Polska Twoj¹ szans¹ oraz My nie obiecujemy, my realizujemy59. Dominuj¹cym w¹tkiem w czasie trwania kampanii wyborczej by³o podkrelenie jej chrzecijañskiej i narodowej orientacji
oraz cis³ych zwi¹zków z Kocio³em katolickim. W deklaracji wyborczej domagano siê: przyjêcia ustawy antyaborcyjnej, zapewnienia Kocio³owi nale¿ytego miejsca w ¿yciu publicznym, ochrony rodziny, powrotu do tradycyjnych wartoci i kultury, wycofania armii radzieckiej, rozliczenia poIbidem, s. 215.
Wybory 1991..., s. 146154.
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przedniego systemu60. Stosunek do komunistów najlepiej odzwierciedlaj¹ s³owa Jana £opuszañskiego: Je¿eli kto w sposób aktywny, wiadomie,
z pe³nym poczuciem odpowiedzialnoci uczestniczy³ w kszta³towaniu systemu komunistycznego  obojêtnie czy z dobrych, czy z³ych pobudek 
niesie na sobie niezatarte znamiê tego systemu i bêdzie nim farbowa³
w ci¹gu ca³ego swojego dalszego ¿ycia. A poniewa¿ jest to system ca³kowicie
sprzeczny z duchem narodu polskiego  trzeba go z korzeniami wyeliminowaæ z naszego ¿ycia [...]. Komunici mog¹ mieæ butiki, mog¹ pracowaæ
przy deskach krelarskich, pracowaæ jako ksiêgowi. Jak nie umiej¹ nic innego, niech zamiataj¹ ulice, lecz nich siê odczepi¹ od naszego ¿ycia publicznego61.
Dzia³acze ZChN zaprzeczali, jakoby ich ugrupowanie by³o parti¹ wyznaniow¹, ale faktem pozostaje, ¿e w niektórych kuriach rozsy³aj¹c informacjê do parafii, do³¹czano instrukcjê nawo³uj¹c¹ do g³osowania na konkretne listy62. Dobitnie wiadcz¹ o tym s³owa bp. Józefa Michalika, który
stwierdzi³ 28 wrzenia 1991 roku: Katolik ma obowi¹zek g³osowaæ na katolika, chrzecijanin na chrzecijanina, muzu³manin na muzu³manina. ¯yd
na ¯yda, mason na masona, komunista na komunistê. Ka¿dy niech g³osuje na tego, kogo sumienie mu odpowiada [...]. Jeli nie bêdziesz wybiera³, to
zostawisz szansê innym, i nie zawsze lepszym63.
Decyzjê o samodzielnym starcie w wyborach podj¹³ równie¿ KLD.
W maju 1991 roku na II Konferencji ugrupowanie otrzyma³o poparcie ze
strony Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów oraz dwóch organizacji o charakterze regionalnym. By³y to Unia Wielkopolan i Zwi¹zek Górnol¹ski.
Przywódcy Kongresu prezentowali swoje ugrupowanie jako partiê ludzi
sukcesu, którzy maj¹ doæ historycznych podzia³ów i interesuj¹ siê przemianami rynkowymi oraz zbli¿eniem Polski do Zachodu64. Na listach KLD
najliczniejsz¹ grupê kandydatów stanowili prywatni przedsiêbiorcy, którzy pod has³em Warto g³osowaæ na Kongres opowiadali siê za planem
powszechnej prywatyzacji, otwarciem Polski dla obcego kapita³u oraz chêci¹ stworzenia warunków sprzyjaj¹cych kszta³towaniu siê klasy redniej65.
W sonda¿ach poparcie dla KLD waha³o siê od 4% do 11%66. Klêsk¹ dla
partii okaza³ siê plakat wyborczy Nie bójmy siê jutra  przedstawiaj¹cy
ledwie widocznego premiera Jana K. Bieleckiego na czarnym tle, który
Ibidem.
A. D o m o s ³ a w s k i: Prawica. Historia polityczna 19891997. Partie polityczne,
politycy, konflikty. Czêæ 1. Gazeta Wyborcza z 9 sierpnia 1997, dodatek Kraj, s. 1.
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bardziej kojarzy³ siê z horrorem ni¿ przysz³oci¹ pod rz¹dami Kongresu.
W ulotce wyborczej pt. Nasz kapitalizm jest liberalny. Nasz liberalizm jest
kapitalny g³oszono wolnoæ spo³eczeñstwa, wartoci liberalne, stworzenie
pañstwa, które w minimalnym stopniu bêdzie ingerowaæ w ¿ycie obywateli67.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, przedstawione programy partii wywodz¹cych
siê z obozu Solidarnoci, a nastêpnie OKP, s¹ odniesieniem do takich zjawisk politycznych, jak rozpad systemu socjalistycznego, transformacja gospodarki czy dezaktualizacja dotychczasowych postaw reprezentowanych
przez poszczególne grupy polityczne. Jednoczenie w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ przebudow¹ pañstwa w oficjalnych dokumentach odwo³ywano siê do
niezadowolenia i frustracji niektórych grup spo³ecznych.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e oprócz wartoci, zasad i konkretnych rozwi¹zañ politycznych zawartych w programach poszczególnych
ugrupowañ wywodz¹cych siê z OKP znacz¹c¹ rolê na kszta³t sceny partyjnej oraz dalsz¹ fragmentaryzacjê odegra³ konflikt pomiêdzy poszczególnymi dzia³aczami68.
Jak podkrela Konstanty A.Wojtaszczyk, charakterystyka programów
partii politycznych pozwala na wyró¿nienie kilku istotnych cech, istotnych
dla postêpuj¹cej frakcjonalizacji ruchu solidarnociowego69:
 deklaracje programowe czêciej odnosi³y siê do spo³eczeñstwa jako ca³oci ani¿eli konkretnych grup czy warstw spo³ecznych; by³ to pewien dysonans; z jednej strony odwo³ywano siê do ogó³u wyborców, z drugiej za
dana partia uwa¿a³a siê za reprezentanta politycznego konkretnej grupy; potwierdza to na przyk³ad Deklaracja SD uchwalona na XV Nadzwyczajnym Kongresie SD w kwietniu 1991 roku, gdzie stwierdzono, ¿e
celem [partii  £.Z.] jest stworzenie szans maksymalnego rozwoju jednostki, szerzenie tolerancji, humanizmu oraz solidarnoci. Program
adresujemy do wszystkich, którzy identyfikuj¹ siê z naszymi ideami70.
 prezentowane programy charakteryzowa³y siê niskim stopniem spójnoci, ogólnoci¹, brakiem koncentracji na konkretnych kwestiach wa¿nych
spo³ecznie; przyk³adem mo¿e tu byæ chocia¿by Materia³ Programowy PC
przyjêty na I Kongresie PC w 1990 r., w którym we wstêpie stwierdza siê,
¿e w ustroju opartym o w³asnoæ prywatn¹ naturaln¹ form¹ aktywnoci jest prywatne przedsiêbiorstwo, dzia³aj¹ce na w³asny rachunek i ryzyko [...]. W systemie tym rola pañstwa powinna byæ ograniczona; mo¿Wybory 1991..., s. 192193.
K.A. W o j t a s z c z y k: Programy g³ównych ugrupowañ politycznych w okresie transformacji: 19891992. W: Wybory parlamentarne 1991 i 1993. Red. S. G e b e t h n e r.
Warszawa 1995, s. 33.
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Ibidem.
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na wiêc wnioskowaæ, ¿e jest to program skierowany do grupy przedsiêbiorców; jednak ju¿ w materiale Naprawa Rzeczypospolitej znajdziemy
takie oto odwo³anie Rz¹d i administracja gospodarcza musz¹ wytaczaæ
kierunki polityki ekonomicznej pañstwa. W³adzy pañstwowej nie wolno
uchylaæ siê od strategicznych decyzji gospodarczych; jednoczenie
w materia³ach programowych odwo³ywano siê do m³odzie¿y, rolników,
rzemielników, po czym w pozycji Materia³ Programowy PC przyjêtym
na I Kongresie PC stwierdzono, ¿e PC jest parti¹ ogólnospo³eczn¹71;
 prezentowane treci bardzo czêsto mia³y populistyczny i koniunkturalny charakter; warto przywo³aæ tu materia³ PSL; ju¿ na wstêpie stwierdzano, ¿e Polska po raz kolejny znalaz³a siê na rozdro¿u swoich dziejów. [...] Od decyzji podejmowanych dzi zale¿eæ bêdzie nasz los przez
d³ugie lata; lub te¿ [...] program polityczny nawi¹zuje do dorobku politycznego wielkich przywódców ludowych Wincentego Witosa, Macieja
Rataja, Stanis³awa Miko³ajczyka; dalsza treæ odwo³uje siê do takich
stwierdzeñ, jak ustrój gospodarczy oparty o zasady spo³ecznej gospodarki rynkowej, ³¹cz¹cej w sposób harmonijny maksymalizacjê efektów
ekonomicznych z ³adem ekologicznych czy te¿ ruch ludowy od zarania
swych dziejów traktuje sprawiedliwoæ w stosunkach spo³ecznych jako
niezast¹piony warunek wszelkiego postêpu; potwierdza to równie¿ nastêpuj¹cy fragment: Uwa¿amy za nasz obowi¹zek zapewnienie Polakom mieszkaj¹cym w innych krajach mo¿liwoæ poznania Ojczyzny, jej
historii i kultury. Ich kontakty z Macierz¹ mog¹ przyczyniæ siê do o¿ywienia naszej gospodarki, stanowiæ bodziec w stosunkach z krajami ich
sta³ego pobytu72,
 niektóre z treci programowych sprowadza³y siê do ujêæ psychologicznych, wrêcz demagogii; nale¿y zwróciæ tu uwagê na materia³y prezentowane przez Partiê X, która w Dokumencie Zjazdu Krajowego z 1991 roku
w Deklaracji stwierdza Historia naszych rz¹dów to ci¹g powtarzaj¹cych
siê ciosów i uzurpacji, których celem by³a i jest absolutna tyrania nad
Polsk¹  jej program odwo³ywa³ siê stricte do spiskowej wizji Polski73.
Sejm kontraktowy by³ ³¹cznikiem i jednoczenie spaja³ dwie epoki, socjalistyczn¹ i demokratyczn¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e samorozwi¹zanie siê
Sejmu przypieszy³o proces fragmentaryzacji OKP, a tak¿e przyczyni³o siê
do degradacji pozycji, jak¹ wywalczy³a sobie Solidarnoci po wyborach
w 1989 roku.
Podsumowuj¹c ten artyku³, chcia³bym zwróciæ uwagê na determinanty, które leg³y u podstaw rozpadu OKP, a tym samym powstania nowych
71
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73

Ibidem, s. 126, 136, 137.
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Ibidem, s. 278.
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partii i ugrupowañ. Na podbudowie Solidarnoci rozpoczê³y dzia³alnoæ organizacje narodowe, liberalne, chadeckie, ludowe, socjaldemokratyczne. Wyznacznikami procesu dezintegracji, a tym samym fragmentaryzacji by³y
nie tylko wzglêdy osobiste i ambicje poszczególnych polityków. W tej kwestii bardzo ostro zaznacza siê podzia³ historyczny, w tym na zwolenników
i przeciwników PRL, który mo¿e stanowiæ pierwsz¹ p³aszczyznê rozwa¿añ
i analiz. Kolejnym odniesieniem jest charakter wiêzi spo³ecznych, a tym
samym odwo³anie do symboli i uk³adów, które cile wi¹za³y siê z przemianami gospodarczo-ustrojowymi. Nale¿y tu powo³aæ siê na ujêcia tradycyjne, narodowo-katolickie, liberalne, liberalno-demokratyczne, socjaldemokratyczne, socjalistyczne czy te¿ komunistyczne.
Wielowymiarowa przestrzeñ polityczna, a tym samym scena partyjna
ulega³y zagêszczeniu w latach 19891991 przez ró¿ne ujmowanie kwestii, które leg³y u podstaw powstawania coraz to nowych organizacji. Wród
najwa¿niejszych determinantów tego procesu, wy³aniania nowych lub
nastêpuj¹cych po sobie podzia³ów wewn¹trz ju¿ istniej¹cych chcia³bym
wymieniæ takie czynniki, jak:
 gospodarka, w tym polityka ekonomiczna, stosunek do przeprowadzanych reform,
 podzia³ w³adzy, a tym samym model i zakres uprawnieñ poszczególnych
jej elementów,
 wizja roli Kocio³a katolickiego i wartoci chrzecijañskich w ¿yciu publicznym,
 dekomunizacja, lustracja oraz postulat grubej kreski,
 integracja ze strukturami europejskimi.
W Sejmie kontraktowym mo¿na by³o zaobserwowaæ proces dezintegracji jednolitych pocz¹tkowo struktur klubowych i powstawania na ich miejsce czêsto skomplikowanych konfiguracji politycznych. Pocz¹tkowo podzia³y
wyranie pokrywa³y siê z przynale¿nociami do poszczególnych klubów.
Jednak w miarê rozwoju sytuacji politycznej ich mozaika zaczê³a siê coraz
bardziej komplikowaæ.
Powstanie po wyborach OKP jako sojuszu reprezentantów dawnych si³
opozycyjnych da³o podstawy budowy wielopartyjnej sceny politycznej. Ten
konglomerat w pocz¹tkowym okresie zespolony by³ antysocjalizmem, d¹¿eniem do zast¹pienia dotychczasowego ustroju systemem demokratycznym.
Dopóki trwa³a walka z elit¹ komunistyczn¹, ró¿nice ideologiczne i wiatopogl¹dowe schodzi³y na plan dalszy. Wraz z wejciem na scenê w czerwcu
1989 roku pojawi³y siê pierwsze pêkniêcia.
Zal¹¿kiem wielu nowych partii sta³y siê ko³a parlamentarne OKP.
Ma on w miarê klarowne oblicze ideologiczne i wizje przysz³ego ustroju
Polski. Parlamentarzystów skupionych w tych stronnictwach stopniowo
coraz mniej ³¹czy³o, pojawiaj¹ce siê za podzia³y stawa³y siê ostrzejsze
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i mniej klarowne. Mnogoæ antagonizmów i konfliktów targa³o zwyciêsk¹
opozycj¹. Nierzadko równie¿ ambicje poszczególnych liderów prowadzi³y
do powstanie nowej partii. Dzia³anie te doprowadzi³y do politycznego upadku spadkobierców ruchu solidarnociowego.
Nowa rzeczywistoæ pozostawa³a nadal doæ p³ynna, a zmieniaj¹ce siê
w niej uk³ady odniesieñ, racje i za³o¿enia taktyczne poszczególnych ugrupowañ nie dawa³y gwarancji stabilizacji sceny politycznej. Zaznaczone linie podzia³ów, nak³adaj¹ce siê na siebie lub wzajemnie przenikaj¹ce, potwierdza³y dalszy rozwój pluralizmu i wielopartyjnoæ sceny politycznej.

Robert Radek

Proces planowania strategii
rozwoju lokalnego i regionalnego
w kontekcie dzia³añ realizowanych
na pograniczu polsko-niemieckim
(wybrane aspekty)

W rozwa¿aniach dotycz¹cych wspó³pracy transgranicznej bardzo czêsto przewija siê aspekt spo³ecznoci lokalnych i regionalnych, które stanowi¹ bazê tej wspó³pracy. Zwraca siê tak¿e uwagê na strategie, które na
tych obszarach s¹ kreowane. Wa¿ne zatem jest tak¿e precyzyjne okrelenie i wyjanienie, na czym polega ów rozwój lokalny i rozwój regionalny,
tym bardziej, ¿e doæ czêsto mo¿na spotkaæ siê z zamieszaniem znaczeniowym prostych wydawa³oby siê pojêæ1.
Rozwój lokalny z uwagi na fakt, i¿ dokonuje siê we wszystkich aspektach ¿ycia wspólnoty lokalnej, mo¿na opisywaæ z ró¿nych punktów widzenia, pocz¹wszy od ekonomicznego, przez politologiczny, socjologiczny,
Trzy pojêcia s¹ bardzo zbie¿ne, mianowicie rozwój, wzrost i postêp. Mo¿na je
za W. K³osowskim okreliæ jako proces zmian, przeobra¿eñ powoduj¹cych przejcie od
stanu mniej doskona³ego do doskonalszego. Intuicyjnie wyczuwamy, ¿e wzrost odnosi
siê przede wszystkim do zmian, które mo¿na uchwyciæ ilociowo (wzrastaj¹ bowiem
wyliczalne ilociowo wskaniki), z kolei postêp ma odniesienie aksjologiczne (postêpem bowiem czêsto nazywamy zmiany s³uszne w wiecie wartoci przyjêtych jako punkt
odniesienia oceny). Rozwój najlepiej natomiast rozpoznaæ w terenie, ¿e w danej spo³ecznoci nastêpuje rozwój, a w innej nie widaæ jego symptomów, nie za próbowaæ
uchwyciæ pojêciowo istoty rozwoju. Zob. W. K ³ o s o w s k i: Strategie rozwoju lokalnego:
propozycja uporz¹dkowania podstaw metodycznych. W: Polityka a przemiany czasu.
Red. J. L i s z k a. Bielsko-Bia³a 2003, s. 292.
1

13*

196

Systemy polityczne

geograficzny, a koñcz¹c na organizacyjnym i wielu innych p³aszczyznach,
które trudno ostatecznie ustaliæ. Uchwycenie istoty tego pojêcia, jak widaæ,
nie stanowi ³atwego zadania. Rozwój lokalny zatem to zharmonizowane
i systematyczne dzia³anie, prowadzone w spo³ecznoci lokalnej z udzia³em
zainteresowanych, którego rezultaty s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb spo³ecznych miejscowej ludnoci i przyczyniaj¹ siê do ogólnego postêpu2. To tak¿e
proces, w którym w³adze lokalne oraz organizacje s¹siedzkie anga¿uj¹ siê
w celu stymulowania lub przynajmniej utrzymania dzia³alnoci gospodarczej lub zatrudnienia. G³ównym celem tego zaanga¿owania jest stworzenie lokalnych mo¿liwoci (powstania) zatrudnienia w dziedzinach korzystnych dla ca³ej spo³ecznoci lokalnej. W procesie gospodarczego rozwoju lokalnego u¿ywane s¹ miejscowe zasoby naturalne, ludzkie oraz instytucjonalne3.
Za rozwój lokalny uznaje siê równie¿ prowadzenie dzia³añ na rzecz
rozwoju gospodarczego i spo³ecznego danej jednostki terytorialnej (miasta,
gminy) z wykorzystaniem jej zasobów, uwzglêdnieniem potrzeb mieszkañców oraz z ich udzia³em w podejmowanych dzia³aniach4. Inny z badaczy
traktuje rozwój lokalny jako skoordynowane i systematyczne dzia³anie spo³ecznoci lokalnej, w³adzy lokalnej oraz pozosta³ych podmiotów, funkcjonuj¹cych w gminie, zmierzaj¹ce do kreowania nowych i poprawy istniej¹cych walorów u¿ytkowych gminy, tworzenia korzystnych warunków dla
lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ³adu przestrzennego i ekologicznego5. Przez rozwój lokalny rozumiemy równie¿ procesy inicjowane i kreowane wiadomie przez w³adze lokalne, przedsiêbiorców, lobby ekologiczne,
stowarzyszenia spo³eczne i kulturalne oraz mieszkañców maj¹ce na celu,
efektywne i racjonalne wykorzystanie miejscowych zasobów niematerialnych i materialnych.
Na podstawie przytoczonych ró¿nych podejæ do omawianego zagadnienia warto zwróciæ uwagê na pewne kwestie wspólne. Po pierwsze, rozwój lokalny to proces, dzia³anie, ale na pewno nie stan. Po drugie, podmiotem rozwoju lokalnego nie s¹ w³adze lokalne, lecz lokalna wspólnota (spoR. R e z s o h a z y: Le développement des communautés. Louvain-la-Neuve 1988, na
podst. W. K ³ o s o w s k i: Strategie rozwoju..., s. 293.
3
E.J. B l a k e l y: Planning Local Economic Development. Theory and Practice. London 1989, na podst. W. K ³ o s o w s k i: Strategie rozwoju..., s. 293.
4
Na przyk³adzie takiego ujêcia mo¿na zauwa¿yæ, jak wa¿n¹ rolê odgrywa w tym
rozwoju lokalnym partycypacja spo³eczna, bez której nie mo¿na mówiæ o faktycznej
realizacji za³o¿eñ spo³eczeñstwa demokratycznego. J. P a r y s e k: Rola samorz¹du terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne
i nisze atrakcyjnoci gospodarczej. Red. J. P a r y s e k. Warszawa 1995, s. 35.
5
R. B r o l: Rozwój lokalny  nowa logika rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka
lokalna w teorii i praktyce. Red. E. S o b c z a k. Wroc³aw 1998, s. 11.
2
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³ecznoæ) mieszkañcy danego terenu (nawet jeli strategiê uk³ada w³adza
samorz¹dowa to robi to w zasadzie w imieniu wspólnoty). Po trzecie, motorem rozwoju s¹ g³ównie si³y i czynniki endogenne. Po czwarte, gospodarka
jest wprawdzie kluczem rozwoju lokalnego, ale rozwój lokalny to co wiêcej
ni¿ lokalny rozwój gospodarczy. Po pi¹te, kryterium rozwoju jest zadowolenie mieszkañców, zaspokojenie ich aspiracji, d¹¿eñ, ich subiektywne odczucie poprawy warunków, podniesienia standardów, polepszenia sytuacji itd.6
Czy podobnie kszta³tuje siê sytuacja, gdy rozpatrujemy rozwój regionalny?
Najbardziej ogólnie rozumiany rozwój regionalny jest procesem wszelkich zmian zachodz¹cych w regionie, które podlegaj¹ ocenie w zale¿noci
od przyjêtych kryteriów i od ustalonej na ich podstawie struktury celów.
Wobec tego rozwój regionalny mo¿e polegaæ zarówno na zmianach pozytywnych, mówimy wówczas o rozwoju progresywnym, jak i negatywnych,
i wówczas stwierdzamy, ¿e mamy do czynienia z rozwojem degresywnym.
To, czy s¹ to zmiany pozytywne, czy negatywne, stanowi niejednokrotnie
du¿¹ trudnoæ w ocenie, czêsto bowiem w analizach empirycznych mamy
do czynienia ze sprzecznymi z sob¹ tendencjami niepozwalaj¹cymi na ³atw¹, jednoznaczn¹ kwalifikacjê konkretnych procesów do okrelonego typu.
Konieczne jest wówczas zidentyfikowanie tendencji g³ównej i kontrtendencji, co oczywicie nie jest pozbawione subiektywizmu, ale na pewno pozwala okreliæ kierunek i charakter procesu rozwojowego.
Rozwój regionalny jest procesem wielowymiarowym, wybitnie heterogenicznym, co rzutuje na trudnoæ w jego badaniu i wymaga przyjêcia
za³o¿eñ upraszczaj¹cych. Z kolei rozpatrywanie problematyki rozwoju regionalnego na ró¿nych poziomach uogólnienia, w ró¿nych przekrojach czasowych i przestrzennych, a tak¿e w odniesieniu do ró¿nych dziedzin dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej wraz z niejednoznacznoci¹ i niejasnoci¹
pojêæ u¿ywanych w studiach i analizach regionalnych powoduje niebezpieczeñstwo pomieszania ró¿nych wymiarów, poziomów i aspektów, prowadz¹c nierzadko do licznych nieporozumieñ. W celu usuniêcia tych zagro¿eñ metodologicznych nale¿y pos³ugiwaæ siê pojêciem rozwoju regionalnego w jasno okrelonym kontekcie7.
W analizach empirycznych musi byæ uwzglêdniony fakt, ¿e rozwój ka¿dego regionu jest pewn¹ wypadkow¹, swoist¹ sum¹ ró¿nych aspektów zachodz¹cych zmian, które to zmiany s¹ wzajemnie powi¹zane b¹d na zasadzie substytucji, b¹d komplementarnoci. W niektórych przypadkach
W. K ³ o s o w s k i: Strategie rozwoju lokalnego..., s. 294.
W. K o s i e d o w s k i: Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego. W: Zarz¹dzanie
rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. W. K o s i e d o w s k i. Toruñ 2001, s. 28.
6
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zmiany te mog¹ siê wzajemnie wykluczaæ lub zajmowaæ wobec siebie pozycjê neutraln¹8.
W rozpatrywaniu rozwoju regionalnego w skali jednego pañstwa za
najistotniejszy kontekst nale¿y uznaæ kontekst ekonomiczny, rozwój regionalny bowiem jest w du¿ej mierze procesem o charakterze ekonomicznym, polegaj¹cym na transformacji wewnêtrznych i zewnêtrznych czynników i zasobów regionalnych w dobra i us³ugi. G³ówn¹ cech¹ jest tu wzrost
gospodarczy regionu, czyli zwiêkszanie produkcji dóbr i us³ug wskutek ilociowego zwiêkszania wykorzystywania czynników produkcji oraz poprawy ich efektywnoci. Tym ilociowym zmianom produkcji powinny towarzyszyæ zmiany jakociowe i strukturalne9. W zasadzie podobnie jest,
gdy mówimy o rozwoju gospodarczym na obszarach transgranicznych,
z tym, ¿e tutaj rozwój spo³eczny wysuwa siê na pierwsze miejsce. Uwa¿am,
¿e w przypadku tego typu spo³ecznoci maj¹cych nieco inn¹ budowê, uwarunkowan¹ funkcjonowaniem ró¿norakich barier10, przede wszystkim trzeba
zadbaæ o rozwój spo³eczny, który dopiero pozwoli osi¹gn¹æ zadowalaj¹ce
rezultaty w sferze typowo ekonomicznej.
Zwiêkszanie iloci oraz poprawa jakoci produkowanych dóbr i us³ug
stanowi podstawê zmian w sposobie, poziomie i jakoci ¿ycia mieszkañców
regionu. Wzrost gospodarczy wp³ywa tym samym na rozwój spo³eczny, który jest zjawiskiem, dodajmy, trudnym do uchwycenia i oceniania. Porednio proces rozwoju spo³ecznego, jego poziom i dynamikê charakteryzuj¹
zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji oraz dostêpnoci do urz¹dzeñ
i instytucji wiadcz¹cych us³ugi na rzecz zaspokojenia potrzeb spo³ecznych
i rozwoju osobowoci cz³owieka11.
Wa¿nym aspektem rozwoju regionalnego jest równie¿ postêp techniczny i technologiczny, wyra¿aj¹cy siê w jakoci i nowoczesnoci produkowanych w regionie dóbr i us³ug, we wzbogaceniu asortymentu, w zmianach
rzeczowej struktury produkcji i aparatu wytwórczego, pozwalaj¹cych na
coraz pe³niejsze, bardziej racjonalne wykorzystanie czynników i zasobów
regionalnych.
Niemniej istotnym wspó³czenie jest tak¿e rozwój regionalny pojmowany jako wymiana ró¿nych dóbr miêdzy cz³owiekiem a otaczaj¹cym go roSytuacja polegaj¹ca na tym, ¿e zachodz¹ce zmiany nie wp³ywaj¹ na siebie w ¿aden sposób, jest zjawiskiem w zasadzie najrzadziej wystêpuj¹cym lub te¿ niewystêpuj¹cym w ogóle. W dzisiejszym wiecie mo¿na raczej stwierdziæ, ¿e ka¿dy element zmian
porednio lub bezporednio modyfikuje inny. Jest to koszt globalizacji.
9
W. K o s i e d o w s k i: Teoretyczne problemy..., s. 29.
10
Nie chodzi tu wy³¹cznie o bariery np. w postaci granic, ale tak¿e rzecz idzie o bariery mentalne wynikaj¹ce z przynale¿noci do innego krêgu kulturowego.
11
W. K o s i e d o w s k i: Teoretyczne problemy..., s. 29.
8
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dowiskiem przyrodniczym, st¹d wyodrêbnia siê czwarty aspekt  rozwój ekologiczny  nawi¹zuj¹cy do znanej idei ekorozwoju12.
W kontekcie przedstawionych za³o¿eñ rozwój regionalny obejmuje zatem zmiany zachodz¹ce jednoczenie we wszystkich czterech zakresach.
Specyfika regionu jako z³o¿onego systemu ekonomiczno-przestrzennego
wymaga wiêc podejcia kompleksowego, polegaj¹cego nie tylko na wspomnianej ju¿ koniecznoci ³¹cznego ujmowania wszystkich czterech aspektów rozwoju regionalnego, lecz tak¿e na powi¹zaniu ich z zasad¹ tak zwanego ³adu przestrzennego, na którego stra¿y stoi pañstwo jako nadrzêdny
wzglêdem regionu system ekonomiczno-przestrzenny. Ten ³ad przestrzenny, czyli sposób wykorzystania przestrzeni i rozmieszczenia w niej obiektów spo³ecznych i gospodarczych w powi¹zaniu z przyjêtymi celami rozwoju regionalnego, jest kategori¹, dziêki której w charakterystyce regionu
osi¹gamy swego rodzaju przestrzennoæ i która jako taka jest istotna
w analizie regionalnej13.
Zwróciæ nale¿y jeszcze uwagê na jeden wa¿ny aspekt, a mianowicie
w gospodarce rynkowej g³ównym mechanizmem alokacji zasobów jest rynek, a zatem w sytuacji ¿ywio³owego dzia³ania tego mechanizmu rynkowego konieczna jest korekta. To wszystko powoduje, i¿ rozwój regionalny
nie mo¿e w zasadzie obyæ siê bez ingerencji pañstwa, które gwarantuje
kontrolê przekszta³ceñ struktur regionalnych w celu ochrony interesów ogólnych przed egoistycznym nastawieniem zarówno poszczególnych podmiotów, jak i czêci samorz¹dów lokalnych. Odpowiada temu polityka regionalna uwzglêdniaj¹ca spójne strategie rozwoju.
Wród podstawowych czynników wp³ywaj¹cych na rozwój lokalny i regionalny w obszarach przygranicznych wymienia siê przede wszystkim
rentê po³o¿enia i wspó³pracê transgraniczn¹14. Renta po³o¿enia obszarów
pogranicza polsko-niemieckiego jest szczególnie korzystna nie tylko z uwagi na partnerstwo silnego s¹siada, ale równie¿ z powodu znajdowania siê
w strefie krzy¿uj¹cych siê wp³ywów du¿ych orodków europejskiej rangi
(m.in. Berlin, Drezno, Poznañ, Wroc³aw). Wspó³praca transgraniczna za
jest wa¿nym i istotnym czynnikiem wspó³pracy miêdzynarodowej miêdzy
Polska a Niemcami, prowadz¹cym do pog³êbienia procesów integracyjnych
na kontynencie. Wspó³praca transgraniczna bywa ró¿nie definiowana.
W Europejskiej Karcie Regionów Granicznych i Transgranicznych ow¹
wspó³prac¹ nazywa siê wspó³pracê s¹siedzk¹ przylegaj¹cych do siebie regionów granicznych lub wspó³pracê zagraniczn¹ w³adz szczebla regionalIbidem, s. 30.
Ibidem.
14
S. C i o k: Uwarunkowania rozwoju polskiego pogranicza w perspektywie integracji europejskiej. W: Problematyka geopolityczna Europy rodkowej i Wschodniej. Red.
J. K i t o w s k i. Rzeszów 1999, s. 512.
12
13
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nego i lokalnego, organizacji lub instytucji reprezentuj¹cych obszary graniczne. Wspó³praca ta pomaga w ³agodzeniu niekorzystnych skutków istnienia granic i przezwyciê¿ania skutków po³o¿enia terenów przygranicznych na narodowych obrze¿ach pañstw oraz s³u¿y poprawie warunków
¿yciowych osiad³ej tam ludnoci15.
Z kolei wed³ug glosariusza Unii Europejskiej wspó³praca transgraniczna oznacza s¹siedzk¹ wspó³pracê we wszystkich dziedzinach ¿ycia pomiêdzy granicznymi ze sob¹ obszarami, regionami, w³adzami komunalnymi
lub innymi w³adzami w regionach przygranicznych16. Tak wiêc za wspó³pracê transgraniczn¹ mo¿e byæ uznane ka¿de wspólne dzia³anie umacniaj¹ce i rozwijaj¹ce dobros¹siedzkie kontakty miêdzy wspólnotami i w³adzami terytorialnymi oraz porozumienia i uzgodnienia, które s¹ konieczne do
realizacji tych zamierzeñ. Wspólnoty regionalne i lokalne oraz struktury samorz¹du terytorialnego w tym procesie jednocz¹ swe wysi³ki w celu
wspólnego rozwi¹zywania problemów pomimo oddzielaj¹cej je granicy17.
Wspó³praca tego typu przebiega w myl za³o¿enia, ¿e granice s¹ bliznami
historii i w zwi¹zku z tym ma ona pomagaæ w ³agodzeniu negatywnych
skutków istnienia tych granic we wszystkich dziedzinach ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego i kulturalnego oraz w przezwyciê¿aniu efektów peryferyjnego po³o¿enia obszarów przygranicznych, czêsto zaniedbywanych pod
wzglêdem rozwoju gospodarczego na skutek asymetrii inwestycyjnych wynikaj¹cych z polityki w³adz pañstwowych.
W przytaczanej ju¿ Europejskiej Karcie Regionów Granicznych i Transgranicznych podkrela siê, ¿e wspó³praca transgraniczna staje siê wrêcz
nieodzowna. Regiony transgraniczne staj¹ siê tym samym czêciami sk³adowymi i pomostami w procesie jednoczenia siê Europy. Nigdzie bardziej
ni¿ w³anie na terenach przygranicznych uwidacznia siê koniecznoæ prze³amywania izolacjonistycznych i nacjonalistycznych barier. To przecie¿
ludzie mieszkaj¹cy w tej strefie w najwy¿szym stopniu zmuszani s¹ do znoszenia niedogodnoci sytuacji przygranicznej, a wiêc ¿yczeniem mieszkañców jest usuniêcie przyczyn, z których wynikaj¹ ich k³opoty.
Wspó³praca transgraniczna prowadzi zatem do pog³êbiania procesów
integracyjnych w spo³ecznociach lokalnych i regionalnych. Celami wspó³pracy transgranicznej s¹ miêdzy innymi:
Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. W: W. M a l e n d o w s k i, M. R a t a j c z a k: Euroregiony. Polski krok do integracji. Wroc³aw 2000, s. 212220.
16
M. Z i e l i ñ s k i: Wspó³praca transgraniczna miêdzy w³adzami lokalnymi pañstw
Unii Europejskiej. W: Polska w Unii Europejskiej  perspektywy, warunki, szanse i zagro¿enia. Red. C. M i k a. Toruñ 1997, s. 227.
17
T. G a d k o w s k i: Euroregiony  dobre s¹siedztwo i przyjazna wspó³praca bez
barier. W: Przezwyciê¿anie barier w integruj¹cej siê Europie. Red. W. P u  l e c k i,
Z. D r o z d o w i c z. Poznañ 2000, s. 234.
15
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 zmniejszanie efektu dziel¹cego granicy oraz transgraniczne wykorzystanie uzupe³niaj¹cych siê potencja³ów obszarów po obu stronach granicy,
 poprawa lokalizacyjnych warunków s³u¿¹ca zmniejszaniu ró¿nic w poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego (zw³aszcza jakoci ¿ycia) po obu
stronach granicy,
 wzmacnianie sprawnoci funkcjonalnej i podniesienie konkurencyjnoci ekonomicznej g³ównych orodków rozwojowych po obu stronach
granicy18.
W rezultacie przedstawionych za³o¿eñ rozwoju lokalnego i regionalnego oraz wspó³pracy transgranicznej mo¿na zauwa¿yæ ciekaw¹ prawid³owoæ, ¿e wspomniane za³o¿enia wspó³graj¹ cile z za³o¿eniami i przes³ankami rozwoju wspó³pracy transgranicznej. Uprawnione wydaje siê wiêc
przypuszczenie, ¿e realizowana wspó³praca transgraniczna stanowi czynnik dynamizuj¹cy rozwój lokalny i porednio regionalny na pograniczach,
staj¹c siê tym samym wa¿nym elementem w rozwoju pañstw Unii Europejskiej. Jednak sam rozwój wspó³pracy transgranicznej jest tak¿e obwarowany mo¿liwociami, jakie tkwi¹ w samych spo³ecznociach lokalnych i regionalnych. Z formalnego punktu widzenia mamy tu wiêc do czynienia
z procesami, które s¹ wzajemnie od siebie zale¿ne, a zarazem komplementarne.

Istota strategii i sposoby jej budowania
Wyraz strategia wywodzi siê od greckiego strategos, który powsta³
z po³¹czenia dwóch pojêæ: stratos (roz³o¿ona obozem armia) oraz agein (przywództwo). Ponowne odkrycie znaczenia wyrazu strategia nast¹pi³o na
pocz¹tku XIX wieku w dziedzinie militarnej za spraw¹ wprowadzenia militarnej koncepcji strategii przez pruskiego marsza³ka Karla von Clausewitza19. Zagadnieniom zwi¹zanym ze strategi¹ powiêcono na przestrzeni
wieków wiele opracowañ naukowych, jednak¿e zawsze uto¿samiano j¹
tylko ze sztuk¹ wojenn¹ i problemami militarnymi. Dopiero w ostatnim
30-leciu s³owo strategia sta³o siê popularne w takich dziedzinach aktywnoci ludzkiej, jak polityka i gospodarka. Samo pojêcie strategii  aczkolwiek bardzo popularne w literaturze ekonomicznej  nadal definiowane
S. C i o k: Uwarunkowania rozwoju polskiego..., s. 513.
A. B a r u k: Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe. Warszawa 2002, s. 13. Zob. tak¿e K. O b ³ ó j: Strategia organizacji. Warszawa 2001,
s. 13.
18
19
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jest w sposób zró¿nicowany, co nie pozostaje bez wp³ywu na jego sens praktyczny. Obecnie wieloæ definicji s³owa strategia wynika z odmiennoci
podejæ teoretycznych, ró¿nych dowiadczeñ praktyków i wewnêtrznego
nastawienia cz³owieka.
Procesy globalizacji i integracji zmuszaj¹ ka¿d¹ gminê do poszukiwania takich dzia³añ, które zwiêksz¹ prawdopodobieñstwo powodzenia (sukcesu) i realizacji za³o¿onych celów, wydaje siê zatem, ¿e opracowanie odpowiedniej strategii mo¿e okazaæ siê tu elementem kluczowym. Strategia nie
jest ani efektem dok³adnej analizy danych, ani chwilowego przeb³ysku geniuszu, lecz klasycznym po³¹czeniem sztuki i wiedzy, g³êboko osadzonych
w realiach strategicznej triady: organizacja  nabywca  konkurent. W³anie w tym miejscu zaczynaj¹ siê problemy wymagaj¹ce rozpoczêcia budowania skutecznej strategii danej organizacji20.
Strategiê mo¿na analizowaæ z ró¿nych punktów widzenia. Z jednej
strony strategia to sposób, w jaki organizacja stosuje swoje obecne i potencjalne si³y, aby sprostaæ zmianom zachodz¹cym w otoczeniu, realizuj¹c przy
tym w³asne cele21. W tej definicji podkrela siê nastêpuj¹ce elementy:
 strategie zmieniaj¹ siê zale¿nie od warunków panuj¹cych w otoczeniu
organizacji, przy czym mog¹ one aktywnie wp³ywaæ na zmianê tych uwarunkowañ lub podlegaæ procesom adaptacyjnym, w celu przystosowania
siê do czynników zewnêtrznych, których zmiany mog¹ przebiegaæ równolegle z opracowywaniem strategii, b¹d te¿ mog¹ byæ przewidywane
z wyprzedzeniem,
 strategie wyznaczaj¹ z góry sposób, w jaki mo¿na wykorzystaæ potencja³
posiadanych i przysz³ych si³, aby zrealizowaæ wyznaczone cele,
 strategie wytyczaj¹ z góry kierunek rozwoju organizacji, musz¹ wiêc byæ
uzupe³niane lub korygowane przez rodki towarzysz¹ce,
 celem strategii jest rozbudowa d³ugotrwa³ych mo¿liwoci sukcesu przez
wykorzystanie przewagi konkurencyjnej.
O strategii (jako o 5P) mo¿na równie¿ mówiæ wówczas, gdy, jak zwraca uwagê H. Minzberg, organizacja22:
 zmierza do okrelonych celów (Plan),
 dzia³a we wrogim, turbulentnym otoczeniu (Ploy),
 d¹¿y do utrwalenia odpowiednich wzorców i standardów (Pattern),
 stara siê zaj¹æ odpowiednie miejsce w otoczeniu (Position),
 próbuje przewidzieæ, co mo¿e siê zdarzyæ w jej otoczeniu (Perspective).
20
W. B i e ñ, B. D o b i e g a ³ a - K o r o n a, M. D u c z k o w s k a - P i a s e c k a, S. K a s i e w i c z, Z. P i e r  c i o n e k: Skuteczne strategie. Warszawa 1997, s. 97; K. O b ³ ó j:
Strategia sukcesu firmy. Warszawa 2000, s. 13.
21
A. B a r u k: Nowoczesna strategia..., s. 1314.
22
J. M a c h a c z k a: Zarz¹dzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. WarszawaKraków 1998, s. 100.
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We wspó³czesnej organizacji mo¿na mówiæ o trzech ró¿nych poziomach
strategii23:
 strategii organizacji, odpowiadaj¹cej na pytanie, jak¹ dzia³alnoci¹ ma
zajmowaæ siê organizacja i jak j¹ prowadziæ,
 strategii konkurencyjnej, precyzuj¹cej, jak mog¹ osi¹gn¹æ trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹ poszczególne strategiczne jednostki wyodrêbnione
w organizacji,
 strategii funkcjonalnej, stanowi¹cej interpretacjê roli danego obszaru
funkcjonalnego w realizacji ogólnej strategii organizacji jako ca³oci.
Szczególnego znaczenia nabiera dzia³alnoæ marketingowa organizacji jako jeden z jej obszarów funkcjonalnych. Staje siê ona kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji w konkurencyjnej grze rynkowej dziêki temu,
¿e integruje i scala pozosta³e obszary funkcjonalne. Dlatego niezbêdne jest
opracowanie strategii marketingowej spójnej z ogóln¹ strategi¹ organizacji. Strategia marketingowa stanowi wynikow¹ trzech podstawowych grup
czynników, wywieraj¹cych zasadniczy wp³yw na jej opracowanie, realizacje oraz skutecznoæ. Do grupy tych czynników zaliczamy24:
 czynniki zewnêtrzne, czyli uwarunkowania mikro- i makrootoczenia organizacji (Environment),
 czynniki wewnêtrzne, czyli rzeczowe, osobowe, finansowe, informacyjne
zasoby firmy (Resource),
 kulturê i klimat organizacyjny, ukszta³towane pod wp³ywem dwóch pierwszych zbiorów elementów (Values).
W sytuacji, gdy organizacje staraj¹ siê oceniaæ okazje i zagro¿enia stwarzane przez otoczenie, bilansowaæ swe mocne i s³abe strony oraz realizowaæ przedsiêwziêcia, kieruj¹c siê swymi potrzebami lub pragnieniami wynikaj¹cymi z uznawanych wartoci, wówczas im wiêksza jest pomiêdzy tymi
elementami zbie¿noæ, tym bardziej prawdopodobny jest sukces organizacji, a w konsekwencji skuteczniejsza jego strategia25.
W ogóle istota skutecznej strategii, niezale¿nie od tego, czy mamy do
czynienia z organizacjami profitowymi, czy non profit (wystêpuj¹cymi w³anie na obszarach transgranicznych), polega na tym, ¿e tworzy ona unikatowoæ organizacji i pozwala zarówno jej pracownikom, jak i aktorom otoczenia w sposób wyrany odró¿niæ dan¹ organizacjê od pozosta³ych.
Budowanie strategii gmin przygranicznych sk³ada siê z zespo³u czynnoci, które obejmuj¹ formu³owanie d³ugofalowych celów i okrelenie etapów dzia³ania s³u¿¹cych osi¹ganiu tych celów. W konsekwencji, strategia
A. B a r u k: Nowoczesna strategia..., s. 14.
Ibidem, s. 1415. Zob. równie¿ J. M a c h a c z k a: Zarz¹dzanie rozwojem...,
s. 100102.
25
J. M a c h a c z k a: Zarz¹dzanie rozwojem..., s. 102.
23

24
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ta jest sformalizowanym zapisem celów i dzia³añ strategicznych wyra¿aj¹cym siê w postaci planu rozwoju, który mo¿e zawieraæ ró¿ne warianty rozwi¹zañ strategicznych. Szczególnie wa¿ne jest tu:
 definiowanie strategii jako procesu dynamicznego i otwartego (rozwój
lokalny postrzegany jako proces zdolnoci rozwojowych),
 uwzglêdnianie roli i organizacji danych spo³ecznoci lokalnych jako podmiotów,
 uwzglêdnianie komplementarnoci i synergii dzia³añ,
 konsekwentna realizacja zadañ i koncentracja uwagi na ich ograniczonej liczbie,
 spójne i harmonijne wykorzystywanie miejscowych zasobów, wartoci,
uruchamianie rezerw26.
Strategie rozwoju gmin postrzegane s¹ zatem jako proces tworzenia
rodowisk, w których ma szanse rozwijaæ siê drobna i rednia przedsiêbiorczoæ oraz pojawiaæ siê kapita³ zagraniczny. Równolegle dziêki strategiom
tworzone s¹ trwa³e ramy do wspó³pracy miêdzy sektorem publicznym i prawnym, a tak¿e alternatywne bieguny rozwoju i przedsiêwziêæ rozwojowych.
Strategie pozwalaj¹ transferowaæ wiedzê i informacje miêdzy w³adzami
a spo³ecznociami, katalizuj¹c tym samym doskonalenie efektywnoci, konkurencyjnoci i jakoci. Innymi korzyciami p³yn¹cymi z posiadania strategii s¹ tak¿e lepsze mo¿liwoci aktywnego procesu dostosowywania siê do
przewidywanych zmian w otoczeniu i skuteczniejszego zintegrowanego
kierowania zasobami27.
Budowanie strategii w gminach i regionach nie jest spraw¹ prost¹,
a ryzyko pope³nienie b³êdu tym wiêksze, im bardziej z³o¿ona struktura danej jednostki oraz bardziej zale¿na od otoczenia. St¹d budowanie przemylanych strategii na obszarach przygranicznych pozwala wykorzystywaæ
istniej¹ce szanse mimo zakwalifikowania tych obszarów peryferyjnych do
grupy obszarów problemowych.
Strategie rozwoju ze wzglêdu na ich charakter mo¿na podzieliæ na ró¿ne
kategorie. Pierwsz¹ z nich stanowi¹ strategie, w których uwzglêdnia siê powi¹zania z otoczeniem. W tej grupie wyró¿niono strategie otwarcia opieraj¹ce
siê na zwiêkszaniu funkcji ponadlokalnych oraz przeciwn¹ jej strategiê zamkniêcia maksymalnie wykorzystuj¹c¹ zasoby tkwi¹ce wewn¹trz jednostki.
Drug¹ kategoriê stanowi¹ te strategie, w których k³adzie siê nacisk na
rozwój ró¿nych dziedzin ¿ycia gospodarczego. Wród nich wyró¿niono: strategie ekorozwoju polegaj¹ce na dostosowaniu modelu gospodarczego do
E. N o w i ñ s k a: Strategie rozwoju gmin na przyk³adzie gmin przygranicznych.
Poznañ 1997, s. 45.
27
D. H ü b n e r: Regionalne programy rozwoju instrumentem przebudowy strukturalnej. Gospodarka Narodowa 1995, nr 23, s. 715.
26
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uwarunkowañ przyrodniczych, strategie modernizacji polegaj¹ce na wprowadzaniu najnowszych technologii oraz strategie rewitalizacji bêd¹ce prób¹ wykorzystywania walorów wyj¹tkowoci, niepowtarzalnoci i malowniczoci danych gmin28.
Budowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarach
przygranicznych mo¿e przynosiæ wiele korzyci w postaci29:
 harmonizowania dzia³añ sektora publicznego po obu stronach granicy,
 szans wykorzystania ró¿nych róde³ finansowania inwestycji wspólnych,
przerastaj¹cych mo¿liwoci wspólnot lokalnych,
 kontynuowania harmonijnego rozwoju,
 szans na niwelowanie zagro¿eñ,
 skrócenia czasu osi¹gania celów,
 zmniejszenia kosztów osi¹gania celów,
 racjonalizacji dzia³añ na styku z otoczeniem regionalnym, krajowym
i miêdzynarodowym,
 mo¿liwoci ci¹g³ego monitorowania procesów rozwojowych i wprowadzania zmian,
 racjonalizacji wyboru decyzji,
 wczesnej identyfikacji potencjalnych zagro¿eñ i zwiêkszenia skutecznoci ich zapobiegania,
 tworzenia warunków do rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoci,
 transferu wiedzy i informacji miêdzy wspó³pracuj¹cymi,
 mo¿liwoci zbadania w³asnej konkurencyjnoci na innych rynkach,
 ród³a wiedzy o regionie dla potencjalnych inwestorów,
 szans wymiany kulturalnej, naukowej i turystycznej,
 tworzenia integracyjnych orodków naukowych i kulturalnych,
 prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi,
 wykorzystywania wzajemnych dowiadczeñ w zakresie planowania rozwoju.

Etapy tworzenia strategii
W literaturze przedmiotu znajduje siê wiele ujêæ analizuj¹cych proces
tworzenia strategii. W niniejszej czêci opracowania przedstawiê jedynie
ogólne ramy tego procesu.
E. N o w i ñ s k a: Strategie rozwoju gmin..., s. 4647.
Z. P r z y b y ³ a: Strategia rozwoju gminy. W: Programowanie rozwoju lokalnego
i regionalnego. Red. B. W i n i a r s k i. Warszawa 1994, s. 164173, na podst. E. N o w i ñ s k a: Strategie rozwoju gmin..., s. 4849.
28
29
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Proces budowania strategii, a szerzej proces zarz¹dzania strategicznego, mo¿na rozpatrywaæ, zdaniem niektórych badaczy, w dwóch g³ównych
fazach:
 formu³owania strategii, na któr¹ sk³ada siê identyfikacja problemów strategicznych, diagnoza i planowanie strategiczne,
 implementacji strategii i jej kontroli.
Pokrywaj¹ siê one w zasadzie z koncepcj¹, któr¹ zaproponowa³a Ewa
Nowiñska. Autorka dzieli proces budowania strategii na siedem etapów g³ównych30. Podstaw¹ formu³owania strategii gmin jest identyfikacja problemów strategicznych i diagnoza strategiczna. Na pocz¹tku nale¿y przyj¹æ
pewien model odniesienia teoretyczno-metodologicznego, a wiêc system ocen
i wartoci, filozofiê, poczucie spo³ecznej odpowiedzialnoci, metodykê. Chodzi wiêc o wieloaspektow¹ i mo¿liwie najdok³adniejsz¹ analizê gospodarcz¹
gminy, w której dodatkowo uwzglêdni siê warunki mikro- i makroekonomiczne po drugiej stronie granicy. Jest to czêsto zadanie niezwykle trudne,
przeszkod¹ bowiem w sformu³owaniu wniosków mog¹ byæ niejednolite zasady prowadzenia statystyk.
W drugim etapie przeprowadza siê analizê strategiczn¹ gminy, która
polega na analizie szans i zagro¿eñ wed³ug ro¿nych kryteriów, miêdzy innymi innowacyjnoci i mobilnoci zasobów. Nale¿y równie¿ uwzglêdniaæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne po obu stronach granicy. Identyfikacja problemów strategicznych, które okreliæ mo¿na jako trudnoci rozwi¹zania zadañ
teoretycznych, metodologicznych, praktycznych zwi¹zanych z cyklem zarz¹dzania, polega na poszukiwaniu i okrelaniu stanów niewiedzy. Punktem wyjcia mo¿e byæ ustalenie stopnia zgodnoci pomiêdzy stanem po¿¹danym a rzeczywistym na obszarze zarz¹dzania strategicznego. Mo¿emy tu
mieæ do czynienia z takimi na przyk³ad kategoriami stanów niewiedzy: Na
czym polega stan rzeczywisty? Jak mogê opisaæ stan po¿¹dany? Czy wystêpuje ró¿nica miêdzy stanem po¿¹danym a rzeczywistym? Jaki jest rozmiar
tej ró¿nicy? Jakie s¹ przyczyny i skutki tej ró¿nicy? Jak oceniam brak ró¿nicy miêdzy stanem po¿¹danym a rzeczywistym? Jak nale¿y zareagowaæ?
Trzeci etap to opracowywanie scenariuszy rozwoju gminy, które wska¿¹ mo¿liwoci zaistnienia pewnych warunków determinuj¹cych rozwój
gminy w przysz³oci i jej funkcjonowanie w otoczeniu.
Diagnoza strategiczna pozwoli zatem ustaliæ pozycjê strategiczn¹ i perspektywê strategiczn¹ gminy na podstawie diagnozowania otoczenia
i wnêtrza gmin i relacji miêdzy nimi; diagnozowanie ci¹g³e w czasie: przesz³oæ  teraniejszoæ  przysz³oæ; diagnozowanie ze wzglêdu na wyma30
H. W i t c z a k: Metodyka podstaw formu³owania strategii przedsiêbiorstwa. W:
Instrumenty zarz¹dzania wspó³czesnym przedsiêbiorstwem. Red. T. M e n d e l. Poznañ
1995, s. 7388. Por. E. N o w i ñ s k a: Strategie rozwoju gmin..., s. 5053.
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gania strategiczne. Analiza otoczenia pozwala ustaliæ, jak jego czynniki:
ekonomiczne, technologiczne, polityczne, prawne, spo³eczno-kulturowe mog¹
w bezporedni lub poredni sposób wp³ywaæ na osi¹ganie celów strategicznych. Istotne na tym etapie budowania strategii jest, by nie zag³êbiaæ siê
zbytnio w szczegó³y, lecz koncentrowaæ siê na kwestiach rzeczywicie wa¿nych. Zw³aszcza nale¿y staraæ siê wczenie dostrzegaæ zmiany i prawid³owo szacowaæ ich wp³yw na rozwój gminy. Natomiast analiza sytuacji
wewnêtrznej gminy oznacza przede wszystkim pozyskiwanie informacji dotycz¹cych: realizowanej obecnie przez ni¹ polityki; sytuacji finansowej; pozycji wród innych gmin; badania i rozwoju; organizacji procesów rz¹dzenia i samych posiadanych zasobów ludzkich.
Niezwykle istotnym etapem jest formu³owanie misji i celów rozwoju
gminy, po którym nastêpuje kolejny, pi¹ty etap polegaj¹cy na opracowywaniu, ocenie i wyborze wariantów strategicznych na przyk³ad na podstawie
analizy SWOT31.
Wiedza co do przysz³ych celów gminy oraz strategiczny program dzia³ania stanowi¹ podstawê i punkt wyjcia oszacowania zasobów. Przede
wszystkim nale¿y okreliæ s³abe strony w porównaniu ich z innymi podmiotami w ¿yciu lokalnym i regionalnym. Obowi¹zuj¹ tu nastêpuj¹ce kroki:
 okrelenie profilu g³ównych zasobów i mo¿liwoci gmin w obszarach
finansowym, rzeczowym, organizacyjnym, ludzkim oraz technologicznym;
 okrelenie, jakie kluczowe wymogi w przedstawionych obszarach stawiaj¹ przed sob¹ inni uczestnicy ¿ycia publicznego;
 porównanie kluczowych elementów rynku, w którego obrêbie dzia³a gmina
z profilem jej g³ównych zasobów, a wiêc tych, na których efektywna strategia mo¿e byæ oparta, a jej s³aboci przezwyciê¿one;
 porównanie swoich s³abych i mocnych stron ze s³abymi i mocnymi stronami innych podmiotów i okrelenie, które z w³asnych zasobów i mo¿liwoci s¹ wystarczaj¹ce do podjêcia skutecznej wspó³pracy, i które w³asne
s³aboci nale¿y przezwyciê¿aæ.
W planowaniu strategicznym mo¿na wyodrêbniæ dwie czêci: generowanie opcji strategicznych i podejmowanie decyzji strategicznych. Jego istotê
wyra¿aj¹ nastêpuj¹ce cechy, zgodnie z którymi planowanie:
 jest podejciem kompleksowym, ³¹cz¹cym proces decyzyjny z analityczno-projekcyjnym wymiarem funkcji planowania;
 konkretyzuje i ucila cele gmin;
 powinno siê wyró¿niaæ kreatywnoci¹, innowacyjnoci¹ i adaptacyjnoci¹;
 reprezentuje orientacjê na zewn¹trz, okrelon¹ przez realizowanie potrzeb i oczekiwañ partnerów, oraz pozycjê gminy w otoczeniu;
31
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich s³ów: strenghts (mocne strony), weaknesses (s³abe strony), opportunities (szanse) i threats (zagro¿enia).
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 jest na ogó³ planowaniem d³ugookresowym;
 jest czynnikiem integruj¹cym programy i plany funkcjonalne.
Wreszcie w etapie szóstym ocenia siê wszystkie mo¿liwe warianty
i wybiera ten, który jest najbardziej optymalny.
Ostatecznie po sporz¹dzeniu, na podstawie planu strategicznego, odpowiednich planów operacyjnych i programów realizacji za³o¿eñ, strategia
mo¿e byæ stopniowo wprowadzana w ¿ycie. W tym ostatnim etapie nie wolno zapominaæ o permanentnej kontroli realizacji strategii. Nale¿y ledziæ,
czy realizacja przebiega zgodnie z planem i czy osi¹gane rezultaty s¹ takie, o jakie chodzi³o podczas jej opracowywania.

Specyfika organizacji non profit
jako mo¿liwej platformy dzia³añ realizowanych
na terenach przygranicznych
Na obszarach przygranicznych, gdy rozwa¿amy rozwój lokalny i porednio regionalny, nierzadko mamy do czynienia w³anie z non profit
organizations, czyli organizacjami niedochodowymi. Miêdzy innymi euroregiony, jako przyk³ad wysokozinstytucjonalizowanej wspó³pracy transgranicznej, mog¹ byæ zakwalifikowane do takiej grupy organizacji. Zasadna wydaje siê zatem koniecznoæ wyjanienia, na czym polega specyfika
tworzenia strategii w tego typu organizacjach.
Wród ró¿norakich organizacji wyró¿nia siê grupê organizacji, które
wyznaczaj¹ sobie g³ównie cele ekonomiczne i s¹ nastawione na osi¹ganie
zysku, oraz grupê organizacji, które nie s¹ zorientowane na osi¹ganie zysku, a cele ich dzia³ania maj¹ charakter spo³eczny. Pierwsze z nich w literaturze przedmiotu okrela siê jako profit organizations, czyli organizacje
dochodowe, drugie z kolei jako non profit organizations, czyli organizacje
niedochodowe32.
Ka¿demu z nas, gdy mówimy o strategiach organizacji w ogóle, nasuwa
siê na myl taka dzia³alnoæ, która pozwala uzyskiwaæ korzyci ekonomiczne, zw³aszcza gdy mamy do czynienia z przedsiêbiorstwami prowadz¹cymi
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Powstaje jednak pytanie, czy zawsze tak musi
byæ. Okazuje siê, ¿e nie, strategie bowiem jako uniwersalna koncepcja dzia³aTaki podzia³ wywodzi siê z literatury zagranicznej. Warto zaznaczyæ, ¿e funkcjonuj¹ tak¿e odpowiednio inne okrelenia, a mianowicie business organizations i non
business organizations. Organizacje funkcjonuj¹ce na pograniczach jako tzw. euroregiony mog¹ byæ w³anie zakwalifikowane jako organizacje non profit.
32
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nia mog¹ byæ z po¿ytkiem wprowadzane tak¿e w organizacjach niedochodowych (non profit), których aktywnoæ przejawia siê g³ównie w sferze us³ug
spo³ecznych i publicznych. Podkreliæ jednak¿e nale¿y fakt, ¿e okrelenie
organizacja niedochodowa nie oznacza, ¿e organizacje te musz¹ przynosiæ straty i byæ deficytowe. Rozumieæ to nale¿y raczej w kategoriach celu
i przedmiotu dzia³ania tych organizacji33.
W nowoczesnych spo³eczeñstwach zakres i przedmiot dzia³ania tego
typu organizacji jest szeroki i obejmuje34:
 stowarzyszenia religijne, Kocio³y, zwi¹zki wyznaniowe, sekty,
 organizacje spo³eczne, sportowe, bractwa,
 organizacje kulturalne oraz stowarzyszenia artystów i twórców,
 edukacjê (prywatne szko³y i uniwersytety i instytucje),
 zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców i inne stowarzyszenia
zawodowe,
 organizacje charytatywne i fundacje,
 organizacje ochrony zdrowia, szpitale, domy opieki,
 organizacje zaanga¿owane w obronê praw cz³owieka, rodowiska, konsumenta i mniejszoci narodowych,
 sferê dzia³alnoci politycznej (partie i organizacje polityczne).
Na przyk³adzie przedstawionego katalogu widaæ wyranie, ¿e cele organizacji non profit formu³owane s¹ w kategoriach spo³eczno-ekonomicznych co oznacza nienastawianie siê na maksymalizacjê zysku, lecz s³u¿enie ludziom w procesie zaspokajania spo³ecznie wa¿nych potrzeb. Te organizacje wype³niaj¹ przestrzeñ miêdzy polem biznesu a polem dzia³añ sektora publicznego, dlatego nie ma siê co dziwiæ, ¿e znajduj¹ siê w sytuacji
konkurencyjnej i musz¹ siêgaæ po ró¿norakie narzêdzia marketingowe
w budowaniu strategii35.
Klasyfikacja i systematyka organizacji non profit jest bardzo utrudniona w³anie ze wzglêdu na szeroki zakres dzia³alnoci pozagospodarczej
i wielk¹ ró¿norodnoæ mo¿liwych form tych organizacji. Przyjmuje siê,
¿e te organizacje niedochodowe ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w zale¿noci od
przedmiotu dzia³ania, róde³ finansowania, sposobu zarz¹dzania i form
w³asnoci36.
33
L. G r a b a r s k i, I. R u t k o w s k i, W. W r z o s e k: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE. Warszawa 2000, s. 662.
34
P. K o t l e r, A.R. A n d r e a s e n: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations.
Englewood Cliffs. N.J. 1991, za: T. K r a m e r: Podstawy marketingu. Warszawa 2000,
s. 226.
35
T. K r a m e r: Podstawy marketingu..., s. 226227.
36
B. I w a n k i e w i c z - R a k: Marketing organizacji nonprofit  g³ówne cechy.
W: Marketing w us³ugach. Red. J. G a r c z a r c z y k, K. R o g o z i ñ s k i. Poznañ 1994, za:
L. G r a b a r s k i, I. R u t k o w s k i, W. W r z o s e k: Marketing..., s. 663.
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Kryterium o istotnym znaczeniu z punktu widzenia marketingowego
jest przedmiot dzia³ania, którym mog¹ byæ: us³ugi (zaspokajanie ró¿norodnych potrzeb spo³ecznych), osoba (wywo³ywanie i utrwalanie uwagi, zainteresowania i preferencji odbiorców wobec osoby), idea (przekonywanie do
okrelonych idei), organizacja (wp³ywanie na akceptowanie celów organizacji).
ród³a finansowania organizacji niedochodowych tak¿e s¹ ró¿ne. Mog¹
one wiadczyæ us³ugi bezp³atnie, czêciowo odp³atnie, odp³atnie lub stosowaæ op³aty symboliczne. Wród róde³ finansowania wylicza siê równie¿
subsydia pañstwowe lub lokalne, fundacje, kapita³ prywatny, darowizny,
przywileje finansowe (np. zwolnienia z op³at, ulgi, fundusze strukturalne
Unii Europejskiej).
W zale¿noci od przyjêtej formy organizacyjnej, organizacje niedochodowe mog¹ byæ zarz¹dzane przez zarz¹d profesjonalny, powo³ywany przez
organ nadrzêdny, lub zarz¹d spo³eczny, wy³oniony sporód cz³onków organizacji lub jej sympatyków.
Z kolei z punktu widzenia form w³asnoci organizacje niedochodowe
mog¹ dzia³aæ w sektorze publicznym, prywatnym lub na granicy tych sektorów37.
Niezale¿nie od wspomnianego zró¿nicowania form organizacji niedochodowych mo¿na wskazaæ na pewne cechy charakterystyczne38. Po pierwsze, zró¿nicowanie kontrahentów, wród których wyró¿niamy sponsorów
oraz beneficjentów (klientów). Po drugie, wielorakoæ celów, które dodatkowo cechuj¹ siê znacznie mniejszym stopniem precyzji ni¿ w zwyk³ych przedsiêbiorstwach. Po trzecie, charakter oferty, która jest z regu³y wiadczeniem niematerialnym. Po czwarte, presja spo³eczna, która w przypadku
organizacji non profit jest silniejsza ni¿ w innych przypadkach, co wi¹¿e
siê ze sposobem ich finansowania. Wreszcie ostatnim elementem charakteryzuj¹cym jest dualne zarz¹dzanie, które wynika z tego, i¿ w wielu organizacjach sposób funkcjonowania jest kszta³towany przez dwie grupy osób:
zatrudnionego personelu administracyjnego oraz profesjonalistów zwi¹zanych z ide¹ funkcjonowania danej organizacji, co niejednokrotnie mo¿e
stwarzaæ sytuacje konfliktowe w zarz¹dzaniu organizacj¹39.
Specyfika organizacji niedochodowych powoduje równie¿, ¿e mo¿na
wyodrêbniæ cztery kategorie konsumentów40:
L. G r a b a r s k i, I. R u t k o w s k i, W. W r z o s e k: Marketing..., s. 664.
Ch.H. L o v e l o c k, Ch.B. W e i n b e r g: Marketing for Public and Non-Profit Managers. New York 1984, s. 31 i nast. Za: L. G r a b a r s k i, I. R u t k o w s k i, W. W r z o s e k: Marketing..., s. 664.
39
L. G r a b a r s k i, I. R u t k o w s k i, W. W r z o s e k: Marketing..., s. 665.
40
B. I w a n k i e w i c z - R a k: Marketing organizacji..., s. 665.
37
38
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 klientów, czyli t¹ czêæ konsumentów, która korzysta ze wiadczonych
us³ug organizacji, zaspokajaj¹c swoje potrzeby indywidualne lub zbiorowe,
 kuratorów, czyli kieruj¹cych porednio organizacjami, którzy jako cel nadrzêdny traktuj¹ sukces owej organizacji (np. cz³onkowie rad nadzorczych,
cz³onkowie Rad Euroregionów),
 publicznoæ, czyli tê aktywn¹ czêæ spo³eczeñstwa, która swymi dzia³aniami przyczynia siê do rozwoju organizacji (np. fundatorzy, sympatycy),
 spo³eczeñstwo, czyli tê grupê osób, która jest beneficjentem wszelkich
efektów dzia³añ tej organizacji.
Kolejnym wa¿nym elementem, na jaki warto zwróciæ uwagê podczas analizy organizacji non profit s¹ przes³anki stosowania zabiegów marketingowych. Na pewno wynika to z posiadania przez nie swoich odbiorców, czyli po
prostu konsumentów. Równie¿ organizacje te s¹ zainteresowane okrelon¹
reakcj¹ tych¿e odbiorców, która powinna z jednej strony sankcjonowaæ celowoæ i zasadnoæ istnienia organizacji, a z drugiej  nie powinna byæ wymuszona. Obecnie dzia³ania wielu organizacji nonprofitowych ograniczaj¹ siê
do niektórych form promocji, na przyk³ad reklam. Bardzo trudno jest, jak
widaæ, prze³amaæ pewn¹ barierê psychologiczn¹ i uwiadomiæ sobie, ¿e nie
ma nic z³ego w myleniu o tego rodzaju dzia³alnoci w kategoriach produktu,
jego dostêpnoci i przydatnoci dla okrelonych segmentów nabywców41.
Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, organizacje nonprofitowe maj¹ przede
wszystkim do czynienia z dwiema odrêbnymi grupami podmiotów, czyli
z donatorami (sponsorami) oraz z odbiorcami oferty. Obydwie te grupy jako
swoiste segmenty klientów wymagaj¹ przygotowania odrêbnych programów marketingowych.
Jeli chodzi o powi¹zanie organizacji z donatorami, to za przekazane
rodki finansowe, pracê lub czas donatorzy oczekuj¹ podniesienia w przysz³oci swego statusu spo³ecznego, rekompensaty finansowej lub po prostu
popieraj¹ idee i pracê danej organizacji, nic w zamian nie oczekuj¹c. Celem
zatem strategii marketingowej wobec donatorów jest zaspokajanie ich specyficznych potrzeb, u podstaw których mog¹ le¿eæ wyró¿nione motywy ich
dzia³ania. Zatem kluczem do u³o¿enia prawid³owej strategii jest dok³adne
poznanie tych motywów. Natomiast rynek konsumentów us³ug wiadczonych przez organizacje niedochodowe jest bardzo zró¿nicowany i dlatego
panuje potrzeba stosowania licznych kryteriów jego segmentacji (np. kryterium dochodowe, demograficzne, psychologiczne, zawodowe, geograficzne)42.
M. P l u t a - O l e a r n i k: Marketing us³ug. Idee. Zastosowania. Warszawa 1994,
s. 110111.
42
Czasami wymienione kryteria s¹ niewystarczaj¹ce i trzeba poszukiwaæ innych.
Zob. szerzej: ibidem, s. 113.
41
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Wybór tych kryteriów ma istotny wp³yw na okrelenie strategii kszta³towania produktu tych organizacji oraz wykorzystanie pozosta³ych elementów
strategii: ceny, dystrybucji, promocji itp.
Elementem strategii w organizacjach niezorientowanych na zysk jest
równie¿ planowanie, kszta³towanie i rozwój oferty. W tym w³anie aspekcie
widaæ podobieñstwo do dzia³alnoci organizacji dochodowych, gdy¿ konieczne jest podejmowanie decyzji dotycz¹cych rodzaju produktu/us³ugi oferowanych rzeczywistym i potencjalnym nabywcom, cech charakterystycznych
oferty oraz jej dodatkowych atrybutów43.
Znacznie trudniejszym zadaniem jest planowanie produktu dla donatorów. W tej sytuacji organizacje zabiegaj¹ o pieni¹dze lub wk³ad pracy
potencjalnych sponsorów, okrelaj¹c przy tym potencjalne korzyci, jakie
mog¹ w zamian uzyskaæ. Wa¿n¹ rolê w budowaniu strategii organizacji
niedochodowych odgrywaj¹ tak¿e dodatkowe atrybuty w postaci charakterystycznych znaków organizacji (np. symboli). Nieodzownym elementem
strategii jest tak¿e promocja ró¿nicowana ze wzglêdu na dwie grupy adresatów: konsumentów i donatorów. Uzyskanie wsparcia finansowego lub
rzeczowego wymaga czêsto osobistych zabiegów przedstawicieli organizacji niedochodowych, rozpowszechniania informacji o przedsiêwziêciach
w rodkach masowego przekazu czy te¿ przygotowanie reklamy w³anie
z myl¹ o sponsorach. W ogóle reklama jest g³ównym narzêdziem promocji,
które zyskuje na znaczeniu w systemie komunikowania siê organizacji niedochodowych z otoczeniem. Nie mniej wa¿nym narzêdziem jest publicity,
czyli ka¿da informacja dotycz¹ca organizacji, osób z ni¹ zwi¹zanych lub jej
oferty, ukazuj¹ca siê nieodp³atnie w rodkach masowego przekazu. Trzeba
jedynie pamiêtaæ, ¿e wad¹ tego rodka promocji jest niemo¿noæ sprawowania kontroli nad rozpowszechnianymi informacjami.
Stosowanie marketingu zale¿y oczywicie od typu organizacji, ale równie¿ od dwóch podstawowych czynników, a mianowicie: charakteru relacji
organizacji z jej otoczeniem oraz efektu dzia³alnoci dostarczanego klientom44.
Oceniaj¹c charakter relacji organizacji z otoczeniem, musimy wzi¹æ pod
uwagê zakres finansowania zewnêtrznego. Bardzo czêsto bowiem zewnêtrzne instytucje finansuj¹ce mog¹ tworzyæ okrelone ograniczenia, na przyRodzaj, cechy i atrybuty oferty s¹ integralnie zwi¹zane z charakterem organizacji. Na przyk³ad w teatrze podstawowym produktem jest spektakl, cechy teatru
wi¹¿¹ siê za z jego lini¹ repertuarowo-stylistyczn¹ i osi¹gniêtym poziomem artystycznym, natomiast za atrybuty dzia³alnoci mo¿na uznaæ z jednej strony image teatru,
a z drugiej  ró¿norodne dzia³ania parateatralne (m.in. us³ugi artystyczne na rzecz
rodowiska, us³ugi reklamowe itp.). M. P l u t a - O l e a r n i k: Marketing us³ug..., s. 114.
44
P. K o t l e r, A.R. A n d r e a s e n: Strategic Marketing..., s. 19, na podstawie
L. G r a b a r s k i, I. R u t k o w s k i, W. W r z o s e k: Marketing..., s. 666.
43
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k³ad procedury prowadzenia dzia³alnoci, wyznaczania odbiorców, do których dzia³alnoæ ma byæ kierowana. Implikuje to równie¿ sytuacjê, w której
mamy do czynienia z dublowaniem dzia³alnoci marketingowej, organizacje niedochodowe bowiem musz¹ z jednej strony formu³owaæ strategie
pozyskiwania rodków (od swoich sponsorów i fundatorów), a z drugiej 
strategie alokacji rodków (do rzeszy odbiorców korzystaj¹cych z us³ug).
Z kolei zakres, w jakim funkcjonowanie organizacji niedochodowych
podlega sta³ej publicznej ocenie, powodowaæ tak¿e mo¿e istotne ograniczenie mo¿liwoci wyboru kierunku dzia³alnoci marketingowej. W wyniku
takiej oceny mo¿na pomijaæ pewne obszary dzia³alnoci lub grupy odbiorców, jak te¿ unikaæ konfrontacji z okrelonymi innymi organizacjami niedochodowymi.
Niezwykle istotny jest równie¿ sposób postrzegania marketingu przez
cz³onków organizacji lub g³ównych sponsorów. Pomoc wolontariuszy to tak¿e
wa¿ny element tego czynnika relacji organizacji z otoczeniem. Pamiêtaæ
bowiem nale¿y, i¿ znaczna czêæ organizacji niedochodowych opiera sw¹
dzia³alnoæ na aktywnym udziale wolontariuszy, co mo¿e mieæ wiele wa¿nych konsekwencji dla prowadzonej dzia³alnoci45. Z kolei w grupie czynników oceniaj¹cych efekty dzia³alnoci organizacji non profit nale¿y wskazaæ przede wszystkim sprzeda¿ pewnej idei, któr¹ jest doprowadzenie do
transakcji wymiennej miêdzy organizacj¹ a jej konsumentami. Charakter
tego, co powiêcaj¹ konsumenci, mo¿e byæ ró¿ny. Mog¹ to byæ koszty materialne, porzucenie starych wartoci, pogl¹dów, zachowañ, idei czy te¿ strata czasu i energii. W zamian za takie powiêcenie konsumenci otrzymuj¹
pewne korzyci, które równie¿ mog¹ przybieraæ ró¿ne formy. Z jednej strony mog¹ to byæ korzyci o charakterze materialnym, z drugiej  korzyci
w postaci us³ug lub korzyci o charakterze spo³eczno-psychologicznym46.
Nieunikniona koniecznoæ dostosowania siê organizacji niedochodowych
do dzia³ania w warunkach rynkowych wi¹¿e siê z budowaniem skutecznych strategii. Kluczem do sukcesu jest prze³amywanie barier psychologicznych i spojrzenie na ofertê tych organizacji jak na produkt, który ma
byæ sprzedawany. Wiele z dzia³añ, jakie obowi¹zuj¹ podczas tworzenia
strategii organizacji zorientowanych na zysk, mo¿na przenieæ na grunt
organizacji niedochodowych, ale jednoczenie trzeba pamiêtaæ o specyfice
ka¿dej organizacji z osobna.

45
Na podstawie L. G r a b a r s k i, I. R u t k o w s k i, W. W r z o s e k: Marketing...,
s. 667668.
46
Ibidem, s. 669.
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Przyk³ad realizowanych dzia³añ
na pograniczu polsko-niemieckim
Strategi¹ rozwoju lokalnego okrelamy d³ugofalow¹ koncepcjê rozwoju, która wyznacza cele, jakie gmina przed sob¹ stawia, oraz sposoby
ich realizacji. Jest to w pewnym sensie zarysowanie jutra gminy, okrelanej jako mikroregion i wspólnota mieszkañców. Niestety, dotychczas
ma³o gmin dopracowa³o siê tak rozumianej strategii, a wiêkszoæ tak
nazywanych dokumentów to raczej reakcja na zachodz¹ce wydarzenia
ni¿ próba ich wiadomego kreowania. Proponowane dokumenty charakteryzuj¹ siê zbyt ogólnym i nazbyt obszernym zestawem pobo¿nych
¿yczeñ, a przecie¿ musimy pamiêtaæ o koszcie alternatywnym, gdy dokonujemy pewnych wyborów. W praktyce dzia³ania gmin przygranicznych by³y raczej prób¹ utrzymania siê na fali zachodz¹cych po 1989 roku
zmian47.
Pierwsz¹ strategiê realizowan¹ na pograniczu polsko-niemieckim, a po
czêci równie¿ z uwzglêdnieniem pogranicza polsko-czeskiego, mo¿na okreliæ jako strategiê bazarow¹. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e by³a ona wynikiem
zmian sytuacji politycznej, a nie efektem wiadomych decyzji w³adz lokalnych. W wyniku zjednoczenia Niemiec pojawi³a siê nagle po stronie polskiej i czeskiej mo¿liwoæ uzyskania du¿ych dochodów z handlu z Niemcami. Po stronie polskiej ukszta³towa³a siê nieformalna strefa wolnego handlu48. By³a to swoista akumulacja, w stosunkowo krótkim czasie, znacznego kapita³u. Dzia³ania w³adz gmin polega³y g³ównie na próbach uporz¹dkowania tego zjawiska i poddania go kontroli przez wyznaczenie terenów
handlowych i pobieranie op³at targowych.
Jednak¿e w wyniku stopniowego wyrównywania siê cen detalicznych
po obu stronach granicy strategia ta staje siê coraz mniej atrakcyjna, choæ
niemieccy klienci zwracaj¹ uwagê na korzystniejsz¹ relacjê cen us³ug, co
stanowiæ mo¿e szansê przed³u¿enia tej strategii. Poza tym strategia ta mia³a od pocz¹tku kruche podstawy i uzale¿niona by³a od decyzji podejmowanych przez w³adze niemieckie w sprawie przejæ granicznych.
Z.  w i ¹ t k o w s k i: Ekonomiczne strategie gmin przygranicznych. W: Transgranicznoæ w perspektywie socjologicznej  kontynuacje. Red. L. G o ³ d y k a. Zielona Góra
1999, s. 291.
48
R. S z u l: Restrukturyzacja regionów Polski na tle tendencji miêdzynarodowych.
W: Restrukturyzacja regionów jako problem wspó³pracy europejskiej. Red. B. J a ³ o w i e c k i, A. K u k l i ñ s k i. Warszawa 1991, s. 94, na podstawie: Z.  w i ¹ t k o w s k i:
Ekonomiczne strategie..., s. 291.
47
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Wraz z powstaniem strategii bazarowej podjêto po stronie niemieckiej
równie¿ próby wylansowania strategii maquiladores49, która zdaniem niektórych ekonomistów i polityków mog³aby zostaæ przeniesiona na pogranicze polsko-niemiecko-czeskie. Zwolennicy widzieli analogiê zjawisk i procesów historycznych, spo³ecznych i gospodarczych na obu tak bardzo odleg³ych od siebie obszarach. Urzeczywistnienie koncepcji odbywa³oby siê
z udzia³em niemieckich firm po polskiej i czeskiej stronie granicy. Program
maquiladora oprócz elementów niew¹tpliwie pozytywnych zawiera tak¿e
wiele negatywnych, które znamy z dowiadczeñ amerykañsko-meksykañskich, na przyk³ad podatki z produkcji w przedsiêbiorstwach ci¹gaj¹ wy³¹cznie Amerykanie, wk³ad przedsiêbiorstw meksykañskich wynosi oko³o
2%, a transfer nowoczesnych technologii jest na razie tylko ¿yczeniem strony
meksykañskiej. Mimo wszystko zwolennicy przeniesienia tego mechanizmu
na grunt rodzimy uwa¿ali, ¿e gospodarcze o¿ywienie zmniejszy liczbê bezrobotnych oraz przyczyni siê do wypracowania powszechnie akceptowanych podstaw prawnych do dzia³alnoci gospodarczej. To spowoduje z³agodzenie ró¿nic ekonomicznych, co z kolei zapobiegnie tworzeniu siê niekorzystnych barier i napiêæ50. Powinno siê jednak pamiêtaæ, i¿ zasadniczym
celem w zakresie planowania i restrukturyzacji regionów ma byæ stworzenie transgranicznego zintegrowanego regionu gospodarczego. Wydaje siê
zatem, ¿e mechanizm maquiladora nie jest odpowiednim instrumentem
realizacji tej idei. Pogl¹d, jaki wyrazi³ w czasie polsko-niemieckiej sesji gospodarczej w marcu 1995 roku senator Pieroth z Berlina, zajmuj¹cy siê
finansami, ¿e oto nie ma nic lepszego ni¿ s¹siedztwo miêdzy wysoko rozwiniêtym technologicznie Zachodem i tanim producentem, jakim jest Wschód,
nie zyska³ powszechnego uznania. Kwestionowano równie¿ przydatnoæ
kreowania strefy maquiladora, do której dostarczane by³yby wytwarzane
w Niemczech elementy i po ich zmontowaniu reeksportowane na teren Niemiec. Wydaje siê, ¿e ma racjê Stefan Krätke, pisz¹c, i¿ ekonomiczna polityka regionu granicznego w swoich g³ównych za³o¿eniach winna byæ nastawiona na to, aby podnosiæ regionaln¹ zdolnoæ do modernizacji i regionalne kompetencje, na rozwijanie transgranicznych struktur innowacyjnych51. Jednak¿e mimo ró¿nych zastrze¿eñ pewne za³o¿enia maquilado49
By³ to program realizowany z du¿ym powodzeniem na pograniczu Meksyku
i Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.
50
W. M a l e n d o w s k i, M. R a t a j c z a k: Euroregiony..., s. 86; zob. szerzej
C. O s ê k o w s k i, H. S z c z e g ó ³ a: Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (19891997). Zielona Góra 1999, s. 8182.
51
S. K r ä t k e: Probleme und Perspektiven der deutsch-polnischen Grenzregion. In:
Grenze der Hofnung. Geschichte und Perspektiven der Grenzgezregion an der Oder. Hrsg.
H. S c h u l z, A. N o t h n a g l e. Postdam 1996, s. 191, 203, za: P. D o b r o w o l s k i:
Euroregiony jako forma wspó³pracy gospodarczej i politycznej Polski z s¹siadami (wy-

216

Systemy polityczne

ra, choæ program nigdy w ca³oci nie zacz¹³ byæ wdra¿any, znalaz³y siê
w póniejszej praktyce przygranicznego wspó³dzia³ania.
Sukces odnios³a kolejna wniesiona na pogranicze przez stronê niemieck¹ strategia, któr¹ mo¿na okreliæ jako strategiê pomocow¹. Celem jej
by³o uzyskanie rodków pomocowych z Brukseli i Bonn, co wi¹za³o siê
z koniecznoci¹ rozwiniêcia wspó³pracy transgranicznej. W wyniku dwustronnych porozumieñ polsko-niemieckich na pograniczu obu pañstw
istniej¹ dzi 4 struktury euroregionalne (Nysa, Nysa  Sprewa  Bóbr, Pro
Europa Viadrina i Pomerania)52. Pocz¹tki wspó³pracy by³y burzliwe, ale
obiektywnie nale¿y stwierdziæ, z perspektywy kilku lat, i¿ wspó³praca ta
mimo istniej¹cych barier przynosi wiele korzyci polskim regionom przygranicznym.
Oczywicie koncepcja euroregionów to nie wytwór polsko-niemieckiego
czy niemiecko-czeskiego pogranicza, ta forma wspó³pracy bowiem jest znana i realizowana w Europie Zachodniej ju¿ od wielu lat. Jednak¿e pamiêtaæ trzeba, ¿e euroregiony polsko-niemieckie maj¹ swoj¹ specyfikê53, która
determinowana jest g³ównie przez istniej¹ce dysproporcje poszczególnych
jego czêci w poziomie ¿ycia i rozwoju gospodarczego. Strona niemiecka do
momentu uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej znajdowa³a siê w korzystniejszym po³o¿eniu ni¿ polska i czeska, gdy¿ nie tylko
mog³a liczyæ na znaczne dotacje w ramach rodków strukturalnych Unii
Europejskiej, jak na przyk³ad program INTERREG, ale równie¿ na wysok¹ pomoc z bud¿etu federalnego RFN. Wszystko to powodowa³o, ¿e utrzymywa³y siê dysproporcje w rozwoju gospodarczym na korzyæ strony niebrane problemy). W: Polska i jej s¹siedzi w latach dziewiêædziesi¹tych. Polityczne i ekonomiczne aspekty wspó³pracy i integracji. Red. B. £ o m i ñ s k i, M. S t o l a r c z y k. Katowice 1998, s. 316 i nast.
52
W rezultacie partnerskich ustaleñ na pograniczu zachodnim dzia³aj¹ dzisiaj
4 euroregiony (w nawiasach umieci³em daty ich ostatecznego utworzenia): Euroregion
Nysa (21 grudnia 1991 r.)  z udzia³em strony czeskiej; Euroregion Sprewa  Nysa 
Bóbr (21 wrzenia 1993 r.); Euroregion Pro Europa Viadrina (21 grudnia 1993 r.); Euroregion Pomerania (15 grudnia 1995 r.).
53
W zasadzie ka¿de z pograniczy Polski ma swoj¹ specyfikê, która wynika nie
tylko z czynników natury geograficznej, ale przede wszystkim z uwarunkowañ spo³eczno-politycznych. Ró¿norodnoæ terenów pogranicznych implikuje zatem koniecznoæ indywidualnego podejcia do istniej¹cych problemów i próby stworzenia odpowiedniej
strategii dzia³ania. Inicjatywy przenoszenia rozwi¹zañ, jakie okaza³y siê skuteczne na
jednych obszarach, nale¿y oceniaæ z wielk¹ ostro¿noci¹. To prawda, ¿e niektóre pomys³y mog¹ byæ bardzo przydatne i warto je wykorzystywaæ, lecz nale¿y przy tym wykazywaæ siê szeroko rozumian¹ trosk¹ o adekwatnoæ metod i rodków dzia³ania do specyfiki obszaru. Dlatego moim zdaniem tak korzystne by³oby opracowanie synkretycznych
strategii na obszarach transgranicznych (np. strategii poszczególnych euroregionów),
które by³yby skorelowane ze strategiami gmin, powiatów i województw.
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mieckiej, które stwarza³y wrêcz sytuacje swoistego uzale¿nienia strony polskiej od partnera zza Odry.
Nowy podzia³ administracyjny kraju wprowadzony w 1999 roku spowodowa³, ¿e partnerem oko³o 1-milionowego województwa lubuskiego (73
osoby/1 km2) jest 2,6-milionowa Brandenburgia (90 osoby/1 km2) wraz ze
stolic¹ Niemiec  Berlinem (3,5 mln mieszkañców). Jeli chodzi natomiast
o gminy le¿¹ce bezporednio przy granicy, to równie¿ tu odzwierciedla siê
wiêksza gêstoæ zaludnienia po stronie niemieckiej (120150 osób/1 km2)
ni¿ polskiej (1218 osób/1km2).
W tej sytuacji wa¿nym dzia³aniem powinno byæ opracowanie strategii
marketingowej pozwalaj¹cej gminie skutecznie konkurowaæ na rynku
z innymi gminami w dziedzinie sprzeda¿y swoich produktów. Chodzi zatem o przyci¹ganie inwestorów, turystów, zachêcanie do osiedlania siê na
terenie gminy. Roboczo strategiê tê mo¿na wiêc nazwaæ strategi¹ przyci¹gania54.
Faktycznie w euroregionach polsko-niemieckich tworzono liczne strategie dzia³ania maj¹ce na celu przypieszanie rozwoju na obszarach gmin
do nich nale¿¹cych. W Euroregionie Nysa, podobnie jak w innych strukturach transgranicznych, w zasadzie nie ma jednolitego dokumentu, który
nazwaæ by mo¿na precyzyjnie strategi¹. Jednak je¿eli za strategiê uznamy taki system wartoci, za którego pomoc¹ organizacja rozpoznaje i ocenia pojawiaj¹ce siê przed ni¹ szanse oraz zagro¿enia w zwi¹zku z sytuacjami, jakie zachodz¹ w otoczeniu i z uwzglêdnieniem w³asnego potencja³u, oraz zgodnie z którymi wybiera i podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu
zapewnienie mu d³ugotrwa³ej egzystencji, to wówczas wszelk¹ aktywnoæ
w Euroregionie Nysa podejmowan¹ w zakresie planowania regionalnego,
jak¹ podjêto, mo¿emy zaliczyæ w³anie do owej strategii.
Sporód ró¿norakich dokumentów, na jakie warto szczególnie zwróciæ
uwagê, jest z pewnoci¹ opracowana na prze³omie 1993 i 1994 roku Koncepcja rozwoju gospodarczego dla Euroregionu Nysa, nazywana równie¿
Koncepcj¹ Dorniera55. Zosta³a w niej zawarta spo³eczno-gospodarcza analiza sytuacji w Euroregionie, obejmuj¹ca miêdzy innymi strukturê przestrzenn¹, gospodarkê, rynek pracy, infrastrukturê techniczn¹ i socjaln¹,
rekreacjê, wypoczynek i turystykê. Opieraj¹c siê na tych szczegó³owych
danych, wyodrêbniono pozytywne  mocne i negatywne  s³abe czynniki
warunkuj¹ce spo³eczny i gospodarczy rozwój Euroregionu56.
Z.  w i ¹ t k o w s k i: Ekonomiczne strategie..., s. 292293.
Ta potoczna nazwa Koncepcji... wynika z tego, i¿ zosta³a ona stworzona przez
niemieck¹ firmê Dornier GmbH przy wspó³udziale Jeleniogórskiego Biura Planowania
i Projektowania oraz firmy Saul z Liberca.
56
C. O s ê k o w s k i, H. S z c z e g ó ³ a: Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim 19911997. Zielona Góra 1998, s. 35.
54
55
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W nastêpstwie tej analizy sformu³owano listê celów do realizacji, któr¹
usystematyzowano wed³ug priorytetów: I, II i III stopnia. Ka¿dy projekt
z kolei rozpisano na kolejne etapy realizacji zawieraj¹ce miêdzy innymi
opis przedsiêwziêcia, fazy i czas realizacji projektu, finansowanie, mo¿liwoci wsparcia projektu57.
W grupie priorytetów I stopnia wyodrêbniono nastêpuj¹ce58:
 planowanie przestrzenne (trójstronne studia w³¹cznie z planem regionalnym zagospodarowania przestrzennego; koncepcja trójstronna; ponadgraniczny plan regionalny; studium ma³ego Trójk¹ta  Zittau, Hradek, Bogatynia);
 ponadgraniczn¹ wspó³pracê izb, w tym saksoñsko-czesko-polsk¹ gie³dê
przedsiêbiorczoci;
 rozbudowê autostrad i dróg szybkiego ruchu (A3 Szczecin  Zielna Góra
 Lubawka  Praga, A4 Drezno  Görlitz  Legnica  Wroc³aw oraz po³¹czenie z autostrad¹ B6 Bílý Kostel  Hradek  Zittau  Weissenberg);
 system przejæ granicznych (drogowych: Jêdrzychowice  Ludwigsdorf,
Zittau  Porajów  Hradek, Hagenwerder  Radomierzyce, Deschka 
Pieñsk, Podrosche  Przewóz, Bogatynia  Kunratice, Mi³oszów  Srbska, Czerniawa  Nove Mesto, Rumburk  Neugersdorf, Razany  Sohland, Rumburg  Seifhennersdorf, Lobendava  Langburkersdorf, Petrovice  Lückendorf, Krompach  Jensdorf; kolejowych: Èernousy  Zawidów, Jakuszyce  Harrachov, Dolni Poustevna  Sebnitz; pieszych:
Vosecka  Bouda  Szrenica, Korinov  Orle, Smrk  Stóg Izerski);
 uruchomienie lotniska Cargo Rothenburg (na bazie poradzieckiego lotniska wojskowego);
 uruchomienie kolei regionalnej na trasie Bautzen  Löbau  Zittau 
Liberec  Jelenia Góra  Lubañ  Zgorzelec  Bautzen;
 system gospodarki ciekowej (Pieñsk, Zittau  Hradek, Lückendorf  Petrovice, Varnsdorf  Seifhennersdorf, Krompach  Jensdorf  Zittau, Bogatynia  Chrastava);
 wspó³pracê wy¿szych uczelni (Jelenia Góra, Liberec, Zittau);
 opracowanie przewodnika po osobliwociach kultury i sztuki Euroregionu;
 wymianê informacji i stworzenie banku danych o stanie rodowiska;
 powo³anie instytutu rekultywacji terenów rolniczych i lenych, w tym
powo³anie centrum ochrony przyrody Wzgórz ¯ytawskich;
 rozwój turystyki, a w tym stworzenie programu rozbudowania sieci hoteli i gastronomii oraz wspieranie rozwoju tras rowerowych;
Ibidem, s. 36.
T. B o r y s, Z. P a n a s i e w i c z: Wspó³praca transgraniczna w Polsce  efekty
i mo¿liwoci wspó³pracy strony polskiej na przyk³adzie Euroregionu Neisse  Nisa 
Nysa. Jelenia Góra 1996, s. 85 i nast.
57
58
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 ponadgraniczny rozwój systemów telekomunikacyjnych.
W grupie priorytetów II stopnia znalaz³y siê nastêpuj¹ce elementy59:
 stworzenie euroregionalnej ksiêgi adresowej;
 wspó³praca placówek i s³u¿b bezpieczeñstwa publicznego;
 bank danych Eurostat;
 wspólne projekty budowlane w miastach podwójnych tak zwanych euromiastach60;
 powo³anie trójstronnej akademii zarz¹dzania;
 wypracowanie strategii w dziedzinie rodków transportu publicznego;
 powo³anie Agencji Technologii i Innowacji (BIC-Neisse);
 stworzenie programu zmian u¿ytkowania terenów poprzemys³owych
i terenów pogórniczych;
 stworzenie strefy ekonomiczno-gospodarczej Zgorzelec/Görlitz;
 powo³anie trójstronnego Instytutu Szkó³ Wy¿szych w Zittau;
 utworzenie Europery;
 budowa drogi do nowego przejcia granicznego Rumburg  Neugersdorf;
 opracowanie wielojêzycznej mapy turystyczno-rekreacyjnej;
 powo³anie Euroregionalnego Zwi¹zku Turystycznego;
 konserwacja i zagospodarowanie zabytków na cele turystyczne.
Wreszcie za priorytety III stopnia uznano61:
 rolnictwo specjalistyczne (uprawy specjalne, hodowla ryb);
 orodki spotkañ m³odzie¿owych (m.in. centrum kongresowe w Radomierzycach, gimnazjum trójjêzyczne);
 lotnisko regionalne w Bautzen w powi¹zaniu z BIC;
 rekonstrukcja portu lotniczego w Libercu;
 wykorzystanie ciep³a odpadowego z Turowa do celów grzewczych;
 budowa linii przesy³ania energii Hradek  Varnsdorf;
 orodek Kultury Ekologicznej Jelenia Góra  Czarne;
 tereny ochrony przyrody  Dolina Nysy;
 agroturystka;
 park wypoczynku i dydaktyki ekologicznej  Ekopolis Poland ko³o Jeleniej Góry.
59
Ibidem, s. 87. Zob. tak¿e C. O s ê k o w s k i, H. S z c z e g ó ³ a: Pogranicze polsko-niemieckie..., s. 130131.
60
Pojêcie euromiasto (Euro-Stadt) z ró¿nym natê¿eniem odnosi siê g³ównie do
realizowanej w mo¿liwie wielu dziedzinach wspó³pracy podwójnego miasta granicznego: Frankfurtu nad Odr¹ i S³ubic, Guben i Gubin oraz Zgorzelec i Görlitz. Nie wolno
wszak¿e zapominaæ o pozosta³ych podzielonych organizmach miejskich na pograniczu
(np. Bad Muskau  £êknica, Zittau  Bogatynia, Kostrzyn  Küstrin/Kietz), których
wspó³praca tak¿e siê rozwija.
61
C. O s ê k o w s k i, H. S z c z e g ó ³ a: Euroregiony..., s. 37. Zob. równie¿ T. B o r y s,
Z. P a n a s i e w i c z: Wspó³praca transgraniczna w Polsce..., s. 87 i nast.
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Zaprezentowana i w zasadzie zaakceptowana w swoich g³ównych
za³o¿eniach 20 listopada 1993 roku na V posiedzeniu Rady Euroregionu w Jeleniej Górze Koncepcja... wzbudza³a wiele kontrowersji, zw³aszcza po stronie polskiej. Na licie priorytetów a¿ 72% przedsiêwziêæ (w tym
dok³adnie 70%  priorytetów I stopnia, 80%  II stopnia i 70%  III
stopnia) dotyczy³o strony polskiej lub planowane by³o z bezporednim
udzia³em polskich uczestników wspó³pracy w Euroregionie Nysa62.
Polska strona kwestionowa³a hierarchizacjê priorytetów i s³abe wyartyku³owanie interesów gmin województw jeleniogórskiego, poza tym wiele emocji wzbudza³a tak¿e forma i tryb opracowania dokumentu. Oceniano równie¿, ¿e lista planowanych przedsiêwziêæ nie jest pe³na, a czêæ zadañ sformu³owanych w Koncepcji... znajdowa³a siê ju¿ w fazie realizacji, decyzje
bowiem zapad³y wczeniej na podstawie uzgodnieñ przygranicznych w³adz
komunalnych trzech pañstw i w³adz Euroregionu. Inne z za³o¿eñ natomiast podjêto na drodze rutynowych dzia³añ, a jeszcze inne zosta³y zaniechane63.
Mimo ujawnionych pocz¹tkowo kontrowersji trzeba ten dokument uznaæ
za wa¿ny punkt wyjcia do okrelenia i realizacji konkretnych zadañ
w Euroregionie. Moim zdaniem Koncepcja... z za³o¿enia nie mog³a byæ
czym ostatecznym, gdy¿ wówczas skazana by³aby na pora¿kê. Ka¿de planowanie lokalne w dziedzinie wspó³pracy transgranicznej wymusza bowiem du¿¹ elastycznoæ i ci¹g³e dostosowywanie siê do zmieniaj¹cych siê
warunków otoczenia.
Równie¿ w Euroregionie Pro Europa Viadrina stworzono Koncepcjê
Rozwoju i Dzia³ania »Viadrina 2000«, która mia³a spe³niaæ dwie funkcje:
analizowaæ aktualn¹ sytuacjê Euroregionu Pro Europa Viadrina i jednoczenie wskazywaæ kierunki przysz³ego wspólnego rozwoju Euroregionu.
Dokument ten stanowi³ otwart¹ koncepcjê, gdy¿ procesy takie, jak pe³ne
i praktyczne wdro¿enie polskiej reformy administracyjnej oraz terytorialnej, a tak¿e przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, wymaga³y kontynuowania nad nim prac. Viadrina 2000 stanowi³a równie¿ podstawê do
wykorzystywania od roku 2000 rodków pomocowych Unii Europejskiej
z tworzonych programów pomocowych INTERREG III A po stronie niemieckiej, i PHARE CBC po stronie polskiej. Wielokrotnie monitowana w latach poprzednich kompatybilnoæ obu programów nie powiod³a siê na p³aszczynie europejskiej. W zwi¹zku z tym w kolejnych latach poprzedzaj¹cych
62
T. B o r y s, Z. P a n a s i e w i c z: Wspó³praca transgraniczna w Polsce..., s. 87
i nast.
63
F. A d a m c z u k: Koncepcja rozwoju Euroregionu Nysa  blaski i cienie. Biuletyn
Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 1994, nr 6, na podst.
C. O s ê k o w s k i, H. S z c z e g ó ³ a: Pogranicze polsko-niemieckie..., s. 131.
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cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej poszukiwano modelowego rozwi¹zania dla po³¹czenia programów INTERREG i PHARE CBC64.
Prezydium Euroregionu zleci³o opracowanie Koncepcji Rozwoju i Dzia³ania »Viadrina 2000« szefom obu biur Euroregionu, Pani Ruth Singer
i Panu Krzysztofowi Szyd³akowi, jak równie¿ polsko-niemieckiej grupie roboczej Projektmanagement. Taka decyzja mia³a na celu sprawdzenie i udokumentowanie potencja³u fachowego, jaki tkwi w Euroregionie. Przed³o¿ona Koncepcja Rozwoju i Dzia³ania... by³a wiêc wynikiem intensywnego dialogu i procesów mylowych w obrêbie Euroregionu. Szczególnie odnosi siê to do rozdzia³u 4, którego g³ówne za³o¿enia zosta³y wypracowane
i ustalone przez oko³o 70 polskich i niemieckich uczestników II Forum Planowania Przestrzennego i Rozwoju Komunalnego, jakie odby³o siê w dniach
23 marca 1999 roku w Glinie. Rozdzia³y 2 i 3 opieraj¹ siê w wiêkszoci
na projekcie planu regionalnego opracowanego przez Regionalne Biuro Planistyczne Oderland-Spree we wrzeniu 1998 roku.
Opracowywanie Koncepcji Rozwoju i Dzia³ania »Viadrina 2000« we
w³asnym zakresie z jednej strony zmobilizowa³o w znacznym stopniu
wewnêtrzny potencja³ Euroregionu Pro Europa Viadrina, z drugiej za
strony wskaza³o jego granice. Prace nad Koncepcj¹ Rozwoju i Dzia³ania »Viadrina 2000« rozpoczê³y siê w listopadzie 1998 roku, a zakoñczy³y w listopadzie 1999 roku. Cz³onkowie Euroregionu oraz ró¿nego rodzaju instytucje regionalne i pañstwowe  wszyscy s³u¿yli w wielu dziedzinach pomoc¹.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e nie tylko wskutek dzia³añ w ramach euroregionów, ale tak¿e wskutek tego, ¿e same gminy przygraniczne stosuj¹ wiele
dzia³añ marketingowych, s¹ to dzia³ania skierowane g³ównie na promocjê,
bêd¹c¹ przecie¿ tylko jedn¹ z czêci marketingu. Mo¿na wyliczyæ nastêpuj¹ce dzia³ania promocyjne gmin:
 organizowanie spotkañ informacyjnych/targów,
 opracowywanie informatorów/broszur/katalogów/materia³ów reklamuj¹cych gminê,
 tworzenie baz informacji dotycz¹cych cen, kosztów, op³at, norm itp.65
Problematyka w³aciwych dzia³añ marketingowych w stosunku do zagranicy jest zatem niezmiernie wa¿na w regionach przygranicznych, gdzie
kontakty te s¹ szczególnie czêste, regiony owe bowiem z racji swojego po³o¿enia postrzegane s¹ przez potencjalnych inwestorów jako atrakcyjne. Inwestowanie na tych terenach u³atwia operowanie po obu stronach granicy,
64
Materia³y dostêpne na stronie Euroregionu Pro Europa Viadrina w grudniu 2005 r.:
[http://www.viadrina.org.pl/koncepcja.php].
65
E. N o w i ñ s k a: Strategia rozwoju gmin..., s. 67.
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co jest szczególnie cenne z punktu widzenia kosztów, sprawnoci dzia³añ
czy tworzenia systemów sieciowych66.
W ca³kiem nowej sytuacji znalaz³y siê tereny pogranicza Polski po
przyst¹pieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku. Pe³ne
cz³onkostwo Polski pozwala korzystaæ z programów i funduszy strukturalnych na równi z pozosta³ymi cz³onkami Wspólnoty. W tej nowej sytuacji
na terenach pogranicza zachodniego, ale równie¿ pozosta³ych67 nale¿a³oby
rozpocz¹æ tworzenie odpowiednich strategii, które nazwa³bym strategiami europejskimi. Opieraæ siê one powinny w g³ównej mierze na wykorzystywaniu szansy, jak¹ daje mo¿liwoæ korzystania z funduszy
strukturalnych w celu zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego dziel¹cego
obszary polskie od pozosta³ych. W³adze lokalne i regionalne staj¹ wiêc
obecnie przed nowym wa¿nym zadaniem takiego planowania i budowania
strategii, w którym uwzglêdniaæ siê bêdzie nie tylko poprawê ekonomiczn¹
w wielu dziedzinach, ale równie¿, a mo¿e i przede wszystkim, spo³eczno-polityczn¹. Tworzone strategie winny opieraæ siê na spojrzeniu holistycznym, uwzglêdniaj¹cym perspektywê procesu integracji europejskiej. Bez
swoistego pryzmatu transgranicznego tereny pogranicza bêd¹ pozostawa³y nadal niezintegrowane i trudno bêdzie tam rozwi¹zywaæ czêsto
pojawiaj¹ce siê problemy wynikaj¹ce z peryferyjnoci tych obszarów. Kwestie ekologii, infrastruktury czy chocia¿by nawet gospodarcze czêsto nie
znaj¹ granic, zatem budowanie ró¿nych strategii odrêbnie po obu stronach jest po prostu nieporozumieniem. Tak d³ugo, jak istnieæ bêdzie mylenie w kategoriach nasze i wasze, trudno bêdzie mówiæ o faktycznych
efektach, jakie powinna przynosiæ integracja europejska. Prawd¹ jest,
¿e nale¿y chroniæ ró¿norodnoæ i odmiennoæ jako podstawê to¿samoci,
ale pamiêtaæ nale¿y tak¿e, ¿e przez wspólne dzia³ania (np. wspólne opracowywanie strategii na terenach transgranicznych), które s¹ ustalone
i wspó³graj¹ z sob¹, mo¿na osi¹gn¹æ wiêcej, a efekty staj¹ siê pe³niejsze
i trwalsze.
Dotychczasowa wspó³praca transgraniczna, choæ czasem taka niedoskona³a, stworzy³a solidne podstawy do tego, by w przysz³oci budowaæ
wspólne strategie na obszarach transgranicznych. W euroregionach powstawa³y i nadal powstaj¹ strategie rozwoju, które s¹ w³anie prób¹ takieM. C i e c h o c i ñ s k a: Obszary pogranicza w warunkach transformacji systemowej. W: Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej. Red. A. S a d o w s k i. Bia³ystok 1995, s. 46.
67
W szczególnej sytuacji znalaz³y siê pogranicze zachodnie i po³udniowe, które od
2004 r. sta³y siê pograniczem wewnêtrznym Unii Europejskiej. Pogranicze wschodnie
Polski, bêd¹c jednoczenie pograniczem zewnêtrznym ca³ej Unii, staje siê swego rodzaju pomostem z krajami na wschodzie i wydaje siê, ¿e przejmuje zadania, jakie
wczeniej mia³o do spe³nienia pogranicze polsko-niemieckie.
66
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go spojrzenia holistycznego. W jakim stopniu s¹ one skuteczne? Na tak¹
odpowied przyjdzie jeszcze trochê poczekaæ. Mo¿na jednak mieæ nadziejê,
w wietle dotychczasowych efektów wspó³pracy transgranicznej, ¿e strategie europejskie spe³ni¹ swoj¹ funkcjê spajaj¹c¹ i integruj¹c¹ kontynent
europejski.

Katarzyna Czornik

Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej
dla demokratyzacji pañstwa irackiego
w wietle strategii Stanów Zjednoczonych

Agresja Stanów Zjednoczonych na Irak, zapocz¹tkowana w dniu
19 marca 2003 roku i okrelana mianem trzeciej wojny w Zatoce Perskiej,
sta³a siê symbolem nowego porz¹dku na Bliskim Wschodzie w XXI wieku.
Amerykañska inwazja przeprowadzona bez mandatu Rady Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych, a poprzedzona silnym napiêciem i podzia³em wród cz³onków spo³ecznoci miêdzynarodowej, z jednej strony okaza³a siê bodcem do podejmowania prób demokratyzacji tego regionu, z drugiej za potwierdzi³a zachowawczoæ i specyfikê wiata arabskiego. Rozliczne i wszechstronne implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej maj¹ 
jak siê wydaje  nieodwracalny wp³yw na sytuacjê zarówno w skali pañstwowoci Iraku (prób demokratyzacji), regionu bliskowschodniego (sytuacji wewnêtrznej takich pañstw jak Iran, Syria, Liban, Libia, Egipt czy
Izrael oraz relacji miêdzy pañstwami tego obszaru, narastania nastrojów
antyamerykanizmu w regionie czy intensyfikacji dzia³añ radykalnych ugrupowañ islamskich terrorystów), jak i szerzej  w skali relacji miêdzynarodowych (impas w relacjach transatlantyckich, podzia³ i kryzys w Unii Europejskiej, os³abienie funkcjonowania i znaczenia Organizacji Narodów
Zjednoczonych w rozwi¹zywaniu oraz stabilizowaniu kryzysów oraz konfliktów lokalnych, obawa przed g³oszon¹ wojn¹ cywilizacji b¹d te¿ wojn¹ religijn¹, wzmo¿ona wrogoæ oraz podejrzliwoæ wobec muzu³manów mieszkaj¹cych w pañstwach zachodnich, granice amerykañskiej hegemonii w kszta³tuj¹cym siê ³adzie wiatowym, a tak¿e koncepcja wojny
prewencyjnej czy te¿ zakresu i pojemnoci treciowej pojêcia wojna z ter15*
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roryzmem  zw³aszcza jako uzasadnienie kolejnych interwencji o charakterze wyprzedzaj¹cym).
W niniejszym artykule zamierzam wyeksponowaæ jeden z aspektów
interwencji amerykañskiej w Iraku, mianowicie problem kszta³towania siê
nowej d e m o k r a t y c z n e j (d e m o k r a t y z u j ¹ c e j s i ê) pañstwowoci
irackiej oraz jej wp³ywu na sytuacjê w regionie Bliskiego Wschodu, w kontekcie miejsca, jakie przypisano Zatoce Perskiej w strategiach polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Stanów Zjednoczonych.
Odrodzenie i charakter pañstwa irackiego, jakie mia³y miejsce w pierwszych dekadach XX wieku, znajduj¹ absolutne odzwierciedlenie w s³owach: [...] szaleñstwo Churchilla, który chcia³ po³¹czyæ dwa szyby naftowe  Kirkuk i Mosul  w jednym pañstwie, ³¹cz¹c Arabów z Kurdami,
a sunnitów z szyitami niczym wodê z ogniem1. Pojawienie siê pañstwa
irackiego w tak odgórnie nakrelonym, przez ówczesne mocarstwa Francjê i Wielk¹ Brytaniê, kszta³cie i granicach2 sta³o siê obok konfliktu arabsko-¿ydowskiego jednym z zasadniczych czynników determinuj¹cych kszta³t
relacji wewn¹trzregionalnych i miêdzynarodowych w obszarze bliskowschodnim w drugiej po³owie XX i na pocz¹tku XXI stulecia. Implikacje
syndromu postosmañskiego, jak trafnie okrela wymienione wydarzenia
Wojciech Szymborski3, znalaz³y wyraz w wojnach, jakie od lat osiemdziesi¹tych XX wieku Irak toczy³ kolejno z Iranem (19801988), Kuwejtem
(aneksja dokonana przez Irak w sierpniu 1990 r.)4 oraz w konflikcie ze
Stanami Zjednoczonymi.
Irak, znajduj¹cy siê pod rz¹dami Saddama Husajna od 1979 roku, jako
rzeczywiste zagro¿enie dla pokoju i bezpieczeñstwa wiatowego oraz status quo na Bliskim Wschodzie zacz¹³ byæ postrzegany dopiero po agresji,
P. S a l i n g e r, E. L a u r e n t: Konflikt w Zatoce Perskiej. Tajne dokumenty. Kraków
1991, s. 15.
2
Zob. M.M. D z i e k a n: Historia Iraku. Warszawa 2002, s. 138149; H.A. J a m s h e e r: Powstanie pañstwa irackiego (19201924). Przegl¹d Orientalistyczny 1997,
nr 34, s. 141151; W. D o b r z y c k i: Historia stosunków miêdzynarodowych 1815
1945. Warszawa 2003, s. 531532; R. S t e f f o f: Saddam Husajn. Absolutny w³adca
Iraku. Prze³. M.M. D z i e k a n. Warszawa 2000, s. 3135.
3
W. S z y m b o r s k i: Zatoka Perska. Problemy stabilizacji. Bydgoszcz 1999, s. 31
32.
4
Zob. W. S z y m b o r s k i: Ewolucja konfliktów na Bliskim i rodkowym Wschodzie. Konflikt iracko-irañski. Warszawa 1990, s. 550; I d e m: Wojna w Zatoce Perskiej.
Sprawy Miêdzynarodowe 1991, nr 4, s. 3958; R. B i e l e c k i: Pustynna Burza. Warszawa 1991, s. 76147; B. I w a s i ó w - P a r d u s: Problemy Bliskiego i rodkowego
Wschodu w polityce zagranicznej republikañskiego Iraku (19581980). Warszawa 1990,
s. 112155; E a d e m: Geneza aneksji Kuwejtu a polityka Iraku w Zatoce Perskiej. Sprawy Miêdzynarodowe 1990, nr 12, s. 4962; R. S t e f f o f: Saddam Husajn..., s. 77101.
1
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jakiej dokona³ 2 sierpnia 1990 roku na Kuwejt. Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia w strategiach Waszyngtonu wyznaczano
Bagdadowi rolê skutecznej zapory dla teokratycznej Islamskiej Republiki
Iranu konsolidowanej przez ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego oraz g³oszonych przez przywódcê duchowego Irañczyków hase³ ekspansji rewolucji islamskiej w obszarze bliskowschodnim. Postrzegaj¹c Bagdad jako czynnik równowagi w regionie oraz wa¿ny rynek zbytu dla amerykañskich
towarów, przedstawiciele Bia³ego Domu, John Kelly czy April Glaspie 
wówczas ambasador USA w Iraku, wielokrotnie podkrelali i zapewniali
osobicie Saddama Husajna, ¿e to w³anie interesom USA s³u¿y kontynuowanie, a nawet poszerzenie stosunków z Irakiem, a administracja amerykañska nie zamierza zajmowaæ zdecydowanego stanowiska w arabsko-arabskich sporach5. W podpisanej 2 padziernika 1989 roku przez Georgea
Busha seniora dyrektywie nr 26 (NSD-26) potwierdzono znaczenie strategicznych interesów USA na Bliskim Wschodzie. W utrzymywaniu znormalizowanych stosunków z Irakiem upatrywano osi¹gniêcie trzech zasadniczych celów: przekonania Bagdadu do spowolnienia produkcji zbrojeñ
niekonwencjonalnych, mo¿liwoci odegrania przez USA konstruktywnej roli
w bliskowschodnim procesie pokojowym i partycypowania w gwarantowaniu bezpieczeñstwa w Zatoce Perskiej. Jak stwierdzano w NSD-26: Typowe relacje pomiêdzy USA a Irakiem powinny s³u¿yæ d³ugofalowym interesom i promowaæ stabilnoæ zarówno w rejonie Zatoki Perskiej, jak i na
Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone powinny zaproponowaæ system
bodców ekonomicznych i politycznych wobec Iraku, tak by sk³oniæ Irak
do umiarkowanego postêpowania i zarazem zwiêkszyæ nasze wp³ywy
w Iraku6.
Przes³ank¹ do dokonania modyfikacji amerykañskiej strategii w Zatoce Perskiej, przesilenia w akceptacji dla dyktatorskiej polityki Saddama
Husajna (wraz z jednoczesnym utrzymaniem go jako przywódcy pañstwa
irackiego) i wprowadzenia Pax Americana (American Leadership) w tym
obszarze okaza³a siê inwazja Iraku na Kuwejt7. Przywrócenie i utrzyma5
A. B a r a m: U.S. Input into Iraqi Decisionmaking, 19881990. In: The Middle
East and the United States. A Historical and Political Reassessment. Ed. D.W. L e s c h.
Colorado 2003, s. 346349; P. S a l i n g e r, E. L a u r e n t: Konflikt w Zatoce Perskiej...,
s. 4458; M. L e  n i e w s k i: Pustynna Burza. Wojna w Zatoce Perskiej 19901991.
W: Zarys dziejów Afryki i Azji 18691996. Historia konfliktów. Red. A. B a r t n i c ki.
Warszawa 1998, s. 455; U.S., CIA, Iraqs National Security Goal [http://www.gwu.edu/
~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB80/wmd02.pdf. December 1988].
6
A. B a r a m: U.S. Input into Iraqi..., s. 331332.
7
Zob. Ch. L a y n e: Why the Gulf War Was Not in the National Interest. Atlantic
Monthly 1991 July [http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/layne.htm]; W. S z y m b o r s k i: Zatoka Perska..., s. 3063; G. B u s h, B. S c o w c r o f t: wiat przekszta³cony. Prze³.
J.J. G ó r s k i. Warszawa 2000, s. 311505.
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nie status quo ante bellum przez miêdzynarodow¹ koalicjê antyirack¹ pod
przywództwem Stanów Zjednoczonych stworzy³o potrzebê wprowadzenia
nowej jakoci w relacjach wewn¹trzregionalnych8. Pierwszym symptomem
zmian sta³a siê strategia dual containment (podwójnego powstrzymywania Iraku i Iranu, wraz z jednoczesnym permanentnym umacnianiem silnej pozycji Izraela w regionie), zaproponowana 18 maja 1993 roku przez
Martina Indyka  by³ego ambasadora USA w Izraelu9. Pod koniec padziernika 1998 roku Kongres USA uchwali³ Iraq Liberation Act of 1998,
ustalaj¹cy program pomocy finansowej dla irackiej demokratycznej opozycji, upowa¿niaj¹c prezydenta Billa Clintona do przeznaczenia na ten cel
97 mln dol10. W tym samym roku w USA powo³ano Komisjê Rumsfelda,
w której raporcie Irak zosta³ wymieniony jako kraj, mog¹cy w ci¹gu kilku
lat okazaæ siê realnym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa USA, zdolnym do
zaatakowania terytorium Stanów Zjednoczonych pociskami rakietowymi
(uzbrojonymi w broñ masowego ra¿enia). Wraz z takimi pañstwami, jak
Iran, Korea Pó³nocna, Libia, Afganistan, Syria, Sudan czy Kuba, Irak zosta³ okrelony mianem rogue state  pañstwa hultajskiego stanowi¹cego
najpowa¿niejsze zagro¿enie, zarówno dla globalnej stabilizacji, jak i bezpieczeñstwa Ameryki, jej sojuszników oraz wojsk amerykañskich rozmieszczonych w ró¿nych czêciach globu11. Wskazane czynniki, jak równie¿ narastaj¹ce w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku napiêcia na linii Waszyngton  Bagdad, brak mo¿liwoci osi¹gniêcia konsensu w trójstronnych relacjach USA  Irak  Rada Bezpieczeñstwa, a tak¿e potêguj¹cy siê unilateralizm w polityki zagranicznej Bia³ego Domu, osi¹gnê³y apogeum pod koniec
1998 roku, gdy USA i Wielka Brytania, pomimo nieprzychylnego stanowiZbigniew Brzeziñski amerykañsk¹ dominacjê w Zatoce ocenia³ wówczas nastêpuj¹co: [...] pozostanie raczej powierzchowna [...], g³ównie ze wzglêdu na brak spajaj¹cych wiêzów, wspólnych wartoci czy kultury politycznej albo religii miêdzy Ameryk¹
a jej arabsk¹ klientel¹. Podstaw¹ amerykañskiej dominacji s¹ przede wszystkim sojusze z lokalnymi rz¹dami, które nierzadko opieraj¹ siê na skorumpowanej i nieprzyzwoicie bogatej klasie panuj¹cej, coraz bardziej zagro¿onej utrat¹ kontaktu z w³asnym
spo³eczeñstwem. Z. B r z e z i ñ s k i: Bez³ad. Polityka wiatowa u progu XXI wieku. Warszawa 1994, s. 140.
9
G. S i c k: The United States In the Persian Gulf. From Twin Pillars to Dual Containment. In: The Middle East and the United States..., s. 291307.
10
Public Law 105-338-OCT.31, 1998: Iraq Liberation Act of 1998 [http://news.findlaw.com/hdocs/docs/iraq/libact103198.pdf].
11
Warto zwróciæ uwagê na to, i¿ amerykañska sekretarz stanu Madeleine Allbright zamiast powszechnie u¿ywanego od 1993 r. okrelenia rogue states u¿ywa³a
states of concern; zob.: N. C h o m s k y: U.S. Policy, Rogue States. The concept rogue
state is highly nuanced. The U.S. does not fall into the category despite its terrorist attacks
against Cuba for close to 40 years. [http://www.zmag.org/chomsky/articles/z9804rogue.html]; Rocznik Strategiczny 2000/2001, Warszawa 2001, s. 300302.
8
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ska Rosji, Francji oraz Chiñskiej Republiki Ludowej (ChRL), przyst¹pi³y
do militarnej interwencji wobec Iraku (1619 grudnia 1998 r.), okrelonej
mianem Pustynny lis12. Decyzja o nalotach, podjêta bez mandatu Rady
Bezpieczeñstwa NZ, stanowi³a swoiste zwieñczenie polityki Billa Clintona
wobec pañstwa Saddama Husajna.
Po objêciu urzêdu prezydenta przez Georgea W. Busha strategia USA
wobec Iraku uleg³a zdecydowanemu przewartociowaniu. Mimo ¿e jeszcze
w trakcie kampanii wyborczej kandydat Republikanów wskazywa³ na koniecznoæ korekty dotychczasowej polityki wobec Iraku ca³ego Bliskiego
Wschodu, jedn¹ z pierwszych jego decyzji okaza³y siê naloty na irackie
instalacje wojskowe (16 lutego 2001 r.) oraz rozpoczêcie starañ o zwiêkszenie miêdzynarodowego poparcia dla sankcji wobec Iraku jako jednego
z pañstw hultajskich13. Rzeczywist¹ za cezur¹ czasow¹ dla amerykañskiej strategii polityki zagranicznej, a szczególnie miejsca, jakie przewidziano w niej dla Bliskiego Wschodu, w tym dla regionu Zatoki Perskiej,
sta³y siê ataki islamskich terrorystów na World Trade Center w Nowym
Jorku oraz Pentagon, dokonane 11 wrzenia 2001 roku14. Jak podkrelaj¹
Ivo Daalder i James Lindsay, gdyby terroryci nie zaatakowali Ameryki
w dniu 11 wrzenia, Irak prawdopodobnie pozosta³by spraw¹ o drugorzêdnym znaczeniu dla amerykañskiej polityki zagranicznej. Zbigniew Brzeziñski stwierdza z kolei, i¿ w³anie amerykañskie zaanga¿owanie na Bliskim Wschodzie sta³o siê niew¹tpliwie g³ównym powodem aktów terrorystycznych wymierzonych przeciwko Stanom Zjednoczonym15.
Implikacj¹ wydarzeñ z 11 wrzenia 2001 roku okaza³o siê bezprecedensowe przeorientowanie wród dotychczasowych priorytetów w doktrynie Waszyngtonu, a conditio sine qua non strategii sta³y siê: walka z terroryzmem w skali globalnej, wskazanie uderzeñ wyprzedzaj¹cych (wojny
prewencyjnej) jako instrumentu polityki zagranicznej USA oraz renacjo12
Zob. G. C o r m: Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 19562003. Prze³.
E. C y l w i k, R. S t r y j e w s k i. Warszawa 2003, s. 422427; J. K u k u ³ k a: Historia
wspó³czesna stosunków miêdzynarodowych 19452000. Warszawa 2001, s. 802807.
13
G.W. Bush jako rouge states wskazywa³ przede wszystkim: Koreê Pó³nocn¹, Iran,
Libiê oraz Irak. Rouge States of America.Why Bush Leeds the Bad guys. The Guardian
March 12, 2001, (Leader Monday) [http://www.guardian.co.uk/leaders/story 0,3604,
450206,00.html].
14
Warto podkreliæ, ¿e przed zamachami Bush sygnalizowa³ koniecznoæ utrzymania dystansu wobec problemów bliskowschodnich, zw³aszcza konfliktu arabsko-palestyñskiego. Zamachy terrorystyczne wymusi³y zmianê amerykañskiej strategii na rzecz
coraz wiêkszego zaanga¿owania w regionie. Y.Y. H a d d a d: Islamist Perceptions of
U. S. Policy in the Middle East. In: The Middle East and the United States.., s. 483486.
15
I.H. D a a l d e r, J.M. L i n d s a y: Ameryka bez ograniczeñ. Rewolucja Busha
w polityce zagranicznej. Prze³. A. N i e d z i e l s k i. Warszawa 2005, s. 56; Z. B r z e z i ñ s k i: Wybór. Dominacja czy przywództwo. Prze³. B. P i e t r z y k. Kraków 2004, s. 50.
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nalizacja polityki zagranicznej, pog³êbienie tendencji unilateralnych i militarnych w relacjach z innymi uczestnikami stosunków miêdzynarodowych. Jak stwierdza³ George W. Bush w przemówieniu z 20 wrzenia 2001
roku skierowanym do obu izb Kongresu: Dzisiaj jestemy krajem, który
uwiadomi³ sobie niebezpieczeñstwo i wystêpuje w obronie wolnoci. Nasz
ból zmieni³ siê w z³oæ, a z³oæ w stanowczoæ. [...] Ka¿dy naród, w ka¿dym
regionie wiata, musi teraz podj¹æ decyzjê. Albo jestecie z nami, albo
z terrorystami. [...] Od dzisiaj, ka¿dy naród czy pañstwo daj¹cy schronienie albo wspieraj¹cy terroryzm, bêdzie uznany przez Stany Zjednoczone
jako wrogi re¿im. [...] Amerykanie nie powinni oczekiwaæ jednej bitwy, ale
d³ugiej kampanii, jakiej prawdopodobnie nigdy nie widzieli16.
Jednym z g³ównych celów nowej strategii USA sta³a siê wiêc likwidacja róde³ terroryzmu oraz walka z jego miêdzynarodowym wymiarem
i fundamentalizmem islamskim, bezporednio zagra¿aj¹cymi bezpieczeñstwu Stanów Zjednoczonych. W orêdziu o stanie pañstwa wyg³oszonym
29 stycznia 2002 roku prezydent Bush wskaza³ trzy kraje, które szczególnie mia³y zagra¿aæ miêdzynarodowemu pokojowi oraz bezpieczeñstwu demokratycznych pañstw. Uto¿samienie Iraku, Iranu oraz Korei Pó³nocnej
z osi¹ z³a (axis of evil), jak równie¿ oskar¿enie tych pañstw o prowadzenie
prac nad broni¹ masowego ra¿enia by³o ju¿ wówczas wyranym sygna³em, i¿ wojna z miêdzynarodowym terroryzmem bêdzie toczyæ siê na wielu
frontach, nie tylko w Afganistanie, a kolejnym celem USA stanie siê re¿im
Saddama Husajna17.
Oskar¿enie Bagdadu o prowadzenie prac nad broni¹ masowej zag³ady
oraz wspó³dzia³anie z Al Kaid¹, a w konsekwencji d¹¿enie do rozbrojenia
Iraku, a tak¿e pozbawienie w³adzy irackiego dyktatora (jak oficjalnie podAddress to a Joint Session of Congress and the American People. United States Capitol Washington D.C. [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.
html].
17
W przypadku Iraku uzasadnienie Busha dla umieszczenia tego pañstwa na osi
z³a brzmia³o: Irak kontynuuje i popisuje siê wrogim nastawieniem wobec Ameryki
oraz wspiera terroryzm. Re¿im iracki pracowa³ nad broni¹ nuklearn¹ przez ponad
dekadê. To re¿im, który ju¿ u¿y³ gazów truj¹cych, by zamordowaæ swoich obywateli [...].
To re¿im, który zgodzi³ siê na miêdzynarodowych inspektorów, po czym ich wyrzuci³. To
re¿im, który ma co do ukrycia przed cywilizowanym wiatem. Kampania antyterrorystyczna w Afganistanie, maj¹ca doprowadziæ do likwidacji Al Kaidy, rozpoczê³a siê
za ju¿ w padzierniku 2001 r. (operacja Enduring Freedom), zob.: B. W o o d w a r d:
Wojna Busha. Prze³. W. J e ¿ e w s k i. Warszawa 2003; P. S c r a t o n: W imiê wojny
sprawiedliwej. W: 11 wrzenia. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów.
Red. P. S c r a t o n. Warszawa 2003, s. 263280; President Delivers State of the Union
Address [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html]; President Bush Delivers Graduation Speech at West Point [http://www.whitehouse.gov/news/
releases/2002/06/20020629-3.html].
16
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krelano: w trosce o zapewnienie podstawowych wolnoci i praw Irakijczykom), kwestie te sta³y siê problemem o znaczeniu priorytetowym w okresie pierwszej kadencji Georgea W. Busha. Stosunek USA do Iraku mia³
charakter atawizmu odziedziczonego po Georgeu Bushu seniorze18. Prezydent USA ju¿ od kwietnia 2002 roku zapowiada³ zmianê w³adzy w Iraku,
ekipa rz¹dz¹ca przygotowywa³a tajne plany wojny z re¿imem Husajna, od
czerwca za amerykañska administracja dawa³a coraz wyraniejsze sygna³y
mo¿liwoci podjêcia akcji zbrojnej o charakterze prewencyjnym przeciwko
Bagdadowi. Potwierdzeniem przygotowañ do wojny oraz dzia³añ na rzecz
pozyskania sojuszników, na kolejnym froncie walki z terroryzmem, sta³y
siê: rozpoczêcie przerzucania amerykañskich wojsk w region Zatoki Perskiej, omiodniowa podró¿ wiceprezydenta USA Dicka Cheneya po jedenastu bliskowschodnich stolicach (w marcu 2002 r.) oraz podjêcie przygotowañ na rzecz o¿ywienia proamerykañskiej irackiej opozycji, a w konsekwencji  umo¿liwienia jej przejêcia w³adzy w wyzwolonym Iraku19.
Podejmuj¹c próbê wskazania zasadniczych celów (zarówno wyranie
artyku³owanych przez amerykañski establishment, jak i ukrytych), jakie
przywieca³y polityce neokonserwatystów wobec Bagdadu, nale¿y stwierdziæ, i¿ zasadnicz¹ przes³ank¹ dokonania przez Waszyngton (nawet si³owego) przeorientowania wartoci, kierunków i celów irackiego re¿imu by³o
niew¹tpliwie d¹¿enie do zmiany sytuacji geostrategicznej w regionie bliskowschodnim20. Dostrzegaj¹c mo¿liwoæ zmiany ustroju Iraku, amerykañska administracja upatrywa³a powstania na Bliskim Wschodzie sojuszniczego wzglêdem USA, arabskiego pañstwa o charakterze demokratycznym.
Demokratyzacja Iraku w krêgach amerykañskiego establishmentu wydawa³a siê imperatywna z kilku powodów. Po pierwsze, demokratyczny Irak
móg³by stanowiæ przeciwwagê dla pañstw wspieraj¹cych terroryzm  Iranu, Syrii, Libii, Jemenu. Po wtóre, w nastêpstwie wydarzeñ z 11 wrzenia
Rocznik Strategiczny 2001/2002. Warszawa 2002, s. 81.
Z inicjatywy Bia³ego Domu pod koniec marca 2002 r. zorganizowano pod Waszyngtonem spotkanie ponad 200 osób wywodz¹cych siê z ró¿nych irackich ugrupowañ
opozycyjnych. Równie¿ 9 sierpnia kilkudziesiêciu przedstawicieli irackiej opozycji wys³ucha³o w Departamencie Stanu przemówienia D. Cheneya na temat sytuacji bliskowschodniej. B. W o o d w a r d: Plan ataku. Prze³. W. J e ¿ e w s k i. Warszawa 2004,
s. 100119; E. L a u r e n t: Wojna w Iraku. Ukryte motywy konfliktu. Prze³. J. K i e r u l.
Warszawa 2003, s. 151157; P. D u r y s, P. P a c h o l s k i: Broñ masowego ra¿enia w Iraku. Ocena i ewolucja zagro¿enia. Warszawa 2002, s. 25.
20
Timothy G. Ash wskazuj¹c argumenty za interwencj¹, stwierdza, i¿ wojna jako
katalizator demokratycznych przemian w regionie mog³aby doprowadziæ do powstania
Irackich Niemiec Zachodnich, które sta³yby siê wzorem dla Iranu i Arabii Saudyjskiej. Rozprzestrzeniaj¹ca siê na Bliskim Wschodzie wolnoæ, podobnie jak demokratyzacja Europy Wschodniej, doprowadzi³aby do przezwyciê¿enia podzia³ów w tej czêci
wiata. Zob. T.G. A s h: Iæ na tê wojnê? Gazeta Wyborcza z 7 lutego 2003.
18
19
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2001 roku zaognienia stosunków z Arabi¹ Saudyjsk¹21  dotychczasowym
arabskim popleczniku Bia³ego Domu na Bliskim Wschodzie  pozyskanie
przez USA nowego sojusznika w regionie sta³o siê koniecznoci¹. Po trzecie, Irak, jako demokratyczny kraj o dogodnym geopolitycznym po³o¿eniu,
stanowi³by obok pañstw o niewielkich rozmiarach, jak Katar, Kuwejt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Oman kolejny punkt strategiczny
w tym obszarze sprzymierzony z Waszyngtonem22. W koñcu, wród zwolenników zbrojnej interwencji dominowa³a wizja Iraku jako modelowej demokracji (dostosowanej do warunków bliskowschodnich), która zapocz¹tkuje demokratyczn¹ rewolucjê w ca³ym regionie, USA za stan¹ siê spiritus movens nowego liberalno-demokratycznego porz¹dku w tej czêci wiata. Wyzwolony, laicki Irak, w nowym wymiarze zosta³by ukszta³towany
jako pañstwo prawa, w którym stopniowo zbudowano by wiadome swoich
praw oraz czynnie uczestnicz¹ce w ¿yciu politycznym i spo³ecznym spo³eczeñstwo obywatelskie. Bagdad sta³by siê przyk³adem dla innych re¿imów
i monarchii absolutnych, które zaczê³yby upadaæ, gdy¿ uwiadomiona
w nich spo³ecznoæ, pod¹¿aj¹c za przyk³adem Irakijczyków, zaczê³aby domagaæ siê nale¿nych jej praw. Na mocy jednej irackiej rewolucji ca³y wiat
arabski pod¹¿y³by w tym samym kierunku  wolnoci, demokracji, liberalizmu23. Jak stwierdzi³ George W. Bush, przemawiaj¹c 26 lutego 2003 roku
21
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ implikacj¹ zamachów z 11 wrzenia 2001 r. sta³o siê przewartociowanie w relacjach dwustronnych pomiêdzy USA a pañstwami Bliskiego Wschodu, zw³aszcza Arabi¹ Saudyjsk¹. Na kszta³towane przez kilkadziesi¹t lat, poprawne
stosunki amerykañsko-saudyjskie, oparte na powi¹zaniach naftowo-wojskowych, niewymownie wp³yn¹³ fakt, i¿ 15 z 19 terrorystów, którzy zaatakowali 11 wrzenia 2001 r.
Word Trade Center, pochodzi³o z Arabii Saudyjskiej. Laurent Murawiec, badacz Rand
Corporation, podczas jednego z posiedzeñ Demence Policy Bard stwierdza³: Arabia
Saudyjska popiera naszych wrogów i atakuje naszych sojuszników [...]. Jest j¹drem
z³a, najbardziej niebezpiecznym przeciwnikiem na Bliskim Wschodzie. Zob. S. M a r c h a n d: Arabia Saudyjska. Zagro¿enie. Prze³. R. S t r y j e w s k i. Warszawa 2004,
s. 1321; E. L a u r e n t: Wojna w Iraku..., s. 76102; F.G. G a u s e III: From Over the
Horizon to Into the Backyard. The U.S.  Saudi Relationship and the Gulf War. In: The
Middle East and the United States..., s. 357370.
22
Gdy saudyjski ksi¹¿ê Abdullah odmówi³ udostêpnienia terytorium Arabii Saudyjskiej jako bazy wojskowej w przypadku wojny z Irakiem, pod koniec marca 2002 r.
USA rozpoczê³y przenoszenie si³ wojskowych z okolic Rijadu do Kataru (bazy al-Udajd),
gdzie zlokalizowane zosta³o centrum dowodzenia amerykañskich si³ zbrojnych dla regionu bliskowschodniego, tak zwane Dowództwo Centralne (CENTCOM). W kwietniu
2003 r. Amerykanie opucili bazy wojskowe w Arabii Saudyjskiej  S. M a r c h a n d:
Arabia Saudyjska..., s. 263267.
23
W¹tpliwoci co do deklarowanych celów i realnych szans ich powodzenia wyra¿a
Tzvetan Todorov, wskazuj¹c, i¿ nie jest pewne, czy niesiona przez USA wolnoæ zapewni
poparcie USA w tych pañstwach. Narody mog¹ce swobodnie wyra¿aæ swoje przekonania, wartoci, nie musz¹ podzielaæ wizji wiata USA. Polityka tych pañstw mo¿e byæ
mniej amerykañska ni¿ prowadzona przez re¿im silnego proamerykañskiego przywód-
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w American Enterprise Institute: Obecny Irak pokazuje potêgê tyranii, by
rozprzestrzeniaæ niezgodê i przemoc na Bliskim Wschodzie. Wyzwolony Irak
mo¿e pokazaæ potêgê wolnoci, tak by odmieniæ ten region poprzez wniesienie nadziei i postêpu w ¿ycie milionów. Ameryka zainteresowana jest bezpieczeñstwem i Ameryka wierzy w wolnoæ, oboje prowadz¹ w tym samym
kierunku: do wolnego i pokojowego Iraku24. Dla czêci amerykañskiego
establishmentu podzielaj¹cego neokonserwatywn¹ lub, jak okrela to Robert Kagan, realistyczno-nacjonalistyczn¹ wizjê wiata (uniwersalistycznego nacjonalizmu Ameryki) Georgea W. Busha25 element demokratyzowania Bliskiego Wschodu mia³ stanowiæ etap ku skuteczniejszemu zapewnianiu bezpieczeñstwa Stanów Zjednoczonych. Pogl¹d ten podziela³ miêdzy innymi Zbigniew Brzeziñski, pisz¹c: Ameryka bêdzie bardziej nara¿ona na atak, gdy zagro¿ona bêdzie demokracja na wiecie, demokracja na
wiecie za bêdzie zagro¿ona, je¿eli Ameryka da siê zastraszyæ26. Mo¿na
równie¿ stwierdziæ, jak to czyni Tzvetan Todorov, identyfikuj¹cy otoczenie
prezydenta USA z neofundamentalistami, i¿ podejmowane przez Busha
decyzje wyra¿a³y d¹¿enie do narzucenia wiatu Dobra Absolutnego, które
zosta³o w tym przypadku uto¿samione z liberaln¹ demokracj¹27.
Proces demokratyzacji Iraku republikañska administracja postrzega³a
równie¿ przez pryzmat u³atwienia izraelsko-palestyñskiego procesu pokojowego. W tym kontekcie dosyæ wyranie artyku³owano tezê, i¿ droga do
Jerozolimy prowadzi przez Bagdad. Jak podkrela³ George W. Bush, sukces w Iraku móg³by rozpocz¹æ nowy etap w bliskowschodnim procesie pokojowym, zapocz¹tkowaæ demokratyzacjê pañstwa palestyñskiego, które
sta³oby siê wówczas wiarygodn¹ stron¹ do rozmów dla Izraela. Zwolennicy
cy. Jeszcze dalej posuwa siê w swoich rozwa¿aniach Georges Corm stwierdzaj¹c: Bardziej demokratyczne, a w konsekwencji bardziej solidarne pañstwa arabskie, wolne od
obaw o swoj¹ jednoæ, bêd¹ lepszym interlokutorem w rozmowach pokojowych ni¿ zamkniête w sobie pañstewka rz¹dzone przez niepewne swego jutra rz¹dy. Stan¹ siê
z pewnoci¹ partnerem o wiele bardziej wymagaj¹cym w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Izraela, jako ¿e w koñcu arabscy politycy bêd¹ zmuszeni rozliczaæ siê ze swych
dzia³añ przed w³asn¹ opini¹ publiczn¹. Najprawdopodobniej z tego w³anie wzglêdu
Stany Zjednoczone nigdy nie by³y zainteresowane demokratyzacj¹ wiata arabskiego.
G. C o r m: Bliski Wschód w ogniu..., s. 517; T. T o d o r o v: Nowy wiatowy nie³ad. Refleksje Europejczyka. Prze³. E. C y l w i k. Warszawa 2004, s. 2133; I.H. D a a l d e r,
J.M. L i n d s a y: Ameryka bez ograniczeñ..., s. 212215.
24
President George W. Bush Speaks at AEIs Annual Dinner, 26th February 2003
[http://www.aei.org/publications/pubID.16197,filter.all/pub_detail.asp]; E. L a u r e n t:
Wojna w Iraku..., s. 31.
25
R. K a g a n: Potêga i Raj Ameryka i Europa w nowym porz¹dku wiata. Prze³.
W. T u r o p o l s k i. Warszawa 2003, s. 90, 98.
26
Z. B r z e z i ñ s k i: Wybór..., s. 44.
27
T. T o d o r o v: Nowy wiatowy nie³ad..., s. 38.
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interwencji w Iraku wysuwali argument, i¿ nowa bliskowschodnia rzeczywistoæ wymusi na przywódcach pañstw dotychczas wspieraj¹cych radykalne ugrupowania terrorystyczne i fundamentalistyczne w tym regionie,
zaprzestanie takich dzia³añ. Przez pryzmat zmian w Bagdadzie Waszyngton postrzega³ likwidacjê róde³ terroryzmu i wsparcia finansowego udzielanego radykalnym ugrupowaniom palestyñskim (zw³aszcza Hamasowi),
tym bardziej, ¿e Saddam Husajn wyp³aca³ odszkodowania rodzinom palestyñskich zamachowców-samobójców. W dokonaniu zmian we w³adzach
palestyñskich (nale¿y zaznaczyæ, i¿ wówczas Stany Zjednoczone bardzo
wyranie stawia³y jako warunek postêpu w rozmowach pokojowych rezygnacjê przywódcy Autonomii Palestyñskiej Jasera Arafata  oskar¿anego
przez amerykañsk¹ administracjê o powi¹zania z terroryzmem 
z pe³nionych funkcji) upatrywa³ ogromn¹ szansê na wdro¿enie planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu okrelanego mianem mapy drogowej, której autorami by³ kwartet bliskowschodni: ONZ, Unia Europejska, USA
oraz Rosja, a która z powodu trwaj¹cego impasu w palestyñsko-izraelskich
rozmowach nie mia³a  jak s¹dzono  ¿adnych szans na realizacjê (terminarz mapy drogowej obejmowa³ trzy zasadnicze etapy w latach 2002
2005, zwieñczeniem za wysi³ków kwartetu bliskowschodniego w ramach
tego planu mia³o byæ wypracowanie trwa³ego pokoju w relacjach izraelsko-palestyñskich oraz powstanie do 2005 roku demokratycznego i pokojowo
ustosunkowanego pañstwa palestyñskiego)28. Jak podkrelano, Irak, jako
pañstwo umiarkowane, móg³by odgrywaæ g³ówn¹ rolê w rozwi¹zaniu konfliktu bliskowschodniego, sta³by siê odpowiedzialnym partnerem dla pomys³odawców mapy drogowej we wdro¿eniu planów pokojowych oraz
w utrzymaniu status quo w regionie. Obecnoæ si³ koalicyjnych w Iraku
pomog³aby przewartociowaæ oblicze Bliskiego Wschodu, w przypadku Izraela za przyczyni³aby siê do wzmocnienia i ustabilizowania jego pozycji
w regionie, jak równie¿ wyra¿a³aby gotowoæ do permanentnej obrony interesów Izraela na Bliskim Wschodzie29.
Równie czêsto wymienianym czynnikiem, zarówno przez zwolenników,
jak i przeciwników zbrojnej konfrontacji z Bagdadem, który mia³by niejako
determinowaæ strategiê Bia³ego Domu wobec Bagdadu, by³o d¹¿enie do
zapewnienia USA stabilnoci gospodarczej, a co za tym idzie  wiêkszej
przewidywalnoci w sektorze energetycznym. W tym kontekcie wskazyF. N e u g a r t: Die Zeit drängt. Was das Quartett die Roadmap retten kann. Internationale Politik 2003, Nr. 10, s. 1012; E.W. S a i d: Die Wiederspenstigen Zähmung.
Wie die Palästinenser befriedet werden sollen. Internationale Politik 2003, Nr. 10,
s. 3946.
29
President Discusses Roadmap for Peace in the Middle East [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030314-4.html]; President Reiterates Path for Peace
in Middle East [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020626.html].
28
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wano na Irak, który posiada³ drugie co do wielkoci (po Arabii Saudyjskiej)
zasoby ropy naftowej30. Irak z jednej strony ograniczony od czasu agresji
na Kuwejt embargiem oraz programem Ropa za ¿ywnoæ31, z drugiej 
znajduj¹cy siê pod rz¹dami antyamerykañsko ustosunkowanego Saddama Husajna, nie móg³ byæ po¿¹danym partnerem gospodarczym dla Waszyngtonu ani tym bardziej stanowiæ poszukiwanej od 11 wrzenia 2001
roku bezpiecznej alternatywy dla ropy saudyjskiej. Motyw energetyczny
agresji USA na Irak budzi³ najwiêcej kontrowersji wród cz³onków spo³ecznoci miêdzynarodowej. Z jednej strony, w interwencji w Zatoce Perskiej
dostrzegano chêæ automatycznego przejêcia przez USA kontroli nad zniesieniem embarga na³o¿onego na Irak, zwierzchnictwa nad irackimi zasobami i wydobyciem ropy oraz czerpaniem zysków przez amerykañskie spó³ki
naftowe i zapewnieniem amerykañskim producentom nowych rynków zbytu (w tym kontekcie wysuwano równie¿ argumenty, i¿ George Bush junior pragnie uzyskaæ pewne poracie lobby naftowego w USA, dokoñczyæ
kampaniê irack¹ rozpoczêt¹ przez swojego ojca oraz zapewniæ sobie reelekcjê)32. Jednak¿e, jak sygnalizuj¹ Emanuel Todd czy Ahmad Sadeghi,
obawa przed utrat¹ zagranicznych róde³ ropy w najmniejszym stopniu
mo¿e t³umaczyæ szczególne zainteresowanie USA Bliskim Wschodem. Po³owa importowanej przez USA ropy pochodzi z tak zwanego Nowego wiata
 Meksyku, Kanady oraz Wenezueli, co oznacza, ¿e prawie 70% amerykañskich potrzeb pokrywa ropa pochodz¹ca z pó³kuli zachodniej. Import
ropy naftowej z pañstw Zatoki Perskiej stanowi 18% amerykañskiego zapotrzebowania na ten surowiec. Niemniej jednak, obecnoæ USA w tym
obszarze, d¹¿enie do jego kontroli  wszystko to stanowi wa¿ny element
strategii Waszyngtonu.
Wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu kontrolê róde³ energii na Bliskim
Wschodzie s¹ determinowane chêci¹ nadzorowania bezpieczeñstwa energetycznego wiata  zw³aszcza Europy, Japonii i Chin (a nie samych StaWed³ug danych The Econimist z 2003 r. wród 15 najwiêkszych producentów
bary³ek ropy dziennie cztery pierwsze miejsca zajmuj¹ kolejno: Arabia Saudyjska (9145
tys. bary³ek), USA (7745 tys. bary³ek), Rosja (6535 tys. bary³ek) oraz Iran (3770 tys.
bary³ek). Irak zajmowa³ 11. pozycjê (2625 tys. bary³ek). Nale¿y jednoczenie zaznaczyæ, i¿ USA zajmuj¹ pierwsze miejsce wród najwiêkszych konsumentów ropy naftowej na wiecie. Jak wynika z danych statystycznych, dzienne zu¿ycie ropy w USA to
18 745 tys. bary³ek. Dopiero na 15. miejscu plasuje siê pierwszy z krajów arabskich 
Arabia Saudyjska (1335 tys. bary³ek); wiat w liczbach 2003, The Economist. Warszawa 2003, s. 51.
31
Zob. Office of the Iraq Programme Oil for food [http://www.un.org/Depts/oip/
background/index.html].
32
T. T o d o r o v: Nowy wiatowy nie³ad..., s. 38; E. L a u r e n t: Wojna w Iraku...,
s. 138; W. G a d o m s k i: Wojna z Saddamem: spacerek, czysty zysk, przera¿aj¹ce wizje.
Gazeta Wyborcza z 31 stycznia 2003; Z. B r z e z i ñ s k i: Wybór..., s. 84, 89.
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nów Zjednoczonych). Dlatego kontrolowanie irackiej ropy naftowej i innych zasobów ropy, stanowi raczej postrzeganie ropy jako si³y i klucza do
globalnej hegemonii i dominacji ni¿ jako ropy jako paliwa33. USA d¹¿¹ wiêc
porednio do zachowania i wywierania znacz¹cego nacisku na potêgi gospodarcze wiata, kontynent europejski oraz Japoniê, gdzie deficyt surowców energetycznych zak³óci³by prawid³owe funkcjonowanie gospodarki
i wywo³a³ powa¿ny kryzys, maj¹cy szerokie implikacje miêdzynarodowe34.
Jak pisze Todd: Celem Stanów Zjednoczonych nie jest ju¿ obrona porz¹dku liberalno-demokratycznego, który powoli znika w samej Ameryce. Spraw¹ nadrzêdn¹ staje siê zaopatrzenie w ró¿norodne dobra i kapita³, najwa¿niejszym celem jest obecnie polityczna kontrola wiatowych zasobów.
[...] Stany Zjednoczone musz¹ znaleæ jakie rzeczywiste lub fikcyjne rozwi¹zanie niepokoj¹cego je problemu niesamowystarczalnoci gospodarczej,
musz¹ pozostaæ przynajmniej symbolicznie, w centrum wiata i w tym celu
wyre¿yserowaæ sw¹ »potêgê« (wszechmoc)35.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Bia³y Dom, mimo to, ¿e po 11 wrzenia 2001 roku
oscylowa³ wokó³ silnie unilateralnych tendencji w polityce zagranicznej,
w przypadku Iraku pocz¹tkowo przejawia³ sk³onnoci multilateralne. George W. Bush usilnie zabiega³ o zbudowanie antyirackiej koalicji miêdzynarodowej, jak¹ uda³o siê stworzyæ jego ojcu na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Niemniej jednak, dyplomacja USA ponios³a
w tym przypadku ogromn¹ pora¿kê. Przyczyny takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ na co najmniej dwóch p³aszczyznach: w os³abieniu poczucia
wspó³czucia i solidarnoci z Ameryk¹ (zarówno pañstw, jak i spo³eczeñstw),
jakie spontanicznie wyra¿ano po 11 wrzenia 2001 roku36, oraz w rozbie¿noci stanowisk, jakie ujawni³y siê zarówno wród amerykañskiej administracji, jak i wród cz³onków spo³ecznoci miêdzynarodowej (szczególnie sta³ych cz³onków Rady Bezpieczeñstwa).
Amerykañska administracja na prze³omie 2002 i 2003 roku podzieli³a
siê na dwa obozy. Rzecznikami si³owego przyniesienia wolnoci Irakijczykom byli niew¹tpliwie neokonserwatyci, okrelani równie¿ mianem jastrzêbi czy partii wojny jak Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice, James Woosley, Richard Perle czy Richard Cheney. Alterna33
A. S a d e g h i: Implications of the Iraq War for the Region: An Iranian Perspective.
The Iranian Journal of International Affairs 20032004, Vol. 15, No. 34.
34
E. To d d: Schy³ek imperium. Rozwa¿ania o rozk³adzie systemu amerykañskiego.
Prze³. A. S z e p t y c k i, K. M ¹ c z y ñ s k a. Warszawa 2003, s. 157161.
35
Ibidem, s. 29.
36
Sonda¿e przeprowadzane w listopadzie 2002 r. wskazywa³y, ¿e 1/3 Brytyjczyków jest zdania, i¿ Bush bardziej zagra¿a wiatowemu pokojowi ni¿ Saddam Husajn;
G. S o r o s: Bañka amerykañskiej supremacji. Prze³. D. C h y l i ñ s k a. Kraków 2004,
s. 30.
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tywn¹ za opcjê, postrzegaj¹c¹ w militarnej akcji wobec Iraku rozpad tego
pañstwa na etniczne enklawy oraz nieokrelon¹ w czasie koniecznoæ pobytu tam wojsk amerykañskich, reprezentowa³y osobistoci okrelane mianem go³êbi (stronnictwa pokoju), wród których dominowali Collin Powell, George Tenet oraz Richard Armitage37. Równie¿ w relacjach transatlantyckich pojawi³ powa¿ny rozdwiêk, okrelony przez Donalda Rumsfelda podzia³em na now¹ Europê (g³ównie pañstwa Europy rodkowej
i Wschodniej popieraj¹ce dzia³ania amerykañskiej administracji wobec Iraku38) oraz star¹ Europê, której przewodzi³y sprzeciwiaj¹ce siê hegemonii
USA  Francja i Niemcy. Dualizm stanowisk w sposób szczególnie wyrany
ujawni³ siê na forum Rady Bezpieczeñstwa. George W. Bush oraz premier
Wielkiej Brytanii Tony Blair solidarnie opowiadali siê za wypracowaniem
rezolucji Rady Bezpieczeñstwa, która sankcjonowa³aby u¿ycie si³y wobec
Iraku. Z kolei przywódcy ChRL, Rosji oraz Francji d¹¿yli do dyplomatycznego unormowania konfliktu oraz odsuniêcia jak najdalej w czasie ewentualnego u¿ycia si³y zbrojnej39. Prezydent USA jeszcze na prze³omie 2002
i 2003 roku podejmowa³ próby uzyskania legitymizacji swoich planów wobec Iraku na forum ONZ, maj¹c przy tym pe³n¹ wiadomoæ (po konsultacjach jakie Bia³y Dom przeprowadzi³ z przywódcami potêg wiatowych
w pierwszej po³owie wrzenia 2002 r.) braku poparcia ze strony spo³ecznoci miêdzynarodowej. Przemawiaj¹c na forum Rady Bezpieczeñstwa
12 wrzenia 2002 roku, postawi³ w³adzom w Bagdadzie ultimatum, ¿¹daW. S z y m b o r s k i: Doktryna Busha. Bydgoszcz 2004, s. 119123; E. L a u r e n t:
Wojna w Iraku..., s. 106114.
38
29 stycznia 2003 r. premierzy Polski, Wêgier, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, W³och, a 30 stycznia równie¿ prezydent Czech podpisali list omiu
zatytu³owany Europa i Ameryka musz¹ wystêpowaæ wspólnie, w którym w pe³ni poparli stanowisko USA o koniecznoci szybkiego rozbrojenia re¿imu Husajna. Podobne
owiadczenie wydali równie¿ MSZ Grupy Wileñskiej (Albanii, Bu³garii, Rumunii, Litwy, £otwy, Estonii, S³owacji, S³owenii, Macedonii oraz Chorwacji)  10 pañstw kandyduj¹cych wówczas do NATO. Rocznik Strategiczny 2003/2004. Warszawa 2004,
s. 154, s. 237.
39
Jak wynika³o z badañ przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2002 r. przez The
Chicago Council On Foreign Relations and German Marshall Fund of the United States, 60% Europejczyków i 65% Amerykanów by³o zdania, ¿e USA powinny zaatakowaæ
Irak tylko za zgod¹ ONZ i przy poparciu sojuszników. Z kolei na pytanie: Co nam grozi?,
91% Amerykanów na pierwszym miejscu wskaza³o terroryzm miêdzynarodowy, na drugim irack¹ broñ masowego ra¿enia (86%), co stanowi³o odsetek o prawie 1/3 wy¿szy ni¿
na kontynencie europejskim, gdzie 65% obawia³o siê terroryzmu miêdzynarodowego,
a zaledwie 58% irackiej broni masowej zag³ady. K.D. Vo i g t: Nie pojedziemy do Iraku.
Gazeta Wyborcza z 2829 wrzenia 2002; M. R y b a r c z y k: Wojnie mówi¹: Nie! Gazeta Wyborcza z 17 lutego 2003; Gazeta Wyborcza z 9 wrzenia 2002; P. D u r y s,
P. P a c h o l s k i: Broñ masowego ra¿enia w Iraku..., s. 3137; Rocznik Strategiczny
2002/2003. Warszawa 2003, s. 194195; R. K a g a n: Potêga i raj..., s. 4245.
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j¹c w trybie natychmiastowym: zniszczenia irackich zasobów broni masowego ra¿enia i rakiet o niedozwolonym zasiêgu, zaprzestania udzielania
wsparcia ugrupowaniom terrorystycznym oraz odejcia od przeladowania
ludnoci cywilnej, rozwi¹zania wszystkich kwestii spornych bêd¹cych konsekwencj¹ irackiej agresji przeciwko Kuwejtowi w 1990 roku, a tak¿e wstrzymania nielegalnego handlu rop¹, niezgodnego z rezolucjami Rady Bezpieczeñstwa wyznaczaj¹cymi ramy programu Ropa za ¿ywnoæ. Zwracaj¹c siê za do ONZ z apelem o skuteczne wyegzekwowanie od Iraku
wype³nienia stawianych mu warunków, wyrazi³ przekonanie o koniecznoci obalenia re¿imu Husajna, jeli ten nie wype³ni stawianych mu warunków40.
Dokonuj¹c próby oceny polityki USA wobec Bagdadu, z ca³¹ pewnoci¹
mo¿na stwierdziæ, i¿ w okresie kilku miesiêcy poprzedzaj¹cych agresjê na
Irak jedynym sukcesem amerykañskiej dyplomacji sta³o siê przyjêcie 8 listopada 2002 roku kompromisowej, ale jednoczenie kontrowersyjnej rezolucji 144141, która zosta³a zaakceptowana przez Bagdad i zaowocowa³a powrotem do Iraku inspektorów miêdzynarodowych z ramienia Komisji NZ
ds. Monitoringu, Weryfikacji i Kontroli (UNMOVIC), na której czele stan¹³
Hans Blix42. Wyniki dzia³alnoci Komisji, przedstawiane przez ni¹ raporty
wiadcz¹ce o braku realnego zagro¿enia broni¹ masowego ra¿enia ze strony Saddama Husajna, jak równie¿ czêciowa wspó³praca w³adz irackich
z inspektorami UNMOVIC i IAEA (Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej) napotka³y jednak falê krytyki w Waszyngtonie i w Londynie43.
5 lutego 2003 roku amerykañski sekretarz stanu Collin Powell przedstawi³
na forum Rady Bezpieczeñstwa dowody maj¹ce przekonaæ opiniê wiatow¹, ¿e Bagdad dysponuje broni¹ masowego ra¿enia, ¿e ukrywa j¹, przerzucaj¹c w ró¿ne miejsca, w pó³nocnym Iraku za istnieje obóz cz³onków Al
Kaidy. Zasadnoæ wysuwanych oskar¿eñ mia³y potwierdzaæ równie¿ raporty Miêdzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie
czy CIA44. 24 lutego 2003 roku Wielka Brytania, z poparciem USA i HiszRocznik Strategiczny 2003/2004..., s. 322323;
W. S z y m b o r s k i: Irak: casus belli. Sprawy Miêdzynarodowe 2003, nr 2,
s. 4958; Zob. pe³ny tekst Rezolucji 1441(2002) [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N02/682/26/PDF/N0268226.pdf?OpenElement].
42
UNMOVIC powsta³a ju¿ na mocy rezolucji 1284 z 17 grudnia 1999 r. i zast¹pi³a
dzia³aj¹c¹ wczeniej w Iraku Specjaln¹ Komisjê NZ (UNSCOM) [http://www.unmovic.org/].
43
C. R i c e: Wiemy, ¿e Bagdad k³amie. Gazeta Wyborcza z 28 stycznia 2003;
D. R u m s f e l d: Dlaczego nie wolno czekaæ. Gazeta Wyborcza z 11 lutego 2003.
44
Powell presents US case to Security Council of Iraqs failure to disarm [http://
www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=6079&Cr=iraq&Cr1=inspect&Kw1=Security+Council&Kw2=&Kw3=]; P. D u r y s, P. P a c h o l s k i: Broñ masowego ra¿enia w Iraku..., s. 2728, s. 5359.
40
41
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panii, wysunê³a projekt nowej rezolucji, w której by³by zawarty wyrany
zapis mówi¹cy o tym, ¿e Irak nie wykorzysta³ ostatecznej sposobnoci,
jak¹ da³a mu rezolucja 1441, co oznacza³oby legitymizacjê u¿ycia si³y przeciwko Bagdadowi. Zabiegi te zakoñczy³y siê jednak niepowodzeniem.
W wyniku pata, jaki powsta³ wokó³ kwestii irackiej pomiêdzy g³ównymi
graczami wielkiej miêdzynarodowej szachownicy, 17 marca 2003 roku
George Bush przedstawi³ Husajnowi ultimatum, w którym za¿¹da³ od niego i jego rodziny opuszczenia Iraku w ci¹gu czterdziestu omiu godzin,
gro¿¹c w przypadku odmowy rozpoczêciem akcji zbrojnej. W rezultacie zlekcewa¿enia ultimatum przez dyktatora, 19 marca 2003 roku (o godzinie
5.34 rano czasu lokalnego w Bagdadzie) 9 pañstw (USA, Wielka Brytania,
Australia, Polska, Czechy, Dania, Bu³garia, Rumunia oraz S³owacja) budowanej od kilkunastu miesiêcy przez Waszyngton globalnej koalicji antyirackiej (coalition of willing45) rozpoczê³o operacjê zbrojn¹ przeciwko Irakowi okrelan¹ mianem Iracka wolnoæ (Iraqi Freedom)46.
Dokonanie przez Stany Zjednoczone inwazji na totalitarny re¿im Saddama Husajna da³o neokonserwatystom pierwsz¹ sposobnoæ do zastosowania w praktyce nowej amerykañskiej doktryny (Narodowej Strategii
Bezpieczeñstwa Stanów Zjednoczonych og³oszonej we wrzeniu 2002 r.).
Bush podkrelaj¹c w niej znaczenie wartoci, jak¹ jest wolnoæ, zapowiadaj¹c mo¿liwoæ ofensywnego stosowania przez USA si³y militarnej, teoretycznie otworzy³ Waszyngtonowi drogê do podejmowania jednostronnych
akcji wyprzedzaj¹cych, wykraczaj¹cych nawet poza granice prawa miêdzynarodowego47, stawiaj¹c tym samym Stany Zjednoczone w roli samotnego hipermocarstwa, które nie pozwoli na to, by jakikolwiek inny cz³onek
spo³ecznoci miêdzynarodowej osi¹gn¹³ status zbli¿ony, a tym bardziej równy pozycji amerykañskiej. Jak podkrelaj¹ eksperci, inwazja na Irak zosta³a wpisana w strategiê, która powinna prowadziæ do przekszta³cenia globalnej supermocarstwowoci USA w trwa³¹ hegemoniê48. G³osy krytyczne,
Wed³ug danych Bia³ego Domu z dnia 27 marca 2003 r. koalicjê antyirack¹ mia³o
wspó³tworzyæ 48 pañstw. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ w koalicji zabrak³o licz¹cych siê
na arenie miêdzynarodowej dawnych europejskich sojuszników USA (RFN, Francji),
Rosji czy ChRL, ale tak¿e Pakistanu, Indii, Kanady czy Meksyku. Pojawi³y siê z kolei
pañstewka o znaczeniu marginalnym, jak Etiopia, Erytrea, Rwanda, Wyspy Salomona,
Wyspy Marshalla, Angola, Honduras, Dominikana, Singapur, Salwador, Uganda, Kostaryka, Palau czy Mikronezja [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/
20030327-10.html]; [http://pwhce.org/willing.html#maps]; [http://www.whitehouse.gov/
news/releases/2003/03/20030326-7.html].
46
H.M. K r ó l i k o w s k i, C. M a r c i n k o w s k i: Irak 2003. Warszawa 2003,
s. 2659; E. L a u r e n t: Wojna w Iraku..., s. 211216; Rocznik Strategiczny 2003/
2004..., s. 5253, 324330.
47
Rocznik Strategiczny 2002/2003..., s. 8081, 186189.
48
Rocznik Strategiczny 2004/2005. Warszawa 2005, s. 49.
45
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jakie pojawi³y siê w nastêpstwie og³oszenia nowej strategii Bia³ego Domu,
stwierdza³y, i¿ w ten oto sposób to w³anie Ameryka  ostoja demokracji 
staje siê niespodziewanym zagro¿eniem dla wiatowego pokoju, ród³em
destabilizacji w wiecie. Co wiêcej, jak podkrela prof. Anna Parzymies,
USA nie sprawdzi³y siê jako jedyne supermocarstwo, a druga wojna z terroryzmem nie ma w gruncie rzeczy nic wspólnego z terroryzmem49. USA
zmuszone s¹ do tego, by skupiæ siê na mikromocarstwach, poniewa¿ jest to
jedyny sposób na pozostanie niedocignionym supermocarstwem. Jak podkrela w swoich rozwa¿aniach George Soros, terroryzm okaza³ siê wygodnym pretekstem do wojny i wyrazem d¹¿eñ Bia³ego Domu do zapewnienia
globalnej supremacji Ameryki. Zaletê walki z terroryzmem stanowi to, i¿
jest ona nie do wygrania, mo¿e skutkowaæ stanem ustawicznej wojny 
nieograniczonej w czasie i w przestrzeni. Terroryci s¹ niewidzialni, dlatego nigdy nie znikn¹, wrêcz przeciwnie, bêd¹ permanentnie stanowiæ
pretekst (stan¹ siê ucielenieniem wroga jakiego Ameryce zabrak³o po upadku ZSRR) do pogoni za urzeczywistnieniem amerykañskiej hegemonii
w wiecie i umocnienia USA w roli przywódcy wolnego wiata50.
W przypadku Bagdadu, dziêki asymetrii polityczno-strategicznej na
korzyæ coalition of willing51, oficjalnie og³oszenie zakoñczenia operacji
wyzwalania Iraku okaza³o siê mo¿liwe ju¿ w dniu 1 maja 2003 roku,
kiedy to prezydent George W. Bush na pok³adzie lotniskowca USS Abraham Lincoln, og³osi³ mission accomplished52. Jednak¿e finalizacja dzia³añ
zbrojnych nie by³a jednoznaczna ze zwyciêstwem USA, ani tym bardziej
ze zrealizowaniem g³ównych celów, jakie przypisywano operacji. Z jednej
strony, 1 maja 2003 roku rozpocz¹³ siê kolejny etap w historii Iraku  nowa
rzeczywistoæ powojenna bez dyktatora, w której priorytetowym zadaniem
by³a odbudowa pañstwa oraz stworzenie stabilnych, demokratycznych
i reprezentatywnych struktur w³adzy. Z drugiej za strony, wolno wkracza³a epoka destabilizacji kraju, chaosu, wzrostu przestêpczoci, narastaj¹cej fali terroryzmu oraz konfliktów wewnêtrznych. W przypadku Ameryki oznacza³o to za konsekwencje odwrotne do zamierzonych, jak znacz¹cy
A. P a r z y m i e s: U róde³ muzu³mañskiego antyamerykanizmu. W: Islam a terroryzm. Red. A. P a r z y m i e s. Warszawa 2003, s. 4244; E. T o d d: Schy³ek imperium..., s. 29.
50
G. S o r o s: Bañka amerykañskiej supremacji..., s. 2526, 3233, 4446, 145
146.
51
K. K u b i a k: Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na wiecie. Informator
2005. Warszawa 2005, s. 223233.
52
President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended. Remarks by the President from the USS Abraham Lincoln at Sea Off the Coast of San
Diego, California [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/iraq/2003050115.html].
49
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spadek autorytetu i presti¿u w skali ca³ego globu, obni¿enie poziomu bezpieczeñstwa kraju, pomniejszenie woli wspó³pracy sojuszników z USA,
a nawet stworzenie wygodnego pretekstu do zwiêkszenia proliferacji broni
masowego ra¿enia oraz gotowoci do dokonywania ataków terrorystycznych, zw³aszcza ze strony pañstw upad³ych. Podjêcie decyzji o wojnie
i odniesienie militarnego zwyciêstwa okaza³o siê zdecydowanie ³atwiejsze
ni¿ utrzymanie pokoju.
Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, i¿ rzeczywistym sukcesem amerykañskiej misji w Iraku sta³o siê obalenie re¿imu Saddama Husajna, aczkolwiek dopiero po kilku miesi¹cach intensywnych poszukiwañ schwytano irackiego dyktatora (13 grudnia 2003 r. w pobli¿u Tikritu). Niemal¿e natychmiast pojawi³y siê kontrowersje wród cz³onków spo³ecznoci miêdzynarodowej, dotycz¹ce sposobu i trybu jego os¹dzenia, chocia¿ uzyska³ on status
jeñca wojennego i zosta³ poddany nadzorowi si³ amerykañskich53. Mimo usilnych starañ neokonserwatystów nie uda³o siê zrealizowaæ pozosta³ych celów, z jakimi zwi¹zana by³a amerykañska strategia wobec Bagdadu. Wielokrotnie podnoszone przez Busha i Blaira argumenty o dysponowaniu przez
Irak broni¹ biologiczn¹, chemiczn¹ i masowego ra¿enia, straci³y sw¹ zasadnoæ. Wyniki prac dwóch komisji powo³anych przez Kongres USA miêdzy
innymi w celu odnalezienia broni masowego ra¿enia w Iraku wyranie potwierdzi³y fa³szywoæ pretekstów, pod jakimi doprowadzono do inwazji.
W og³oszonych raportach koñcowych stwierdzano zgodnie, ¿e Irak nie posiada³ broni masowego ra¿enia, nie inicjowa³ równie¿ programów, które prowadzi³yby do produkcji tego rodzaju broni. Wed³ug komisji, na której czele
stan¹³ Charles Dufler, Saddam Husajn ju¿ po drugiej wojnie w Zatoce zrezygnowa³ z takich zamiarów54. Równie bezpodstawne okaza³y siê oskar¿enia o wspó³pracê Husajna z organizacj¹ terrorystyczn¹ Osamy Bin Ladena55.
53
11 kwietnia w USA opublikowano listê 55 osób, które w okresie rz¹dów Husajna
pe³ni³y wa¿ne stanowiska w irackiej administracji. Wród nich znaleli siê synowie
Husajna Udaj i Kusaj, którzy zostali zabici 22 lipca 2003 r. podczas wymiany ognia
z oddzia³ami USA. J. S y m o n i d e s: Wojna z Irakiem a prawo miêdzynarodowe. Rocznik Strategiczny 2003/2004..., s. 372373.
54
Ju¿ 7 lipca 2003 r. Bia³y Dom przyzna³, ¿e informacje o posiadanej broni masowego ra¿enia, które pos³u¿y³y USA jako pretekst do ataku na Irak, by³y nieprawdziwe,
a prezydentowi dostarczono b³êdnych danych na temat zakupu znacznej iloci uranu
w Nigerze. 2 padziernika 2003 r. g³ówny inspektor USA David Kay owiadczy³, i¿ po
trzymiesiêcznych poszukiwaniach nie znaleziono w Iraku broni masowej zag³ady. Grupa ds. Poszukiwañ w Iraku zakoñczy³a inspekcje w grudniu 2004 r. Rocznik Strategiczny 2004/2005. Warszawa 2005, s. 112113; I.H. D a a l d e r, J.M. L i n d s a y: Ameryka bez ograniczeñ..., s. 197215.
55
Paul Wolfowitz stwierdzi³, ¿e wojna z Irakiem mia³a daæ pretekst dla wyjcia
amerykañskich wojsk z Arabii Saudyjskiej, gdy¿ ich obecnoæ w tym pañstwie stanowi³a wygodny pretekst dla terrorystów z Al Kaidy. Rocznik Strategiczny 2003/2004...,
s. 10, s. 5253.
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Wed³ug raportu drugiej Komisji, nie ma ¿adnych dowodów na to, by Bagdad utrzymywa³ kontakty z Al Kaid¹, b¹d z innymi organizacjami terrorystycznymi. Wnioski Komisji USA potwierdzaj¹ce tezê, i¿ Irak nie stanowi³ zagro¿enia, ani dla Ameryki, ani dla miêdzynarodowego bezpieczeñstwa przed 20 marca 2003 roku nie by³y zaskoczeniem dla spo³ecznoci
miêdzynarodowej. Eksperci jeszcze przed inwazj¹ podkrelali, ¿e sojusz
Husajna z Osam¹ Bin Ladenem ze wzglêdów ideologicznych by³by niemo¿liwy. Saddam Husajn buduj¹c w Iraku pañstwo laickie, by³ wrogiem
reislamizacji spo³eczeñstw muzu³mañskich, jakiej ¿¹dali fundamentalici,
w tym Osama Bin Laden56. Jak podkrela Janusz Symonides, bezzasadne
s¹ wiêc próby wyt³umaczenia Iraqi Freedom, dokonanej bez mandatu
Rady Bezpieczeñstwa, z naruszeniem prawa miêdzynarodowego (Karty
NZ), odwo³aniami do interwencji humanitarnej b¹d koniecznoci¹ zmiany re¿imu czy te¿ koncepcj¹ wojny prewencyjnej. Wyniki prac Komisji USA
neguj¹ jak¹kolwiek mo¿liwoæ powtórzenia sytuacji Kosowa z 1999 roku,
czyli zalegalizowania interwencji post factum57.
Jak to zosta³o podkrelone, jedn¹ z g³ównych przes³anek, jak¹ kierowa³a siê administracja Busha, podejmuj¹c decyzjê o inwazji na pañstwo
Husajna, by³a chêæ zainicjowania pasma demokratycznych rewolucji na
Bliskim Wschodzie, dla których nowy Irak mia³ staæ siê inspiracj¹ oraz
modelem demokracji w wydaniu bliskowschodnim. Wed³ug zamys³u Bia³ego Domu, Irak wyzwolony spod dyktatorskiej w³adzy powinien wyranie
przyj¹æ prozachodni¹ orientacjê, utrzymywaæ pokojowe stosunki z s¹siadami, a nawet staæ siê w przysz³oci liderem wiata arabskiego. Spo³eczeñstwo irackie winno za byæ zobowi¹zane Amerykanom za krzewienie najwa¿niejszej dla pañstw demokratycznych wartoci, jak¹ jest wolnoæ. Rzeczywistoæ okaza³a siê jednak zupe³nie inna, co najpe³niej wyra¿aj¹ s³owa
Nialla Fergusona: Krytykujê ignorancjê neokonserwatystów, którzy dziecinnie wierz¹c w demokratyczn¹ utopiê, byli przekonani, ¿e Amerykanie
bêd¹ w Bagdadzie witani kwiatami. Nie bardzo wiadomo, dlaczego neokonserwatyci s¹dzili, ¿e Irak bez Saddama Husajna z roku na rok stanie
siê krajem demokratycznym, zamo¿nym i praworz¹dnym, a dobry iracki
przyk³ad bêdzie promieniowa³ na ca³y wiat. Budowali analogiê z Niemcami i Japoni¹, ale nie zadali sobie trudu, ¿eby przestudiowaæ brytyjskie dowiadczenie z Iraku. Z ich ignorancji i uprzedzeñ wobec mylenia w sposób
imperialny wynik³y b³êdne kalkulacje, których skutkiem s¹ dzi dziesi¹tki
56
A. P a r z y m i e s: U róde³ muzu³mañskiego antyamerykanizmu..., s. 4244;
T. To d o r o v: Nowy wiatowy nie³ad..., s. 38; W. S z y m b o r s k i: Doktryna Busha...,
s. 181.
57
J. S y m o n i d e s: Wojna z Irakiem a prawo..., s. 366369; Rocznik Strategiczny
2004/2005..., s. 51.
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ofiar dziennie. [...] Dla Syrii, Turcji, Jordanii, Arabii Saudyjskiej  Irak
staje siê tym, czym przez lata by³ Liban dla Palestyny. Mia³ byæ przyk³adem stabilizacji, a staje siê czynnikiem destabilizacji58.
Amerykañski modus operandi w powojennym Iraku skupiony zosta³
wiêc przede wszystkim na stworzeniu podstaw zbudowania59 w przysz³oci
wiadomego swoich praw spo³eczeñstwa obywatelskiego, mog¹cego kszta³towaæ swoj¹ to¿samoæ w ramach stabilnego i demokratycznego pañstwa.
W tym celu Bia³y Dom podj¹³ wiele rodków, zanim jeszcze rozpocz¹³ kampaniê militarn¹. Ju¿ kilka miesiêcy przed inwazj¹ administracja USA zaczê³a planowaæ przysz³oæ pañstwa irackiego, powo³uj¹c 20 stycznia 2003
roku jako czêæ Departamentu Obrony  Biuro Odbudowy i Spraw Humanitarnych (The Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance 
OHRA). Na jego czele postawiono gen. Jaya Garnera, powierzaj¹c mu koordynacjê dzia³añ tych pionów i instytucji rz¹dowych, które mia³y zostaæ
zaanga¿owane w przysz³oci w odbudowê Iraku60. Licz¹c na to, ¿e po wygranej wojnie w³adzê w Iraku przejm¹ proamerykañskie ugrupowania
opozycyjne wobec Saddama, w dniach 1416 grudnia 2002 roku, Waszyngton zorganizowa³ w Londynie spotkanie oko³o 330 dzia³aczy irackiej opozycji. Delegaci powo³ali do ¿ycia 65-osobowy Komitet Koordynacyjny, którego
zadaniem by³o opracowanie strategii przejêcia w³adzy po obaleniu dyktatora oraz przygotowali deklaracjê, w której znalaz³ siê zapis, ¿e przysz³y
Irak powinien byæ tolerancyjn¹, federaln¹ demokracj¹, z islamem jako religi¹ pañstwow¹61. Podczas spotkania w irackiej miejscowoci Salahaddin
(2628 lutego 2003 r.) Komitet Koordynacyjny utworzy³ Radê jako organ
z³o¿ony z przedstawicieli poszczególnych ugrupowañ opozycyjnych, maj¹cy kontrolowaæ ich dzia³alnoæ. W Radzie zasiedli miêdzy innymi: Massud
N. F e r g u s o n: Imperium mimo woli. Polityka 2005, nr 31.
Gen. Boles³aw Balcerowicz proponuje termin przebudowa pañstwa, zaznaczaj¹c, ¿e oryginalne t³umaczenie national building jako budowanie pañstwa/narodu
s¹ mniej trafne. B. B a l c e r o w i c z: Aspekty strategiczne wojny z Irakiem. Rocznik
Strategiczny 2003/2004..., s. 362365.
60
Zob. R. B a n i a: Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu a obalenie re¿imu Saddama Husajna. W: Oblicza Wschodu. Religia, ideologia, polityka, gospodarka. Red.
M. B r o d a, M. D z i e k a n. Warszawa 2004, s. 110 [http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Office_of_Reconstruction_and_Humanitarian_Assistance].
61
Termin i miejsce konferencji irackiej opozycji by³y kilkakrotnie przek³adane
z powodu ró¿nic zdañ pomiêdzy jej przedstawicielami. Pocz¹tkowo zak³adano, i¿ odbêdzie siê w listopadzie w Belgii, jednak¿e Ahmed Szalabi nie zgodzi³ siê na udzia³
zaledwie 200 delegatów, argumentuj¹c sprzeciw brakiem zachowania równowagi pomiêdzy Kurdami, szyitami a sunnitami, na rzecz dwóch pierwszych. Nastêpnie Belgia
nie zgodzi³a siê, by konferencja odby³a siê na jej terytorium, podaj¹c jako oficjaln¹
przyczynê niemo¿noæ wystawienia na czas wiz wszystkim uczestnikom. M. J ê d r y s i k: Iraccy sojusznicy Ameryki. Gazeta Wyborcza z 11 grudnia 2002.
58
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Barzani (Demokratyczna Partia Kurdystanu), D¿alal Talabani (Patriotyczna Unia Kurdystanu), Ijad Alawi (Irackie Porozumienie Narodowe), Ahmad Chalabi (Iracki Kongres Narodowy  INC), Abd al-Aziz Hakim (szyicka Najwy¿sza Rada Rewolucji Islamskiej w Iraku  SCIRI), Adnan Paczaczi (by³y MSZ, sunnita)62. 15 kwietnia 2003 roku zorganizowano, w bazie
Tallil w miecie Ur niedaleko Nasiriji, kolejn¹ konferencjê z udzia³em oko³o
80 delegatów ró¿nych si³ irackich (g³ównie z INC; udzia³u odmówili delegaci SCIRI) oraz przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Polski.
Spotkaniem kierowa³ specjalny doradca Georgea Busha  Zalmaj Chalilzad. W trakcie konferencji podkrelono koniecznoæ podjêcia wspó³pracy
przez Irakijczyków i si³y okupacyjne na rzecz procesu demokratyzacji, praworz¹dnoci i bezpieczeñstwa Iraku, co widziano przez pryzmat kooperacji
wszystkich grup politycznych. Jako priorytet wskazano po raz kolejny stworzenie systemu politycznego uwzglêdniaj¹cego rolê religii w spo³eczeñstwie
i pañstwie oraz jego federalny charakter63.
Kolejny powa¿ny krok na drodze ku irackiej demokracji prezydent Bush
podj¹³ ju¿ w trakcie prowadzonej operacji militarnej. Zgodnie z wczeniejszymi zamierzeniami, gen. Jayowi Garnerowi wraz kilkusetosobowym zespo³em powierzono nadzór nad stworzeniem irackiej administracji maj¹cej
byæ w stanie sprawnie kierowaæ krajem, tym bardziej ¿e we w³adzach irackich pojawi³a siê pró¿nia, któr¹ nale¿a³o jak najszybciej zlikwidowaæ64. Misja
amerykañskiego wys³annika zakoñczy³a siê jednak¿e powa¿nym nadwyrê¿aniem zaufania spo³ecznego. Jay Garner nie sprawdzi³ siê jako administrator. Sposób sprawowanej przez niego kontroli nacechowany by³ brakiem wyranego kierunku, nieformalnym stylem oraz uchybieniami proceduralnymi, jak chocia¿by w przypadku dopuszczania do stanowisk puZob. H. S u c h a r: Zmierzch Husajna  burza nad Irakiem. Warszawa 2003,
s. 122130; K. K o r z e n i e w s k i: Irak. Warszawa 2004, s. 112117.
63
Warto pokreliæ, i¿ 17 kwietnia 2003 r. w Atenach odby³a siê Konferencja Europejska, podczas której zarówno cz³onkowie, jak i przedstawiciele pañstw kandyduj¹cych dyskutowali o wizji powojennego Iraku oraz roli ONZ w jego odbudowie. Przyjêto
wówczas trójfazowy kalendarz stabilizacji oraz okrelono role poszczególnych cz³onków spo³ecznoci miêdzynarodowej w tym procesie. H.M. K r ó l i k o w s k i, C. M a r c i n k o w s k i: Irak 2003..., s. 6062.
64
Zdaniem Georgea Corma, mocarstwowa pró¿nia stanowi podstawow¹ przyczynê wszelkiej destabilizacji i przemocy, jednak nie mo¿e zostaæ wype³niona przez
sta³y protektorat nad regionem jakiej si³y zewnêtrznej. Dekadencjê spo³eczeñstw arabskich, która stworzy³a i pog³êbi³a ow¹ mocarstwow¹ pró¿niê, mo¿na zatrzymaæ jedynie
w przypadku znalezienia w ³onie tych spo³eczeñstw zdolnoci do prze³amania pasma
pora¿ek. Waszyngton próbowa³ wype³niæ ow¹ mocarstwow¹ pró¿niê, poszukuj¹c si³
zdolnych do podjêcia reform. B³¹d amerykañskiej administracji polega³ jednak na tym,
¿e arabscy reformatorzy wybrani przez Busha nie mieli legitymizacji irackiej ludnoci.
G. C o r m: Bliski Wschód w ogniu..., s. 505.
62
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blicznych cz³onków saddamowskiej Patrii BAAS (Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskiego). OHRA okaza³a siê niezdolna do zapanowania nad
pog³êbiaj¹cym siê coraz bardziej w stanie chaosu krajem65. W takiej sytuacji w Bia³ym Domu podjêto decyzjê, by w miejsce Garnera mianowaæ nowego specjalnego administratora Iraku odpowiedzialnego przed Departamentem Stanu USA, który kierowa³by tymczasow¹ administracj¹ kraju,
jego odbudow¹ polityczn¹ oraz stan¹³by na czele struktur w³adzy stworzonych przez mocarstwa, a okrelonych jako Koalicyjna W³adza Tymczasowa
(Coalition Provisional Authority  CPA). 6 maja 2003 roku powo³ano na to
stanowisko Paula Bremera III, powierzaj¹c mu jednoczenie znacznie szerszy zakres kompetencji od tych, które posiada³ jego poprzednik. Bremer ju¿
16 maja 2003 roku podj¹³ decyzjê o rozwi¹zaniu BAAS, ze stanowisk publicznych usuniêto oko³o 25 000 jej cz³onków. Ponadto 23 maja 2003 roku
CPA podjê³a decyzjê o rozwi¹zaniu irackich si³ zbrojnych, Gwardii Republikañskiej, s³u¿by bezpieczeñstwa, milicji (z wyj¹tkiem kurdyjskiej pesh merga,
która walczy³a po stronie amerykañskiej, przeciw Irakijczykom) oraz aparatu propagandowego, nakazano ponadto konfiskatê broni66.
Decyzje amerykañskiej administracji spotka³y siê jednak z bardzo silnym oporem samych Irakijczyków, którzy mimo pocz¹tkowej euforii spowodowanej obaleniem dyktatora, oczekiwali szybkiego opuszczenia pañstwa arabskiego przez obce wojska. Perspektywy d³ugofalowej obecnoci si³
koalicji oraz wezwania Osamy Bin Ladena i Saddama Husajna do d¿ihadu
przeciwko Ameryce i jej sojusznikom sta³y siê inspiracj¹ dla coraz czêciej
powtarzaj¹cych siê aktów terrorystycznych na terytorium ca³ego kraju,
prowadz¹c w ostatecznoci do czeczenizacji konfliktu. Terroryci nap³ywaj¹cy do Iraku z krajów ociennych nakrêcali spiralê zamachów zbrojnych i przemocy, zarówno wobec si³ okupuj¹cych, jak i wobec ludnoci cywilnej (równie¿ porwania obcokrajowców sta³y siê nagminne). Narastaj¹cy
za antyamerykanizm okaza³ siê efektywnym ³¹cznikiem pomiêdzy si³ami
fundamentalistycznymi w wiecie i zachêt¹ dla ma³ych ugrupowañ terrorystycznych, by ukaza³y siê wiatu67, czego dowodem sta³y siê miêdzy innymi zamachy dokonane w innych pañstwach muzu³mañskich, jak w Ara65
Jay Garner w jednym z wywiadów stwierdzi³, ¿e przyczyn¹ zdymisjonowania go
by³a ró¿nica zdañ pomiêdzy nim a Bushem co do przysz³oci Iraku. Garner mia³ siê
domagaæ szybkiego przeprowadzenia wolnych wyborów w Iraku, jak równie¿ by³ przeciwny narzuconemu programowi prywatyzacji. D. L e i g h: General Sacked by Bush Says
He Wanted Elary Free Elections. The Guardian, 18 March 2004 [http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1171880,00.html].
66
7 sierpnia 2003 r. CPA wyda³a akt prawny, na którego mocy w ci¹gu dwóch lat
mia³a powstaæ licz¹ca 40 tys. iracka armia. I.H. D a a l d e r, J.M. L i n d s a y: Ameryka
bez ograniczeñ..., s. 194196.
67
A. P a r z y m i e s: U róde³ muzu³mañskiego antyamerykanizmu..., s. 4244.
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bii Saudyjskiej, Maroku czy Indonezji, a w póniejszym czasie równie¿
w Madrycie (11 marca 2004 r.) oraz w Londynie (7 lipca 2005 r.).
W celu usprawnienia zarz¹dzania Irakiem oraz doprowadzenia do szybkiej stabilizacji zarówno w strefie politycznej, jak i ekonomicznej, w Waszyngtonie podjêto decyzjê o podzieleniu terytorium kraju na cztery strefy
okupacyjne. W dwóch sektorach pó³nocnych zamieszkiwanych przez Kurdów i Arabów dowództwo objê³y si³y USA. Sektor po³udniowy z dominacj¹
szyitów powierzono Wielkiej Brytanii, która podjê³a w nim wspó³pracê
z kilkoma innymi krajami. Z kolei czêæ centraln¹, równie¿ szyick¹, oddano
w dowodzenie Polsce, wspó³dzia³aj¹cej z oko³o 20 pañstwami68.
Nale¿y jednak¿e podkreliæ, ¿e wszelkie decyzje w kwestii irackiej, jakie by³y podejmowane i wprowadzane w ¿ycie przez przywódców koalicji
antyirackiej, dopiero 22 maja 2003 roku, gdy RB NZ przyjê³a rezolucjê
1483, otrzyma³y legitymizacjê spo³ecznoci miêdzynarodowej69. Dziêki zapisom, jakie znalaz³y siê w rezolucji, USA i Wielka Brytania uzyska³y status mocarstw okupacyjnych w Iraku, powo³ana za Tymczasowa Iracka
Administracja (Interim Iraqi Administration  IIA)  legitymizacjê miêdzynarodow¹. Rezolucja ta ma szczególn¹ wymowê, równie¿ ze wzglêdu na
zapisy dotycz¹ce irackiej gospodarki, zw³aszcza sektora naftowego, który
przed wojn¹ stanowi³ g³ówne ród³o dochodów Iraku. RB zgodnie z rezolucj¹ zwiesi³a bowiem sankcje oraz przed³u¿y³a o pó³ roku program ropa za
¿ywnoæ70, z którego rodki kierowano na specjalny Fundusz na rzecz Odbudowy Iraku zlokalizowany w irackim Banku Centralnym. Kontrolê
w tym sektorze powierzono mocarstwom okupacyjnym przy wspó³pracy
z IMF, IBRD oraz Arabskim Funduszem na rzecz Rozwoju Spo³ecznego
68
Pod wzglêdem etnicznym ludnoæ Iraku dzieli siê na dwie g³ówne grupy. Pierwsz¹
stanowi¹ Arabowie  77% spo³eczeñstwa, drug¹ za Kurdowie  19% (4 mln). Pozostali
mieszkañcy Iraku to: Turkmeni (ok. 1,5%), Ormianie (0,6%), Asyryjczycy (1%), Persowie
(1%) oraz ¯ydzi (kilka tys.). Ludnoæ Arabska, która w 90% zamieszkuje Mezopotamiê,
równie¿ jest wewnêtrznie zró¿nicowana. Odrêbn¹ grupê etniczn¹ stanowi¹ Madanowie, czyli Arabowie z bagien (350500 tys). Oko³o 1% za stanowi¹ Beduini. Pod wzglêdem wyznaniowym kraj równie¿ nie jest jednolity. 95% wyznaje islam, z tym, ¿e 62%
stanowi¹ szyici, 33% za  sunnici (Kurdowie to równie¿ sunnici). Pozosta³y odsetek to
mozaika wyznaniowa  chrzecijanie Kocio³a rzymskokatolickiego oraz wschodniego
 ró¿nych obrz¹dków (dominuj¹ tu Chaldejczycy), nestorianie, jakobici oraz wyznawcy
sekt synkretycznych (jazydzi i sabejczycy/mandejczycy). Rocznik Strategiczny 2003/
2004..., s. 312; K. K o r z e n i e w s k i: Irak..., s. 112117.
69
Zdaniem G. Sorosa, rezolucja 1483 stanowi³a zalegalizowanie dokonanej inwazji post factum; G. S o r o s: Bañka amerykañskiej supremacji..., s. 5658.
70
Ju¿ 24 kwietnia 2003 r. RB NZ przyjê³a rezolucjê nr 1476, na której mocy przed³u¿y³a tymczasowo do 3 czerwca 2003 r. mo¿liwoæ eksportu irackiej ropy w ramach
programu Ropa za ¿ywnoæ [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/333/69/
PDF/N0333369.pdf?OpenElement].
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i Gospodarczego. Waszyngton i Londyn uzyska³y zgodê RB na kontrolê
z³ó¿ naftowych w Iraku do czasu powo³ania reprezentatywnego rz¹du uznanego przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹71. Stali cz³onkowie RB (w tym przeciwni interwencji Niemcy, Francja, ChRL) opowiedzieli siê ponadto za restrukturyzacj¹ irackiego zad³u¿enia, zwrotem zrabowanych irackich dóbr
muzealnych oraz wezwali do uwzglêdnienia roli ONZ w odbudowie powojennego Iraku, aczkolwiek uczynili to w bardzo ograniczonym zakresie. Istot¹ zaanga¿owania ONZ w Iraku zgodnie ze wspomnian¹ rezolucj¹,
mia³o byæ powo³anie przez NZ specjalnego przedstawiciela tej organizacji
w Iraku72.
Rezolucja 1483, w kwestii tworzenia ram ustrojowych i instytucjonalnych przysz³ego suwerennego Iraku, mia³a  jak siê okaza³o  donios³e
znaczenie. Stworzy³a bowiem podstawy do budowania w tym pañstwie
zal¹¿ków w³adzy oraz okaza³a siê platform¹ zintensyfikowania rozmów
pomiêdzy CPA a przedstawicielami irackich si³ politycznych. Efektem prowadzonego dialogu sta³o siê zwo³anie ju¿ 13 lipca 2003 roku w Bagdadzie
pierwszego posiedzenia 25-osobowej tymczasowej Irackiej Rady Rz¹dz¹cej
(Iraq Governing Council  IGC), maj¹cej stanowiæ namiastkê przysz³ego
irackiego rz¹du z kompetencjami ustawodawczymi. Sk³ad osobowy Rady
ustalono tak, by odzwierciedla³ podzia³ etniczno-religijny kraju, prezydencjê za ustalono w sposób rotacyjny (co miesi¹c mia³ j¹ sprawowaæ inny
cz³onek Rady). W sk³adzie IGC znalaz³o siê: 13 szyitów, 5 sunnitów, 5 Kurdów, 1 chrzecijanin  Asyryjczyk, 1 Turkmen (w tym 3 kobiety)73. IGC
powierzono wiele uprawnieñ, niemniej jednak jej samodzielnoæ w podejmowaniu decyzji zosta³a mocno ograniczona. CPA jako organowi kontrolnemu przyznano bowiem mo¿liwoæ zawetowania ka¿dego jej postanowienia. Do najwa¿niejszych kompetencji Rady nale¿a³o prawo powo³ywania i odwo³ywania ministrów i dyplomatów, rozpoczêcie prac nad projektem tymczasowej konstytucji (11 sierpnia 2003 r. IGC powo³a³a w tym celu
Bia³y Dom mog¹c swobodnie podejmowaæ decyzje o rozdziale kontraktów na odbudowê irackiej gospodarki, powierzy³ dwa pierwsze kontrakty amerykañskiej firmie
Halliburton oraz koncernowi Betchel. Inne kontrakty stanowiæ mia³y nagrodê dla
pañstw, które przyst¹pi³y do koalicji antyirackiej. A. J a r c z e w s k a - R o m a n i u k:
Ekonomiczne aspekty wojny w Iraku. Rocznik Strategiczny 2003/2004..., s. 405.
72
24 maja 2003 r. Kofi Annan mianowa³ Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Cz³owieka Sergio Vieira de Mello specjalnym przedstawicielem NZ w Iraku, jednak¿e
w wyniku zamachu na budynek misji ONZ w Bagdadzie de Mello zgin¹³, a jego nastêpc¹ zosta³ Portugalczyk Oliveira Lopes da Silva. Po zamachu przejciowa bezporednia
obecnoæ personelu NZ w Iraku zosta³a maksymalnie ograniczona. Gazeta Wyborcza
z 25 sierpnia 2003; Resolution 1483 (2003) Adopted by the Security Council At its4761st
Meeting on 22 May 2003. W: War with Iraq in View of International Law. Views and Documents. Red. M. M i a r k a. Warszawa 2003, s. 2030.
73
Iraqs Governing Council [http://middleeastreference.org.uk/iraqgc.html].
71
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25-osobow¹ komisjê), a tak¿e podejmowanie decyzji dotycz¹cych gospodarki, przygotowania reformy si³ zbrojnych oraz edukacji, aczkolwiek we wspó³pracy z okupantami74.
Powo³anie IGC okaza³o siê zaledwie po³owicznym sukcesem Waszyngtonu. Nie mo¿na by³o mówiæ o jakimkolwiek uto¿samianiu siê spo³eczeñstwa irackiego z zasiadaj¹cymi w Radzie jego domniemanymi przedstawicielami. Zarzuty wobec IGC mo¿na sprowadziæ do dwóch zasadniczych.
Pierwszym by³ brak wiarygodnoci, zaufania spo³ecznego oraz autorytetu,
gdy¿ zosta³a ona mianowana bez legitymizacji spo³ecznej. Irakijczycy niew¹tpliwie oczekiwali zmian, nie mniej jednak nie narzuconych z zewn¹trz,
przez obce mocarstwo, ale zaprowadzonych oddolnie. Drugim natomiast
by³ odczuwalny niedostatek pe³nej suwerennoci podczas podejmowania
decyzji, a tym samym uzale¿nienie od okupanta. USA powo³uj¹c IGC, zlekcewa¿y³a rzeczywiste wewn¹trzirackie uwarunkowania, w tym brak akceptacji Irakijczyków dla przedstawicieli dawnej opozycji antysaddamowskiej. 6 padziernika 2003 roku New York Times poinformowa³ o kolejnej
inicjatywie Georgea Busha, maj¹cej na celu reorganizacjê planowania
i dzia³ania w przywracaniu stabilizacji w Iraku. Now¹ strukturê nazwan¹
Iraq Stabilization Group powierzono Condoleezzie Rice75. Doskona³e wyjanienie pojawiaj¹cego siê jednak braku akceptacji ze strony Irakijczyków
dla wspomnianych inicjatyw Bia³ego Domu, stanowi wypowied irañskiej
laureatki Nagrody Nobla Shirin Ebadi: Los ka¿dego kraju musi byæ okrelony przez jego obywateli. [...]. Nie mo¿na nikogo uszczêliwiæ na si³ê. Nie
mo¿na mu daæ demokracji w prezencie, tak jak nie mo¿na nikomu podarowaæ doros³oci ani odpowiedzialnoci76.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, i¿ w kilka miesiêcy po rozpoczêciu przez
amerykañsk¹ administracjê inwazji na Irak spo³ecznoæ miêdzynarodowa
wyra¿a³a coraz wiêksz¹ sk³onnoæ do akceptacji powojennego status quo.
74
Jedn¹ z pierwszych decyzji IGC by³o ustanowienie dnia 9 kwietnia  upadku
re¿imu Husajna  wiêtem narodowym, a nastêpnie ustanowienie Trybuna³u ds. Os¹dzenia Cz³onków Dyktatury Husajna i BAAS. IGC powo³a³a 1 wrzenia 2003 r. nowy
rz¹d podlegaj¹cy kontroli Bremera. Ka¿dy minister mia³ doradcê koalicyjnego. Sk³ad
etniczny pozostawiono bez zmian. K. K o r z e n i e w s k i: Irak..., s. 63; Rocznik Strategiczny 2003/2004..., s. 297314; L. P a s t u s i a k: G. Bush. Jaki cz³owiek, jaki prezydent? Toruñ 2004, s. 243245.
75
ISG sk³ada³a siê z czterech komisji, którymi kierowali: Frances Townsend  zwalczanie terroryzmu, Gary Edson  rozwój gospodarczy, Robert Blachwill  sprawy polityczne, Anna Perez  media. I.H. D a a l d e r: Condoleeza Rices Appointment To Head
the New Iraq Stabilization Group NPRs Talk of the Nation. Foreign Policy Studies
2003, No 7 [http://www.brookings.edu/views/interviews/daalder/20031007.htm]; US Imperialism: Iraq Stabilization Group [http://archives.econ.utah.edu/archives/a-list/
2003w40/msg00122.htm].
76
Rocznik Strategiczny 2003/2004..., s. 1011.
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Zabiegi Waszyngtonu o akceptacjê Rady Bezpieczeñstwa dla podejmowanych przez siebie decyzji mo¿na potraktowaæ w kategoriach sukcesu prezydenta Busha, który licz¹c na odci¹¿enie wojsk i bud¿etu amerykañskiego77, od po³owy 2003 roku zacz¹³ zabiegaæ zarówno o wsparcie innych
pañstw, powrót przedstawicieli ONZ do Iraku, jak i zaanga¿owanie cz³onków Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego w operacjê typu peace keeping w Iraku78. Ju¿ 16 padziernika 2003 roku RB przyjê³a kolejn¹ rezolucjê 1511,
powtórnie potwierdzaj¹c¹ dominuj¹c¹ rolê oraz status mocarstw okupacyjnych w Iraku. Na jej mocy nieznacznie poszerzona zosta³a rola ONZ
w Iraku, aczkolwiek si³y ONZ podporz¹dkowano amerykañskiemu dowództwu. Na wniosek Francji i Niemiec, które nie zgodzi³y siê na militarn¹ obecnoæ w okupowanym kraju, pojawi³ siê ogólnikowy zapis, i¿ sekretarz generalny ONZ bêdzie mia³ wp³yw na tworzenie irackiej konstytucji. Najbardziej istotny okaza³ siê jednak¿e punkt, w którym postanowiono, ¿e wa¿noæ mandatu wojsk USA w Iraku up³ywa w momencie utworzenia nowego, suwerennego rz¹du, co oznacza³o czasowy charakter okupacji (nie okrelono jednak dok³adnej daty wyjcia si³ USA z Iraku) oraz przekazanie
Irakijczykom w³adzy przez przeprowadzenie wolnych wyborów i uchwalenie konstytucji79. Rezolucja pozwoli³a na podpisanie 15 listopada 2003 roku
porozumienia pomiêdzy CPA a IGC w sprawie trybu przekazania do 30
czerwca 2004 roku w³adzy irackiemu rz¹dowi.
Patrz¹c na wydarzenia w Iraku przez pryzmat strategii Stanów Zjednoczonych, mo¿na stwierdziæ, i¿ po 11 wrzenia 2001 roku Irak in statu
nascendi sta³ siê niew¹tpliwie punktem odniesienia nie tylko dla bliskowschodniej polityki Georgea Busha, ale równie¿ dla pozosta³ych pañstw
w tym regionie. Przedstawiaj¹c w licznych wyst¹pieniach amerykañsk¹
wizjê Bliskiego Wschodu w epoce postsaddamowskiej, Bush permanentnie
77
Od lata 2003 r. w Iraku stacjonowa³o 148 tys. Amerykanów i 13 tys. ¿o³nierzy
z innych pañstw. Koszty wojny siêga³y w USA 4 mld dolarów miesiêcznie. W sierpniu
2003 r. Bush wyst¹pi³ do Kongresu o dodatkowe 87 mld USD, w tym 67 mld USD na
operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, 20 mld USD za  na odbudowê tych pañstw.
78
Pod koniec padziernika 2003 r. w Madrycie odby³a siê konferencja miêdzynarodowa z udzia³em 73 pañstw i 20 organizacji. Uczestnicy zadeklarowali, ¿e w ci¹gu 4 lat
przeka¿¹ na odbudowê Iraku 33 mld USD (w tym USA 20 mld USD, Japonia 5 mld
USD, UE 1,44 mld USD). Z kolei obecnoæ NATO w Iraku ograniczy³a siê do stworzenia
misji szkoleniowej dla irackiej armii, si³ bezpieczeñstwa, zakupów uzbrojenia oraz
kszta³cenia wy¿szych kadr oficerskich. We wrzeniu 2004 r. stworzono w Bagdadzie
Centrum Szkoleniowe NATO, a dopiero pod koniec lutego 2005 r. cz³onkowie NATO
podjêli decyzjê o mo¿liwoci bezporedniego anga¿owania w³asnych ¿o³nierzy. Rocznik Strategiczny 2004/2005..., s. 161162.
79
Resolution 1511 (2003) Adopted by the Security Council At its 4844th Meeting on
16 October 2003 [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/563/91/PDF/N0356391.
pdf?OpenElement].
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przypomina³ zasadniczy cel inwazji, jakim by³o popieranie rozwoju pañstw
Bliskiego Wschodu w duchu demokracji i liberalizmu80 oraz kontynuacjê
og³oszonej przez Collina Powella ju¿ 12 grudnia 2002 roku i rozszerzonej
w maju 2003 roku Inicjatywy Bliskowschodniego Partnerstwa (Middle East
Partnership Initiative  MEPI)81. Przemawiaj¹c 6 listopada 2003 roku, Bush
stwierdza³: USA przyjê³y now¹ politykê, skierowan¹ ku przysz³oci strategiê wolnoci na Bliskim Wschodzie. Ta strategia wymaga takiej samej uporczywoci, energii i idealizmu, jakie pokazalimy wczeniej. I to dostarczy
takich samych rezultatów. Jak w Europie, w Azji, tak i w ka¿dym innym
regionie wiata, postêp wolnoci prowadzi do pokoju. Postêpowanie wolnoci
to wyzwanie dla naszych czasów, to wyzwanie dla naszego kraju82. Powo³uj¹c siê na przyk³ady Bahrajnu czy Maroka, wielokrotnie dawa³ silny wyraz
poparcia dla promowanej przez swoj¹ administracjê idei, i¿ islam i demokracja nie wykluczaj¹ siê wzajemnie, dziêki Ameryce za, mesjaszowi demokracji, wiat mo¿e staæ siê lepszy, a nade wszystko bardziej bezpieczny83.
Profesor Norman Birnbaum z Gorgtown University Law Center w Waszyngtonie wyranie stwierdza z kolei, i¿ nie trzeba szczególnej znajomoci historii, by móc dojæ do wniosku, i¿ demokracja mo¿e sprawnie funkcjonowaæ tylko w okrelonych warunkach, co pozwala ukazaæ stosunkowo w¹tpliwe stwierdzenia, ¿e demokracja jest artyku³em zdatnym do eksportu.
B³êdne uderzenie na Afganistan, jak pisze, gdzie prócz w³adz Kabulu rz¹dz¹ nadal lokalni wata¿kowie, wskazuje na imponuj¹cy sposób, w jaki
wyt³umaczono cele irackiego przedsiêwziêcia. To unaocznia za, jak mo¿e
wygl¹daæ rozprzestrzenianie demokracji na Bliskim Wschodzie i w ca³ym
wiecie muzu³mañskim. Fundamentalne zasady demokracji s¹ nie do pogodzenia z za³o¿eniami islamu. Islam i demokracja s¹ przeciwieñstwem84.
Zob. D. W i  n i e w s k i: Nowa polityka USA wobec pañstw arabskich. W: Konsekwencje wojny z Irakiem dla bezpieczeñstwa Bliskiego Wschodu. Materia³y konferencyjne. Red. W. W a s z c z y k o w s k i. Warszawa 2003, s. 6373.
81
Istota MEPI sprowadza siê do wspó³pracy pomiêdzy USA a pañstwami regionu
w czterech p³aszczyznach: ekonomicznej (rozwój sektora prywatnego; utworzenie strefy
wolnego handlu z USA w ci¹gu 10 lat), politycznej (budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego; uczestnictwo przedstawiciela USA w regionalnym forum na temat reform systemów prawnych; wsparcie bliskowschodniego procesu pokojowego), edukacyjnej (reforma systemu owiaty), spo³ecznej oraz w specjalnym filarze do kobiet (rozszerzanie
praw kobiet muzu³mañskich). Middle East Partnership Initiative [http://mepi.state.gov/
mepi/].
82
Freedom in Iraq and Middle East. President George W. Bush Remarks at the 20th
Anniversary of the National Endowment for Democracy U.S. Chamber of Commerce,
Washington, DC, November 6, 2003 [http://www.state.gov/p/nea/rls/rm/26019.htm].
83
L. P a s t u s i a k: George W. Bush..., s. 377389; R. B a n i a: Polityka USA wobec
Bliskiego Wschodu..., s. 114.
84
N. B i r n b a u m: Das imperiale Projekt. Ameryka nach dem Irak-Krieg: Eine Bilans. Internationale Politik 2004, Nr. 7, s. 59.
80
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Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ to w³anie wydarzenia roku 2004 sta³y
siê miernikiem odczytywania bliskowschodniej polityki Busha w kategoriach pora¿ki b¹d sukcesu. Decyzje republikañskiej administracji w tym
okresie zdeterminowane zosta³y maj¹cymi odbyæ siê w listopadzie 2004 roku
wyborami prezydenckimi. Demokratyzuj¹cy siê Irak oznacza³by potwierdzenie argumentów o koniecznoci prowadzenia permanentnej wojny
z terroryzmem. Sta³by siê atrybutem silnego prezydenta, z jasno okrelon¹
lini¹ polityczn¹, realizuj¹cego zamierzone cele. Osi¹gniêcie przynajmniej
czêciowej stabilizacji w Iraku i powierzenie w³adzy Irakijczykom stanowi³oby za jeden z g³ównych argumentów przemawiaj¹cych za zwyciêstwem
Georgea W. Busha w walce o reelekcjê z krytycznie odnosz¹cym siê do
wojny w Iraku kandydatem Demokratów Johnem F. Kerrym85.
Plan instytucjonalizacji Iraku by³ wiêc w 2004 roku usilnie wdra¿any
w ¿ycie, tak by spo³ecznoæ miêdzynarodowa i amerykañski elektorat wyborczy mogli dostrzec widoczne efekty, a tym samym pozytywnie odnieæ
siê do amerykañskiej bliskowschodniej strategii. Pierwsze wyrane symptomy przemian pojawi³y siê ju¿ w marcu 2004 roku, gdy IGC zakoñczy³a
kilkumiesiêczne prace nad projektem tymczasowej Konstytucji86. Dok³adnie 8 marca 2004 roku przyjêta zosta³a Tymczasowa Konstytucja Iraku
Prawo administracyjne dla pañstwa irackiego na okres tymczasowy87.
85
Potrzeba osi¹gniêcia sukcesu w Iraku sta³a siê szczególnie silna po wyemitowaniu 29 kwietnia 2004 r. przez telewizjê CBS w programie 60 Minutes zdjêæ irackich
jeñców poni¿anych przez amerykañskich ¿o³nierzy w wiêzieniu Abu Ghraib w Bagdadzie. Abu Ghraib sta³o siê wówczas symbolem niczym nieograniczonej (nawet kategori¹ moralnoci), samowolnej i ma³o wiarygodnej polityki zagranicznej USA. G. I r a n i:
Iracki kocio³. Gazeta Wyborcza z 1516 maja 2004.
86
W rok po wybuchu wojny w Iraku wed³ug sonda¿y przeprowadzonych przez ABC
NEWS 48% Irakijczyków stwierdzi³o, ¿e wojna by³a dobra, 39%  z³a, 41%  ¿e poni¿y³a
Irak, a 42%  ¿e wyzwoli³a. A¿ 70% Irakijczyków deklarowa³o zaufanie do instytucji
religijnych, 39%  do IGC, a zaledwie 25%  do wojsk okupantów. Gazeta Wyborcza z 17
marca 2004.
87
Nale¿y podkreliæ, ¿e odbudowywanie irackich struktur w³adzy by³o utrudnione ze
wzglêdu na eskalacjê zamachów terrorystycznych, jaka nastêpowa³a od marca 2004 r.
Dosz³o wówczas do wybuchu powstañ na pó³nocy kraju w Falud¿y oraz szyickiego na po³udniu, gdzie dzia³a³ przeciwny obecnoci USA w Iraku, nawo³uj¹cy do radykalnej islamizacji ¿ycia i wspó³pracy z Iranem Muktada as-Sadr i jego armia Mahdiego. Spacyfikowanie tych dzia³añ przez okupantów okaza³o siê sukcesem w wymiarze krótkofalowym. 7 listopada 2004 r. rzecznik Alawiego og³osi³ wprowadzenie w Iraku na dwa miesi¹ce stanu wyj¹tkowego na ca³ym terytorium kraju, z wyj¹tkiem czêci kurdyjskiej. Nie mog¹c samodzielnie udaremniæ postêpuj¹cego buntu w Falud¿y, gdzie najprawdopodobniej ukrywa³
siê przywódca terrorystyczno-fundamentalistycznego ugrupowania Tawhid wa-al-D¿ihad
Abu Musab az Zarkawi, Alawi poprosi³ o pomoc USA, które st³umi³y bunt w ramach
operacji wit. T. B i e l e c k i: Rewolucja Armii Mahdiego. Gazeta Wyborcza z 2122
sierpnia 2004; R. K u  n i a r: Polityka i si³a. Studia strategiczne  zarys problematyki.
Warszawa 2005, s. 299305; K. K u b i a k: Wojny i konflikty zbrojne..., s. 233235.
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W dokumencie konstytucyjnym znalaz³y siê zapisy odzwierciedlaj¹ce podzia³ etniczno-religijny kraju, przyznaj¹ce podstawowe prawa i wolnoci
obywatelskie wszystkim obywatelom niezale¿nie od przynale¿noci narodowej, wyznania (islam uznano za religiê pañstwow¹, lecz nie za g³ówne ród³o prawa) czy p³ci. Okrelono ponadto zasadnicze przes³anki przejêcia w³adzy od okupantów przez maj¹cy powstaæ iracki rz¹d tymczasowy oraz powo³anie urzêdu prezydenta i dwóch wiceprezydentów (sunnity,
szyity i Kurda). Jêzykowi kurdyjskiemu obok arabskiego nadano status
jêzyka urzêdowego. Ponadto, przyznano Kurdom autonomiê w trzech pó³nocnych prowincjach: Ibrilu, Dahuku i As-Sulajmaniji, aczkolwiek szczegó³owe zasady autonomii mia³a dopiero okrelaæ docelowa konstytucja. Znaczenie tego zapisu potwierdzono jednoczenie artyku³em stwierdzaj¹cym,
i¿ trzem irackim prowincjom przyznaje siê prawo weta wobec w³aciwej
konstytucji (jeli co najmniej 2/3 ich ludnoci opowie siê przeciwko), nad
któr¹ miano rozpocz¹æ pracê88. Kolejne kroki na drodze ku suwerennemu
Irakowi amerykañska administracja postawi³a 24 maja 2004 roku. Wówczas bowiem mia³y miejsce dwa istotne wydarzenia. Po pierwsze, George
W. Bush wyg³osi³ tego dnia przemówienie w US Army War College w Carlisle w Pensylwanii, kreuj¹ce wizjê elementów potrzebnych jeszcze do osi¹gniêcia demokracji w Iraku. Wskaza³ wówczas piêæ zasadniczych kroków,
jakie pozosta³y do zrealizowania tego celu: przekazanie w³adzy nad Irakiem suwerennemu rz¹dowi irackiemu, zapewnienie bezpieczeñstwa kraju, kontynuowanie odbudowy irackiej infrastruktury, zdobycie wiêkszego
poparcia za granic¹, d¹¿enie do demokratycznych wyborów. Zapowiedzia³
przy tym, ¿e obecnoæ si³ USA w Iraku uzale¿niona bêdzie od sytuacji
w pañstwie, aczkolwiek wyranie stwierdzi³, i¿ do 30 czerwca 2004 roku
w³adza zostanie oddana Irakijczykom, a amerykañskie i inne si³y dzia³aæ
bêd¹ w Iraku pod amerykañskim dowództwem jako czêæ wielonarodowych
si³ upowa¿nionych przez NZ89. Ponadto w tym samym dniu USA i Wielka
Brytania zg³osi³y projekt rezolucji NZ, który zmodyfikowany sta³ siê podstaw¹ przyjêtej 8 czerwca 2004 roku rezolucji RB NZ 1546. W rezolucji tej
okrelono terminy dochodzenia do pe³nej konstytucyjnoci. Na jej mocy legitymizowano powo³any pod koniec maja przez komisjê trójstronn¹ (wys³annik ONZ Lakhdar Brahimi, przedstawiciele USA oraz IGC) iracki rz¹d.
Na stanowisko premiera zosta³ wyznaczony szyita Ijad Alawi, wicepremiera  Baram Salim, 1 czerwca za prezydentem mianowano sunnitê Ghazi
88
Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period, From the Iraqi
Governing Council. [http://scoop.agonist.org/archives/014123.html (8 marca 2004)].
89
President Outlines Steps to Help Iraq Achieve Democracy and Freedom, Remarks
by the President on Iraq and the War on Terror United States Army War College Carlisle,
Pennsylvania [http://www.whitehouse.gov./news/releases/2004/05/20040524-10.html].
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Mashala Ajil al-Yawira90, pe³ni¹cego od mierci w zamachu 17 maja 2004
roku Izza ad-Din Salima obowi¹zki przewodnicz¹cego IGC, a wiceprezydentami zostali Kurd  Rowsch Shaways oraz szyita  Ibrahia al.-Ushaygir. Rezolucja zawiera³a aprobatê utworzenia suwerennych, tymczasowych w³adz irackich, które po 30 czerwca 2004 roku mia³y przej¹æ kompetencje IGC, oraz amerykañskiej administracji. Tym samym w³adze irackie
uzyska³y prawo ¿¹dania opuszczenia Iraku przez wojska koalicyjne.
W rezolucji znalaz³y siê zapisy potwierdzaj¹ce niezawis³oæ, suwerennoæ
polityczn¹ oraz integralnoæ terytorialn¹ Iraku, aprobuj¹ce przewodni¹
rolê ONZ we wspieraniu narodu irackiego (mandat si³ miêdzynarodowych
przed³u¿ono do koñca 2005 r.), apeluj¹ce do pañstw cz³onkowskich ONZ
i NATO, by udzieli³y wsparcia Irakowi w jego odbudowie, oraz stwierdzaj¹ce, i¿ przed koñcem stycznia 2005 roku przeprowadzone zostan¹ wybory do irackiego Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego oraz rozpoczête zostan¹ prace nad przygotowaniem nowej konstytucji (ju¿ 30 maja
2004 r. przy wspó³pracy przedstawicieli ONZ powo³ana zosta³a iracka
Niezale¿na Komisja Wyborcza, termin wyborów za wyznaczono na 30 stycznia 2005 r.)91.
Rezolucja 1546, mimo i¿ nie przybli¿a³a rozwi¹zania kwestii kurdyjskiej ani te¿ nie by³a odniesieniem do charakteru przysz³ego ustroju pañstwa irackiego, stanowi³a niew¹tpliwie sukces amerykañskiego prezydenta. Zgodnie z zawart¹ w niej formu³¹, aczkolwiek 28 czerwca (dwa dni
wczeniej ni¿ przewidywano, by ustrzec siê ataków terrorystycznych) Paul
Bremer przekaza³ premierowi Alawiemu notê od Georgea Busha zapowiadaj¹c¹ oficjalny koniec okupacji wojskowej Iraku i gotowoæ nawi¹zania
z nim stosunków dyplomatycznych. Tym samym IGC zosta³a rozwi¹zana,
a jej miejsce zaj¹³ rz¹d premiera Ijada Alawiego oraz jego 36 ministrów.
Zgodnie z planem Busha, zapowiedziano odwo³anie Paula Bremera z dniem
12 lipca 2004 roku, a dotychczasowy przedstawiciel USA w ONZ John Negroponte zosta³ mianowany ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. USA natychmiast nawi¹za³y stosunki dyplomatyczne z Irakiem,
a 30 czerwca prawnie przekaza³y w³adzom irackim Husajna oraz jego 11
wspó³pracowników. Militarna obecnoæ si³ koalicyjnych pozosta³a jednak
bez zmian92.
Ghazi Mashal Ajil al-Yawir wygra³ z forsowanym przez w³adze koalicyjne USA
i ONZ Adananem Paczaczim. The Interim Government of Iraq from 200305 [http://
middleeastreference.org.uk/iraqministers.html].
91
Resolution 1546 (2004) Adopted by the Security Council at its 4987th Meeting, on
8 June 2004 [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/381/16/PDF/N0438116.
pdf?OpenElement].
92
Warto zauwa¿yæ, ¿e dzia³ania administracji Busha w Iraku znalaz³y swoje odzwierciedlenie równie¿ w sferze gospodarczej. Za porednictwem Agencji Rozwoju Miê90
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Funkcjonuj¹cy od czerwca 2004 roku rz¹d tymczasowy, wy³oniony jednak¿e w sposób arbitralny, zgodnie z przyjêtym kalendarium, mia³ zostaæ zast¹piony przedstawicielami, którzy uzyskaliby mandat przedstawicielski w wyniku wyborów zapowiedzianych na 30 stycznia 2005 roku. Okres
pomiêdzy czerwcem 2004 roku a styczniem 2005 roku zosta³ wiêc zdeterminowany procesem przygotowania irackiego spo³eczeñstwa do uczestnictwa w pierwszych demokratycznych wyborach, co zosta³o szczególnie
utrudnione przez dzia³alnoæ organizacji terrorystycznych prowadz¹cych do silnej destabilizacji kraju i anarchizacji irackiego spo³eczeñstwa.
Nie mniej jednak wybory przeprowadzono na terenie ca³ego kraju, który
wed³ug ordynacji wyborczej by³ jednym okrêgiem wyborczym, udzia³ za
zg³osi³o oko³o 111 list wyborczych. Oficjalne wyniki wyborów og³oszono
13 lutego 2005 roku. Okaza³o siê wówczas, i¿ niekwestionowanym zwyciêzc¹ wyborów jest religijna wiêkszoæ szyicka skupiona w koalicyjnym
ugrupowaniu Zjednoczonym Sojuszu Irackim (SCIRI i Dawa, czyli Zew
Islamu) popieranym przez Alego al Sistaniego (sam nie stratowa³ w wyborach), które zdoby³o 140 miejsc (48%) w 275-osobowym irackim Zgromadzeniu Narodowym. Na drugim miejscu znalaz³ siê sojusz dwóch partii kurdyjskich, uzyskuj¹c w sumie 26% poparcie, co da³o mu 75 mandatów,
z kolei grupowanie Ijada Alawiego Lista Iracka (równie¿ w wiêkszoci skupiaj¹ce szyitów) uzyska³o 14%, czyli 40 mandatów. Czwarta by³a lista prezydenta Ghazi al-Yawira, aczkolwiek zdoby³a mniej ni¿ 2% poparcia. Ponadto do parlamentu weszli równie¿ przedstawiciele 9 innych partii i sojuszy wyborczych. Nale¿y przy tym podkreliæ, i¿ w skali ca³ego kraju frekwencja wynios³a oko³o 58%, przy czym mniejszoæ sunnicka, uprzywilejowana w okresie rz¹dów Saddama Husajna, zbojkotowa³a wybory. W niespokojnych regionach sunnickich wybory praktycznie siê nie odby³y, w samej Falud¿y za frekwencja wyborcza wynios³a oko³o 2%93. Wybory ze stycznia 2005 roku okaza³y siê mimo to momentem prze³omowym w budowadzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USAID), która wspó³pracowa³a z IBRD, IMF,
ONZ oraz w³adzami irackimi, rozpoczêto szeroki proces zawierania kontraktów na odbudowê Iraku w ró¿nych dziedzinach. W listopadzie 2004 r. zosta³a zorganizowana
w Egipcie konferencja miêdzynarodowa, w czasie której USA zabiega³y o szerokie poparcie dla Iraku. Uczestniczy³y w niej: pañstwa G-8, UE oraz s¹siedzi Iraku. 21 listopada 2004 r. Klub Paryski postanowi³ umorzyæ zad³u¿enie Irackie o 80% w trzech ratach:
30%  natychmiast, 30%  w bie¿¹cym 2005 r., a 20%  w 2008 r. L. P a s t u s i a k:
George W. Bush..., s. 424426; s. 435440; Rocznik Strategiczny 2004/2005..., s. 184
187, 302307; The Interim Government of Iraq from 200305 [http://middleeastreference.org.uk/iraqministers.html].
93
Najwy¿sza frekwencja by³a na kurdyjskiej pó³nocy 80%90%. Na szyickim po³udniu g³osowa³o ok. 70% uprawnionych. Rocznik Strategiczny 2004/2005..., s. 307
310.
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niu postsaddamowskiego Iraku. Uwiadomi³y bowiem, i¿ wojna ca³kowicie
zmieni³a uk³ad si³ w kraju. Po raz pierwszy w jego powojennej historii sunnici ca³kowicie utracili wp³ywy na rzecz ci¹¿¹cych ku modelowi irañskiemu szyitów94 oraz Kurdów, co jeszcze bardziej pog³êbi³o podzia³y wewn¹trzirackie.
Nale¿y podkreliæ, i¿ wy³onione w styczniowych wyborach Zgromadzenie Narodowe mia³o charakter tymczasowy. Zgodnie z zapisami Tymczasowej Konstytucji po wyborach parlament wiêkszoci¹ kwalifikowan¹
2/3 g³osów zobligowany by³ do wybrania prezydenta i jego 2 zastêpców.
Tak stworzona Rada Prezydencka mia³a za uzgodniæ jednomylnie kandydata na stanowisko premiera, który powinien dokonaæ wyboru poszczególnych ministrów, zatwierdzonych w g³osowaniu przez parlament. G³ównym zadaniem, jakie przewidziano dla Zgromadzenia Narodowego by³o
opracowanie do 15 sierpnia 2005 roku projektu konstytucji, któr¹ zamierzano poddaæ ocenie spo³eczeñstwa w ogólnokrajowym referendum, zaplanowanym na 15 padziernika 2005 roku. Po jej zatwierdzeniu w grudniu tego samego roku powinny zostaæ przeprowadzone kolejne wybory parlamentarne.
W praktyce dopiero 16 marca 2005 roku po raz pierwszy zebra³ siê
nowo wybrany iracki parlament, na pocz¹tku kwietnia za, po dwóch miesi¹cach negocjacji, deputowani doszli do porozumienia w kwestiach personalnych. Na stanowisko przewodnicz¹cego parlamentu, po uzyskaniu przez
szyitów i Kurdów zgody mniejszoci sunnickiej, powo³ano w³anie sunnitê
Had¿ima al Hassaniego, dotychczasowego ministera przemys³u (szyici
i Kurdowie pragnêli zaanga¿owaæ sunnitów w proces rz¹dzenia krajem,
maj¹c wiadomoæ, i¿ bez sunnitów opracowywana konstytucja mo¿e okazaæ siê fiaskiem, jeli w jesiennym referendum odrzuc¹ go co najmniej 3
z 18 prowincji). 6 kwietnia Zgromadzenie Narodowe wybra³o na stanowisko prezydenta Iraku Kurda D¿alala Tarabaniego, zastêpcami za uczyniono szyitê Adela Abdul Mahdiego (dotychczasowy minister finansów)
oraz sunnitê Ghazi al-Yawira. Pod koniec kwietnia Rada Prezydencka
uzgodni³a, ¿e nowym premierem zostanie Ibrahim al-Ushayqir (Ibrahim
94
Warto zauwa¿yæ, ¿e szyizm w Iraku opiera siê na dzia³alnoci kilku ugrupowañ.
Najprê¿niejsz¹ jest Hawza al-ilamiya w Nad¿afie opowiadaj¹ca siê za kwietyzmem
w szyizmie. Jej przywódc¹ jest ajatollah Ali al Sistani, który przyj¹³ pozycjê ¿yczliwej
neutralnoci wobec USA. Kolejne ugrupowanie to SCIRI oraz Sadriyyun Muqtady al-Sadra, oskar¿anego o zabójstwo Baqira al-Hakima (29 sierpnia 2003 r. w mauzoleum
Alego w Nad¿afie) oraz ajatollaha Majeeda Khoiego zasztyletowanego 10 kwietnia
2003 r. w tym samym miejscu. Zob. W. W a s z c z y k o w s k i: Wstêpne obserwacje na temat skutków wojny z Irakiem dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego i regionu bliskowschodniego. W: Konsekwencje wojny z Irakiem..., s. 2636; K. S t r a c h o t a: Islam
w irackim Pax Americana. W: Konsekwencje wojny z Irakiem..., s. 105117.
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D¿afari), przywódca szyickiej, religijnej partii Dawa, a jego rz¹d zaprzysiê¿ono na pocz¹tku maja95.
W zamyle amerykañskich strategów opracowanie przez nowe, kooperuj¹ce z sob¹ w³adze irackie, projektu ustawy zasadniczej, bêd¹cej namacalnym symbolem procesu demokratyzacji kraju, mia³o staæ siê zwieñczeniem rozpoczêtej 19 marca 2003 roku kampanii. Rolê USA na tym etapie
kszta³towania pañstwowoci irackiej amerykañscy neokonserwatyci postrzegali dwutorowo. Z jednej strony amerykañscy specjalici powinni pomóc opracowaæ za³o¿enia konstytucyjne, z drugiej za  skoncentrowaæ siê
na jak najszybszym wyszkoleniu irackich oddzia³ów, zdolnych do utrzymania porz¹dku wewnêtrznego. Jak siê jednak¿e okaza³o, Amerykanie,
postrzegaj¹cy przysz³¹ konstytucjê irack¹ jako wyraz pojednania narodowego (zgody narodowej), zbyt wysoko oszacowali mo¿liwoci w³adz irackich oraz ich zdolnoæ do konsensu. Powo³ana Komisja Konstytucyjna licz¹ca 71 cz³onków, faktycznie usilnie d¹¿y³a do wypracowania zadowalaj¹cego wszystkie ugrupowania projektu konstytucji. Wyzwaniem okaza³o
siê zaanga¿owanie sunnitów, którzy pocz¹tkowo odmówili udzia³u w jej
pracach96, a tak¿e ustalenie relacji na linii pañstwo  islam, roli i miejsca
kobiet w irackim spo³eczeñstwie, podzia³u dochodów z ropy, a tak¿e okrelenie zakresu autonomii dla poszczególnych regionów, a przy tym formy
ustroju pañstwa97.
Konstytucja zgodnie z przyjêtym kalendarium mia³a zostaæ napisana
do 1 sierpnia 2005 roku, aczkolwiek przewidziano mo¿liwoæ, ¿e do tego
dnia komisja mia³a prawo podj¹æ decyzjê o przed³u¿eniu swoich prac o kolejne pó³ roku. Niemniej jednak nie uczyni³a tego. Do 15 sierpnia irackim
politykom nie uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienia, niedotrzymanie terminu
za mia³o poci¹gaæ za sob¹ skutek w postaci rozwi¹zania parlamentu i przeprowadzenia kolejnych wyborów. Taki scenariusz, maj¹c w pamiêci trudnoci, jakie napotka³o przeprowadzenie wyborów w styczniu 2005 roku,
oznacza³ zdecydowan¹ pora¿kê strategii demokratyzacji pañstwa irackiego. Dlatego wzmo¿ono wysi³ki, by temu zapobiec. Tu¿ przed godzin¹ 24.00
Istnia³y obawy, ¿e objêcie stanowiska premiera przez szyitê skieruje Irak na drogê irañsk¹. Nie mniej jednak sk³ad rz¹du jaki zaproponowa³a D¿afari pozwala domniemywaæ, ¿e jego celem nie jest budowa pañstwa teokratycznego [http://middleeastreference.org.uk/iraqministers.html].
96
Pod koniec lipca zostali zastrzeleni sunnita z komitetu konstytucyjnego oraz
jego doradca w Bagdadzie. Wówczas pozostali sunniccy cz³onkowie komitetu og³osili
bojkot jego prac, aczkolwiek po tygodniu nieobecnoci ponownie przyst¹pili do wspó³pracy.
97
Wed³ug Wall Street Journal, pod koniec 2003 r. na pytanie: Jaki model pañstwa
najchêtniej widzia³by w Iraku?, a¿ 37% badanych odpowiedzia³o amerykañski, 35% 
syryjski, irañski i egipski, a 28%  saudyjski. Gazeta Wyborcza z 6 padziernika 2003.
95
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dnia 15 sierpnia, deputowani zmienili tymczasow¹ konstytucjê, przed³u¿aj¹c czas przygotowania projektu konstytucji o tydzieñ do 22 sierpnia, kiedy
to termin negocjacji przed³u¿ono o kolejne trzy dni, z jednoczesnym z³o¿eniem w parlamencie wstêpnego projektu ustawy zasadniczej. 28 sierpnia
2005 roku prezydent D¿alal Talabani og³osi³ uroczycie przyjêcie przez
Komisjê Konstytucyjn¹ projektu konstytucji, który podpisa³ w Bagdadzie,
z kolei na 15 padziernika 2005 roku zapowiedzia³ przeprowadzenie referendum w celu uzyskania dla niej legitymizacji spo³ecznej98.
Opracowanie projektu irackiej konstytucji trudno traktowaæ w kategoriach pe³nego sukcesu. Jak stwierdza Timothy Gordon Ash: [...] tylko najwiêkszy optymista wiata uwierzy, ¿e Irak zmieni siê przez opracowanie
projektu konstytucji w pokojow¹, stabiln¹ i demokratyczn¹ republikê federaln¹99. Nale¿y w tym miejscu wyranie podkreliæ rozbie¿noci i obawy,
jakie pojawi³y siê w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej. Najwiêkszym problemem wydaje siê brak zgody co do federalnego modelu pañstwa. Sunnici, którzy protestuj¹ przeciwko takiemu rozwi¹zaniu, popieranemu przez
szyitów i Kurdów, obawiaj¹ siê utraty kontroli nad wp³ywami z ropy naftowej, której g³ówne ród³a znajduj¹ siê na po³udniu i pó³nocy, a nie
w sunnickim centrum kraju. Kurdowie podczas negocjacji domagali siê
z kolei przyznania szerokiej autonomii dla Kurdystanu w ramach pañstwa
irackiego, 1/4 z dochodów z ropy naftowej oraz kontroli nad Kirkukiem,
zamieszkanym przez Arabów i Turkmenów, z którego Saddam Husajn wysiedla³ w przesz³oci Kurdów. Dla szyitów, wród których nie ma zgodnoci, gdy¿ Alawai optowa³ za modelem pañstwa bardziej scentralizowanego,
Abdul Aziz al-Hakim za  za lun¹ federacj¹, najistotniejsze pozostawa³y zapisy o uznaniu szariatu za jedyne ród³o prawa. W przyjêtym pod
koniec sierpnia projekcie ju¿ w artykule pierwszym okrelono, ¿e Irak to
demokratyczna, federalna republika przedstawicielska. Uznano islam za
podstawowe ród³o prawa i oficjaln¹ religiê pañstwow¹. ¯adne prawo nie
mo¿e byæ sprzeczne z islamem, ale te¿ i z zasadami demokracji (co wydaje
siê niemo¿liwe do pogodzenia w praktyce). Zagwarantowano wolnoæ wyznania dla obywateli, równoæ wszystkich wobec prawa, bez wzglêdu na
p³eæ (co najmniej 25% deputowanych w parlamencie musz¹ stanowiæ kobiety), narodowoæ, pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, pogl¹dy czy status spo³eczny. Potwierdzono status jêzyka kurdyjskiego jako drugiego
obok arabskiego jêzyka oficjalnego w Iraku. Zapowiedziano uruchomie98
Warto zauwa¿yæ, i¿ na znak sprzeciwu wobec zapisów projektu konstytucji tylko
3 z 15 sunnickich cz³onków Komisji Konstytucyjnej wziê³o udzia³ w ceremonii podpisania, przy czym ¿aden z obecnych projektu nie podpisa³. M. Z a w a d z k i: Konstytucja
dzieli Irak. Gazeta Wyborcza z 29 sierpnia 2005 [http://en.wikipedia.org/wiki/Proposed_Iraqi_constitution].
99
T.G. A s h: Znu¿ony Tytan. Gazeta Wyborcza z 29 sierpnia 2005.
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nie procedury debaasyfikacji, w przypadku kandydatów do urzêdów pañstwowych100.
Trzeciej wojny w Zatoce Perskiej odczytywanej w kontekcie wysi³ków
republikañskiej administracji na rzecz promowania wartoci demokratycznych w wiecie arabskim oraz lansowania nowego Iraku jako inspiratora
przemian w regionie nie mo¿na postrzegaæ w ¿aden sposób w kategorii
sukcesu strategii polityki bliskowschodniej Georgea W. Busha. Faktem jest,
i¿ po 19 marca 2003 roku pojawi³y siê symptomy liberalizacji w pañstwach
takich, jak Arabia Saudyjska, Egipt, Iran, Libia czy Syria, niemniej jednak
maj¹ one wymiar powierzchowny i nie stwarzaj¹ podstaw do tego, by mówiæ o uruchomieniu procesu rewolucji demokratycznych na Bliskim Wschodzie ani obecnie, ani w perspektywie kilku lat101. Racjê ma George Soros,
gdy pisze: W wolnym i otwartym spo³eczeñstwie ludzie sami powinni decydowaæ, czym jest dla nich wolnoæ i demokracja, a nie pod¹¿aæ po prostu
za przyk³adem Ameryki. Sprzecznoæ tê uwiadomi³a nam obecna okupacja Iraku. Przybylimy jako wyzwoliciele przynosz¹cy wolnoæ i demokracjê, ale nie tak jestemy postrzegani przez wiêkszoæ spo³eczeñstwa. Wojskowa obecnoæ tej kampanii przynios³a lepsze wyniki, ni¿ siê spodziewano, ale okupacja okaza³a siê katastrof¹102. Niepodwa¿alny pozostaje równie¿ fakt, i¿ inwazja Stanów Zjednoczonych na Irak, jako czêæ planu neokonserwatystów przebudowy geostrategicznej Bliskiego Wschodu, wzmocni³a tendencje neoimperialistyczne w polityce zagranicznej USA, wzmog³a
sk³onnoæ do tworzenia koalicji typu ad hoc i dowolnej interpretacji miêdzynarodowych traktatów. Unilateralizm, a tym samym jednobiegunowy
wymiar wiata sta³y siê dla amerykañskich strategów czynnikiem gwarantuj¹cym stabilnoæ porz¹dku miêdzynarodowego oraz rodkiem s³u¿¹cym
zapewnieniu pokoju i bezpieczeñstwa w wymiarze globalnym i regionalnym.
The Complete text of the Draft Iraqi Constitution, as Translated from the Arabic by
The Associated Press [http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2005-08-24-iraqi-constitution-draft_x.htm].
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Zob. I.H. D a a l d e r, J.M. L i n d s a y: Ameryka bez ograniczeñ..., s. 217220,
230235; L. P a s t u s i a k: George W. Bush..., s. 283285, 350; G. Z a s a d a: Aktywnoæ
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Rafa³ Riedel

Polityczna debata
na temat modelu spo³ecznego w Europie

Po ostatniej fali rozszerzenia Unia Europejska sta³a siê obszarem
jeszcze bardziej zró¿nicowanym pod wzglêdem spójnoci spo³eczno-gospodarczej. Poszczególne regiony i pañstwa ró¿ni¹ siê znacznie pod
wzglêdem potencja³u ekonomicznego, co ma swoje powa¿ne konsekwencje
ze wzglêdu na fakt, i¿ stanowi¹ w pewnym stopniu jednolity obszar gospodarczy.
Pod wieloma wzglêdami pañstwa cz³onkowskie same podejmuj¹ decyzje w zakresie polityki gospodarczej, w szczególnoci w odniesieniu do
kszta³tu obowi¹zuj¹cego na ich terytorium systemu ekonomiczno-spo³ecznego. Oprócz powodowanej procesami integracyjnymi postêpuj¹cej swobody przep³ywu towarów, us³ug, ludzi i kapita³u, mamy do czynienia z sytuacj¹, w której te w³anie procesy liberalizacyjne napotykaj¹ bariery  co
paradoksalne  w starych pañstwach cz³onkowskich1. Coraz wyraniej
s³ychaæ g³osy o koniecznoci stosowania w sposób trwa³y b¹d tymczasowy
ró¿nych form ochrony rynku (pracy, us³ug itd.) po to, aby wschodnioi rodkowoeuropejska konkurencja (a w szerszej perspektywie równie¿ konkurencja azjatycka) nie zburzy³y komfortu zabezpieczeñ spo³ecznych
i warunków socjalnych, do których przywykli Europejczycy z zachodniej
czêci kontynentu. Pogl¹d ten w sposób najbardziej dobitny wyrazi³ Martin Schultz  lider Europejskiej Partii Socjalistycznej. Ludzie chc¹ równouprawnienia i zatrudnienia, ale nie w oparciu o chiñskie p³ace i azjatyckie
1
Patrz równie¿: K. G ³ ¹ b i c k a: Polityka spo³eczna w Unii Europejskiej. Aspekty
aksjologiczne i empiryczne. Warszawa 2001.
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standardy pracy. Najni¿sze standardy pracy nie mog¹ siê staæ europejskim
modelem socjalnym2.
Dok³adnie po przeciwnej stronie tej logiki argumentacji znajduje siê
pogl¹d wysnuty z przes³anek opartych na bardziej liberalnym podejciu.
Chcia³bym w tym miejscu pos³u¿yæ siê cytatem pochodz¹cym z przemówienia premiera Wielkiej Brytanii Tonyego Blaira przed Parlamentem Europejskim: Có¿ to za model socjalny, który pozostawia 20 milionów bezrobotnych w Europie i wskaniki produktywnoci znacznie ni¿sze ni¿ w USA.
Który pozwala, ¿eby wiêcej naukowców zdobywa³o stopnie naukowe w Indiach ni¿ w Europie. Który pozwala, ¿eby wszelkie wzglêdne wskaniki
nowoczesnej gospodarki  badania i rozwój, patenty, informatyka  spada³y, a nie ros³y. [...] Chiny potroi³y wydatki na badania i rozwój w ci¹gu
ostatnich piêciu lat. Z najlepszych 20 uniwersytetów na wiecie tylko 2 s¹
obecnie w Europie. Celem naszego modelu socjalnego powinno byæ zwiêkszanie konkurencyjnoci, lepsze radzenie sobie z globalizacj¹, korzystanie
z szans i unikanie zagro¿eñ. Oczywicie, potrzebujemy Europy socjalnej.
Ale to musi byæ Europa socjalna, która siê sprawdza3.
Postrzeganie optymalnego modelu spo³ecznego jest kwesti¹ silnie upolitycznion¹. W debacie publicznej tocz¹cej siê na ten temat wyranie polaryzuj¹ siê dwa odmienne bieguny mylenia. Prawica (i liberalne partie centrowe) krytykuje orodki lewicowe z powodu ksiê¿ycowej ekonomii, wskazuj¹c na to, ¿e w praktyce, jedynym sprawdzonym i funkcjonuj¹cym sposobem osi¹gniêcia dobrobytu spo³eczeñstwa jest gospodarka rynkowa z jak
najmniejsz¹ ingerencj¹ pañstwa  równie¿ w postaci obci¹¿eñ socjalnych,
które pañstwo nak³ada na obywateli. Z pozycji lewicowych sprawa wygl¹da zupe³nie inaczej. Argumenty libera³ów czy neolibera³ów nazywane s¹
wrêcz wielkimi k³amstwami4.
Zanim jednak przejdê do analizy poszczególnych argumentów europejskiej lewicy i prawicy na temat optymalnego modelu spo³ecznego, chcia³bym przytoczyæ pewien precedens, który w znakomity sposób obrazuje problematycznoæ tego dylematu w kontekcie integracyjnym. 25 padziernika 2005 roku eurodeputowani wezwali do Strassbourga przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso oraz komisarza ds. rynku
wewnêtrznego Charliego McCreevyego, aby za¿¹daæ wyjanieñ, jakie jest
stanowisko Komisji w sprawie tzw. Vaxholm. Sprawa dotyczy³a ³otewskiej
spó³ki Laval, która pozwa³a szwedzki rz¹d do Europejskiego Trybuna³u
2
M. S c h u l t z, cytat za: K. N i k l e w i c z: Europejska awantura o prawa socjalne.
Analiza. Gazeta Wyborcza 26 padziernika 2005.
3
T. Blair w przemówieniu przed Parlamentem Europejskim, 24 czerwca 2005.
4
J. C o n a s o n: Big Lies: The Right-Wing Propaganda Machine and How it Distorts
the Truth. New York 2003.
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Sprawiedliwoci. £otysze zarzucali Szwedom, ¿e doprowadzili spó³kê do
bankructwa, pozwalaj¹c zwi¹zkom zawodowym na zablokowanie kontraktu na budowê szko³y, jaki Laval zdoby³ w miejscowoci Vaxholm. Szwedzcy
zwi¹zkowcy zablokowali budowê, poniewa¿ spó³ka p³aci³a swoim pracownikom (£otyszom) stawki ni¿sze od tych obowi¹zuj¹cych w umowach kolektywnych pomiêdzy szwedzkim pracownikami i przedsiêbiorcami. Komisja zapowiedzia³a, ¿e w ewentualnej rozprawie s¹dowej stanie po stronie
£otyszy, którzy chcieli skorzystaæ z traktatowej zasady swobody przep³ywu
us³ug5. Przedstawiony tutaj problem nie dotyczy bynajmniej tylko i wy³¹cznie kwestii zatrudnienia, ale równie¿ innych aspektów funkcjonowania jednolitego rynku  na przyk³ad swobodnego wiadczenia us³ug. Mimo
postanowieñ pochodz¹cych z traktatów za³o¿ycielskich, czyli z lat piêædziesi¹tych XX wieku o swobodnym przep³ywie us³ug w ramach wspólnego
rynku, zasada ta nadal  na pocz¹tku XXI wieku  pozostawia wiele do
¿yczenia.
W lutym 2006 roku Parlament Europejski obradowa³ nad tak zwan¹
dyrektyw¹ Bolkensteina6, maj¹c¹ na celu liberalizacjê rynku us³ug. Sprawa ta ma cis³y zwi¹zek z kwesti¹ standardów spo³ecznych, gdy¿ nieograniczone umo¿liwienie wiadczenia us³ug firmom zarejestrowanym na przyk³ad w nowych krajach cz³onkowskich, takich jak Polska (o zdecydowanie
ni¿szych standardach socjalnych, czyli ni¿szych kosztach pracy), i tym samym funkcjonuj¹cym w zgodzie z systemem prawnym  chocia¿by podatkowym czy sk³adkowym wed³ug standardów polskich  skonfrontowa³oby
ca³y sektor us³ugowy z konkurencj¹ z biedniejszych krajów Unii, która pod
wzglêdem oferty cenowej by³aby zdecydowanie atrakcyjniejsza.
W trakcie debaty parlamentarnej w wielu miastach tak zwanej starej
Unii7 dochodzi³o nawet do wielotysiêcznych demonstracji przeciwko dyrektywie us³ugowej (np. 40 tys. osób w Berlinie). Lewica jest przekonana, ¿e
dyrektywa doprowadzi³aby do tego, ¿e zachodnioeuropejskie rynki zosta³yby zalane tanimi us³ugodawcami ze Wschodu, [...] którzy nie przestrzegaliby ¿adnych regu³ i stosowali dumpingowe sk³adki8. Michael Sommer,
kieruj¹cy niemieck¹ federacj¹ zwi¹zków zawodowych DGB, stwierdzi³ wrêcz:
Bolkenstein chce wolnego rynku us³ug bez ochrony rodowiska i pracowK. N i k l e w i c z: Europejska awantura...
Nazwa dyrektywy pochodzi od by³ego cz³onka Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za politykê konkurencji w Unii Europejskiej.
7
Przyk³adowo, Strasburg, Ateny, Bordeaux, ale co ciekawe  równie¿ w Polsce, np.
£odzi, Poznaniu (chocia¿ ewidentnie mniej liczne  organizowane przez przeciwników
zasady integracji europejskiej).
8
K. N i k l e w i c z: Dyrektywa us³ugowa pod ostrza³em. Gospodarka  dodatek do
Gazety Wyborczej z 13 lutego 2006.
5
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ników. Jego pomys³ na Europê jest antysocjalny, on chce kapitalizmu bez
¿adnych ograniczeñ9.
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej o 10 nowych krajów cz³onkowskich,
do rangi symbolu uros³a sprawa polskiego hydraulika we Francji, który
jakoby zagra¿a³ rodzimym, francuskim us³ugodawcom, oferuj¹c swoje us³ugi, taniej, szybciej i lepiej od swoich francuskich odpowiedników, stosuj¹c 
zdaniem francuskich protestuj¹cych  swego rodzaju dumping socjalny.
Argumenty by³y akceptowane przez znaczn¹ czêæ francuskiego spo³eczeñstwa, przywi¹zanego do zdobyczy socjalnych swojego systemu. Problem
polega jednak na tym, ¿e wspó³czenie, na obecnym etapie procesów integracyjnych w Europie, ¿adne pañstwo nie mo¿e samodzielnie, bez brania
pod uwagê rozwi¹zañ wypracowanych na poziomie wspólnotowym, kszta³towaæ swojej polityki spo³eczno-gospodarczej.
Równie¿ w ramach Unii Europejskiej podejmowane s¹ decyzje  jaki
model gospodarczy i jaki model spo³eczny bêdziemy w przysz³oci budowaæ.
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w maju 2004 roku o kolejne 10 pañstw,
które równie¿ prezentuj¹ odmienne modele spo³eczno-gospodarcze, odpowied na to pytanie nie jest bynajmniej ³atwiejsza. Model spo³ecznej gospodarki rynkowej, który funkcjonowa³ w wielu krajach Europy Zachodniej,
jest poza zasiêgiem finansowych mo¿liwoci wiêkszoci gospodarek nowych
pañstw cz³onkowskich10. Jednoczenie spo³eczeñstwa tych krajów cechuje
typowy  ze wzglêdu na historyczne pozosta³oci epoki socjalizmu  silnie
roszczeniowy charakter przejawiaj¹cy siê w oczekiwaniu od pañstwa
wiadczeñ i innych form wsparcia daleko wykraczaj¹cych poza bud¿etowe
mo¿liwoci. Dowodem mog¹ tutaj byæ systematycznie rosn¹ce, coraz lepsze
wyniki partii, które w swoich programach gospodarczych koncentruj¹ siê
na zaspokajaniu roszczeñ grup mniej uprzywilejowanych.
Poniewa¿ argumentacja w debacie za lub przeciw mniej lub bardziej socjalnej lub liberalnej Europie przesycona jest mitami i dogmatami ,
warto dokonaæ analizy pogl¹dów prezentowanych przez ró¿ne europejskie
rodowiska lewicowe i prawicowe, i podj¹æ siê ich merytorycznej weryfikacji. Sporód wielu argumentów chcia³bym tutaj przytoczyæ najczêciej formu³owane. Po pierwsze, wybór pomiêdzy wiêkszym dobrobytem a wiêksz¹
sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹. Im bardziej spo³eczne jest pañstwo, tym ni¿szy jego wzrost ekonomiczny, a wy¿szy stopieñ bezrobocia. W konsekwencji  drugi argument: minimalne zainteresowanie ze strony pañstwa stanowi podstawê dobrobytu, gdy¿ z definicji pañstwo jest z³ym w³acicielem.
Ibidem.
Od co najmniej ostatniej dekady XX w.  jest to równie¿ konstatacja aktualna
dla wiêkszoci pañstw Europy Zachodniej, które ze wzglêdu na sytuacjê gospodarcz¹
zosta³y skonfrontowane z koniecznoci¹ zmiany podejcia do kwestii solidarnoci spo³ecznej i innych aspektów szeroko rozumianej polityki spo³ecznej.
9

10

Rafa³ Riedel: Polityczna debata...

265

Jedynym rozwi¹zaniem jest jego prywatyzacja. Kolejny argument  im
mniej regulowania rynkiem pracy i im s³absza ochrona socjalna przeciwko
bezrobociu, tym wy¿szy poziom zatrudnienia11.
Jak przedstawione zastrze¿enia s¹ odpierane przez rodowiska lewicowe? Dylemat nakazuj¹cy wybieraæ pomiêdzy wiêkszym dobrobytem
a wiêksz¹ sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹ jest uznawany przez rodowiska lewicowe za jeden z g³ównych aksjomatów prawicy i z definicji jest odrzucany. W swojej krytyce polityki partii konserwatywnej na konferencji
dotycz¹cej progresywnego zarz¹dzania pañstwem (2003 r.) premier Wielkiej Brytanii Tony Blair owiadczy³: Oni bêd¹ walczyæ stosuj¹c program,
który sprzeciwia siê dodatkowym wydatkom w celu doprowadzenia do ciêæ
podatkowych niewielkiej grupie ludzi. [...] Osobami odnosz¹cymi korzyci
z ich polityki [...] bêd¹ tak naprawdê nie ciê¿ko pracuj¹ce rodziny, ale nieliczni na szczycie, którzy mog¹ pozwoliæ sobie na prywatne leczenie i edukacjê itd.12
Prawica, opowiadaj¹c siê za niskim podatkiem i w wyj¹tkowych przypadkach za podatkiem o sta³ych stawkach, przeciwna jest podatkowi od
dywidend i podatkowi spadkowemu, a tak¿e przenosi ciê¿ar opodatkowania z podatku od dochodów na podatek od konsumpcji. W swojej polityce
wydatków prawica obni¿a wydatki na opiekê socjaln¹, opiekê medyczn¹,
owiatê, redukuje zasi³ki socjalne i zapomogi dla bezrobotnych, zamra¿a
minimalne zarobki itp. Prawica jest przekonana, i¿ ni¿sze zasi³ki socjalne
w lepszy sposób motywuj¹ bezrobotnych do pracy oraz ¿e niska minimalna
p³aca nie zachêca pracodawców do zwalniania pracowników. Ogólnym
wynikiem bêdzie zwiêkszenie zatrudnienia. Jednak¿e w teoriach tych ignorowany jest fakt, i¿ jeli stosunek miêdzy liczb¹ bezrobotnych a liczb¹ mo¿liwoci zatrudnienia jest wysoki i jeli szanse na samozatrudnienie siê s¹
minimalne, to jedynym skutkiem zmniejszenia zasi³ku bêdzie wzrost liczby
osób wykluczonych spo³ecznie. Jest to szczególnie aktualna konstatacja
w przypadku tych pañstw, w których ogólny poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego jest relatywnie niski. W dodatku, jak ju¿ wspomniano, wyrane zmniejszenie podatków zaniepokoi³o niektóre stare pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej. Wed³ug ÈTK (Czeskiej Agencji Prasowej), skandynawskie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej nie bêd¹ tolerowa³y
niskiego opodatkowania bogatej spo³ecznoci w nowych pañstwach cz³onkowskich. W wywiadzie dla dziennika Finnish Hufvudstadsbladet szwedzki premier powiedzia³: Oni prawdopodobnie wierz¹, i¿ my zamierzamy
pobieraæ wysokie podatki w Szwecji, Finlandii i Danii oraz wysy³aæ te pie11
B. S c h m o g n e r o w a: The Eurpean Social Model: Reconstruction or Destruction?
A View from a Newcomer. Bonn 2005.
12
T. B l a i r za: B. S c h m o g n e r o w a: The Eurpean Social Model...

266

Stosunki miêdzynarodowe i integracja europejska

ni¹dze do Wschodniej Europy, ¿eby oni mogli posiadaæ klasê ludzi bogatych, którzy nie p³aciliby podatków13. Podobne zastrze¿enia wielokrotnie
formu³owa³ odchodz¹cy kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, który w gor¹czce kampanii wyborczej w Niemczech w 2005 roku wskazywa³ na fakt,
i¿ nie akceptuje sytuacji, w której pañstwa Europy rodkowo-Wschodniej
obni¿aj¹ podatki i jednoczenie wyci¹gaj¹ rêce po dotacje do unijnej kasy,
która w znacznej mierze zasilana jest przez wysoko opodatkowanych obywateli starej Unii. Gdyby obywateli Polski, Litwy i innych krajów opodatkowaæ tak jak opodatkowani s¹ obywatele Danii czy Austrii  byæ mo¿e
okaza³oby siê, ¿e uzyskane w ten sposób rodki wystarcz¹ na budowê autostrad. Dodatkowo  zdaniem G. Schroedera  niemoralnoæ takiego uregulowania jest wzmacniana faktem, i¿ pañstwa te, stosuj¹c dumping podatkowy, zachêcaj¹ czêæ przedsiêbiorców, na przyk³ad z Niemiec, do przenoszenia swoich inwestycji do krajów Europy rodkowej, co dodatkowo wzmaga problemy spo³eczne, na przyk³ad wysokie bezrobocie.
Uzupe³niaj¹c g³ówny nurt prowadzonych tu rozwa¿añ nad argumentacj¹ prawicy i lewicy w sprawie spo³ecznej gospodarki rynkowej o kontekst
niemiecki, warto podkreliæ, i¿ po II wojnie wiatowej model niemieckiej
socjalnej gospodarki rynkowej zosta³ ukszta³towany na podstawie wspó³pracy miêdzy dwiema g³ównymi partiami politycznymi: Chrzecijañsk¹
Demokracj¹ i Socjaldemokracj¹ w ramach tak zwanej Wielkiej Koalicji
(lewicy i prawicy). Kolejny argument prawicy, z którym rozprawiaj¹ siê
orodki lewicowe, to przekonanie, i¿ powinno nastêpowaæ radykalne zmniejszenie wydatków pañstwa na opiekê medyczn¹, opiekê socjaln¹, owiatê,
gospodarkê mieszkaniow¹ i infrastrukturê. Zdaniem partii liberalnych
i konserwatywnych, wydatki tego typu powinny byæ coraz czêciej pokrywane z prywatnych róde³; innymi s³owy, ka¿dy powinien p³aciæ za siebie. Dla spo³eczeñstw krajów postkomunistycznych stanowi to dodatkowe
wyzwanie, gdy¿ oznacza ca³kowite przejcie od odpowiedzialnoci zbiorowej (typowej dla poprzedniego systemu) do odpowiedzialnoci indywidualnej (bêd¹cej podstaw¹ kapitalizmu). Prawica twierdzi, ¿e odpowiedzialnoæ indywidualna zapewnia wysok¹ skutecznoæ i sprawiedliwoæ, a ponadto jest bardziej korzystna dla ka¿dego. Pragmatycy w przypadku takiego sporu odwo³uj¹ siê oczywicie do konkretnych przyk³adów. Je¿eli
porównamy na przyk³ad Stany Zjednoczone i Europê Zachodni¹ pod wzglêdem wysokoci wydatków na opiekê zdrowotn¹ i opiekê socjaln¹ osób
w starszym wieku, to okazuje siê, i¿ s¹ to sumy zbli¿one (oczywicie procentowo  jako udzia³ w PKB). Ca³kowita suma tych wydatków w USA
nie ró¿ni siê diametralnie od odpowiedniej sumy wydatków w Unii Europejskiej, jednak dziesi¹tki milionów Amerykanów nie maj¹ ¿adnego za13

G. P e r s s o n: So Much Still to Do. The Guardian, 11 July 2003.
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bezpieczenia zdrowotnego i ¿yj¹ wy³¹cznie z minimalnej emerytury. Wynika to z faktu, i¿ w Ameryce mamy do czynienia w przewa¿aj¹cej mierze
z prywatnym systemem ubezpieczeñ spo³ecznych, podczas gdy w Europie jest to system g³ównie pañstwowy. Koniecznoæ op³acania prywatnych
us³ug z w³asnej kieszeni wypar³a solidarnoæ i doprowadzi³a w Ameryce do
faworyzowania grupy osi¹gaj¹cej wysokie dochody. I z punktu widzenia
prawicy jest to stan adekwatny do jej pracowitoci, zaradnoci, talentu,
generalnie  wk³adu danej jednostki w dobrobyt ogó³u. Jest to oczywicie
punkt widzenia ca³kowicie nieakceptowany z pozycji lewicowych, gdy¿ stanowi przejaw ignorowania zasady solidarnoci spo³ecznej, ochrony s³abszych, upoledzonych itd.
Kolejny argument prawicy  sformu³owany w stwierdzeniu, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem jest to zaproponowane przez rynek  neutralizuje lewica równie¿ na poziomie stricte pragmatycznym. Ultra-liberalici ignoruj¹ niepowodzenia na rynku [...]. Nie przyznaj¹, ¿e rynek mo¿e nie dwign¹æ ciê¿aru kwestii socjalnych i dlatego potrzebuje poprawek14. Wed³ug
prawicy, polityka pañstwa w odniesieniu do redystrybucji spowalnia wzrost
gospodarczy, a tylko wzrost gospodarczy zapewnia rozwój dobrobytu dla
ka¿dego.
Jakie s¹ odpowiedzi lewicy? Po pierwsze, wzrost gospodarczy nie zapewnia dobrobytu ka¿dej osobie. W krajach o najwy¿szej dynamice rozwoju gospodarczego, w których wszystko jest uzale¿nione od rynku, bieda
i zró¿nicowanie dochodowe nie malej¹. W rezultacie, jeli wzrost sam
w sobie nie stanowi gwarancji wiêkszej równoci spo³ecznej, to znaczy, ¿e
potrzebujemy ró¿nych form interwencji pañstwa, na przyk³ad takich, które ograniczaj¹ zysk monopolowy i popieraj¹ konkurencjê i równie¿ politykê redystrybucji.
Warto w tym miejscu odnieæ siê do bardzo istotnej kwestii polegaj¹cej
na braku zgodnoci pomiêdzy poszczególnymi ofertami lewicowymi i prawicowymi w Europie. Zarysowuj¹ siê znaczne ró¿nice w pogl¹dach na temat europejskiego modelu socjalnego wewn¹trz europejskiej prawicy i lewicy. Na przyk³ad, niemieckie i duñskie partie prawicowe s¹ zwolenniczkami modelu socjalnej gospodarki rynkowej i modelu socjalnego. Brytyjska
prawica opowiada siê za neoliberalnym modelem rynkowym i spo³ecznym.
Partie prawicowe w nowych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej s¹
neoliberalne lub ultraliberalne. Co wiêcej, jakakolwiek próba mapowania
poszczególnych partii i umieszczania ich na osi prawica  lewica w skali
europejskiej musia³aby zakoñczyæ siê fiaskiem. Wynika to z faktu, i¿ systemy partyjne poszczególnych pañstw maj¹ swoj¹ specyfikê, lewicowa Partia Pracy z Wielkiej Brytanii pod wzglêdem programu gospodarczego spra14
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wia wra¿enie bardziej prawicowej ni¿ wiêkszoæ partii prawicowych na
przyk³ad we Francji.
Ró¿nica miêdzy lewic¹ i prawic¹ przejawia siê równie¿ w zakresie ochrony socjalnej. Partie prawicowe popieraj¹ zmniejszenie opieki socjalnej do
poziomu minimalnego  co jest charakterystyczne dla Brytyjskich Konserwatystów, podczas gdy partie lewicowe s¹ za zwiêkszeniem zakresu opieki
socjalnej przydzielonej szerszym grupom spo³ecznym i zagwarantowanej
przez pañstwo. Ideologia prawicy jest budowana na tak zwanym spo³eczeñstwie rynkowym, w odró¿nieniu od lewicy, która opiera swoj¹ ideologiê
na socjalnej gospodarce rynkowej i solidarnoci. Rozwi¹zania proponowane przez partie prawicowe s¹ budowane na za³o¿eniach o minimalnej interwencji ze strony pañstwa, zniesieniu kontroli, a tak¿e na przypisywaniu znacz¹cej roli prawom rynku i prywatnych w³acicieli.
Europejski model spo³eczny nie ma jednego oblicza. Pewne jego cechy
powtarzaj¹ siê w poszczególnych krajach Unii. Coraz krótszy tydzieñ pracy, rosn¹ce wydatki na emerytury czy gwarancje zatrudnienia to zjawiska,
których nie da siê utrzymaæ. Powstaje pytanie: Czy stara Unia woli stopniowo zmieniaæ siê, otwieraj¹c rynki us³ug i pracy na tani¹ konkurencjê
z Europy rodkowej i Wschodniej, czy te¿ woli trwaæ bez reform, czekaj¹c,
a¿ przyjdzie jeszcze tañsza oferta z Azji?15
W zakresie reformy europejskiego modelu socjalnego przygotowana
przez prawicê koncepcja zawiera nastêpuj¹ce propozycje: konieczne jest
zredukowanie ochrony pracowników, obni¿enie minimalnego wynagrodzenia i zmniejszenie kosztów robocizny, radykalne obni¿enie zasi³ku socjalnego, zmniejszenie zasi³ku dla bezrobotnych, a tak¿e skrócenie okresu przyznawania tych wiadczeñ, wprowadzenie w ¿ycie reformy emerytalnej po
to, ¿eby wiêksza czêæ emerytur by³a finansowana prywatnie, zwiêkszenie
prywatnych (indywidualnych) udzia³ów w zakresie wydatków na s³u¿by
opieki medycznej, wprowadzenie czesnego na uniwersytetach, szybkie przeniesienie us³ug wiadczonych przez instytucje u¿ytku publicznego z sektora publicznego do prywatnego, zmniejszenie w³adzy zwi¹zków zawodowych16.
Z kolei europejskie partie lewicowe lub centrolewicowe k³ad¹ nacisk na
zatrudnienie, które stanowi ich g³ówny priorytet, wspieranie inwestycji
owiatowych, przekwalifikowania siê, edukacjê ustawiczn¹, zapewnienie
mobilnoci geograficznej (wspieranie budownictwa komunalnego i pod
wynajem, przystêpnego transportu publicznego itp.), ogóln¹ dostêpnoæ
opieki socjalnej (w przypadku utraty pracy, podesz³ego wieku oraz choroby) i zdrowotnej, a tak¿e na zapobieganie nadu¿ywaniu tej ochrony (przez
15
16

A. S ³ o j e w s k a: £otysz jak Polak. Rzeczpospolita z 26 padziernika 2005.
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ulepszone kontrole i kierownictwo), odpowiedni¹ ochronê pracownika i stosowne wynagrodzenie za pracê (które nie powinno lekcewa¿yæ pewnych
powi¹zañ gospodarczych  na przyk³ad wzrostu wydajnoci pracy), rozwój
us³ug wykonywanych przez instytucje po¿ytku publicznego i wzrost ich
liczby, obowi¹zek powszechnego dostêpu i przystêpnoci, dialog ze zwi¹zkami zawodowymi i pracodawcami. Popieraj¹ te¿ sprawiedliwoæ spo³eczn¹
i zasadê solidarnoci. Wed³ug partii lewicowych, wzrost gospodarczy jest
stanem, a nie ostatecznym celem. Tworzy miejsca pracy i przyczynia siê do
poprawy sytuacji ludzi ubogich. Lewica unika podzia³u spo³eczeñstwa na
wygranych i przegranych, twierdz¹c, ¿e koszty i korzyci reform s¹ dzielone jednakowo17.
Zarówno prawicowe, jak i lewicowe partie europejskie stoj¹ w obliczu
nowych wyzwañ: globalizacji, starzej¹cego siê spo³eczeñstwa itp. Na wyzwania te wskazuje Ralf Dahrendorf, który w swej analizie Pañstwo dorobku od nowa, konstatuje: Przemiany demograficzne zmniejszy³y liczbê
p³ac¹cych sk³adki, zwiêkszaj¹c jednoczenie liczbê korzystaj¹cych ze wiadczeñ. Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ, wysoki podatek od wynagrodzeñ obci¹¿y³ ludzi pracy, a rosn¹ce pozap³acowe koszty zatrudnienia zaszkodzi³y
miêdzynarodowej konkurencyjnoci firm. Przez pewien czas skalê problemu skrywa³y kredyty, dzi jednak widaæ wyranie rozmiar zakumulowanego d³ugu, jaki powsta³ w ten sposób i spada  ju¿ to jest ra¿¹c¹ niesprawiedliwoci¹  na barki przysz³ych pokoleñ18.
Nowe niewiadome spo³eczne id¹ w parze z nowymi mo¿liwociami 
technologicznymi, innowacyjnymi. Nios¹ one równie¿ zwiêkszone ryzyko
utraty kwalifikacji zawodowych w trakcie kariery zawodowej, koniecznoæ
zmiany pracy oraz miejsca jej wykonywania oraz indywidualizacjê pracy;
wi¹¿¹ siê z potrzeb¹ wiêkszej elastycznoci w statusie pracy (np. czêste
zamiany pomiêdzy zatrudnieniem a byciem bezrobotnym i na odwrót),
uwzglêdnieniem chêci posiadania potomstwa przez pracowników, przystosowania siê w razie potrzeby do kalectwa itp. Reformy modelu spo³ecznego
powinny zatem zareagowaæ na konsekwencje nowych wyzwañ, które zagra¿aj¹ spójnoci spo³ecznej19.
Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w nowych postkomunistycznych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej, w których pierwszy
etap reform (przejcie od gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej)
dobiega koñca, a nowy etap siê rozpocz¹³ (wzmacnianie kszta³tuj¹cej siê
gospodarki rynkowej). Ich uwarunkowania zewnêtrzne s¹ identyczne
17
18

2004.

19

Ibidem.
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z tymi charakteryzuj¹cymi star¹ Europê (globalizacja, koniecznoæ transformacji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, presja demograficzna
itd.20). Musz¹ one jednak nie tylko nadrabiaæ ró¿nice cywilizacyjne dziel¹ce je od wysoko rozwiniêtych spo³eczeñstw i gospodarek krajów Europy
Zachodniej, ale de facto musz¹ sprostaæ wymogom budowy nowoczesnej,
konkurencyjnej rzeczywistoci spo³eczno-ekonomicznej. Jednak uwarunkowania wewnêtrzne w nowych krajach cz³onkowskich s¹ diametralnie
ró¿ne  g³ównie pod wzglêdem warunków socjalnych.
Ró¿ne warunki socjalne i ekonomiczne znajduj¹ tak¿e odzwierciedlenie w odmiennych poczynaniach partii prawicowych i lewicowych w nowej i starej Europie. Podczas gdy w lewicowych i prawicowych partiach
politycznych starej Europy mo¿na zaobserwowaæ podejcie bardziej pragmatyczne  ni¿szy stopieñ dogmatyzacji i pewn¹ równowagê miêdzy prawic¹ i lewic¹, sytuacja w nowej Europie jest inna. Tutaj w³aciwie ka¿dy
kraj cechuje inna specyfika systemu partyjnego w kontekcie programowych wizji dotycz¹cych preferowanego optymalnego modelu spo³ecznego.
Cech¹ charakterystyczn¹ systemu partyjnego S³owacji jest silna dogmatyzacja polityki partii prawicowej oraz jej dominuj¹ce stanowisko
w realizacji ich ultraliberalnych koncepcji modelu spo³ecznego. W ideologii prawicy dominuj¹c¹ rolê odgrywa rynek, a minimaln¹  pañstwo, jego
przemiana w stró¿a prawa prowadz¹cego represyjne rozmowy z w³adz¹
s¹downicz¹, policj¹, si³ami zbrojnymi i ignoruj¹cego niepowodzenia rynkowe. Odmawia ona solidarnoci i dialogu spo³ecznego. Nie k³adzie nacisku
na takie cele, jak wzrost standardu ¿ycia, poprawa owiaty, dostêpnoæ
i wy¿szy poziom opieki zdrowotnej oraz wzrost zatrudnienia, co oznacza
na przyk³ad redukcjê redystrybucji z bud¿etu pañstwa, obni¿enie podatków bezporednich, ograniczenie wydatków pañstwa na sprawy socjalne
oraz prywatyzacjê s³u¿b interesu powszechnego21.
W Polsce z kolei mamy do czynienia ze specyfik¹ polegaj¹c¹ na sk³anianiu siê partii, nominalnie prawicowych (tak przynajmniej g³osz¹ w swoich
programach i tak odbierane s¹ na poziomie publicystycznym) do preferowania lewicowego programu gospodarczego. Najlepszym przyk³adem takiego stanu rzeczy by³a kampania przed wyborami do Sejmu i Senatu, jak
równie¿ równoleg³a kampania przed wyborami prezydenckimi jesieni¹ 2005
roku, kiedy to zwyciêska partia Prawo i Sprawiedliwoæ, deklaruj¹ca swoj¹
prawicowoæ (przejawiaj¹c¹ siê g³ównie eksponowaniu wartoci narodowych
i katolickich) g³osi³a lewicowy program gospodarczy pod has³em Polski soM.J. R o d r i g u e s: A European Strategy for International Competitiveness. In:
Structural Challenges and the Search for an Adequate Policy Mix in the EU and in CEC
(ONB East  West Conference). Vienna, November 2002.
21
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lidarnej. Nie oznacza to oczywicie, ¿e w polskim systemie partyjnym brak
partii, które w analizowanej w tym miejscu politycznej debacie na temat
optymalnego modelu spo³ecznego nie prezentowa³yby pozycji bardziej liberalnych. Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ tutaj Platforma Obywatelska. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e próba mapowania poszczególnych partii politycznych w Polsce na osi ich lewicowoci i prawicowoci musia³aby zakoñczyæ
siê niepowodzeniem ze wzglêdu na brak spójnoci pomiêdzy warstw¹ ekonomiczn¹ a ideologiczn¹.
Fakt, i¿ nowe kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej musia³y uporaæ siê
z dziedzictwem starego modelu socjalnego pañstwa, opartego na paternalizmie pañstwowym, egalitaryzmie oraz maksymalnym bezpieczeñstwie socjalnym, równie¿ wspiera takie ideologiczne podejcie. To dziedzictwo jest
jedn¹ z przyczyn pewnego nieporozumienia wewn¹trz lewicy i prawicy,
ród³em jej niezdecydowania. Nie bez znaczenia pozostaj¹ tutaj równie¿
mentalnociowe kwestie samego elektoratu cechuj¹cego siê siln¹ roszczeniowoci¹ i ¿yczeniowoci¹.
Warto równie¿ w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ kraje tak zwanej starej Unii
równie¿ nie s¹ wolne od braku spójnoci wewn¹trzpartyjnej. Za przyk³ad
pos³u¿yæ mo¿e nam tutaj SPD, która przed odejciem Gerharda Schroedera ze stanowiska kanclerza Niemiec przechodzi³a okres transformacji,
w którym ciera³y siê ró¿ne wizje, w tym takie, które okrelane by³y równie¿ mianem prawicowe. Za najbardziej radykalnego, prawoskrzyd³owego wewn¹trz partii uchodzi po dzi dzieñ Florian Gester, by³y szef BA (Bundesagentur für Arbeit) i jednoczenie czo³owy polityk SPD, wspieraj¹cy rozszerzanie reform programu obecnego niemieckiego rz¹du, w³¹czaj¹c wprowadzenie op³at dla studentów uniwersytetów i wprowadzenie konkurencji
w sektorze ochrony zdrowia, krytykuj¹cego wysokie socjalne sk³adki, które
zwiêkszaj¹ koszty pracy itp. Lewicowe skrzyd³o SPD i liderzy zwi¹zku handlu atakowali Program 2010 jako skandaliczny, nieskrupulatny i nieodpowiedzialny; oskar¿ali go o redystrybucjê na korzyæ bogatych i kopiowanie polityki ich centroprawicowych poprzedników22.
Problem polega na tym, ¿e na pocz¹tku XXI wieku dysponujemy ju¿
wiedz¹ empiryczn¹ na temat konsekwencji fundowania ustroju spo³eczno-gospodarczego opartego na spo³ecznej gospodarce rynkowej. Jeszcze do niedawna nie tylko Niemcy, ale i inni Europejczycy kontynentalni wskazywali na amerykañskich pracuj¹cych nêdzarzy i op³akany stan brytyjskich
s³u¿b publicznych jako na cenê, jak¹ trzeba p³aciæ za bezlitosny kapitalizm
w anglosaskim wydaniu. Kontynentalni Europejczycy (a zw³aszcza Niemcy) mieli za cieszyæ siê zaletami modelu nadreñsko-westfalskiego  gospodarki rynkowej wprzêgaj¹cej sukces gospodarczy w s³u¿bê sprawiedli22
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woci spo³ecznej. Oczywicie, bior¹c pod uwagê wskaniki ekonomiczne
takich pañstw, jak Francja czy Niemcy, i porównuj¹c je z analogicznymi
parametrami na przyk³ad Wielkiej Brytanii, nale¿y sk³oniæ siê ku negatywnej weryfikacji zalet modelu nadreñskiego. Brytyjczycy s¹ przekonani, ¿e obecny obowi¹zuj¹cy w wielu krajach model socjalny (z wysokim
poziomem ochrony socjalnej, wysokimi podatkami i chronionym rynkiem
pracy) jest nie do utrzymania. Im wiêcej redystrybucji, tym mniej wolnego
rynku i  jak dodaj¹ Brytyjczycy  mniej efektywnoci.
Dokonuj¹c podsumowania, nale¿y podkreliæ, ¿e nie jest celem niniejszego opracowania rozstrzyganie, która z propozycji politycznych  bardziej liberalna, czy bardziej socjalna  jest bardziej adekwatna i potrzebna
Europie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e z punktu widzenia Polski  pañstwa
o niskich23 standardach socjalnych, relatywnie ni¿szych kosztach pracy
i wielu innych czynnikach, które powoduj¹, i¿ zarówno polscy pracownicy,
jak i firmy eksportowe oraz inne przedsiêbiorstwa oferuj¹ swoje us³ugi na
wspólnotowym rynku na konkurencyjnych cenowo warunkach  korzystniejsz¹ sytuacj¹ by³aby maksymalizacja swobodnego przep³ywu us³ug wewn¹trz Unii Europejskiej. Jako strona oskar¿ana przez niektórych zachodnich polityków o dumping socjalny  Polska, postrzegana przez przedsiêbiorcê, zagranicznego inwestora, stanowi system gospodarczy bardziej przyjazny. Dlatego te¿ zapewne nie jest zgodne z interesem gospodarczym Polski forsowanie czy promowanie modelu spo³ecznego, który generowa³by
dla biznesu wy¿sze obci¹¿enia. Tak d³ugo, jak koszty pracy i inne koszty
utrzymywania rozbudowanego modelu wiadczeñ socjalnych bêd¹ ni¿sze
 tak d³ugo sprzyja to polskim eksporterom i podmiotom oferuj¹cych us³ugi
na rynku unijnym, jak równie¿ absorpcji zagranicznych inwestycji.
Bior¹c pod uwagê argumenty stricte polityczne, nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e w debacie tocz¹cej siê na ten temat bardzo czêsto mamy do czynienia z sytuacj¹, w której obie strony  lewicowa i prawicowa  czêsto odwo³uj¹ siê do tych samych argumentów, jednak ró¿ni je sposób interpretacji.
Jak to uj¹³ jeden z komentatorów ¿ycia politycznego, publicysta Gazety
Wyborczej Konrad Niklewicz: Wygl¹da na to, ¿e unijna prawica i lewica
nie s¹ w stanie porozumieæ siê w sprawie modelu socjalnego, a ich debata
zaczyna przypominaæ dialog g³uchego ze lepym24.
W podsumowaniu dokonanej tutaj analizy nale¿y równie¿ uwypukliæ
kontekst globalny. Jest on dostrzegany g³ównie przez orodki prawicowe.
Akcentuje siê argument o rosn¹cej presji konkurencyjnej g³ównie z Azji,
23
Niskich  je¿eli zostan¹ wyra¿one bezwzglêdnie  w pieni¹dzu. Je¿eli chodzi
o udzia³ procentowy wydatków na cele socjalne w ca³ociowych wydatkach bud¿etowych
czy w PKB, okazuje siê, ¿e Polska, podobnie zreszt¹ jak wiele innych pañstw naszego
regionu, przekazuje na opiekê socjaln¹ znaczne rodki finansowe.
24
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która w okrelonej perspektywie czasowej wymusi zweryfikowanie komfortowego, aczkolwiek kosztownego, europejskiego modelu spo³ecznego jako
mniej efektywnego. Analizuj¹c ten aspekt przez pryzmat integruj¹cej siê
Europy, warto zaznaczyæ, ¿e o ile praktyki protekcjonistyczne stoj¹
w sprzecznoci z duchem integracji europejskiej w wymiarze wewnêtrznym, to znaczy w wymianie gospodarczej pomiêdzy krajami cz³onkowskimi, o tyle w stosunkach gospodarczych ze swoim otoczeniem zewnêtrznym
Unia Europejska nie waha siê stosowaæ ce³ zaporowych, ograniczeñ ilociowych i innych barier s³u¿¹cych ochronie europejskich producentów przed
konkurencj¹ z innych centrów gospodarki wiatowej. G³ówny trend globalnych procesów handlowych charakteryzuje siê jednak stopniow¹ liberalizacj¹, co równie¿ musi uwzglêdniaæ Europa. I filtr w postaci Unii Europejskiej, opieraj¹cy siê na efekcie si³y grupy, bêdzie w coraz o wiêkszym stopniu niewystarczaj¹cy, ¿eby chroniæ kosztowne rozwi¹zanie spo³eczno-gospodarcze.
Tak wiêc argumentacja polityczna na temat europejskiego modelu spo³ecznego  mimo ¿e ca³y czas bardzo ¿ywa na poziomie poszczególnych
krajów cz³onkowskich  traci na znaczeniu. Jej si³a zostaje weryfikowana
w konfrontacji z twardymi argumentami natury ekonomicznej. Wraz z rosn¹cymi problemami gospodarczymi pañstw, preferuj¹cymi dotychczas bardziej socjaln¹ wersjê modelu spo³ecznego, stajemy siê bogatsi o wiedzê empiryczn¹ na temat wiêkszej efektywnoci modelu liberalnego. Partie polityczne w swojej retoryce musz¹ uwzglêdniæ równie¿ ten fakt i jest to widoczne chocia¿by w przypadku brytyjskich laburzystów. Chocia¿ partia ta
sytuuje siê na lewo od swojego g³ównego konkurenta politycznego, czyli
Partii Konserwatywnej, jej stanowisko na temat optymalnego modelu spo³ecznego trudno nazwaæ lewicowym.
Nowa Partia Pracy na pocz¹tku lat 90. wyrzek³a siê wiêc projektu zasadniczej przebudowy kapitalistycznego spo³eczeñstwa, który stanowi³
emblemat lewicy. W praktyce  chocia¿ nie w retoryce  zaakceptowa³a
znaczn¹ czêæ polityki Thatcher25. Partia Pracy sprawuje rz¹dy w Zjednoczonym Królestwie ju¿ trzeci¹ kadencjê i sukcesy gospodarce, które by³y
w tym czasie udzia³em Wielkiej Brytanii, stanowi¹ niebagatelny argument
w debacie na temat efektywnego modelu spo³eczno-gospodarczego. Zwolennicy rozwi¹zañ bardziej socjalnych, mimo zasadnoci wielu podejmowanych przez nich argumentów, nie znajduj¹ praktycznej egzemplifikacji,
która uzasadnia³aby ich stanowisko.
A. L e s z c z y ñ s k i: Kapitalizm po brytyjsku. Gazeta Wyborcza z 4 sierpnia
2005; patrz równie¿: P. To y n b e e: Hard-work. Life in Low-pay Britain. London 2003.
25
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Ochrona praw cz³owieka
w systemie Rady Europy

Po II wojnie wiatowej Europa Zachodnia podjê³a starania maj¹ce na
celu znalezienie nowej formu³y politycznego zwi¹zku w skali regionalnej,
uzupe³nionej traktatem w dziedzinie praw cz³owieka. Kamieniami milowymi sta³y siê tutaj nastêpuj¹ce wydarzenia: wyst¹pienie premiera Wielkiej
Brytanii Winstona Churchilla w Zurichu w 1946 roku (mówi³ tam, ¿e nale¿y znaleæ remedium, które w cudowny sposób zmieni³oby ca³¹ scenê
i w ci¹gu kilku lat uczyni³oby ca³¹ Europê tak woln¹ i szczêliw¹ jak Szwajcaria. Musimy stworzyæ co w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy)1;
kongres haski w 1948 roku oraz kompromis brukselski w 1949 roku2.
Rada Europy powsta³a 5 maja 1949 roku w Londynie. Przedstawiciele
Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii i W³och z³o¿yli podpisy pod tekstem Statutu Rady Europy, który zgodnie z art. 3 g³osi³, i¿ ka¿dy cz³onek Rady Europy uznaje
zasadê praworz¹dnoci oraz zasadê, i¿ wszystkie osoby pozostaj¹ce pod jego
jurysdykcj¹ korzystaj¹ z praw cz³owieka i podstawowych wolnoci [...]3.
Upadek muru berliñskiego, a nastêpnie rozpad sowieckiego imperium da³y
pocz¹tek nowej epoce w dziejach organizacji. Od 1989 roku Rada Europy
zainicjowa³a dzie³o budowy wspólnego europejskiego domu, przyjmuj¹c
do swego grona pañstwa, które po uwolnieniu siê od komunizmu by³y go1
Przemówienie Winstona Churchilla w Zurichu 19 wrzenia 1946 r. [http://
www.coe.int/T/PL/Com/About_Coe/Disc_Churchill.asp (1 lutego 2005)].
2
J. W e r e s z c z y ñ s k i: Struktura i kompetencje organów Rady Europy [fragment
wyk³adu Szko³y Praw Cz³owieka Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka w Warszawie,
z 15 grudnia 2000 r.].
3
Statut Rady Europy [http://www.coe.org.pl/re_konw/ETS_001.pdf (1 lutego 2005)].
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towe tworzyæ now¹ rzeczywistoæ na fundamentach pluralistycznej demokracji, rz¹dów prawa i ochrony praw cz³owieka4. Rada Europy skupia obecnie 46 cz³onków.
W dalszej partii tekstu zostan¹ zaprezentowane najwa¿niejsze dokumenty, wypracowane w ramach organizacji, mechanizmy ich implementacji oraz g³ówne organy dzia³aj¹ce na rzecz ochrony praw cz³owieka.

Podstawowe dokumenty dotycz¹ce praw cz³owieka
wypracowane w ramach organizacji
Filary ochrony praw cz³owieka w ramach systemu Rady Europy stanowi¹ trzy pierwsze dokumenty5: Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu, a tak¿e Europejska Karta Spo³eczna.
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, uchwalona w 1950 roku oraz protoko³y dodatkowe. Zakres przedmiotowy niniejszej Konwencji niewiele siê ró¿ni od katalogu praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka czy
w Miêdzynarodowych Paktach Praw Cz³owieka. Niemniej nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Europejska Konwencja6 wesz³a w ¿ycie dwadziecia trzy lata przed
paktami. Jej zakres zosta³ znacznie rozszerzony dziêki przyjêciu wielu protoko³ów dodatkowych.
Tak wiêc we wspomnianej Europejskiej Konwencji oraz w protoko³ach
dodatkowych numer: 17, 48, 69, 710, jak równie¿ w protoko³ach dodatkowych
4
M.A. N o w i c k i: Europejski System Ochrony Praw Cz³owieka. W: Szko³a Praw
Cz³owieka. Teksty wyk³adów. Z. 3. Warszawa 1998, s. 47.
5
J. W e r e s z c z y ñ s k i: Struktura i kompetencje...
6
Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. W: Europejska
Konwencja Praw Cz³owieka. Podstawowe dokumenty. Wybór i oprac. M.A. N o w i c k i.
Warszawa 1998, s. 13.
7
Dokument uchwalono w 1952 r. Protokó³ nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. W: Europejska Konwencja..., s. 30.
8
Dokument uchwalono w 1963 r., w ¿ycie wszed³ w 1998 r.; Protokó³ nr 4 zapewniaj¹cy niektóre prawa i wolnoci inne ni¿ ju¿ zawarte w konwencji i protokole nr 1 do
Konwencji. Protokó³ do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka..., s. 33.
9
Dokument uchwalono w 1983 r., a w ¿ycie wszed³ w 1998 r. Protokó³ nr 6 dotycz¹cy
zniesienia kary mierci, protokó³ do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka..., s. 36.
10
Dokument uchwalono w 1984 r., w ¿ycie wszed³ w roku 1998. Protokó³ nr 7 do
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka..., s. 39.
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1211, 1312, (pozosta³e 8 protoko³ów dotyczy bowiem mechanizmów kontrolnych, ale nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ jeden z tych protoko³ów13, do
chwili z³o¿enia niniejszego artyku³u, nie wszed³ jeszcze w ¿ycie  informacje na tematy zmian, jakie ma wprowadziæ, zaprezentujê w dalszej czêci
rozdzia³u) znajdujemy: prawo do ¿ycia; zakaz tortur i nieludzkiego traktowania; zakaz niewoli, poddañstwa i pracy przymusowej; prawo do wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego; prawo ka¿dego do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy przez niezawis³y i bezstronny s¹d; zasadê prawo nie dzia³a wstecz; prawo do ¿ycia prywatnego i rodzinnego;
prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania (oraz ich uzewnêtrzniania);
prawo do wolnoci wyra¿ania opinii; prawo do swobodnego gromadzenia
i stowarzyszania siê; prawo do zawierania ma³¿eñstwa; prawo dochodzenia swych praw, gdy zosta³y one naruszone (tych, które przewiduje konwencja); prawo do w³asnoci; prawo do nauki; zakaz pozbawiania wolnoci
z powodu niemo¿noci wywi¹zania siê ze zobowi¹zania umownego; prawo
do swobody poruszania siê na terenie danego kraju, w tym jego opuszczania i powrotu; zakaz wydalania przez pañstwo jego obywateli oraz zbiorowego wydalania cudzoziemców; zakaz orzekania i wykonywania kary mierci; prawo do odwo³ania siê do s¹du wy¿szej instancji; prawo do odszkodowania po odbyciu kary, jeli okaza³o siê, ¿e skazanie nast¹pi³o w wyniku
pomy³ki s¹dowej; równoæ praw i obowi¹zków o charakterze cywilnoprawnym obojga ma³¿onków; obowi¹zek pañstw  stron organizowania wolnych
wyborów. Ka¿de z wymienionych tutaj praw zosta³o sformu³owane w postaci precyzyjnej definicji wraz z podaniem rodków, sposobów czy warunków jego realizacji.
Podobnie jak w paktach  w Konwencji przewiduje siê mo¿liwoæ wprowadzenia pewnych ograniczeñ oraz zawieszenia stosowania okrelonych
praw. W kilku artyku³ach, a zw³aszcza w art.11 ust. 2., mówi siê, i¿ mo¿liwe s¹ tylko takie ograniczenia wykonywania praw ustalonych w niniejszym dokumencie, które s¹ konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym
z uwagi na interesy bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, ochroDokument uchwalono w 2000 r., ale do chwili z³o¿enia niniejszej rozprawy nie
wszed³ w ¿ycie. Protokó³ nr 12 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci. W: A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k: Prawo miêdzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów. Lublin 2005, s. 298300.
12
Dokument uchwalono w 2002 r., a w ¿ycie wszed³ w roku 2003. Protokó³ nr 13 dotycz¹cy zniesienia kary mierci we wszystkich okolicznociach; Protokó³ do Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka... W: A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k: Prawo
miêdzynarodowe..., s. 300302.
13
Mowa tu o Protokole nr 14, uchwalonym w 2004 r. zmieniaj¹cym system kontroli
konwencji. Protokó³ nr 14 do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka... W: A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k: Prawo miêdzynarodowe..., s. 303309.
11
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nê porz¹dku i zapobieganie przestêpstwu, ochronê zdrowia i moralnoci
lub wolnoci i praw innych osób. Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak art.
15 ust. 1, bêd¹cy odpowiednikiem art. 4 Miêdzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych, mówi¹cy o sytuacjach wyj¹tkowych  w przypadku wojny lub innego niebezpieczeñstwa publicznego zagra¿aj¹cego
¿yciu narodu, ka¿da z Wysokich Uk³adaj¹cych siê Stron mo¿e podj¹æ rodki uchylaj¹ce stosowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z niniejszej Konwencji [...]. Niemniej jednak owe rodki ograniczaj¹ce s¹ równie¿ ograniczone.
Pod ¿adnym pozorem nie mo¿na bowiem zawiesiæ prawa do ¿ycia, stosowaæ
tortur, traktowaæ niehumanitarnie czy te¿ zgodziæ siê na niewolê i poddañstwo. W celu zapewnienia przestrzegania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka oraz jej protoko³ów, na mocy art.19
wspomnianego dokumentu, zosta³ utworzony Trybuna³ Praw Cz³owieka.
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu z 1987 roku14.
Konwencja ta nie tworzy wprawdzie ¿adnych nowych praw czy zasad, jednak¿e ustanawia mechanizm weryfikacji przestrzegania przez pañstwa
art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, mówi¹cego o zakazie stosowania tortur, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub karania.
W tym celu powo³ano Europejski Komitet Zapobiegania Torturom.
Europejska Karta Spo³eczna z 1961 roku15. Dokument ten uzupe³nia Europejsk¹ Konwencjê o Ochronie Praw i Podstawowych Wolnoci.
Jest on swoistym odpowiednikiem piêæ lat póniej przyjêtego Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Kulturalnych i Spo³ecznych. Wraz
z przyjêtym w 1988 roku protoko³em dodatkowym16 ustanawia listê praw
spo³ecznych obywateli, takich jak: prawo do pracy; prawo do sprawiedliwych warunków pracy; prawo do bezpieczeñstwa i higieny pracy; prawo
do w³aciwego wynagrodzenia; prawa zwi¹zkowe, w tym organizowania
siê pracowników i pracodawców; prawo do strajku i negocjacji zbiorowych; prawa dzieci i kobiet do szczególnej ochrony w kontekcie pracy;
prawo do wykszta³cenia zawodowego; prawo do ochrony zdrowia; prawo
do zabezpieczenia spo³ecznego; prawo do pomocy spo³ecznej i lekarskiej;
prawa upoledzonych i niepe³nosprawnych w odniesieniu do kwestii zwi¹zanych z prac¹; prawo do ochrony rodziny; zasadê niedyskryminacji w zatrudnieniu i zawodzie ze wzglêdu na p³eæ; prawo pracowników do informacji i konsultacji w przedsiêbiorstwie; prawo pracowników do brania udzia14
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Traktowaniu lub Karaniu. W: Wybrane dokumenty KBWE/OBWE, Rady Europy i Unii Europejskiej, Materia³y pomocnicze. Warszawa, 2000, s. 17.
15
Europejska Karta Spo³eczna. W: Prawo miêdzynarodowe publiczne..., s. 279.
16
Rada Europy [http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/128.htm (1 lutego 2005)].
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³u w polepszaniu warunków pracy; prawo osób w podesz³ym wieku do ochrony socjalnej; prawa pracowników migruj¹cych i ich rodzin do ochrony i pomocy.
Ochrona praw, o których stanowi Karta dotyczy jednak wy³¹cznie obywateli pañstw  stron dokumentu oraz cudzoziemców bêd¹cych obywatelami krajów, które j¹ ratyfikowa³y. Mechanizm ochrony wymienionych praw,
podobnie jak w przypadku paktu ONZ, jest nieco skromniejszy. Chodzi tu
bowiem o prawa, które s¹ celem polityki pañstw, w zwi¹zku z tym pañstwa
zobowi¹zane s¹ do tworzenia odpowiednich warunków zapewniaj¹cych
urzeczywistnienie tych zasad i praw. Na mocy Karty powo³ano do ¿ycia
dwa komitety: Komitet Niezale¿nych Ekspertów oraz Komitet Rz¹dowy.
Inne znacz¹ce dokumenty wypracowane przez organizacjê. Na
forum organów Rady Europy wci¹¿ tocz¹ siê dyskusje nad projektami uzupe³nienia niniejszych konwencji protoko³ami dodatkowymi oraz innymi
dokumentami, rozszerzaj¹cymi katalog praw i wolnoci cz³owieka. Sporód
dokumentów wypracowanych w ostatnich latach na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszoci Narodowych17, Konwencja o Prawach Cz³owieka i Biomedycynie18, Konwencja
o Ochronie Osób w Zwi¹zku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych
Osobowych19, Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci20 czy
Europejska Konwencja o Obywatelstwie21.

Organy ochrony praw cz³owieka i ich kompetencje
Podobnie jak w przypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zasadzie wszystkie organy Rady Europy uczestnicz¹ w promocji i zachêcaniu
do poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, chocia¿ ich
zaanga¿owanie i udzia³ w osi¹ganiu tego celu nie jest jednakowy. G³ównymi organami organizacji, w których prawa cz³owieka stanowi¹ jedno z deklarowanych pól dzia³añ, s¹: Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamen17
Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszoci Narodowych. W: Ochrona praw osób nale¿¹cych do mniejszoci narodowych. Warszawa, 1995, s. 89.
18
Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Godnoci Osoby Ludzkiej wobec Biologii
i Medycyny. W: Wybrane dokumenty KBWE/OBWE..., s. 56.
19
Ministerstwo Spraw Zagranicznych [http://www.ms.gov.pl/ue/translation/91999
JHA10184.doc (1 lutego 2005)].
20
Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci. W: Wybrane dokumenty KBWE/OBWE...,
s. 48.
21
M.A. N o w i c k i: Europejski system..., s. 71.
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tarne, Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz Sekretariat.
Komitet Ministrów jest organem decyzyjnym Rady Europy. Sk³ada
siê z ministrów spraw zagranicznych wszystkich pañstw cz³onkowskich
lub sta³ych przedstawicieli dyplomatycznych tych pañstw w Strasburgu.
Jest zarówno organem rz¹dowym, w którym pañstwa mog¹ równorzêdnie
prezentowaæ narodowe podejcie do problemów stoj¹cych przed spo³ecznoci¹ europejsk¹, jak i zbiorowym forum, na którym formu³owane s¹ ogólnoeuropejskie odpowiedzi na stoj¹ce przed nimi wyzwania. Komitet, we wspó³pracy ze Zgromadzeniem Parlamentarnym, pe³ni funkcjê stra¿nika fundamentalnych wartoci Rady Europy, a tak¿e monitoruje wype³nianie zobowi¹zañ przez pañstwa cz³onkowskie22.
Z kolei Zgromadzenie Parlamentarne zajmuje siê sprawami o du¿ym
znaczeniu, w³¹cznie z problemami wspó³czesnego spo³eczeñstwa i polityki miêdzynarodowej. Dyskusje prowadzone w Zgromadzeniu przynosz¹
istotne wskazówki dla dzia³añ Komitetu Ministrów i miêdzyrz¹dowych
struktur Rady Europy. Maj¹ te¿ wp³yw na rz¹dy pañstw wtedy, kiedy jego
cz³onkowie przekazuj¹ je parlamentom krajowym. Organ ten skupia 630
cz³onków (315 przedstawicieli i 315 zastêpców) z 46 parlamentów krajowych oraz delegacje o statusie gocia specjalnego. Prace Zgromadzenia przygotowywane s¹ przez wyspecjalizowane komisje, zajmuj¹ce siê sprawami
politycznymi, zagadnieniami prawnymi i prawami kobiet i mê¿czyzn oraz
przestrzeganiem zobowi¹zañ przez pañstwa cz³onkowskie, sprawami spo³ecznymi, zdrowia i rodziny, kultur¹, nauk¹ i edukacj¹, rodowiskiem i rolnictwem, sprawami gospodarczymi i rozwojem, migracj¹, uchodcami i demografi¹ czy równymi szansami23.
Natomiast Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy sk³ada siê z Izby W³adz Lokalnych i Izby Regionów. Do jego kompetencji nale¿y: popieranie autonomii w³adz lokalnych i regionalnych, zapewnienie
wp³ywu na politykê oraz stymulowanie wspó³pracy miêdzyregionalnej24.
I wreszcie  Sekretariat Komitetu Ministrów, który sk³ada siê z oko³o
25 pracowników Sekretariatu Generalnego. Na jego czele stoi sekretarz
Komitetu Ministrów w randze dyrektora generalnego. Podstawowym
zadaniem tego organu jest obs³ugiwanie spotkañ ministrów i ich zastêpców25.
Ca³ociowo problematyk¹ praw cz³owieka zajmuj¹ siê: Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, Komisarz Praw Cz³owieka, Europejska Komi22
Rada Europy [http://www.coe.int/T/PL/Com/About_COE/Presentation/CM.asp
(1 lutego 2005)].
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
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sja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz komitety, z których najpopularniejszy jest Komitet ds. Zapobiegania Torturom.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zosta³ powo³any na mocy art. 19
wspomnianej ju¿ Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci. Sk³ada siê on z sêdziów, których liczba jest równa liczbie wysokich uk³adaj¹cych siê stron. Sêdziowie wybierani s¹ na 6-letni¹ kadencjê,
z mo¿liwoci¹ reelekcji. Trybuna³, zgodnie z art. 32, jest organem w³aciwym do rozpoznania wszystkich spraw dotycz¹cych interpretacji i stosowania konwencji i jej protoko³ów. Sam te¿ rozstrzyga w przypadku sporu
dotycz¹cego w³aciwoci trybuna³u.26 Informacje na temat funkcjonowania
i organizacji trybuna³u zostan¹ przedstawione w czêci dotycz¹cej mechanizmów implementacyjnych.
Urz¹d Komisarza Praw Cz³owieka zosta³ utworzony w 1999 roku. Jest
on odpowiedzialny za promowanie edukacji, wiadomoci i poszanowania praw cz³owieka w pañstwach cz³onkowskich oraz za zapewnienie
pe³nego i efektywnego przestrzegania zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z dokumentów Rady Europy. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ komisarz odgrywa rolê wspomagaj¹c¹ i przede wszystkim prewencyjn¹, nie ma jednak kompetencji
prawnych27.
Stosunkowo nowym organem w systemie ochrony praw cz³owieka w ramach Rady Europy jest równie¿, utworzona w 1993 roku, Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Stanowi ona niezale¿ny organ
monitoringu, którego zadaniem jest zwalczanie, we wszystkich pañstwach
cz³onkowskich Rady Europy, rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. Jej dzia³ania obejmuj¹ wszelkie rodki konieczne do zwalczania przemocy, dyskryminacji i uprzedzeñ, dowiadczanych przez jednostki lub grupy osób, z powodu rasy, koloru skóry, jêzyka, religii, obywatelstwa b¹d
pochodzenia narodowego lub etnicznego28.
I wreszcie Komitet Zapobiegania Torturom, którego celem nie jest publiczne krytykowanie pañstw, lecz raczej udzielanie pomocy w znalezieniu mechanizmów eliminacji nieakceptowanego dzia³ania lub postêpowania29. Szerzej na ten temat stosowanej przez niego kontroli w dalszej czêci
artyku³u.

Europejska Konwencja Praw...
Rada Europy...
28
Ibidem.
29
A. K r e m p l e w s k i: Lustracje Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu lub Poni¿aj¹cemu Postêpowaniu albo Karaniu. [http://www.ipolska.pl/krempy/lustr.htm (1 lutego 2005)].
26
27
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Mechanizmy kontrolne praw cz³owieka
Wyj¹tkowe znaczenie i oryginalnoæ systemu ochrony praw cz³owieka w Radzie Europy nale¿y upatrywaæ w mechanizmach kontroli poszanowania gwarantowanych praw. Kontrola ta opiera siê na procedurze
sk³adania skarg, które rozpatrywane s¹ przez organy powo³ane na mocy
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. W dokumencie tym przewiduje
siê dwie procedury skargowe: skargê miêdzypañstwow¹ i skargê indywidualn¹. W praktyce instytucja skargi miêdzypañstwowej ma jednak znaczenie marginalne. Do 2000 roku z³o¿ono bowiem zaledwie 19 takich skarg.
Poddanie siê przez pañstwo regulacji dotycz¹cej takowej skargi nie wymaga ¿adnej dodatkowej deklaracji i nastêpuje z chwil¹ ratyfikacji konwencji.
Niezwykle istotne znaczenie ma z kolei skarga indywidualna30. Jest ona
podstawowym elementem systemu implementacji konwencji. Zgodnie z art.
34 ka¿da osoba, organizacja pozarz¹dowa lub grupa jednostek, która uwa¿a, i¿ sta³a siê ofiar¹ naruszeñ praw cz³owieka, zawartych w konwencji lub
jej protoko³ach, przez jedno z pañstw stron, mo¿e z³o¿yæ skargê do trybuna³u. Poddanie siê przez pañstwo stronê konwencji procedurze zwi¹zanej
z instytucj¹ skargi indywidualnej wymaga³o przed wejciem protoko³u
nr 11 z³o¿enia deklaracji uznaj¹cej kompetencje organów konwencji do
przyjmowania takich skarg. Wszystkie pañstwa bêd¹ce stronami konwencji deklaracje takie z³o¿y³y. Obecnie, podobnie jak w przypadku skargi miêdzypañstwowej, ratyfikuj¹c konwencjê, pañstwo automatycznie poddaje
siê jurysdykcji trybuna³u co do rozpatrywania skarg indywidualnych31. Procedura rozpatrywania obu rodzajów skarg jest taka sama. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, i¿ w ostatnich latach uleg³a znacznym przemianom.
Jak wiadomo, na mocy Konwencji powo³ano Europejsk¹ Komisjê Praw
Cz³owieka i Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Co wiêcej, do niedawna
niektóre kompetencje podczas rozpatrywania skarg, by³y zarezerwowane
dla Komitetu Ministrów. Organem pomocniczym by³ za Sektretarz Generalny Rady. Zgromadzenie Parlamentarne Rady nie pe³ni jakiej szczególnej funkcji w tym mechanizmie, ale warto pamiêtaæ, i¿ wybiera ono sêdziów do trybuna³u oraz opiniuje projekty konwencji. Do reformy, czyli do
31 padziernika 1998 roku, mechanizm ten funkcjonowa³ w nastêpuj¹cy
sposób. Uruchomienie procedury nastêpowa³o z chwil¹ z³o¿enia skargi indywidualnej b¹d pañstwowej na rêce Sekretarza Generalnego Rady, ten
R. H l i w a: Model ochrony praw cz³owieka w systemie Rady Europy. Mechanizmy
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych wolnoci. W: Ochrona praw cz³owieka w wiecie. Red. L. W i  n i e w s k i. Bydgoszcz 2000, s. 193194.
31
Ibidem, s. 194.
30
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za przekazywa³ j¹ Komisji. Jej sk³ad stanowili cz³onkowie rady, po jednym
z ka¿dego pañstwa, którzy zasiadali w niej w imieniu w³asnym. Komisja
wpierw sprawdza³a, czy dana skarga spe³nia wymogi formalne co do jej
rozpatrzenia, takie jak to, czy dotyczy praw zawartych w konwencji lub
czy wyczerpano wszelkie s¹dowe rodki odwo³awcze w kraju, którego skarga dotyczy³a. Na tym etapie odrzucano a¿ 95% skarg. Jeli Komisja uzna³a
skargê za dopuszczaln¹, nastêpowa³o ustalenie faktów, po czym Komisja
podejmowa³a próbê rozwi¹zania polubownego. Jeli jednak i ta próba koñczy³a siê fiaskiem, Komisja formu³owa³a raport, zawieraj¹cy opiniê w sprawie przypuszczalnego pogwa³cenia dyspozycji konwencji i przekazywa³a
go Komitetowi Ministrów. W drodze pomiêdzy Komisj¹ a Komitetem sprawa mog³¹ zostaæ przekazana Trybuna³owi. Prawo do jej przekazania przys³ugiwa³o Komisji, pañstwu, przeciwko któremu zosta³a wniesiona skarga,
czy wreszcie stronie wnosz¹cej skargê. W tym przypadku Trybuna³ wydawa³ wi¹¿¹cy wyrok. W przeciwnym razie decyzjê podejmowa³ Komitet Ministrów, czuwaj¹c zarazem, by jego decyzja albo wyrok Trybuna³u zosta³y
wykonane przez pañstwo, przeciwko któremu sprawa zosta³a wniesiona.
Ró¿nica miêdzy podjêciem decyzji przez Komitet a wyrokiem Trybuna³u
by³a miêdzy innymi taka, ¿e Komitet Ministrów jest cia³em politycznym
i na jego decyzje mog³y wp³ywaæ racje polityczne, podczas gdy Trybuna³
by³ i pozostaje niezale¿nym organem s¹downiczym32.
W nowym mechanizmie Trybuna³ przej¹³ funkcje Komisji i poprzedniego Trybuna³u (skargi indywidualne i miêdzypañstwowe oraz wydawanie
opinii prawnych), Komitet Ministrów za nadal czuwa nad wykonaniem
jego orzeczeñ33.
Trybuna³ sk³ada siê z komitetów (w sk³adzie 3 sêdziów), izb (po 7 sêdziów) oraz Wielkiej Izby (17 sêdziów oraz 3 sêdziów zastêpców). Zadaniem komitetów jest jedynie wstêpne rozpatrzenie skargi pod k¹tem jej dopuszczalnoci. Ka¿da z wniesionych skarg jest rejestrowana przez sekretariat trybuna³u, ma swojego sêdziego sprawozdawcê, od którego zaczyna
bieg. Jeli skarga zostaje dopuszczona do rozpatrzenia  trafia ona do izby,
która podejmuje decyzjê co do meritum. W izbie mo¿e dojæ do ugody, a gdy
okazuje siê to niemo¿liwe  wydaje ona orzeczenie, w którym stwierdza,
czy nast¹pi³o naruszenie konwencji, oraz orzeka o ewentualnym zadoæuczynieniu. Orzeczenia takie zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów. Do Wielkiej Izby
skarga za mo¿e trafiæ w dwóch przypadkach, a mianowicie  z inicjatywy
samej Wielkiej Izby, przed wydaniem przez ni¹ wyroku (w sytuacji, gdy
sprawa budzi w¹tpliwoci zwi¹zane z interpretacj¹ konwencji lub wczeniejszego orzecznictwa trybuna³u), a tak¿e  gdy która ze stron odwo³a
32
33

R. K u  n i a r: Prawa cz³owieka..., s. 170171.
Ibidem, s. 171.
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siê w ci¹gu trzech miesiêcy od wyroku wydanego przez izbê. Trybuna³ staje siê bezporednio dostêpny dla osób znajduj¹cych siê na obszarze jurysdykcji pañstw stron konwencji. Rozprawy s¹ publiczne, chyba ¿e izba postanowi inaczej. Prezes izby jest zobowi¹zany do czuwania nad tym, aby
skar¿¹cy by³ w³aciwie reprezentowany34.
Koniecznoæ przeprowadzenia reformy mechanizmu wynika³a ze zbyt
du¿ej liczby nap³ywaj¹cych skarg, a tym samym zbyt d³ugiego okresu za³atwiania spraw (rednio ok. od piêciu do siedmiu lat), szybkiego wzrostu
liczby pañstw stron konwencji i zwi¹zanego z tym nap³ywu ogromnej
liczby spraw, co grozi³by nieuchronnie parali¿em systemu35.

Skutecznoæ Rady Europy
w dziedzinie ochrony praw cz³owieka
Ocena skutecznoci europejskiego systemu ochrony praw cz³owieka nie
jest zadaniem ³atwym. Powstanie i dzia³alnoæ Rady Europy nie wyeliminowa³y wszystkich problemów zwi¹zanych z pogwa³ceniem praw cz³owieka. Niemniej jednak nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ich sytuacja jest znacznie lepsza
ni¿ w innych czêciach wiata. Niew¹tpliwie, Rada Europy przyczyni³a siê
do wprowadzenia wielu zmian. Mo¿na podaæ liczne przyk³ady dzia³añ podejmowanych przez pañstwa w wyniku wyroku wydanego na podstawie
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Austria dokona³a istotnych poprawek w swoim kodeksie postêpowania karnego oraz w instrukcjach dotycz¹cych traktowania wiêniów w szpitalach i systemu przyznawania pomocy prawnej; Belgia poprawi³a swoje ustawodawstwo o w³óczêgostwie,
zdecydowa³a o subsydiowaniu szkó³ francuskojêzycznych w regionie flamandzkim oraz zmieni³a kodeks cywilny w celu zrównania praw dzieci
urodzonych w zwi¹zkach formalnych i nieformalnych; tak¿e Dania dokona³a usprawnieñ w opiece nad dzieæmi nielubnymi; Francja przyjê³a prawo o pods³uchu telefonicznym; Grecja poprawi³a prawo dotycz¹ce zatrzymañ; W³ochy uzupe³ni³y kodeks karny o zasadê obowi¹zkowej obecnoci
obroñcy w postêpowaniu s¹dowym; Holandia zmieni³a wojskowy kodeks
karny i ustawê o zatrzymywaniu chorych psychicznie; Szwecja zmodyfi34
Regulamin Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. W: Europejska Konwencja
Praw..., s. 43.
35
M.A. N o w i c k i: Reforma systemu kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
1998, nr 34, s. 100.
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kowa³a ustawê o obowi¹zkowym nauczaniu religii; Szwajcaria zreformowa³a organizacjê systemu s¹downictwa oraz procedury postêpowania s¹dowego w odniesieniu do armii federalnej, a tak¿e uzupe³ni³a kodeks cywilny w zakresie pozbawienia wolnoci w domach poprawczych; z kolei
Wielka Brytania znios³a kary cielesne w szko³ach pañstwowych36.
Zalet¹ tego¿ systemu jest równie¿ podejmowanie problemów i wyzwañ
w odniesieniu do praw cz³owieka, dot¹d pozostaj¹cych poza sfer¹ zainteresowania innych systemów, jak chocia¿by Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Przyk³adem tego mo¿e byæ tworzenie ustawodawstwa w dziedzinie cyberprzestrzeni, biotechnologii czy bioetyki. Pozytywne jest tak¿e to, i¿ Rada Europy
udoskonala przyjête dokumenty kolejnymi protoko³ami, które s³u¿¹ wzmocnieniu i rozszerzeniu zobowi¹zañ wynikaj¹cych z wczeniejszych umów,
a ponadto  zwiêksza dorobek traktatowy. Mówi¹c o dokumentach, nale¿y
zwróciæ równie¿ uwagê na ich staranne merytoryczne przygotowanie37.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e system Rady Europy zosta³ stworzony przede
wszystkim po to, aby pomóc pañstwom cz³onkom w osi¹gniêciu poziomu
przestrzegania praw cz³owieka, odpowiadaj¹cego mo¿liwociom i aspiracjom wspó³czesnych mieszkañców Europy. Nie jest to zadanie ³atwe, bior¹c
pod uwagê fakt, i¿ do organizacji w ostatnich latach przyst¹pi³y pañstwa,
dla których prawa cz³owieka by³y pojêciem obcym. Istnieje realne zagro¿enie pojawienia siê podwójnych standardów w dziedzinie praw cz³owieka.
Sytuacjê dodatkowo skomplikowa³ fakt przyst¹pienia Rosji do Rady Europy, w marcu 1996 roku38.
Jest jeszcze inny problem. Wewn¹trz Unii Europejskiej, na podstawie
Rewizji Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, zaproponowanej w traktacie
amsterdamskim z 1997 roku, utworzono odrêbny od strasburskiego system
ochrony fundamentalnych praw. Prawa cz³owieka, demokracja, rz¹dy prawa
sta³y siê podstawowymi wartociami nowej Unii. Ich poszanowanie stanowi
jeden z wa¿nych warunków przyst¹pienia do tej organizacji, a ich naruszenia podlegaj¹ procedurze sankcji. Potwierdzono w³aciwoæ Trybuna³u
Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich do orzekania równie¿ w tej sferze,
na podstawie miêdzy innymi Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Czêciowe uwspólnotowienie tak zwanego trzeciego
filara (wizy, azyl, swobodny przep³yw osób) wzmacnia dodatkowo miejsce
ochrony praw cz³owieka w centrum procesu integracji wspólnotowej, a tym
samym równie¿ wspomnianej Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Zbudowany na tych samych wartociach system wspólnotowy staje siê konRada Europy...
M. J a b ³ o ñ s k i, S. J a r o s z - ¯ u k o w s k a: Prawa cz³owieka i systemy ich ochrony. Zarys wyk³adu. Wroc³aw 2004, s. 275276.
38
M.A. N o w i c k i: Europejski system ochrony..., s. 8081.
36
37

Maria Ochwat: Ochrona praw cz³owieka...

285

kurencyjny wobec w³aciwego systemu konwencji. Wywo³uje to usprawiedliwione zaniepokojenie w Radzie Europy, czego wyrazem jest rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego 1365/1998 z 21 kwietnia 1998 roku,
w której stwierdza siê miêdzy innymi: Traktat Amsterdamski powinien przyznaæ Unii zwiêkszone kompetencje w sferach, w których Rada Europy by³a
przez lata aktywna i osi¹gnê³a powa¿ny dorobek. Zgromadzenie wita z zadowoleniem wzmocnienie ochrony praw cz³owieka w Unii Europejskiej.
Przyst¹pienie Wspólnoty Europejskiej (i Unii  po uzyskaniu miêdynarodowej osobowoci prawnej) do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
mog³oby dodatkowo wzmocniæ tê ochronê i wyeliminowaæ istniej¹ce obecnie ryzyko zró¿nicowanego orzecznictwa. To samo odnosi siê do Karty Spo³ecznej. Zgromadzenie zaleci³o Radzie Ministrów, aby aktywnie zachêcaæ
Wspólnotê Europejsk¹ do przyst¹pienia do konwencji Rady Europy oraz
do Europejskiej Karty Spo³ecznej39.
13 maja 2004 roku Rada Europy uznaj¹c piln¹ potrzebê zmiany niektórych postanowieñ Konwencji, w celu utrzymania i polepszenia skutecznoci systemu na d³ugi czas, g³ównie z powodu sta³ego wzrostu obci¹¿enia
prac¹ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i Komitetu Ministrów,
uchwali³a protokó³ zmieniaj¹cy dotychczasowy system kontroli Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka. Dokument wejdzie w ¿ycie w trzy miesi¹ce od
dnia, w którym wszystkie pañstwa strony konwencji wyra¿¹ zgodê na zwi¹zanie siê niniejszym dokumentem.
Przyjêcie niniejszego protoko³u rzeczywicie usprawni³oby system kontroli w ramach organizacji oraz skróci³o czas oczekiwania na wyrok. Do
najwa¿niejszych zmian nale¿¹: zwiêkszenie kompetencji komitetów, a tak¿e wprowadzenie mo¿liwoci orzekania Trybuna³u w sk³adzie 1 sêdziego.
Nowoci¹ jest to, ¿e komitety, w odniesieniu do skargi indywidualnej, na
zasadzie jednomylnoci, bêd¹ mog³y wydawaæ wyroki co do istoty sprawy,
jeli tkwi¹ce u podstaw skargi zagadnienie, dotycz¹ce wyk³adni lub stosowania konwencji lub jej protoko³ów, jest ju¿ przedmiotem ugruntowanego
orzecznictwa Trybuna³u. Ich decyzje by³yby za ostateczne. Z kolei sêdzia
zasiadaj¹cy jednoosobowo bêdzie móg³ uznaæ za niedopuszczaln¹ lub skreliæ z listy spraw skargê indywidualn¹ wniesion¹ do Trybuna³u, jeli taka
decyzja mo¿e byæ podjêta bez dalszego rozpatrywania. Jego decyzja jest
za ostateczna. Z kolei w sytuacji, gdy sêdzia zasiadaj¹cy jednoosobowo
uzna dan¹ skargê za dopuszczaln¹, wówczas przekazuje j¹ do dalszego
rozpatrzenia komitetowi lub izbie. Aby zapewniæ bezstronnoæ  sêdzia
zasiadaj¹cy jednoosobowo nie bêdzie móg³ rozpatrywaæ skarg przeciwko
pañstwu, z ramienia którego zosta³ wybrany40.
39
40
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* * *
Niew¹tpliwie, system Rady Europy nale¿y do najsprawniejszych systemów ochrony praw cz³owieka. Stopieñ jego skutecznoci zale¿y jednak
w znaczniej mierze od woli i konsekwencji pañstw cz³onkowskich.

Pieriestrojka w amerykañskiej nauce o polityce

W 2000 roku do redakcji American Political Science Review i PS:
Political Science and Politics, pism wydawanych przez American Political
Science Association (APSA), skierowany zosta³ agresywny w swej formie
i treci otwarty e-mail podpisany Mr Perestroika, w którym znalaz³y siê
krytyczne spostrze¿enia i zarzuty zwi¹zane ze stanem merytorycznym
i organizacyjnym amerykañskiej nauki o polityce. List wywo³a³ ¿ywy odzew w rodowisku. Internetowy nick autora tego listu da³ symboliczn¹ nazwê ruchowi protestu i zmiany, który zaczêto okrelaæ jako Perestroika
movement. Tym samym rosyjski termin pieriestrojka nieoczekiwanie
wzbogaci³ siê o nowe znaczenie.
Po piêciu latach gor¹cej dyskusji, która z Internetu przenios³a siê na
konferencje naukowe i na ³amy czasopism fachowych1, wydawnictwo Yale
University Press opublikowa³o pod redakcj¹ Kristen Renwick Monroe reprezentatywny, licz¹cy blisko 600 stron, zbiór kilkudziesiêciu tekstów poliP. S c h w a r t z - S h e a: Curricular Visions: Doctoral Program Requirements, Offerings and the Meanings of Political Science (niepublikowany tekst wyst¹pienia podczas
Annual Meeting of the American Political Science Association, San Francisco, September
2001; dostêpny po adresem [http://www.asu.edu/clas/polisci/cqrm/papers/SchwartzShea.pdf]); G.J. K a s z a: Perestroika: For an Ecumenical Science of Politics. PS: Political Science and Politics 2001, No 34, s. 597599; S.E. B e n n e t t: Perestroika Lost:
Why the Latest Reform Movement in Political Science Should Fail. PS: Political Science
and Politics 2002, No 35, s. 177179; D. L a i t i n: The Perestroikan Challenge to Social
Science. Politics and Society 2003, Vol. 31, No 1, s. 163184; S. S c h r a m: Return to
Politics: Perestroika and Postparadigmatic Political Science. Political Theory 2003,
Vol. 31, No 6, s. 835851; J.C. G a r a n d: Integration and Fragmentation in Political
Science: Exploring Patterns of Scholarly Communication in a Divided Discipline. The
Journal of Politics 2005, Vol. 67, issue 4, s. 9791005.
1
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tologów zaanga¿owanych w ruch odnowy oraz bior¹cych udzia³ w wymianie zdañ tocz¹cej siê wokó³ zg³aszanych postulatów reform2.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e podstawowe kontrowersje metodologiczne 
po epoce fundamentalnych walk i sporów  nauka o polityce ma ju¿ za
sob¹. Wiek XX wykreowa³ i utrwali³ pozycjê politologii jako samodzielnej
dyscypliny naukowej. Niekwestionowany jest jej akademicki status, który
zawdziêcza przede wszystkim  dzisiaj ju¿ oczywistej  refleksji, ¿e polityczna sfera stosunków spo³ecznych, ze wzglêdu na swoj¹ wyrazist¹ specyfikê, nie mo¿e byæ wy³¹cznie sporadycznie i wyrywkowo obiektem zainteresowania ró¿nych innych nauk spo³ecznych. Choæ do niedawna tak to
sobie wyobra¿ano w ramach pluralistycznej opcji, której konsekwencj¹ by³o
wylansowanie  stosowanego niestety do dzisiaj  terminu nauki polityczne. Tymczasem wiele wskazuje na to, i¿ zasadnicze kontrowersje pozosta³y jednak nierozstrzygniête. Nieoczekiwanie okaza³o siê, ¿e pod powierzchni¹ pozornej zgody i ³adu ukszta³towanego w epoce postbehawioralnej, drzemie wrz¹cy wulkan, który szuka drogi do wy³adowania nagromadzonej
w nim energii.
Rzecz dotyczy sytuacji w amerykañskiej nauce o polityce, choæ echa
sporu dotar³y ju¿ niemal wszêdzie i nowy ruch oporu ma swoich zwolenników tak¿e na Starym Kontynencie. Wygl¹da na to zatem, ¿e to jednak
konflikt globalny, i choæ spora czêæ wstêpnych kontrowersji ma zabarwienie lokalne i wi¹¿e siê ze sposobem funkcjonowania  na p³aszczynie organizacyjnej i personalnej  APSA, wiod¹cej organizacji w rodowisku
amerykañskiej politologii, to jednak chodzi zdecydowanie o co wiêcej ni¿
tylko o lokalne, pozamerytoryczne, osobiste ambicje i spory. Wyranie wiadczy o tym treæ opublikowanego tomu, obejmuj¹ca zagadnienia fundamentalne dla przysz³oci nauki o polityce.
W pierwszej czêci tomu umieszczone zosta³y teksty ilustruj¹ce historiê, pod³o¿e i perspektywy ruchu Pieriestrojki. To wprowadzenie daje szansê poznania róde³ buntu, które siêgaj¹ czasów radykalnej krytyki behawioralizmu z pocz¹tków lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Nadejcie epoki
postbehawioralizmu wyt³umi³o konfrontacjê, lecz wspó³czesny konflikt jest
niew¹tpliwie nawi¹zaniem do ówczesnych argumentów.
Czêæ druga zbioru, zawiera negatywn¹ ocenê rezultatów hegemonii
we wspó³czesnej amerykañskiej nauce o polityce podejæ i metod wyrastaj¹cych z tradycji pozytywistycznej oraz behawioralnej. Ocena sytuacji, jaka
ukszta³towa³a siê w koñcu XX wieku, jest jednoznaczna  mimo oficjalnie
deklarowanego pluralizmu, de facto zdecydowany prymat zdobyli reprePerestroika!: The Raucous Rebellion in Political Science. Ed. K.R. M o n r o e. New
Haven 2005.
2
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zentanci metod kwantytatywnych. Podstawowe zastrze¿enia zwolenników
Pieriestrojki budzi bierne naladowanie metodologii nauk przyrodniczych,
co prowadzi do oderwania od specyfiki wiata spo³ecznego i niemo¿noci
uchwycenia istoty relacji miêdzy ludmi3. Najwiêcej argumentów skierowanych jest przeciwko teorii racjonalnego wyboru, która koncentruj¹c siê
na mechanizmach kalkulacji opartych na modelu ludzkiej racjonalnoci,
pomija ekonomiczne, kulturowe, socjalne aspekty dzia³ania cz³owieka, kluczowe dla jego postawy politycznej i dokonywanych wyborów4. G³ówne
metodologiczne postulaty zwolenników ruchu to: akceptacja pluralizmu
w badaniach polityki, zast¹pienie badaniami zorientowanymi na problemy (problem-driven) badañ zorientowanych na metody (method-driven),
wyjanianie interdyscyplinarne, odbudowa pozycji metod jakociowych
i filozofii polityki, rozwój badañ regionalnych.
W czêci trzeciej dominuje krytyczna ocena polityki personalnej w instytucjach dzia³aj¹cych w rodowisku amerykañskiej nauki o polityce,
zw³aszcza w APSA, w tym zarzut, i¿ o obsadzaniu stanowisk decyduj¹ czêsto ¿yciorysy i pogl¹dy, a nie kryteria merytoryczne. Negatywnie ocenia siê
wadliwe funkcjonowanie wewnêtrznej demokracji, czego rezultatem jest
od lat niereprezentatywna struktura w³adz, nieodzwierciedlaj¹ca zró¿nicowania rodowiska5. Proponowane zmiany to: wiêksze otwarcie i zdemokratyzowanie APSA oraz reforma polityki zatrudnienia i zasad awansowania6.
W opracowaniach zamieszczonych w czêci czwartej, powiêconej czasopismom politologicznym  dominuje, poparta analiz¹ treci, krytyka polityki wydawniczej, faworyzuj¹cej autorów reprezentuj¹cych tward¹ metodologicznie orientacjê (ujêcie ilociowe, sformalizowany jêzyk, teoria gier)
kosztem nurtu miêkkiego (metody jakociowe). Na cenzurowanym znalaz³ siê zw³aszcza kwartalnik American Political Science Review7. Padaj¹
zarzuty, i¿ bardzo czêsto zamiast rzeczywistej analizy podstawowych proS.F. S c h r a m: Return to Politics Perestroika, Phronesis, and Post-Paradigmatic
social Science. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 103114.
4
I. S h a p i r o: Problems, Methods, and Theories in the Study of Politics or: Whats
Wrong With Political Science and What to Do About It. Political Theory 2003, Vol. 31,
No 6, s. 6686.
5
M. P r i p s t e i n - P o s u s n e y: Democracy vs. Diversity  A False Dichotomy:
A Critique of the Jacobson Committee Report. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6,
s. 250259.
6
G. J a c o b s o n: The Case Against Mandatory Competition for APSA Offices. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 241249; M. A c k e l s b e r g: Confessions of a Confused Democrat: Some Thoughts on Representation and Governance in the APSA. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 282290.
7
D. P i o n - B e r l i n, D. C l e a r y: Methodological Bias in the APSR. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 304322.
3
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blemów ¿ywej polityki, wraz ze zwi¹zanymi z aspektami spo³ecznymi
i etycznymi, publikowane s¹ opracowania opieraj¹ce siê na konstrukcjach
czysto abstrakcyjnych lub te¿ prace o nastawieniu w¹sko empirycznym8.
Wa¿ny element kryzysu, cile powi¹zany z innymi p³aszczyznami, stanowi edukacja. Zdaniem zwolenników Pieriestrojki, wyranie widoczna
jest przewaga w programach studiów politologicznych bloków metodologicznych zawieraj¹cych naukê pos³ugiwania siê szczegó³owymi technikami empirycznymi i formalnymi, brak natomiast t³a, jakim powinno byæ
wyjanianie spo³eczno-historyczne i ujêcie interdyscyplinarne. Jak pisze
H. Alker, nowa, ekscytuj¹ca, intelektualna szansa politologii tkwi w opartej na myleniu klasycznym roli mediatora miêdzy dyscyplinami humanistycznymi i przyrodniczymi9. Tymczasem w edukacji politologicznej brak
przestrzeni dla refleksji na temat istoty polityki i sensu jej badania10.
Tom zamyka, podsumowuj¹ca ca³oæ, czêæ szósta, z której wynika jednoznacznie, i¿ ruch Pieriestrojki powa¿nie wstrz¹sn¹³ amerykañsk¹ politologi¹. Ta jednak, jak to okreli³ obrazowo J. Dryzek, pozosta³a na razie
jak martini Jamesa Bonda  wstrz¹niêta, lecz nie zmieszana. Nowy nurt
krytyki mo¿e zmieniæ uk³ad si³ wewn¹trz dyscypliny  jeli jednak tak siê
nie stanie, praktyka pozostanie niezmieniona. Dominacja w metodologii
analizy ilociowej i teorii racjonalnego wyboru nie ma dzisiaj uzasadnienia, problem polega jednak na tym, by to miejsce zast¹pi³o co wiêcej ni¿
pusty pluralizm, oparty na odrzuceniu wszelkich paradygmatów. Pluralizm bez krytycznych standardów nie wytworzy postêpu, poniewa¿ nie bêdzie w stanie oceniaæ ró¿nych badawczych tradycji wed³ug kryterium ich
jakociowego wk³adu w rozwi¹zywanie problemów11.
Pogl¹dy prezentowane przez autorów trudno oceniaæ w sposób zobiektywizowany. Ruch Pieriestrojki, z którym siê identyfikuj¹, jest od pocz¹tku przede wszystkim intelektualn¹ prowokacj¹, prób¹ o¿ywienia dyskusji na tematy zasadnicze zwi¹zane z teraniejszoci¹ i przysz³oci¹ politologii  w ka¿dym z mo¿liwych aspektów: badawczo-metodologicznym,
edukacyjnym, praktycznym, filozoficznym, etycznym. Na uznanie zas³u8
S. S t e i n m o: The Emperor Had No Clothes: The Politics of Taking Back the
APSR. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 294303.
9
H. A l k e r: On Curricular Perestroika: Seven Principles of Methodological Pluralism. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 434464.
10
P. S c h w a r t z - S h e a: The Graduate Student Experience: ‘Hegemony’ or Balance
in Methodological Training? Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 374402; L. A n d e r s o n: Graduate Education in a Pluralist Context: The Metaphor of a Tool Box. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 403420.
11
J. D r y z e k: A Pox on Perestroika, A Hex on Hegemony: Toward a Critical Political
Science. Political Theory 2003, Vol. 31, No 6, s. 509524.
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guje pluralizm pogl¹dów autorów  teksty zawieraj¹ nie tylko odmienne
akcenty, ale i zró¿nicowan¹ wiarê w powodzenie przebudowy oraz spor¹
dozê samokrytycyzmu w ocenie wielu w³asnych postulatów. Wygl¹da to
nieco podobnie jak w czasach rewolucji behawioralnej  uczestników i sympatyków ruchu ³¹czy przede wszystkim sprzeciw wobec tego, co jest,
w mniejszym stopniu jednorodnoæ w³asnych przekonañ. Pieriestrojka to
parasol, pod którym szukaj¹ schronienia. Pytanie, czy ten typ identyfikacji
wystarczy, by dokonaæ rzeczywistych przemian?
Pewne skutki odnowy s¹ ju¿ widoczne. Nast¹pi³y zmiany personalne
i organizacyjne w APSA i American Political Science Review, powsta³ nowy
tytu³ wydawniczy Perspectives on Politics, zdecydowanie bardziej otwarty na autorów i teksty odpowiadaj¹ce nowej orientacji, w kilku uczelniach
przedmioty metodologiczne zosta³y uzupe³nione o bloki tematyczne powiêcone zastosowaniu metod jakociowych.
Ten tom to  wed³ug rekomendacji Davida Eastona  pasjonuj¹cy
i czêsto prowokacyjny zbiór opracowañ na temat pochodzenia, mo¿liwoci,
sensu, ograniczeñ i konsekwencji ruchu »Pierestrojki«, osadzonych w kontekcie zmian w politologii, które dokonywa³y siê przez ostatnich 50 lat od
pojawienia siê behawioralizmu, postbehawioralizmu i racjonalnego modelowania. Ksi¹¿ka ukazuje dyscyplinê jako dynamiczne, niespokojne i oparte na rywalizacji poszukiwanie ró¿norodnych sposobów rozumienia i nadawania sensu ¿yciu politycznemu w czasie i przestrzeni. Jest niew¹tpliwie
wa¿n¹ pozycj¹ w literaturze na temat historii politologii.
Zbiór ma szansê odegraæ wa¿n¹ rolê w edukacji, wype³niaj¹c lukê w literaturze metodologicznej i prowokuj¹c do zainteresowania siê sensem badañ rzeczywistoci politycznej, a nie tylko ich technik¹.
Zbigniew Kantyka

Barbara Krauz-Mozer: Teorie polityki
Warszawa 2005, s. 165

Ksi¹¿ka Barbary Krauz-Mozer to publikacja z kilku wzglêdów godna
uwagi i zainteresowania. Po pierwsze, dlatego, ¿e autorka podejmuje nieczêsto poruszane zagadnienia teoriopolityczne. W polskiej literaturze politologicznej ostatnich lat dominuj¹ publikacje przedstawiaj¹ce wyniki badañ empirycznych, o charakterze przyczynkarskim, najczêciej ograniczaj¹ce siê do ukazania, opisu i analizy pojedynczych zjawisk b¹d problemów. Choæ ich znaczenia dla rozwoju wiedzy o polityce nie sposób nie dostrzegaæ, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przyczyniaj¹ siê doñ przede wszystkim
w warstwie faktograficznej i opisowej. Rezultatem tego jest zdecydowana
dominacja wiedzy faktograficznej nad nomologiczn¹.
Barbara Krauz-Mozer nale¿y do nielicznego krêgu badaczy od lat powiêcaj¹cych uwagê procesowi budowy teorii w nauce o polityce oraz metodologicznymi zagadnieniami tej dyscypliny. W Teoriach polityki prezentuje, jak mo¿na domniemywaæ, rezultaty najnowszych badañ w tym zakresie. Po wtóre, autorka koncentruje siê w swoich badaniach na niezwykle istotnym, jeli nie kluczowym dla wiedzy politycznej i politologicznej,
a zarazem ogromnie z³o¿onym i skomplikowanym problemie procesu budowy teorii. Po trzecie, w pracy zosta³o podjête zagadnienie konstruowania
teorii w perspektywie interdyscyplinarnej. Autorka odwo³uje siê tedy do
ustaleñ, modeli i teorii filozofii nauki. Przywo³uje publikacje z zakresu ogólnej metodologii nauk. Analizuje kwestie naukoznawcze. Wobec relatywnie
niskiego poziomu zaawansowania procesu tworzenia teorii polityki (w ich
wieloci, czemu autorka daje wyraz w tytule pracy) niezbêdne sta³o siê
odwo³anie do normatywnych ujêæ teorii, ale tak¿e ich odniesienie do rezultatów wysi³ków teoriotwórczych. B. Krauz-Mozer ukazuje zarówno to, jak
teoria w nauce o polityce powinna byæ konstruowana oraz jaki mieæ kszta³t,
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strukturê i funkcje, jak i to, jak dalece wystêpuj¹ce w nauce o polityce konstrukcje teoretyczne odpowiadaj¹ tym wymogom. Po trzecie, zalet¹ pracy
jest i to, ¿e autorka prowadzi rozwa¿ania na wysokim poziomie erudycyjnym, wymagaj¹cym od czytelnika ponadelementarnej wiedzy z zakresu teorii i metodologii nauki o polityce. Ale te¿ prace tego typu adresowane
s¹ do okrelonych krêgów i rodowisk czytelników. Po czwarte, praca
zawiera systematyczny, przejrzysty i spójny wyk³ad poruszanych zagadnieñ. Autorka rozpoczyna go od zawartych w rozdziale pierwszym rozwa¿añ skoncentrowanych na pojêciach nauki, teorii, metody i jêzyka, a zatem
terminów po wielekroæ przywo³ywanych w kolejnych czêciach pracy. Wprowadzenie do problematyki pracy, zawarte tak¿e we wstêpie, zawiera rozstrzygniêcia maj¹ce wp³yw na okrelenie przedmiotu rozwa¿añ. Zwraca
wród nich uwagê u¿ywanie terminu nauki polityczne obok takich, jak
politologia i nauki o polityce. O ile zakres dwóch ostatnich pojêæ wydaje siê jeli nie identyczny, to zbli¿ony, w¹tpliwoci budzi znaczenie pojêcia nauki polityczne. Rodzi to pytanie, czy autorka lokuje swoje rozwa¿ania w obszarze obejmuj¹cym wszystkie dyscypliny spo³eczne podejmuj¹ce
kwestie polityczne, a zatem u¿ywa pojêcia nauk politycznych w szerszym
znaczeniu, czy obejmuje nim ten zakres rozwa¿añ, do którego odnosz¹ siê
dwa pozosta³e terminy.
W rozdziale drugim autorka powiêci³a uwagê przedmiotowi badañ
oraz wzorom naukowoci politologii. Ukazuj¹c pierwsz¹ kwestiê, skupi³a
siê na za³o¿eniach filozoficznych, obejmuj¹cych przekonanie o istnieniu
zewnêtrznego  wobec badacza  rzeczywistego wiata spo³ecznego, uporz¹dkowanego, ustrukturalizowanego, poznawalnego, o rzeczowej naturze. Pozwala to wyodrêbniæ w owej rzeczywistoci fakty jako podstawowe
jej sk³adniki podlegaj¹ce poznaniu. Czyni te¿ mo¿liwe uchwycenie podobieñstwa miêdzy nimi, pozwalaj¹ce na formu³owanie prawid³owoci, odzwierciedlonych w strukturze praw i formu³ nomologicznych.
Autorka krel¹c dwa modele nauki: analityczno-empiryczny i hermeneutyczno-humanistyczny, opowiada siê za analityczno-empirycznym.
Uczyni³a to ju¿ zreszt¹ w zawartych w pierwszym rozdziale rozwa¿aniach
na temat metody (s. 25). W drugim jeszcze mocniej rysuje jego przewagi
jako zdecydowanie bardziej odpowiadaj¹cego wymogom d¹¿enia do wiedzy w jak najwiêkszym stopniu prawdziwej, w drodze wyjaniania zbiorów
faktów spo³ecznych. Problem jednak w tym, ¿e rygorystyczne jej wymogi,
dotycz¹ce zw³aszcza wyodrêbnienia i pojêciowego b¹d ilociowego ujêcia
faktów oraz nieprobabilistycznego, a zatem jednoznacznego, deterministycznego charakteru wnioskowania rzadko s¹ w naukach spo³ecznych mo¿liwe
do spe³nienia. Na przeszkodzie temu staj¹ zw³aszcza: zdolnoæ ludzi do podejmowania decyzji, warunkuj¹cych wybór wariantu postêpowania, k³opoty z pe³nym oddzieleniem badacza od przedmiotu jego badañ oraz z³o¿o-
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noæ samej materii rozwa¿ania obejmuj¹cej cztery poziomy analizy istnienia rzeczywistoci spo³ecznej: przyrodniczy, spo³eczny, wiadomociowy
i organizacyjny. St¹d czêæ badaczy za uprawnione uznaje odwo³ywanie
siê w opisie i wyjanianiu zjawisk spo³ecznych do takich procedur, jak rozumienie, którego zwolennikami stosowania byli przedstawiciele niemieckiej szko³y socjologii humanistycznej (Weber, Simmel, Tönnies), empatia
czy interpretacja humanistyczna. Pozwalaj¹ one bowiem opisywaæ i charakteryzowaæ ludzkie dzia³ania jako czynnoci sensowne, motywowane
i zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia stanu rzeczy okrelanego jako cel. Owe sposoby zdobywania wiedzy na temat s¹ jednak nie mniej problematyczne,
jak metody w³aciwe podejciu analityczno-empirycznemu. Nie s¹ bowiem
metodami standaryzowanymi, a tym samym intersubiektywnie kontrolowanymi. Bardzo trudna jest tak¿e weryfikacja wiedzy uzyskanej t¹ drog¹.
Rozdzia³ trzeci powiêcony zosta³ zagadnieniom definicyjnym teorii.
Autorka przypomnia³a potoczne, niekategorialne sposoby okrelania tego
pojêcia, przedstawione przez Piotra Sztompkê w Teorii i wyjanieniu, by
w dalszej czêci rozwa¿añ skupiæ siê na tym, czym teoria mo¿e byæ. Za
najtrafniejsze uznaje Popperowskie jej ujêcie jako zbioru praw, definicji,
twierdzeñ i hipotez dotycz¹cych danej dziedziny zjawisk, tworz¹cego rzeczowo powi¹zan¹, uporz¹dkowan¹ i logicznie spójn¹ ca³oæ. Przy czym chodzi o takie systemy twierdzeñ, które s¹ nie tylko tematycznie spójne, dotycz¹ pewnej ustalonej i pod jakim wa¿nym wzglêdem jednorodnej klasy
zjawisk, ale sk³adaj¹ siê z twierdzeñ dostatecznie ogólnych, o charakterze
praw, a nie zdañ o faktach jednostkowych (s. 55). Z kolei za teoria polityki, stanowi¹ca pewn¹ szczególn¹ czêæ teorii wyjaniaj¹cej zachowania spo³eczne, sk³ada siê ze wszystkich teorii zbudowanych po to, by wyjaniaæ
zachowania polityczne, albo szerzej  z teorii instytucji politycznych, takich jak pañstwo, prawo, reprezentacja czy wybory (s. 60). Taki kszta³t
teorii to jednak postulat, pewna wizja stanu docelowego. Stosowniej ni¿
o teorii jest mówiæ, u¿ywaj¹c pojêcia Tadeusza Klementewicza, o wiedzy
teoretycznej b¹d, odwo³uj¹c siê do okrelenia sformu³owanego przez Roberta K. Mertona, o teorii redniego szczebla ogólnoci.
W kolejnym rozdziale autorka analizuje przyczyny tego stanu rzeczy.
S¹ wród nich jêzykowe, zw³aszcza przeciwieñstwo terminów teoretycznych i empirycznych, a tak¿e semantyczne i syntaktyczne kryteria formu³
nomologicznych.
Nie sposób stopnia niezawodnoci wiedzy naukowej oddzieliæ od kwestii uzasadniania zdañ teorii. Tym samym autorka w pi¹tym rozdziale przechodzi do zagadnienia strategii budowy teorii, skupiaj¹c siê na dwóch
czystych jej modelach: indukcyjnym i dedukcyjnym. W pe³ni zgadzam
siê z twierdzeniem, i¿ drugi pozwala na formu³owanie zdañ bardziej
ogólnych i ontologicznie otwartych. Problematyczne jest jednak¿e, czy jest
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to metoda wnioskowania bardziej niezawodna ni¿ indukcyjna. W indukcji, zw³aszcza zupe³nej, przewiduje siê bowiem budowê generalizacji odnosz¹cych siê do wczeniej zidentyfikowanej bazy empirycznej. Charakteryzuje siê zatem fakty mieszcz¹ce siê w rzeczywistej, a nie hipotetycznej
dziedzinie przedmiotowej, obejmuj¹cej zamkniêty ich zbiór. Wartoæ predyktywna takich twierdzeñ jest dyskusyjna, jednak ich potencja³ eksplanacyjny w wyodrêbnionym zbiorze faktów jest bardzo wysoki.
Przedstawiwszy w czwartym rozdziale pracy, czym jest teoria w ujêciu
strukturalnym, w szóstym rozszerza autorka obszar rozwa¿añ o funkcjonalny model teorii, przez wielu badaczy uznawany za pe³niej ukazuj¹cy
swoistoæ teorii naukowej jako konstruktu badawczego. £atwiej te¿ wykazaæ, i¿ twierdzenia w naukach spo³ecznych cechuje jeli nie to¿samoæ, to
znacz¹ca zbie¿noæ z prawami formu³owanymi w innych dyscyplinach,
w perspektywie funkcjonalnej ni¿ strukturalnej.
Wnikliwe rozwa¿ania na temat funkcji teorii B. Krauz-Mozer koncentruje na, uznawanej za kluczow¹, funkcji wyjaniaj¹cej. Z kolei wród
ró¿nych modeli, typów i rodzajów wyjaniania opowiada siê za dedukcyjnym i nomologicznym. Cztery sformu³owane przez ni¹ wymogi wyjaniania dedukcyjnego brzmi¹ nastêpuj¹co:
1) eksplanandum jest logiczn¹ konsekwencj¹ eksplanansu,
2) eksplanans musi zawieraæ prawa ogólne,
3) eksplanans musi mieæ treæ polityczn¹,
4) zdania tworz¹ce eksplanans musz¹ byæ prawdziwe,
S¹ to zatem wymogi: prawomocnoci, spójnoci semantycznej, prawid³owoci i nomologicznoci.
Wartoæ wyjaniania nomologicznego za wyra¿a siê przede wszystkim
w jego ogólnoci, otwartoci empirycznej i uniwersalnoci. Stosowanie tego
typu wyjaniania w pe³nej postaci jest niezwykle trudne, jeli w ogóle mo¿liwe. Dlatego autorka opowiada siê za nomologicznym modelem nauki, lecz
za zmodyfikowan¹ postaci¹ prawa nauki. Proponuje bowiem rezygnacjê
z warunku nieograniczonej uniwersalnoci twierdzeñ ogólnych, aby za prawa naukowe mog³y zostaæ uznane zdania spe³niaj¹ce funkcje przypisywane im, a zatem rekonstruujace prawid³owoci wystêpuj¹ce w zbiorach
faktów politycznych i dociekaj¹ce ich istoty. W takim ujêciu wyjanianie
przyczynowe jest na pewno jednym z rodzajów wyjaniania przez prawa,
lecz czy tylko szczególnym jego rodzajem? Autorka nie odnios³a siê do
kwestii modelu Hempla-Oppenheima przez wielu badaczy uznawanego za
jedyny dopuszczalny model wyjaniania naukowego. W miejsce tego pisze
o wyjanianiu przyczynowym, a zatem proponuje szersze ujêcie problemu.
Powszechnie uznawany za zawieraj¹cy najwiêkszy potencja³ eksplanacyjny model wyjaniania przyczynowo-skutkowego nale¿y za do wykorzystywanych z powodzeniem w naukach spo³ecznych.
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Granice jego stosowalnoci wyznaczaj¹ raczej za³o¿enia i wymogi wyjaniania przyczynowo-skutkowego, których nie spe³nia wiele zbiorów faktów spo³ecznych, ni¿ zawodnoæ tego sposobu budowy wiedzy teoretycznej.
St¹d bierze siê siêganie po nie mniej zawodne procedury wyjaniania
teleologicznego, funkcjonalnego, genetycznego, strukturalnego czy skutkowo-przyczynowego. Pozwalaj¹ one na formu³owanie zdañ naukowych
mniej pewnych i ogólnych, ale z regu³y dobrze odzwierciedlaj¹cych zale¿noci faktów politycznych.
W dope³nieniu rozwa¿añ w ostatnim rozdziale pracy autorka zajê³a siê
prognostyczn¹ i praktyczn¹ funkcj¹ nauki. Przypomnia³a oczywiste, zdawa³oby siê, ró¿nice miêdzy nauk¹ i praktyk¹ polityczn¹ i miêdzy wiedz¹
a jej zastosowaniami, które jednak wymagaj¹ sta³ego akcentowania w sytuacji, gdy politycy domagaj¹ siê od politologów i reprezentantów innych
nauk spo³ecznych wiedzy technicznej, bez ma³a in¿ynierskiej, pozwalaj¹cej na konstruowanie zdarzeñ politycznych. Na przeszkodzie w sprostaniu tym oczekiwaniom stoi zarówno warunkowoæ, jak te¿ zawodnoæ wiedzy teoretycznej, ukazuj¹cej ogólne regu³y istnienia i przeobra¿eñ faktów
politycznych.
Ksi¹¿ka Barbary Krauz-Mozer to wartociowe, wnikliwe, rzetelne, inspiruj¹ce do dalszych dyskusji i badañ studium stanu teorii w nauce o polityce, godne polecenia tym, których interesuj¹ procesy poznawcze w tej
dyscyplinie.
Sylwester Wróbel

Ralf Balke: Izrael. Prze³o¿y³ Jan Kobia³
Warszawa 2005, s. 215

Konflikt izraelsko-palestyñski (okrelany mianem konfliktu bliskowschodniego) od przesz³o pó³ wieku warunkuje realia w rejonie Bliskiego
Wschodu. Niew¹tpliwym bodcem, który sprawi³, ¿e obszar ten w ci¹gu
kilkudziesiêciu lat zyska³ miano jednego z najbardziej konfliktogennych
regionów wiata, sta³o siê proklamowanie (14 maja 1948 r.) i permanentne
umacnianie pozycji pañstwa Izrael wród krajów arabskich. Dokonuj¹c
w tym momencie pewnej retrospekcji, warto podkreliæ, ¿e do pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku znaczenie Bliskiego Wschodu opiera³o siê
w polityce miêdzynarodowej na dwóch g³ównych filarach. Z jednej strony
by³ on zasadniczo postrzegany przez pryzmat wojen toczonych pomiêdzy
Izraelem a pañstwami arabskimi, z drugiej za  w kategoriach rywalizacji
Stanów Zjednoczonych i ZSRR o wp³ywy w regionie dla nich strategicznym (w tym zaanga¿owania USA po stronie Izraela, ZSRR za  na rzecz
krajów arabskich i Organizacji Wyzwolenia Palestyny). W ci¹gu kilkudziesiêciu lat wielokrotnie pojawia³y siê inicjatywy pokojowe, zarówno ze strony krajów arabskich, pañstw zachodnich, jak i organizacji miêdzynarodowych, nie przynosz¹c jednak¿e trwa³ego rozstrzygniêcia sporu. Wieloaspektowoæ stale narastaj¹cego antagonizmu, w tym wci¹¿ powracaj¹cy problem uchodców palestyñskich wegetuj¹cych w pañstwach arabskich, jak
równie¿ brak platformy i woli dla uzgodnienia wspólnego stanowiska, okaza³y siê barier¹ nie do pokonania w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych. Nie mniej jednak zmieniaj¹ce siê okolicznoci miêdzynarodowe,
przemiany polityczno-ustrojowe, jakie dokona³y siê w globalnym uk³adzie
si³ na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych, a tak¿e agresja
Iraku na Kuwejt w 1990 roku sta³y siê w swej istocie przyczynkiem do
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pewnego przewartociowania bliskowschodnich dylematów oraz rozpoczêcia dialogu pokojowego pomiêdzy stronami konfliktu.
W zwi¹zku z tym w ostatnim dziesiêcioleciu XX wieku w stosunkach
arabsko-¿ydowskich dokona³ siê prawdziwy prze³om. Pocz¹tek nowemu
etapowi we wzajemnych relacjach da³ wynegocjowany w Oslo, a podpisany
w Waszyngtonie 13 wrzenia 1993 roku uk³ad zwany Deklaracj¹ zasad
o ustanowieniu przejciowej Autonomii Palestyñskiej. 4 maja 1994 roku
w Kairze podpisano Uk³ad o ograniczonej Autonomii Palestyñskiej w strefach Gazy i Jerycha. 28 wrzenia 1995 roku Jaser Arafat i Icchak Rabin
podpisali w Waszyngtonie traktat w sprawie rozszerzenia Autonomii (tzw.
Oslo II). W Wye Plantation wynegocjowano kolejny uk³ad, który zosta³
podpisany 23 padziernika 1998 roku w Waszyngtonie przez Benjamina
Natanjahu, Jasera Arafata i Billa Clintona, z kolei 4 wrzenia 1999 roku
Ehud Barak i Jaser Arafat podpisali w Szarm el-Szejk porozumienie (tzw.
Wye II) o realizacji memorandum z Wye Plantation. Porozumienia te pozwoli³y z jednej strony na poszerzanie granic Autonomii Palestyñskiej,
z drugiej za  da³y Palestyñczykom nadziejê na powstanie w niezbyt odleg³ej przysz³oci pañstwa palestyñskiego, co szczególnie wa¿ne  w pe³ni
suwerennego.
Jednakowo¿ na pocz¹tku XXI wieku, choæ wiele by³o prób uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, proces pokojowy wci¹¿ pozostaje kwesti¹ otwart¹. Mimo nakrelenia ram czasowych i zasad normalizacji stosunków, pojawienia siê licznych, nowych projektów pokojowych, jak chocia¿by mapa drogowa, plan zaproponowany przez tak zwany Kwartet
Bliskowschodni, ostateczne rozwi¹zanie bliskowschodniego dylematu wydaje siê odleg³¹ perspektyw¹. Niewiele bowiem zmieni³y tak istotne wydarzenia z 2004 i 2005 roku, jak mieræ Jasera Arafata (w listopadzie
2004 r.), wycofanie Izraela ze strefy Gazy (w sierpniu 2005 r.) czy choroba
Ariela Szarona, która uniemo¿liwi³a mu dalsze sprawowanie zajmowanego urzêdu premiera Izraela (styczeñ 2005 r.). Izrael, jako strona tocz¹cego siê konfliktu, pañstwo walcz¹ce z islamskim fundamentalizmem i terroryzmem, jak równie¿ oddany, a przy tym jeden z nielicznych sojuszników Stanów Zjednoczonych w tej czêci wiata, tak¿e pozostanie wiêc najprawdopodobniej na d³ugo w centrum uwagi spo³ecznoci miêdzynarodowej.
Znaczenie tej¿e niezwykle interesuj¹cej problematyki bliskowschodniej, z w³aciwym jej szczególnym wyeksponowaniem roli pañstwa Izrael
w regionie, podj¹³ Ralf Balke, dziennikarz z Düsseldorfu maj¹cy w swoim
dorobku zawodowym wiele artyku³ów z zakresu podejmowanej tematyki,
w ksi¹¿ce pod tytu³em Izrael. Jak mo¿na zauwa¿yæ po lekturze omawianej
publikacji ksi¹¿kowej, stanowi ona zaledwie kolejn¹ pozycjê wród wielu
ju¿ opracowañ o tej¿e tematyce  kolejn¹, niemniej jednak niewyró¿nia-
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j¹ca siê pod wzglêdem treciowym od innych opracowañ. Mo¿na ju¿ na
wstêpie stwierdziæ, i¿ autor nie podo³a³ zadaniu, jakim jest dog³êbna analiza oraz wnoszenie nowych akcentów, sta³e poszerzenie zakresu wiedzy
w p³aszczynie problemowej. Ralf Balke nie wykaza³ siê dociekliwoci¹
naukow¹, która winna cechowaæ dziennikarza podejmuj¹cego tak znacz¹c¹ dla stosunków miêdzynarodowych problematykê.
Nale¿y wskazaæ, i¿ wspomniane opracowanie pod tytu³em Izrael, wed³ug zamys³u Ralfa Balkego zosta³o podzielone na piêæ zasadniczych rozdzia³ów oraz trójelementowy aneks, na który sk³adaj¹ siê: Izrael  podstawowe dane (statystyczne ujêcie pañstwa Izrael  urzêdowa nazwa, powierzchnia, najwiêksze miasta, jêzyki, religie, podzia³ administracyjny, jednostka monetarna, poziom inflacji, bezrobocia, PKB); tablica chronologiczna  ukazuj¹ca tylko najwa¿niejsze wydarzenia w dziejach Izraela od VIII
tysi¹clecia p.n.e. do 2005 roku, czyli ewakuacji ¿ydowskich osiedli ze Strefy Gazy; Izrael w Internecie  wykaz najwa¿niejszych dzienników izraelskich dostêpnych online w jêzyku angielskim, wykaz kilku stron internetowych równie¿ w jêzyku angielskim na temat izraelskiej kultury, gospodarki, polityki, turystyki, adres izraelskiej rz¹dowej strony informacyjnej,
ambasady izraelskiej w Polsce, izraelskiej organizacji praw cz³owieka Be-Celem oraz stron powiêconych kibucom. Warto równie¿ dodaæ, i¿ we wstêpie autor daje krótki opis geograficznych uwarunkowañ charakteryzuj¹cych pañstwo Izrael.
Dokonuj¹c syntetycznego przedstawienia kwestii poruszanych przez
autora w poszczególnych rozdzia³ach, nale¿y stwierdziæ, i¿ w rozdziale pierwszym zatytu³owanym Historia, a podzielonym na dwa podrozdzia³y, autor
próbuje odpowiedzieæ na pytanie: Do kogo nale¿y tak zwana Ziemia wiêta i do kogo nale¿y Jerozolima? Staraj¹c siê wskazaæ na genezê pañstwa
Izrael, na terytorium zdominowanym przez ludnoæ arabsk¹, autor siêga
w swoich rozwa¿aniach do czasów bardzo odleg³ych historycznie. Wskazuje za Ksiêg¹ Rodzaju, rok w przybli¿eniu 1800 p.n.e. jako moment wyjciowy dla historii Izraela. Wówczas bowiem ziemiê obiecan¹ zamieszkiwa³ Abraham, z którego wysz³o dwanacie pokoleñ synów Izraela. Pokrótce omawiaj¹c kolejne etapy kszta³towania siê izraelskiej pañstwowoci,
znaczenia ziemi Kanaan, powstania Królestwa Izraela, rz¹dów Dawida
i Salomona, a w koñcu panowania asyryjskiego, babiloñskiego, perskiego
oraz rzymskiego, autor przytacza kilka cytatów z Biblii, które z za³o¿enia
powinny po czêci pozwoliæ czytelnikowi na uwiadomienie sobie rangi religii i tradycji dla mieszkañców Ziemi wiêtej. Podrozdzia³ pierwszy koñczy
autor na XIX wieku, panowaniu osmañskim, drugi za podrozdzia³ zaczyna od wskazania na rodz¹cy siê ruch syjonistyczny, stosunek Wielkiej Brytanii do kszta³tuj¹cego siê syjonizmu, kwestiê ¿ydowsk¹ w okresie dwóch
wojen wiatowych, a¿ do proklamowania pañstwa Izrael.
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Rozdzia³ drugi zatytu³owany Izrael i konflikt bliskowschodni, równie¿ podzielony na dwa g³ówne podrozdzia³y, zosta³ powiêcony w czêci
pierwszej omówieniu kolejnych wojen arabsko-¿ydowskich, pocz¹wszy od
wojny o niepodleg³oæ (1948 r.), przez wojnê o Kana³ Sueski (1956 r.), wojnê szeciodniow¹ (1967 r.), wojnê Jom Kipur (1973 r.), a¿ do uk³adu pokojowego zawartego pomiêdzy Izraelem a Egiptem w Camp David w 1978
roku. Podrozdzia³ ten autor koñczy niezwykle wa¿nymi s³owami, jakie ju¿
w 1978 roku wypowiedzia³ izraelski minister spraw zagranicznych Abby
Eban: Po dwóch lub trzech latach autonomii palestyñskiej pomys³ utworzenia pañstwa palestyñskiego nie wyda siê ju¿ Izraelczykom tak straszny, co za sugeruje, i¿ koncepcja póniej zrealizowana w postaci Autonomii Palestyñskiej pojawi³a siê w umys³ach mê¿ów stanu tego regionu ju¿
w latach siedemdziesi¹tych. Kolejna czêæ nazwana Walka o pokój ukazuje czytelnikowi najwa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y miejsce pomiêdzy wojn¹ w Libanie, uk³adem z Oslo o powstaniu tymczasowej Autonomii
Palestyñskiej, a wybuchem drugiej intifady oraz jej implikacj¹ w postaci
oblê¿enia Ramallah i uwiêzienia Jasera Arafata w jego siedzibie. Autor
koñczy rys historyczny dok³adnie na 1 maja 2002 roku  dacie zakoñczenia oblê¿enia Ramallah.
Kolejny rozdzia³ Polityka i spo³eczeñstwo autor powiêca czterem zasadniczym kwestiom, co ujmuje w kolejnych podrozdzia³ach nosz¹cych odpowiednio tytu³y: System polityczny, Mozaika etniczna, Wojsko, Izrael i Niemcy  stosunki o specjalnym charakterze. Ralf Balke odnosi siê w swoich rozwa¿aniach do kwestii takich, jak funkcjonowanie partii politycznych w Izraelu oraz sytemu wyborczego, kwestia ortodoksji wród spo³ecznoci ¿ydowskiej, sk³adu etnicznego Izraela, nabywania obywatelstwa, problemu
uchodców palestyñskich czy te¿ do kwestii militarnych, znaczenia kobiet
dla izraelskiej armii. Spektrum podejmowanych zagadnieñ w tym rozdziale jest niezwykle bogate, jednak¿e nie sposób dokonaæ zasadniczych rozwa¿añ na zaledwie kilkudziesiêciu stronach, co czyni autor. Faktem pozostaje, i¿ ka¿da z wymienionych kwestii wymaga odrêbnego przestudiowania, to za, czego dokonuje Ralf Balke, nale¿y okreliæ jako szkic problemu.
Podobny zarzut mo¿na postawiæ autorowi co do kolejnych dwóch rozdzia³ów. Przedostatni rozdzia³ nosi znamienny tytu³ Gospodarka, ostatni za 
najkrótszy, pi¹ty rozdzia³ to Kultura. Podejmowane w nich zagadnienia
stanowi¹ zaledwie wyliczenie bardziej b¹d te¿ mniej problematycznych
zagadnieñ, oczekuj¹cych powa¿nej penetracji naukowej.
Dokonuj¹c oceny tekstu autorstwa Ralfa Balkego, konieczne wydaje
siê stwierdzenie, i¿ pierwsze trzy rozdzia³y zosta³y przez autora najbardziej rozbudowane, kolejne dwa za to zaledwie zasygnalizowanie pewnych, nie mniej wa¿nych czy te¿ niezwykle interesuj¹cych kwestii. Nale¿y przy tym wyranie podkreliæ, i¿ tytu³ ksi¹¿ki nie do koñca pozosta-
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je adekwatny do zawartej w niej treci. Nadaj¹c pracy krótki, aczkolwiek
pod k¹tem treciowym ogromnie pojemny tytu³ Izrael, autor nie powinien
skupiaæ siê w g³ównej mierze na kwestiach historyczno-wojenno-politycznych, ale wskazaæ równie¿ na inne aspekty funkcjonowania pañstwa ¿ydowskiego w regionie bliskowschodnim (stricte arabskim) oraz powi¹zania
sojusznicze Izraela ze Stanami Zjednoczonymi (adwokatem pañstwa ¿ydowskiego na forum miêdzynarodowym), co stanowi niew¹tpliwie o kszta³cie izraelskiej polityki wobec pañstw arabskich, a tak¿e przestrzegania,
a raczej nieprzestrzegania i niedostosowywania siê do, rezolucji Rady
Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych (by wspomnieæ tylko najbardziej
znane rezolucje 242 z 22 listopada 1967 r., czy te¿ 338 z 22 padziernika
1973 r.).
W pracy tej dostrzegalny, a nawet rzec mo¿na  odczuwalny, jest za
niedostatek pewnych koniecznych, przy podejmowaniu tematyki bliskowschodniej, zagadnieñ. Uzasadnione wydaje siê wiêc twierdzenie, i¿ autor
chc¹c wskazaæ czytelnikowi na istotê dylematu bliskowschodniego, którego
jedn¹ z fundamentalnych przyczyn sta³o siê w³anie proklamowanie powstania pañstwa Izrael, powinien zachowaæ równowagê pomiêdzy eksponowaniem historii Izraela a wskazaniem na uwarunkowania zarówno
wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne stanowi¹ce o polityce Tel Awiwu, a których
powierzchowna analiza dokonana w omawianej pracy mo¿e budziæ znaczne w¹tpliwoci i zastrze¿enia. Ralf Balke praktycznie pomija, b¹d te¿ zaledwie sygnalizuje, tak fundamentalne kwestie o charakterze wewnêtrznym jak: aspekty kulturowe  w tym ogromne przywi¹zanie do tradycji,
funkcjonuj¹cy od stuleci system wartoci i przekonañ religijno-politycznych,
który pomóg³ przetrwaæ ¯ydom okres diaspory, determinanty ekonomiczne
oraz wojskowo-militarne (znaczenie Mosadu czy broni atomowej w regionie), postrzeganie przez spo³eczeñstwo ¿ydowskie kilkudziesiêcioletniego
konfliktu izraelsko-palestyñskiego, znaczenie stereotypów w relacjach arabsko-¿ydowskich, dominuj¹c¹ w pañstwie ideologiê, system partyjny (zachodz¹ce w nim zmiany) i polityczny, wp³yw izraelskiego establishmentu
oraz wybitnych jednostek (jak chocia¿by Mosze Dajan, Golda Meir, Menachem Begin, Icchak Rabin, Szimon Peres czy Ariel Szaron) na formu³owanie wizji oraz strategii polityki zagranicznej i wewnêtrznej Izraela, jak równie¿ uwarunkowania o charakterze zewnêtrznym, wród których warto
wskazaæ chocia¿by na zmiany, jakie zasz³y w regionie bliskowschodnim
w okresie pomiêdzy 1948 rokiem a pocz¹tkiem XXI wieku, pozycjê Izraela
w regionie oraz charakter powi¹zañ pomiêdzy pañstwem ¿ydowskim a pañstwami Zachodnimi (zw³aszcza USA), a w koñcu globaln¹ percepcjê pañstwa Izrael.
Konstatuj¹c, warto wiêc podkreliæ, i¿ conditio sin equa non dla zrozumienia istoty bliskowschodnich dylematów (w szerokim ujêciu), a nawet
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dla samego powstania, przetrwania i funkcjonowania pañstwa Izrael
(w w¹skim ujêciu), pozostaje dog³êbna analiza determinant polityki wewnêtrznej oraz zagranicznej Izraela, której w pracy Ralfa Balkego wyranie zabrak³o. Opracowanie Balkego stanowi jedynie swoiste, treciowo bardzo ubogie wprowadzenie do problematyki ¿ydowskiej, nie wspominaj¹c
o znacznie szerszym spojrzeniu na ca³oæ i odniesieniu tej¿e pracy do problematyki bliskowschodniej. Mo¿na rzec, i¿ jest to jedynie w¹skie kompendium wiedzy, przeznaczone dla czytelników nieorientuj¹cych siê w niezwykle skomplikowanych kwestiach i wielop³aszczyznowych dylematach bliskowschodnich. Zapoznanie siê bowiem z ksi¹¿k¹ Ralfa Balkego z ca³¹ pewnoci¹ nie poszerza wiedzy z tego zakresu, nie stanowi ¿adnego novum
wród opracowañ o tej problematyce, jest za zaledwie odtworzeniem, kompilacj¹ spektrum informacji, zarówno powszechnie znanych, jak i powszechnie dostêpnych w innych wartociowych opracowaniach.
W zwi¹zku z tym opracowanie Izrael mo¿na zaliczyæ do kategorii prac
o charakterze stricte odtwórczym. Ponadto, sam fakt, i¿ praca o tak treciowo pojemnym tytule liczy zaledwie 215 stron, przy czym czêæ stanowi¹
mapy (w tym jednym przypadku jest to pozytywny aspekt tej¿e publikacji,
gdy¿ nie sposób opisywaæ kolejnych zmian i zale¿noci terytorialnych dokonuj¹cych siê w ramach takich obszarów terytorialnych jak: Izrael, Strefa Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu, Jerozolima czy Autonomia Palestyñska
bez ich wizualizacji w postaci mapy), liczne fotografie oraz tabelkowe ujêcia najwa¿niejszych informacji, niew¹tpliwie wiadczy ju¿ o poziomie rozwa¿añ prezentowanych w omawianej pracy oraz wysuwanych przez autora wniosków (których zreszt¹ zasadniczo brakuje). Autor podaje jedynie
suche fakty, wymienia i w sposób niezwykle zwiêz³y (co w tym przypadku jest na niekorzyæ autora i pracy), a nawet bardzo powierzchownie,
opisuje kolejne wydarzenia, podaje daty i nazwiska, nie dokonuj¹c przy
tym analizy zachodz¹cych procesów, nie podejmuje trudu, by zadaæ pytanie o przyczyny i dokonaæ interpretacji skutków procesów cechuj¹cych ten
tak dynamiczny region wiata. Jeli za pojawia siê w pracy zasadnicza
refleksja, to ma ona charakter jednozdaniowego podsumowania. Fakt ten
znacznie obni¿a wartoæ publikacji. By podaæ przyk³ad, autor dokona³ omówienia tak fundamentalnych dla polityki i pozycji regionalnej Izraela kwestii, jak piêæ wojen arabsko-¿ydowskich, na zaledwie 25 stronach (s. 64
89), przy czym na temat ka¿dej z nich powsta³y niezwykle cenne prace
licz¹ce po kilkaset stron.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e opracowanie Ralfa Balkego pod tytu³em Izrael to zaledwie skromne vademecum po pañstwie Izrael. Powierzchowne dotkniêcie problemu, bez uwzglêdnienia wielu koniecznych aspektów. Czytaj¹c prezentowan¹ publikacjê ksi¹¿kow¹, wydaje siê, i¿ zamierzeniem autora by³o stworzenie przewodnika, a nie pomno¿enie i posze-
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rzenie jak dotychczas bardzo licznych opracowañ o tematyce bliskowschodniej, na co autor mia³ ogromn¹ tematyczn¹ szansê, gdy¿ jak sam pisze, na
pierwszych stronach w swojej pracy: W Ziemi wiêtej nigdy nie jest nudno. [...] W mediach doniesienia z Izraela pojawiaj¹ siê prawie codziennie.
Zawsze jest co nowego  proces pokojowy w toku, kryzys rz¹dowy czy
spektakularne akcje militarne. Tylko w Waszyngtonie i w Moskwie jest wiêcej
dziennikarzy ni¿ w Jerozolimie.
Katarzyna Czornik

20 Studia Politicae...

Christian Saint-Étienne: Potêga albo mieræ
Europa wobec imperium amerykañskiego
Przedmowa: Hubert Védrine. Prze³o¿yli z francuskiego:
Alexandra Nica-Zdaniuk, Bart³omiej Zdaniuk
Warszawa 2004, s. 250

Ogromna dynamika i z³o¿onoæ otaczaj¹cej nas rzeczywistoci wymuszaj¹ zdefiniowanie na nowo roli, jak¹ we wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych odgrywaj¹ poszczególni ich uczestnicy. Byæ mo¿e w sposób
szczególny problem ten dotyczy Europy, która w minionych latach sta³a siê
aren¹ wydarzeñ, jakie d³ugo jeszcze okrelaæ siê bêdzie mianem prze³omowych. Europa stoi przed koniecznoci¹ rozwi¹zania zarówno piêtrz¹cych
siê problemów wewnêtrznych, jak i ponownego u³o¿enia swych stosunków
zewnêtrznych przede wszystkim z USA. Stara formu³a ju¿ siê wyczerpa³a,
a wypracowaniu nowej towarzysz¹ burzliwe i w wiêkszoci ja³owe dyskusje. Najwa¿niejsze na tym polu jest dzia³anie Unii Europejskiej, tymczasem tworz¹ce j¹ pañstwa nie s¹ w stanie osi¹gn¹æ konsensu co do wizji
integracji, jej modelu czy ewentualnego wyznaczenia granic tego procesu.
Zbyt czêsto zostajemy w ostatnim czasie wiadkami zaznaczania siê kolejnych, coraz g³êbszych, podzia³ów w jej obrêbie. Ten brak jednomylnoci
(czy przynajmniej wiêkszej zbie¿noci pogl¹dów) wiadczy o wewnêtrznej
s³aboci tej organizacji i w ewidentny sposób rzutuje równie¿ na charakter
wzajemnych stosunków europejsko-amerykañskich, nadaj¹c im coraz bardziej asymetryczny charakter.
Wszystkie te w¹tki splataj¹ siê w prezentowanej pracy, której autor
(ciesz¹cy siê uznaniem znawca stosunków miêdzynarodowych) dokona³ nie
tylko przegl¹du, ale tak¿e pog³êbionej analizy najbardziej newralgicznych
europejskich dylematów. Nie ograniczy³ siê przy tym jedynie do ukazania
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problemów i ich przyczyn, ale równie¿ zaprezentowa³ konkretne ich rozwi¹zanie.
Praca podzielona jest na dwie zasadnicze czêci, z których ka¿da liczy
trzy rozdzia³y, grupuj¹ce kolejne aspekty rozwa¿añ autora. Czêæ pierwsza, zatytu³owana Zagadnienie potêgi, to teoretyczny, pe³en wartociuj¹cych os¹dów wywód na temat istoty potêgi, jej celów, s³usznoci, w¹tpliwoci natury moralnej wynikaj¹cych z jej posiadania i konsekwencjach jej
braku. W kolejnych rozdzia³ach autor stara siê odpowiedzieæ na zadane
przez siebie ju¿ na pocz¹tku rozwa¿añ pytanie: Dlaczego Europa nie przekszta³ca swojej masy w potêgê? (s. 13). Obecne lata przedstawione s¹ tu
jako prze³omowy moment, w którym wa¿¹ siê losy Europy i ca³ego wiata.
Jest to bowiem etap przejciowy miêdzy minion¹ dominacj¹ ZSRR i USA
a przysz³¹ USA i Chin. Je¿eli Europa nie wykorzysta tej chwilowej swoistej
politycznej luki w czasie na zbudowanie w³asnej potêgi, to przestanie byæ
licz¹cym siê podmiotem na arenie miêdzynarodowej; bêdzie za to musia³a
trwaæ w ma³o sprzyjaj¹cym rodowisku, jakim stan¹ siê dla niej nacjonalistyczne potêgi w postaci Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Indii i Japonii, które choæ bêd¹ miêdzy sob¹ walczyæ o prymat  przede wszystkim
USA i Chiny  to bêdzie je jednoczenie ³¹czyæ zgoda co do koniecznoci
prowadzenia wielop³aszczyznowej, strategicznej polityki, przekonanie
o mo¿liwoci podporz¹dkowania wolnego rynku swym partykularnym interesom oraz uznanie radykalnego islamu za wspólnego wroga (s. 5253).
Co wiêc ma uczyniæ Stary Kontynent, by unikn¹æ takiej ewentualnoci?
Przede wszystkim zmieniæ sposób mylenia, mówi Christian Saint-Étienne, a nastêpnie zacz¹æ postrzegaæ siebie jako potêgê, któr¹ nie staje siê
w zasadzie jedynie na w³asne ¿yczenie. W tonie autora wyranie pobrzmiewa
nagana, i¿ si³a Europy gubi siê wród mnogoci rozwa¿añ o podziale kompetencji czy prymacie prawa nad si³¹. Kszta³towaniu formy przysz³ej, zreformowanej Unii Europejskiej nie towarzyszy jednoczesne wype³nianie jej
treci¹. Brak tu holistycznego zamys³u, wyranego wskazania strategicznego celu. Staje siê to tym bardziej pal¹ce, im wiêcej w³asnych s³aboci
Europa ma do pokonania. Si³a jej gospodarki jako ca³oci jest zdecydowanie mniejsza ni¿ wynika³oby to z sumy potencja³ów gospodarek narodowych, tote¿ w recenzowanej pracy wielokrotnie podkrelana jest pilna koniecznoæ wypracowania d³ugofalowej strategii, znacz¹cego zwiêkszenia
wydatków na rozwój, inwestycje technologiczne, badania naukowe czy te¿
przywi¹zywania wiêkszej wagi do owiaty i wszechstronnej edukacji, tak
jak to czyni¹ ju¿ od dawna Stany Zjednoczone, a teraz równie¿ Chiny. Na
horyzoncie coraz wyraniej zarysowuj¹ siê te¿ problemy demograficzne
o kluczowym dla przysz³oci kontynentu znaczeniu, jak miêdzy innymi starzenie siê spo³eczeñstw czy gwa³towny spadek liczby urodzeñ w krajach
wysoko rozwiniêtych.
20*
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Autor nie tylko nie dystansuje siê od filozoficzno-historycznych i politycznych odniesieñ co do podwalin kszta³tuj¹cej siê nowej koncepcji zintegrowanej Europy, ale czyni je wrêcz osi¹ swych rozwa¿añ. Wed³ug niego
nowa Europa mia³aby opieraæ siê na trzech filarach, jakimi powinny staæ
siê spójna przestrzeñ polityczna wpisana w trwa³y modernizm, trwa³a potêga pozytywna dzia³aj¹ca na rzecz wzmocnienia wiatowego pañstwa prawa, zdecydowanie prowadzone polityki strategiczne i strukturalne [...].
Taka Europa obficie czerpa³aby ze swojego owieceniowego dziedzictwa
(s. 249), wykorzystuj¹c go z myl¹ o metaforycznie pojêtym jutrze. Sporo
miejsca i uwagi powiêcone zosta³o w pracy zdefiniowaniu tych pojêæ, tote¿
nie bêdê przytaczaæ ich wyjanieñ.
O ile pierwsza czêæ pracy ma charakter diagnozy obecnego stanu,
o tyle druga zorientowana jest na przysz³oæ. Tytu³owa Strategia dla Europy przewiduje wykszta³cenie siê w obrêbie tak zwanej Europy otwartej 
dzia³aj¹cej na zasadzie strefy wiatowej konkurencji, wolnego handlu
z kierownicz¹ rol¹ g³ównie Stanów Zjednoczonych i NATO  Europy zjednoczonej, jako swoistego rdzenia integracji, wyposa¿onego w autonomiczn¹ polityk¹ strategiczn¹ (s. 186188). Móg³by on liczyæ maksymalnie 12
pañstw zrzeszonych na zasadzie federacji i w zamyle autora mia³by siê
staæ motorem dzia³añ Unii i ród³em faktycznej potêgi ca³ej Europy. Gdyby
jednak to siê nie uda³o, wówczas dziejowa odpowiedzialnoæ za przysz³e
losy naszego kontynentu mia³aby spocz¹æ na Francji (od dawna orêdowniczki europejskiej potêgi) i Niemczech oraz byæ mo¿e równie¿ Belgii, Holandii i Luksemburgu, jako ¿e te kraje wykazuj¹ najwiêcej podobieñstw
i pomimo dziel¹cych je wielu kwestii s¹ sobie pod wieloma wzglêdami najbli¿sze. Utworzyæ mia³yby one Republikê Renu, bêd¹c¹ zacz¹tkiem Europy Zjednoczonej. Umocniona od wewn¹trz Europa mog³aby w koñcu
staæ siê równorzêdnym partnerem Stanów Zjednoczonych i na równi z nimi
kszta³towaæ swe bli¿sze i dalsze otoczenie. Przede wszystkim jednak odzyska³aby utracony, zdaniem autora, presti¿ i autorytet.
Aktualnoæ poruszanych zagadnieñ, ich gruntownie przeprowadzona
i ca³ociowa analiza, wewnêtrzna spójnoæ oraz logika konsekwentnie prowadzonego wywodu to niew¹tpliwe walory tej niezwykle ciekawej pracy,
któr¹ uwa¿am za bardzo cenny wk³ad w dorobek europejskiej myli politycznej. Mój sceptyczny stosunek budzi natomiast radykalizm, jakiego mo¿na
siê doszukaæ w wypowiedziach autora. Bardziej siê go wyczuwa, ni¿ mo¿na wskazaæ konkretne przyk³ady, w jakich siê przejawia (chyba, ¿e za taki
uznaæ porównanie obecnej UE do wykastrowanego kota w zestawieniu
z amerykañskim tygrysem  s. 113), jednak ju¿ sam tytu³ nie pozostawia
w¹tpliwoci w odniesieniu do przyjêtych za³o¿eñ, a w konsekwencji 
i konkluzji. Przedstawienie jedynej s³usznej opcji co do kierunku i kszta³tu
europejskiej integracji czy te¿ ukazanie relacji Europy ze Stanami Zjedno-
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czonymi jako pewnego rodzaju wycigu czy te¿ gry o wszystko albo nic
w moim przekonaniu ograniczaj¹ nonoæ zawartych w pracy tez. Brak tu
miejsca na odmienny punkt widzenia, brak zaproszenia do polemiki lub
wypracowania kompromisu w obrêbie samych prezentowanych przez autora koncepcji, które jedynie jako pewna ca³oæ mog¹, a nawet powinny,
staæ siê asumptem do dalszej merytorycznej dyskusji.
Mam w¹tpliwoci, czy potêga sama w sobie, nawet w jej najszlachetniejszej wersji, jest tym, co powinno stanowiæ nadrzêdny motyw dzia³ania.
Zastanawiam siê te¿, czy przypadkiem ju¿ po jej osi¹gniêciu Europie ponownie nie zabraknie wspomnianego ju¿ strategicznego celu i czy posiadana
si³a, a w g³ównej mierze kryj¹ce siê za ni¹ mo¿liwoci, nie sprawi¹, ¿e staniemy siê zbytnio zapatrzeni w siebie i przesadnie ufni we w³asne racje, podobnie jak to siê sta³o (w opinii wielu) z Ameryk¹. Jak¹ mo¿emy mieæ gwarancjê,
¿e nawet w obrêbie Europy Zjednoczonej nie dojdzie do roz³amów na tle
rywalizacji o miano lidera? A co z reszt¹ kontynentu? Jaka by³aby jej rzeczywista pozycja i odgrywana rola? Czy mia³aby byæ jedynie t³em? Czy wszystkie sk³adaj¹ce siê na ni¹ pañstwa wyra¿¹ na to zgodê? Oczywicie, tego typu
wizje i zamys³y nie s¹ niczym nowym, zawsze jednak budz¹ uzasadniony
niepokój tych, którzy si³¹ rzeczy zostaliby zepchniêci do drugiej ligi.
Czêæ propozycji przedstawionych w pracy wydaje siê równie¿ ma³o
realna, jak choæby powstanie Republiki Renu czy Unii Euro-ródziemnej, trzeba jednak doceniæ odwagê koncepcji i nieczêst¹ umiejêtnoæ przejcia od deklarowania potrzeby dokonania zmian do przedstawienia konkretnych propozycji docelowych. Brakuje mi jednak jakiego alternatywnego rozwi¹zania. Z³o¿onoæ dzisiejszego wiata wymaga w moim przekonaniu bardziej elastycznego podejcia.
Jestem pod ogromnym wra¿eniem wiedzy autora, jego erudycji oraz
dba³oci o precyzjê i przejrzystoæ prowadzonego wywodu. Liczne i rozbudowane przypisy, z rzadka s³u¿¹ce li tylko podaniu róde³ zaczerpniêtych
informacji, czêciej stanowi¹ce okazjê do uszczegó³owienia zawartych
w pracy rozwa¿añ, odniesienia ich do cudzych pogl¹dów b¹d osadzenia
w szerszym kontekcie. Ciekawym zabiegiem by³o równie¿ uczynienie
z wielu obszernych cytatów integralnej czêci pracy, co wzbogaci³o j¹ nie
tylko pod wzglêdem merytorycznym, ale i korzystnie wp³ynê³o na jej wewnêtrzn¹ dynamikê, czytelnikowi natomiast umo¿liwiono w ten sposób
poniek¹d uczestnictwo w tej pasjonuj¹cej debacie.
Dba³oæ z jednej strony o wszechstronnoæ rozwa¿añ, a z drugiej o ich
dok³adnoæ nadaj¹ pracy istotne walory poznawcze. To wa¿na, potrzebna
i twórcza praca, która nie pozostawia obojêtnym.
Justyna Tomala

Jan Nowak-Jeziorañski: Polska droga do NATO
Listy, dokumenty, publikacje. Wybór i opracowanie
Dobros³awa Platt. Wstêp Jerzy Komiñski.
Towarzystwo Przyjació³ Ossolineum, Wroc³aw 2006, s. 704

Celem strategicznym realizowanym w polityce bezpieczeñstwa Polski
w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku by³o cz³onkostwo w NATO. Polska
dyplomacja po roku 1989 stopniowo przygotowywa³a grunt miêdzynarodowy do sformu³owania tego celu. W ocenie ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski, Krzysztofa Skubiszewskiego, w latach 19891991 cz³onkostwo Polski w NATO nale¿a³o do sfery ¿yczeñ, nie za realnej polityki. Dopóki bowiem istnia³ ZSRR i rz¹dzi³ w nim Michai³ Gorbaczow, pañstwa cz³onkowskie NATO nawet nie rozpatrywa³y mo¿liwoci rozszerzenia NATO. Tak
wiêc sprawa przyst¹pienia Polski i innych pañstw do NATO podlega³a ewolucji. Do najwa¿niejszych determinant, od których uzale¿niony by³ postêp
na drodze Polski do cz³onkostwa w NATO, nale¿y zaliczyæ: wolê kolejnych
rz¹dów III RP oraz zdecydowanej wiêkszoci spo³eczeñstwa polskiego do w³¹czenia naszego kraju w euroatlantyckie struktury bezpieczeñstwa; zmiany
w rodowisku miêdzynarodowym Polski, w tym przede wszystkim rozpad
ZSRR w roku 1991; ewolucjê postaw grup rz¹dz¹cych pañstw cz³onkowskich NATO w kierunku dojrzewania Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego jako
ca³oci do otwarcia siê na nowych cz³onków z Europy rodkowej.
Polska zg³osi³a wyran¹ wolê cz³onkostwa w NATO w roku 1992. Od tej
pory kolejne rz¹dy III RP wykazywa³y siê determinacj¹ w d¹¿eniu do osi¹gniêcia wyznaczonego celu. Jednym z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych
przed dyplomacj¹ polsk¹ by³o podejmowanie dzia³añ (m.in. przez dobór w³aciwych argumentów) skierowanych wobec zachodnioeuropejskich i amerykañskich elit politycznych oraz rodowisk opiniotwórczych zmierzaj¹cych do
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sta³ego zwiêkszania ich poparcia dla pierwszego rozszerzenia NATO w okresie postzimnowojennym. Zasadnicz¹ rolê w procesie rozszerzania NATO odgrywa³y Stany Zjednoczone jako przywódca Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego. St¹d te¿ w polskich d¹¿eniach do cz³onkostwa w NATO g³ówna uwaga
skupiona by³a na pozyskaniu przychylnoci dla realizacji tego celu zarówno
g³ównych decydentów polityki zagranicznej zarówno Stanów Zjednoczonych,
jak i wiêkszoci amerykañskich elit politycznych oraz intelektualnych. Jak
podkrela to Jerzy Komiñski, by³y ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, polska gra o NATO toczy³a siê w Ameryce równolegle na dwóch p³aszczyznach  na jednej dzia³ali polscy politycy i dyplomaci, na drugiej za 
Polonia, a jednoczenie zwi¹zane z ni¹ tak wybitne postaci, jak profesor Zbigniew Brzeziñski oraz Jan Nowak-Jeziorañski. Stopniowo anga¿owa³y siê
kolejne orodki i osoby, zw³aszcza utworzony w 1996 roku US Committee to
Expand NATO. Jan Nowak-Jeziorañski dzia³a³ co najmniej w potrójnej roli:
jako wp³ywowa osobistoæ z bardzo dobrymi kontaktami, jako jeden z liderów
Polonii  autor lub wspó³autor rozlicznych petycji, listów i kampanii, a tak¿e
jako przedstawiciel Koalicji Europy rodkowej i Wschodniej, która obok Kongresu Polonii Amerykañskiej reprezentowa³a grupy etniczne zwi¹zane z nasz¹
czêci¹ Europy. Zwieñczeniem tych wysi³ków by³a ratyfikacja 30 kwietnia
1998 roku przez Senat USA rozszerzenia NATO o 3 kraje: Polskê, Czechy
i Wêgry wiêkszoci¹ g³osów 80 za i 19 przeciw. W dniu 12 marca 1999
roku pañstwa te uzyska³y cz³onkostwo w Sojuszu Pó³nocnoatlantyckim.
Nak³adem Towarzystwa Przyjació³ Ossolineum ukaza³a siê bardzo interesuj¹ca ksi¹¿ka pt. Jan Nowak-Jeziorañski: Polska droga do NATO. Listy,
dokumenty, publikacje. Praca zawiera materia³y zgromadzone przez Jana
Nowaka-Jeziorañskiego w archiwum w³asnym. Celem publikacji jest pokazanie ró¿norodnych form dzia³alnoci Jana Nowaka-Jeziorañskiego w sprawie w³¹czenia Polski do NATO. Jak pisze Dobros³awa Platt, która dokona³a
wyboru i opracowa³a publikowane w zbiorze materia³y, ka¿da z tych form by³a
wa¿na dla osi¹gniêcia koñcowego efektu: przekonywania nieprzekonanych,
organizowania zwolenników przyjêcia Polski do NATO w taki sposób, aby stanowili znacz¹c¹ grupê nacisku, informowania zarówno Polaków w kraju, jak
i Polaków w Stanach Zjednoczonych o problemach, ale i postêpach w tej sprawie. Do najwa¿niejszych dzia³añ podejmowanych przez Jana Nowaka-Jeziorañskiego na rzecz rozszerzenia NATO nale¿y zaliczyæ przede wszystkim
wywieranie nieustannej presji na amerykañskie orodki i polityków, od których bezporednio lub porednio zale¿a³o rozszerzenie NATO (m.in. na administracjê B. Clintona, Senat, media oraz rodowiska i grupy interesów w USA).
Omawiana publikacja zawiera rozliczne dokumenty pokazuj¹ce rozmach, z jakim Jan Nowak-Jeziorañski anga¿owa³ siê w latach 19931999
w proces poszerzenia NATO: projekty rezolucji, listy, polemiki prasowe,
memoranda do decydentów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
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Materia³y te uporz¹dkowane zosta³y najpierw wed³ug kryterium chronologicznego (poszczególne lata), a nastêpnie zosta³y zamieszczone wed³ug ich
rodzaju, a wiêc: korespondencja, dokumenty, publikacje. W dziale Korespondencja znajdziemy listy pisane przez Jana Nowaka-Jeziorañskiego
miêdzy innymi do: prezydenta W.J. Clintona, wiceprezydenta A. Gorea,
doradcy prezydenta ds. bezpieczeñstwa narodowego A. Lakea, sekretarz
stanu M. Albright, doradcy prezydenta ds. bezpieczeñstwa narodowego
S. Bergera, senator B.A. Mikulski, senatora J. Bidena oraz prezesa Kongresu Polonii Amerykañskiej E.J. Moskala. W dziale Dokumenty zamieszczone zosta³y wyst¹pienia Jana Nowaka-Jeziorañskiego w czasie konferencji prasowych oraz uchwa³y i inne dokumenty Kongresu Polonii Amerykañskiej w sprawie rozszerzenia NATO. Z kolei w bardzo interesuj¹cym
i najbardziej obszernym dziale Publikacje znalaz³y siê artyku³y autorstwa
Jana Nowaka-Jeziorañskiego zamieszczone zarówno w prasie polonijnej
i amerykañskiej, jak i w czasopismach wydawanych w Polsce (Wprost,
Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita). Analiza tych artyku³ów ukazuje
niezwykle rozbudowan¹ argumentacjê, któr¹ pos³ugiwa³ siê Jan Nowak-Jeziorañski w swoich zabiegach o przyjêcie Polski do NATO.
Lektura pracy w pe³ni potwierdza opiniê Zbigniewa Brzeziñskiego,
¿e Jan Nowak-Jeziorañski odegra³ wielk¹ rolê w mobilizowaniu Polonii
amerykañskiej oraz w przekonywaniu opornych senatorów amerykañskich,
¿e obecnoæ Polski w Sojuszu le¿y w istotnym interesie samych USA.
Poza w³aciwym uk³adem ksi¹¿ki znalaz³a siê korespondencja Jana
Nowaka-Jeziorañskiego z Strobeem Talbottem, zastêpc¹ sekretarza stanu
USA, który pocz¹tkowo przeciwny by³ rozszerzeniu NATO, lecz z czasem
zmieni³ zdanie w tej kwestii. Wszystkie teksty publikowane s¹ w dwóch
jêzykach: polskim i angielskim. Pomieszczone w opracowaniu dokumenty
stanowi¹ ciekawy i wa¿ny materia³ informacyjny dla ka¿dego interesuj¹cego siê wp³ywem jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku na cz³onkostwo Polski w NATO. Jednoczenie s¹ one bardzo wartociowym materia³em badawczym zarówno dla politologów, jak i historyków dziejów najnowszych. Obok aktywnoci Jana Nowaka-Jeziorañskiego ksi¹¿ka ukazuje du¿¹ rolê Polonii amerykañskiej i organizacji polonijnych w Ameryce,
które organizowa³y lobby wokó³ sprawy w³¹czenia 3 nowych pañstw do
NATO. Prezentowane w tomie materia³y dokumentuj¹ szczególn¹ akcjê
Polonii amerykañskiej, podczas której wszystkie jej krêgi zorganizowa³y
siê w tym celu, aby uczestniczyæ w przedsiêwziêciu w³¹czenia Polski w struktury obronne Zachodu i doprowadziæ tym samym do zakoñczenia ja³tañsko-poczdamskiego podzia³u Europy.
Mieczys³aw Stolarczyk

Studia Politicae Universitatis Silesiensis
T. 3
Summary
Because of the subject-matter raised here, the works presented in the volume in
question, as well as in the part devoted to reviews and discussions, were divided into
four thematic groups, i.e. the political thought, political systems, international affairs
and European integration. To the most interesting articles within the scope of the
political thought belongs the one which deals with a crucial subject from the perspective of the needs of the turn of the centuries and in which a thought about widely-understood relations between a liberal democracy and a social teaching by the Catholic
church from Michael Novaks perspective is presented. What is also interesting is the
work devoted to deliberations on the main values and conceptions characteristic of the
socio-political model of the United States of America.
In the part devoted to the political systems, a special emphasis is put on the work
highlighting the issues concerning the nature of the French party system, as well as the
article showing the evolution and specificity of the party system in Ireland. Also, worth
recommending are the text imprinted into the current of the studies on the topic of
a territory government, and a direct democracy, and the one discussing the process
of planning the strategy of local and regional development on the Polish-German borderline.
In the part concerning international affairs and European integration the most
important seems the article presenting deliberations on the implications of the third
war in the Persian Gulf for the process of Iraq democratisation in the light of the USA
strategy. The issue needs to be paid attention to, above all, in the context of difficulties
in realising the main aims formulated by G.W. Bushs administration in relation to
Iraq in 2002. Crucial, especially because of a discussion on the main integrative dilemmas the European Union experienced at the beginning of the 21st century, is the work
paying special attention to the most significant aspects of a political debate on the
issues of a social model in Europe.
The last part of the volume in focus includes reviews and discussions.

Studia Politicae Universitatis Silesiensis
T. 3
Zusammenfassung
Die im vorliegenden Band dargestellten Monografien wurden in vier thematischen
Gruppen zusammengestellt: politische Meinungen, politische Systeme, internationale Beziehungen und europäische Integration; es gibt auch ein Kapitel mit Rezensionen
und Diskussion. Zu interessantesten Artikeln des Kapitels, das den politischen Meinungen gewidmet ist, gehört die Monografie, die für die Jahrhundertwende wichtigen
Zusammenhänge zwischen der liberalen Demokratie und der von Michael Novak aufgefassten Soziallehre der katholischen Kirche betrifft. Genau so interessant ist auch
die über die Hauptwerte und Hauptkonzeptionen des sozialpolitischen Modells der
USA handelnde Monografie.
In dem den politischen Systemen gewidmeten Kapitell ist besonders die Monografie beachtenswert, in der das Wesentliche des französischen Parteisystems hervorgehoben wurde, als auch der Text über die Evolution und spezifische Eigenschaften des
Parteisystems in Irland. Empfehlenswert sind außerdem der Artikel über die Probleme der territorialen Selbstverwaltung und indirekter Demokratie, und der Text über
Strategie der lokalen und regionalen Entwicklung auf dem polnisch-deutschen Grenzgebiet.
In dem über internationale Beziehungen und europäische Integration handelnden
Teil ist vor allem die Monografie zu nennen, deren Thema die Folgen des dritten Kriegs
im Persischen Golf für Demokratisierung des irakischen Staates hinsichtlich der von
USA angewandten Strategie sind. Das George Bushs Staatsverwaltung bei Verwirklichung der 2002 gesetzten Hauptziele in Irak große Schwierigkeiten hat, sollte dem
Thema viel Beachtung geschenkt werden. Angesichts der Diskussion über die wichtigsten Integrationsdilemmata der EU zu Beginn des 21.Jhs ist auch der Text zu empfehlen, in dem die wichtigsten Aspekte der politischen Diskussion über ein einheitliches
europäisches Modell des Gesellschaft genannt worden sind.
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