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ARTYKUŁY
NORBERT MAREK
PIERRE-FRÉDÉRIC WEBER

PRÄDISPOSITIONEN POLNISCHER AUßENPOLITIK:
RUSSLAND – POLEN – DEUTSCHLAND

Einführung: Vom Ende zur Rückkehr der Geschichte?
Ein Rückblick auf das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, vor allem aber
auf die Jahre 2005–2009 macht deutlich, dass sich die Außen- und
Sicherheitspolitik Polens wie auch anderer ostmitteleuropäischer Staaten durch
das verstärkte Zurückgreifen auf neo-geopolitische Überlegungen auszeichnet
(Krejčí 2005). Dies hängt zum Teil mit der Renaissance der Geopolitik als
Erklärungsvariable in den Internationalen Beziehungen zusammen (Kagan
2008; Khanna 2008), lässt sich jedoch nicht allein darauf beschränken. Die Art
und Weise, auf die Warschau in jüngster Zeit versuchte, die Europapolitik in
ihren verschiedenen Teilaspekten zu beeinflussen und mitzugestalten, leitete
sich von Polens Selbstperzeption als europäische Mittelmacht ab, wie sie für
außenpolitische Entscheidungsträger aus den Reihen der Nationalkonservativen
spezifisch waren (und sind). Diese Selbstwahrnehmung beruht auf einem
starken, zum Teil eher vom romantischen Messianismus des 19. Jahrhunderts
gespeisten Sendungsbewusstsein. Infolgedessen stünde es Polen zu, aufgrund
seiner tragischen historischen Erfahrungen mit den Diktaturen, wegweisend für
die Solidarität in Europa zu handeln: Europa solle eine „offene Gesellschaft“
sein, die die Souveränität jedes einzelnen Mitgliedstaates respektiere. „Die
polnische Nation wird vor allem durch ihre Vergangenheit definiert, wobei die
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Schlüsselbegriffe ‚Martyrium’, ‚Opfer’, ‚Helden’ oder ‚Kampf’ sind“ (Gostmann 2007: 379).
Ostmitteleuropäische Entscheidungsträger bedienen sich nicht selten bei
der Formulierung der politischen Staatsräson bzw. des Nationalinteresses
neogeopolitischer Figuren, die ihre Denkweise über die Außen- und Sicherheitspolitik widerspiegeln. Damit werden im Diskurs die kulturellen und
historischen Faktoren berücksichtigt, die in der Ausformulierung der außenpolitischen Schwerpunkte implizit und explizit gelten. Malinowski (2005: 95–119)
betont in seiner vergleichenden Kurzstudie zur polnischen und deutschen
Sicherheitspolitik die Notwendigkeit der historischen Determinanten als
Erklärungsvariable:
Ganz allgemein gesagt, geht es hier um kollektive Meinungen zur
Sicherheitspolitik, also um die Position eines Staates im internationalen
System, die von ihm ausgemachten Hauptbedrohungen sowie die
entsprechenden Schutzmaßnahmen, um die Suche nach einer Antwort auf
die Frage, wer als Gegner anzusehen sei und wer als Partner und
Verbündeter, sowie nach den jeweiligen Gründen, und im engeren Sinne
geht es auch um die politischen Aspekte eines Militäreinsatzes. Dieses
Konzept setzt die Erkundung der Konstruktionsweisen nationaler
Sicherheitsinteressen voraus, wobei das Phänomen der Einwirkung spezieller, historisch geformter Muster fokussiert wird [...] (Malinowski
2005: 95).

Demzufolge werden die entscheidenden Elemente der polnischen
sicherheits- und außenpolitischen Kultur nach 1989 durch unterschiedliche und
dennoch komplementäre Charakteristika gekennzeichnet, die als „Dispositionen“ beschrieben werden (Malinowski 2005: 99). Mouritzen schlägt in seiner
Studie über die Positionierung der EU-Staaten im Kontext des Irakkrieges den
Terminus „Prädisposition“ vor. Die Prädisposition ist ein Ergebnis der historischen und gegenwärtigen politischen Erfahrungen, die mit den politischen
bzw. wirtschaftlichen Vorteilen in Hinblick auf die mögliche Entwicklung und
künftige Stellung des Staates innerhalb des internationalen Systems verflochten
bleiben (2006: 137–163).
Der Begriff „Disposition“ oder „Prädisposition“ akzentuiert damit eine
Handlungs-alternative und birgt das Potenzial, die sicherheits- und außenpolitischen Motive und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Die Dispositionen sind
aber nicht als statische, sondern als dynamische Determinanten zu klassi-
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fizieren. Demzufolge ergibt sich die polnische Sicherheitssuche aus folgenden
Prämissen:
– die Beibehaltung der Einbindung Deutschlands innerhalb des euroatlantischen Systems (laut K. Malinowski die „deutsche Disposition“);
– die Verhütung einer Konzessionspolitik im Verhältnis zu Russland und in
Bezug auf Ostmitteleuropa („Jalta-Disposition“);
– die Vorbeugung einer russischen Dominanz über Polen und Europa („russische Disposition“);
– die Sicherung des euroatlantischen Bündnisses mit den USA („EntenteDisposition“).
Die Namen der gewählten Dispositionen weisen auf die Vergangenheit,
also auf die historische Erfahrung: die Entente als Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg, Jalta als Trauma des Zweiten Weltkriegs. Russland und Deutschland
fungieren dabei als relativ stabile Gefahrpotenziale. Doch gerade ein vergleichender Blick auf das Verhältnis zu eben diesen beiden, für Polen in
Geschichte und Gegenwart so wesentlichen Nachbarn zeigt, dass sich die
polnische Außen- und Sicherheitspolitik weder nur durch neorealistische noch
ausschließlich durch sozialkonstruktivistische Theorieelemente erschöpfend
erklären lässt. Vielmehr ist dazu ein zwar kohärenter doch flexibler, weil
akteurbezogener Theorieansatz erforderlich. In der Folge wird zunächst das
doppelte Verhältnis zu Deutschland und zu Russland beleuchtet. Besondere
Beachtung verlangen des weiteren die ost- und sicherheitspolitischen Komplexe
im europäischen bzw. euroatlantischen Kontext. Schließlich wird eine Antwort
auf die einführende Problemstellung gesucht.
Dehistorisierung und Rehistorisierung im Verhältnis zu Deutschland
Der Beitritt zur NATO (1998) und zur EU (2004) sollte in Polen laut
damaliger Aussagen maßgebender polnischer Politiker und Kommentatoren
eine neue Ära der Außenpolitik herbeiführen. Mit der Losung „ein starkes Polen
in einem starken Europa“ setzte der damalige polnische Präsident Aleksander
Kwaśniewski (1995–2005) neue Akzente, die der nunmehr gesicherten Lage
Polens in Europa entsprachen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte musste
Polen nicht mehr vor militärischer Gefahr bangen; innerhalb der EU waren die
Bedingungen geleistet, um mit den anderen für Warschau wichtigen Partnern
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„ebenbürtig“ zu diskutieren und mitzubestimmen, also nicht mehr bloß als
Antragsteller aufzutreten.
In den deutsch-polnischen Beziehungen ließ sich die Geschichte, sprich
der historische Erfahrungswert allerdings nicht so einfach aufräumen. Der
gemeinsame Wille zur endgültigen Normalisierung durch Entpolitisierung,
„Dehistorisierung“ und Europäisierung, wie er für die Versöhnungspolitik der
90er Jahre charakteristisch war, scheiterte bereits vor den polnischen Wahlen
vom Herbst 2005 an einer besonders starken Rückkehr der Geschichte unter
anderem durch Geschichtspolitik (Lang 2005: 19). Somit erschöpfte sich der
seit 1989/1990 gängige Diskurs der einst vom polnischen Außenminister
Krzysztof Skubiszewski herbeigewünschten „deutsch-polnischen Interessengemeinschaft“ (Urban 1990). Historische Determinanten bewiesen ihre
Dauerhaftigkeit in etablierten Denk- bzw. Perzeptionsschemata, auf welche die
polnische Außenpolitik unter der Führung der nationalkonservativen
Regierungsparteien – Recht und Gerechtigkeit (PiS), Liga der Polnischen
Familien (LPR), Selbstverteidigung (Samoobrona) – zurückgriff. Einerseits
dienten diese Muster als Filter, durch den das europapolitische Verhalten
Deutschlands rezipiert und seine Intentionen interpretiert wurden, andererseits
lieferten sie der polnischen Außenpolitik die Argumente, mit denen sie auf die
so vermuteten deutschen Positionen zu reagieren beabsichtigte.
Die deutsch-polnischen Beziehungen zeichneten sich im vergangenen
Jahrzehnt besonders durch eine Rückkehr der Geschichte aus. Polens Entscheidungsträger beobachteten mit Sorge und Unbehagen den neuen Umgang
der Deutschen mit dem Gedenken ihrer Opfer des Zweiten Weltkriegs, seien es
die Einwohner bombardierter deutscher Großstädte (Dresden, Hamburg, Berlin
und anderer) oder die Vertriebenen aus den ehemals deutschen Ostgebieten. Es
wurde besonders von nationalkonservativer Seite der politischen Landschaft
Polens der Bundesrepublik unterstellt, an die Stelle der wahren Opfer des
Zweiten Weltkriegs treten und seine grundsätzliche Kriegsschuld verwischen zu
wollen. Geschürt wurden die polnischen Leidenschaften durch zwei deutsche
Initiativen: Einerseits sorgte seit Dezember 2000 die Gründung der „Preußischen Treuhand GmbH & Co KGaA“, obgleich ohne staatliche Förderung bzw.
Unterstützung, für ein Wiederaufflammen der polnischen Ängste um die
Westgebiete („Oder-Neiße-Komplex“). Der Anspruch der Treuhand, Entschädigung für den von Deutschen verlorenen Besitz jenseits von Oder und
Neiße einzufordern, beeinträchtigte dauerhaft die deutsch-polnischen Be-

Prädispositionen polnischer Außenpolitik...

9

ziehungen. Im September 2004 reichte das polnische Sejm (Abgeordnetenhaus)
eine Resolution an den polnischen Staatspräsidenten A. Kwaśniewski ein, die
im Inhalt ein Junktim zwischen der deutschen Initiative und der polnischen
Gegenforderung nach Kriegsentschädigungen verlangte: Sollte die Treuhand
nicht von ihren Absichten ablassen, so würde der polnische Staat im Gegenzug
mit dem Argument der Kriegsreparations-leistungen drohen. Die nächste Etappe
war 2005 die Gründung einer stark antideutschen und streng nationalkonservativen „Polnischen Treuhand“ mit Wohlwollen Lech Kaczyńskis, unter
Führung der PiS-Senatorin Dorota Arciszewska-Mielewczyk (Christ: 2006).
Die Polnische Treuhand, die sich als Hüter des Rechts enteigneter Polen
versteht (ob durch das Dritte Reich oder durch die Sowjetunion), unternahm bis
jetzt zwar keine rechtlichen Schritte gegen Deutsche bzw. Deutschland,
formulierte allerdings im Dezember 2006 den Wunsch nach einer Neuverhandlung des deutsch-polnischen Vertrags über gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991.
Das etwa zeitgleich entstandene Projekt der Errichtung eines Zentrums
gegen Vertreibungen (September 2000) auf Initiative der Vorsitzenden des
Bunds der Vertriebenen (BdV), Erika Steinbach, löste ähnliche Debatten aus.
Bald kam es im deutsch-polnischen Verhältnis diesbezüglich zu einer
Zuspitzung, die der ohnehin antideutsch gesinnten PiS-Führung für innenpolitische Zwecke eher zuträglich war. Trotz Schlichtungs- und Erläuterungsversuchen vonseiten der rot-grünen Koalition, später etwas differenzierteren
Stellungnahmen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (FAZ 2005) konnte die
kontinuierliche Verschlechterung des bilateralen zwischen-staatlichen Verhältnisses nicht aufgehalten werden. Da half auch die Suche nach akzeptablen
Alternativen durch herausragende polnische Persönlichkeiten (beispielsweise
Adam Michniks und Adam Krzemińskis europäisches Zentrumsprojekt in
Wrocław) nicht. Aufgrund der Instrumentalisierung der deutsch-polnischen
Diskussion über die traumatischen Kapitel der gemeinsamen Geschichte
(Madajczyk 2002) kam es zur Eskalation, die schließlich mit der so genannten
„Kartoffel-Affäre“ einen Höhepunkt erreichte: In dieser überem-pfindlichen
Stimmung wurde aus einer nicht verstandenen Satire vonseiten der taz (siehe
Köhler 2006, Attacke gegen Präsident L. Kaczyński) ein politisch brisanter
Zwischenfall. Die chronischen Blockaden im bilateralen deutsch-polnischen
Verhältnis trugen außerdem stark zur anschließenden de facto-Stilllegung des
Weimarer Dreiecks (Deutschland, Frankreich und Polen) bei.
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Seitdem die schwarz-gelbe Koalition in Deutschland im Herbst 2009 die
Regierung übernommen hat, und zumal die PO (Bürgerplattform) in Polen
weiterhin den Ministerpräsidenten stellt (Donald Tusk), ist es um das deutschpolnische Verhältnis eigenartig still geworden: Bei nach wie vor regem
wirtschaftlichem Austausch (mit durchschnittlich 24% deutschen Anteils am
polnischen Außenhandel für das Jahr 2008) und trotz Ausbleiben einer
einstimmigen Meinung zum Vorhaben des BdV, scheint zur Zeit kein
wirklicher politischer Dialog zwischen Berlin und Warschau vorhanden zu sein;
beide sind vor allem mit innenpolitischen Angelegenheiten beschäftigt. Es
herrscht, so könnte man behaupten, ein Verhältnis der freundlichen Gleichgültigkeit.
Russlandkomplex: Geschichtspolitischer Zusammenprall
Im Kontext der polnisch-russischen Beziehungen stellt sich die
Problematik der Geschichte noch komplizierter dar. Erstens ist nämlich auf
beiden Seiten nicht die gleiche Bereitschaft erkennbar, sich mit der Geschichte
im Rahmen der möglichen Versöhnungspolitik auseinander zu setzen, trotz der
politisch artikulierten Interessen bei der Etablierung der bilateralen
„Kommission für schwierige Fragen“ [„Komisja do spraw Trudnych“]. Bei der
Definierung des aktuellen russischen Nationalinteresses spielt für Moskau wie
auch für Warschau die Geschichte eine besondere Rolle, allerdings
unterscheidet sich prinzipiell die Vorgehensweise. Für Polen wird die
Geschichte als einen Schlüssel zum Verstehen der Gegenwart und als wichtige
Orientierungshilfe zur Projektion der Zukunft verstanden. Demzufolge versucht
Polen, sich von der „Last der Vergangenheit“ zu lösen, um die Wege für die
Zukunft neu zu definieren. Russland wiederum sieht in der Geschichte ein
wichtiges Element der eigenen Identität (Eberhardt 2006: 116), das die
vergangene Rolle einer globalen Macht wiederzubeleben erlaubt (vgl. Afanasjew 2009). Diese Sichtweisen erlangen eine Relevanz sowohl bei der
Formulierung der außenpolitischen Beziehungen mit den baltischen und
kaukasischen Staaten, mit der Ukraine, Moldawien als auch in der außen- und
sicherheitspolitischen Positionierung gegenüber den ostmitteleuropäischen
Staaten (konkret: Mitspracherecht in der Sicherheitspolitik, NATO-Beitritt,
Stationierung der amerikanischen NMD-Elemente in Polen und in der
Tschechischen Republik).
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Die Normalisierung kann aber nur dann erfolgen, wenn die historische
Asymmetrie keine konkurrierende, sondern eine komplementäre Sichtweise für
bestimmte geschichtliche Ereignisse bietet, die das gesamte Bild des
pluralistischen historischen Gedächtnisses der europäischen Völker konstruiert
(vgl. Wilke 2009). Dies ist zurzeit jedoch nicht ersichtlich.
Bis jetzt sorgen in den polnisch-russischen Beziehungen diametral
unterschiedliche Interpretationen von drei geschichtlichen Ereignissen, die
mittlerweile mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegen und aus
historiographischer Perspektive längst als beantwortet gelten, für Irritationen:
a) die angebliche Mitverantwortung Polens für den Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges; b) die Frage nach der Verantwortung der Sowjetunion für den
Mord von knapp 15.000 polnischen Offizieren in Katyń und c) die Bewertung
des Jalta-Abkommens. Die offiziellen russischen Stellen im Außenministerium
und im Präsidentenamt, wie auch gelegentlich in den regierungstreuen Medien,
propagieren die Idee der historischen Verantwortung der polnischen
Außenpolitik in den 1930er Jahre als die Ursache für den Beginn des Zweiten
Weltkrieges. Polen, die baltischen Staaten und Großbritannien (sic!) werden als
alliierte Staaten dargestellt, die mit Deutschland nach 1933 eng kooperierten.
Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt von 1934 solle eine geheime
Zusammenarbeit zwischen Berlin und Warschau einleiten, deren Ziel in der
Annektierung des russischen Teils von der Ukraine und der allgemeinen
Zusammenarbeit gegen die Sowjetunion bestanden hätte (Menkiszak, Dubas
2009: 2–4). Der Pakt Ribbentrop-Molotow und die nach dem 17. September
1939 daraus resultierende Teilung Polens zwischen Moskau und Berlin werden
in der russischen Wahrnehmung als einziger Ausweg zur Erhaltung des
Friedens auf dem europäischen Kontinent dargestellt, wie es auch der Chef der
russischen Präsidentenamtes Sergej Naryschkin behauptet (Lesser 2009: 5). Der
Einmarsch der sowjetischen Truppen ins östliche Polen war in dieser Logik ein
Akt der Verteidigung der Bevölkerung Polens (PAP 2009). Verschwiegen wird
in diesem Zusammenhang die Annektierung der baltischen Staaten1.
In der fragwürdigen Annahme, dass die russische „Intervention“ in Ostpolen 1939 einen „friedlichen“ Charakter hatte, passt dennoch das Massaker an
den polnischen Offizieren 1940 in Katyń nicht ins Bild. Russland hat sich lange

1
Bis jetzt hat Moskau die zwangsmäßige Angliederung von Litauen, Lettland und Estland
nie als Missbrauch des Völkerrechts anerkannt.
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jeglichen Klärungsversuchen konsequent widersetzt. In der seit 1990
andauernden Untersuchung hat die Moskauer Militärstaatsanwaltschaft 2004
das Verfahren eingestellt, ohne eine rechtliche Qualifizierung der KatyńMassaker vorzunehmen. Außerdem wurde trotz der früheren politischen
Bekundungen zur Bereitschaft, die polnische Seite ausführlich zu informieren,
der polnische Anspruch auf Akteneinsicht abgelehnt. Das oberste Gericht in
Russland bestätigte im Januar 2009 die Entscheidung der Moskauer
Militärstaatsanwaltschaft. Im Zuge der Flugzeugkatastrophe in Smolensk
(10.04.2010) revidierte Moskau allerdings die bisherige Haltung hinsichtlich
Katyńs. Präsident Medvedev exemplifizierte sie als ein Fall der
Geschichtsverfälschung und forderte die Veröffentlichung der Archivmaterialen
(Medwedew 2010). Die russische Staatsanwaltschaft hatte im Mai 2010
erneuert die Wiederaufnahme des Katyń-Prozesses abgelehnt, allerdings hatte
die russische Duma gleichzeitig einen politischen Rehabilitierungsprozess für
die Katyń-Opfer von 1944 angekündigt. Der formale Unterschied zwischen
gerichtlicher und politischer Rehabilitierung hat vor allem eine Auswirkung im
zivilrechtlichen Bereich. Die polnischen Familien von Katyń-Opfer haben aber
seit der Aufnahme des Prozesses im Jahr 1990 stets das Interesse an einer
moralischen und nicht zivilrechtlichen Rehabilitierung betont (Wojciechowski,
Radziwinowicz 2010).
Der dritte Punkt des geschichtlich motivierten Streits betrifft die
Auswertung des Jalta-Abkommens. Für Russland beruht die Interpretation von
Jalta lediglich auf der positiven Rolle des sowjetischen Engagements im Kampf
gegen Nazideutschland; so steht auch die Bewertung der Folgen von Jalta der
polnischen bzw. europäischen historischen Perzeption diametral entgegen.
Moskau will die Jalta-Konferenz als ein Ergebnis verstehen, auf dessen
Grundlage „ein freies, unabhängiges und demokratisches Polen entstehen
konnte“, wie es in der offiziellen Stellungnahme des Informations- und
Mediendepartements des russischen Außenministeriums formuliert wurde
(Gniazdowski 2006: 239).
Problematisch und risikoreich erscheint aber nicht so sehr das verzerrte
Bild der Geschichte, das die für die Außen- und Sicherheitspolitik verantwortliche russische Elite zu forcieren versucht, sondern die Instrumentalisierung der geschichtlichen Ereignisse. Der russische Außen-minister Sergej
Lawrow zog vor kurzem in seinem Gastbeitrag für „Rossijskaja Gazieta“
sicherheitspolitische Parallelen zwischen der Situation am Ende der 1930er
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Jahre und der Gegenwart. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sei ein
Element des Versagens der westeuropäischen Mächte (Frankreich und
Großbritannien) und der einzelnen ostmitteleuropäischen Staaten in Hinblick
auf die Etablierung eines umfassenden kollektiven Sicherheitssystems gewesen, das auch die Sowjetunion hätte einbeziehen müssen. Auf die Gegenwart
übertragen bedeutet dies, dass die Staaten der NATO/EU die Position Russlands
nicht ignorieren sollten, und ein Sicherheitssystem zu etablieren wäre, das
Russland und russische Interessen beachten würde (Lawrow 2009a). Wie dies in
Polen interpretiert wurde, soll es praktisch zur Anerkennung ausschließlich
russischer Einflüsse in den früheren Staaten der Sowjetunion führen; Ostmitteleuropa wiederum müsste als „demilitarisierte Sphäre“ etabliert werden.
Die westlichen Staaten hätten nämlich bereits in den 1990er Jahren einen
schwerwiegenden Fehler begangen, so Lawrow im Juni 2009 in der Sitzung der
OSZE, als sie den Weg zu einer sicherheitspolitischen Expansion statt zu einer
kollektiven Sicherheits-kooperation gewählt und somit die russische Interessensphäre in Osteuropa signifikant beschnitten hätten (Lawrow 2009b). In
diesem Kontext ist ersichtlich, dass mit einem Widerstand vor allem der
baltischen Staaten und Polens gegen ein solches von Moskau favorisiertes
Modell des „kollektiven Sicherheitssystems“, in dem Moskau die Stellung eines
„co-chairman of the Western club“ (Kagan 2008: 17) annehmen würde, zu
rechnen ist.
Die Rhetorik, derer sich Moskau auch bei anderen Gelegenheiten, so etwa
in den russisch-tschechischen Beziehungen bedient (Kratochvil, Cibulková,
Beneš 2006), stellt kein Novum dar. Problematisch ist aber ihre Verwendung als
ein Instrument, mit Hilfe dessen das Geflecht der internationalen Beziehungen
gestaltet werden soll, also ihre Verbindung mit praktischen Schritten in der
Außenpolitik. In diesem Kontext stellen viele Beobachter der russischen Innenund Außenpolitik die berechtigte Frage, ob der induzierte Zusammenhang
zwischen dem Versuch einer geschichtlichen Umschreibung und der politischen
Isolierung der baltischen Staaten und Polens – die mit dem Prädikat der
Russophobie versehen werden (Menkiszak 2009: 3) – nicht allzu vereinfachend
wirkt.
Es stellt sich für die politischen Akteure die wichtige Frage nach einem
passenden Vorgehen: Soll die Geschichte noch eine wichtige Rolle bei der
Definierung der gegenwärtigen Beziehungen spielen? Lawrow schlug kurz nach
der erneuerten Verstimmung im Kontext der russisch-georgischen Konflikts
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Warschau vor, die pragmatische Seite zu betonen, allerdings gegen den Verzicht
auf „Einmischung“ in Fragen der Demokratie-entwicklung und –konsolidierung
in den postsowjetischen Republiken und die Ausblendung der historischen
Implikationen (vgl. Lawrow 2008). Unabhängig von vergleichbaren Moskauer
Stimmen mangelte es dennoch nicht an polnischen Positionen, die einen
rhetorischen Rückzug zugunsten einer pragmatischeren Haltung bevorzugen.
Die auf der historischen Dimension basierende Außenpolitik stieß nämlich
relativ schnell auf eigene Grenzen und erwies sich in weiterer Perspektive als
unzulänglich:
Die jetzige Qualität der amerikanisch-japanischen Beziehungen wäre nie
möglich gewesen, wenn die Amerikaner die Japaner stets an Pearl Harbor
erinnert und die Japaner das Gleiche im Falle Hiroshima und Nagasaki
getan hätten. Wenn normale und freundschaftliche Beziehungen
zwischen Deutschland und Israel möglich sind, warum sollte dann ein
vergleichbares Modell der polnisch-russischen Beziehungen nicht
aufgebaut werden können, das sich an die Zukunft zu orientieren hätte?
(Bieleń 2005: 5).

Es stellt sich damit für Polen die prinzipielle Frage, ob die Fortsetzung des
„historischen Dialogs“ sinnvoll erscheint. Wenn die Antwort positiv ausfällt,
lautet die weitere Frage, so wie sie der frühere polnische Botschafter in Moskau
und Außenminister Stefan Meller ausformulierte: „Wie soll man mit Russland
sprechen?“ (vgl. Meller 2008). Bis jetzt scheint diese Frage auf der politischen
Ebene – unabhängig von der parteipolitischen Ausrichtung der Regierung – in
Warschau unbeantwortet zu bleiben. Im Weiteren bleibt offen, inwieweit die
Versöhnung zwischen Moskau und Warschau nach dem 10.04.2010 wahrscheinlicher wird. Die polnische Gesellschaft und die politische Elite Polens
registrierten eine enorme emotionelle Solidarität der russischen Gesellschaft
und politischen Klasse Russlands im Zusammenhang mit dem Flugzeugunglück
bei Smoleńsk. Die politischen Gesten der höchsten Repräsentanten des russischen Staates schafften eine einzigartige Atmosphäre des neuen Vertrauens, was
sich in einer intensiveren Kooperation und im politischen Dialog niedergeschlagen kann. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Polen (4.07.),
infolge dessen die regierende Bürgerplattform einen eigenen Präsidenten
aufstellt, bietet damit die Chance, den von der Tusk-Regierung eingeschlagenen
Weg einer schrittweisen Annährung zwischen den beiden Staaten und
Gesellschaften fortzusetzen und künftig zu intensivieren.
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Polnische Ostpolitik im Kontext der EU
Was die Europapolitik betrifft lässt sich das Hauptproblem aus Sicht der
Regierung Jarosław Kaczyńskis und vor allem der PiS folgendermaßen
definieren: Seit der Wieder- bzw. Neuvereinigung Deutschlands handelt
Bonn/Berlin selbstbewusster, woraus sich die Tendenz einer deutschen Vormachtstellung im erweiterten Europa ablesen kann.
Von der Gewichtung der Stimmen im EU-Rat hängt unmittelbar der
Einfluss Polens im Vergleich zu größeren Ländern ab. Dabei sorgt zuerst
Deutschland für Misstrauen in Warschau. Weisen die institutionellen
Fragestellungen auf europapolitische Ziele für die Zukunft, so beruhen sie
jedoch auf einer sehr stark vergangenheitsorientierten Interpretation der
Gegenwart. In Hinblick auf Deutschland führte diese Haltung zu wiederholten
Ausführungen, in denen die Angst vor der deutschen Gefahr heraufbeschworen
wurde. Interessant ist dabei die Tatsache, dass selbst entschiedene
Postantikommunisten wie die Brüder Kaczyński zu Parolen griffen, die viel
eher zur Zeit Bieruts oder Gomułkas gängig waren. Diese spezifische Sprache,
auf polnisch manchmal als „gomułszczyzna“ bezeichnet, artikulierte sich
während des Kalten Kriegs im ideologischen Kampf gegen Westdeutschland um
ein paar Grundbegriffe wie „Revanchismus“ und „Revisionismus“.
Im Kontext der laufenden Debatten um die Errichtung eines Zentrums
gegen Vertreibungen wiederholten sich in den Jahren 2005–2009 auf polnischer
Seite kritische Stellungnahmen. Selbst nachdem die PiS abgewählt wurde, blieb
ihr antideutscher Diskurs präsent; so gab eine Aussage der CDU dem damaligen
polnischen Präsidenten L. Kaczyński Anfang Juni 2009 die Gelegenheit in
Szczecin (ehemals Stettin) an der Odermündung rhetorisch seinen Zweifeln an
Deutschlands endgültiger Anerkennung der Oder-Neiße-Linie Ausdruck zu
geben: Es werde „das moralische Recht der Polen untergraben, auf den
Westgebieten zu leben“, scheute sich Lech Kaczyński nicht zu behaupten
(GW 2009a).
Im europapolitischen Kontext wurde der moralische Wert der Geschichte
auch hervorgehoben, als Regierungschef J. Kaczyński zuvor im Juni 2007
meinte, als Wiedergutmachung für den von Deutschland verschuldeten, polnischen Bevölkerungsverlust im Zweiten Weltkrieg sollte die EU-Stimmverteilung zugunsten Polens revidiert werden, indem man die Opfer in der
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Berechnung berücksichtige: „Ohne sie hätte das Land heute schließlich eine
Bevölkerung von 66 Millionen [sic!]“ (Spiegel 2007).
Nicht so offensichtlich präsent war der deutsche Faktor vielleicht
hinsichtlich der EU-Ostpolitik. Allerdings lässt sich auch hier der Bezug auf
Deutschland eruieren. Indem sich die polnische Regierung nämlich aufgrund
der Geschichte auf bestimmte Erfahrungen berief, aufgrund welcher Polen in
der Gestaltung der EU-Nachbarschaftspolitik nach Osten eine besondere Rolle
zuteil werden sollte, ging es gleichzeitig darum, Deutschland als traditionellen
Macht- und Einflussfaktor in Ostmitteleuropa auszuspielen. Deshalb versuchte
Polen, sich – übrigens ähnlich wie bereits während der „Orangenen Revolution“
in der Ukraine (November 2004 – Januar 2005) – im Rahmen der Georgienkrise
(August 2008) als Sprecher einer noch zu erfindenden EU-Ostpolitik zu
profilieren. Die aktive Mitgestaltung der östlichen EU-Politik impliziert aber
zwangsweise weitgehende Schwierigkeiten Polens mit Moskau. Die „polnische
Ostpolitik“ gehört nämlich zum Bereich, in dem „strukturelle
Interessendivergenz“ zwischen Moskau und Warschau herrscht (Eberhardt
2006: 142f.). Roman Kuźniar bezeichnet diesbezüglich den Konflikt zwischen
Moskau und Warschau als einen Streit um die ukrainische Seele (Kuźniar
2008). Kagan sieht z.B. die Ukraine und Georgien als „a battleground between
forces supported by the West and forces supported by Russia” (Kagan 2008:
72). Die Grundlage für den fundamentalen Dissens zwischen beiden Staaten
resultiert aus dauerhaft angelegten, konkurrierenden außen- und sicherheitspolitischen Interessen, die durch punktuelle wirtschaftliche Konflikte und
unterschiedliche Interpretationen der Geschichte ergänzt werden. Der erste
Komplex der widersprüchlichen Interessen bezieht sich auf die außenpolitische
Orientierung der Ukraine und die innenpolitischen Demokratisierungstendenzen
innerhalb der früheren sowjetischen Republiken (besonders der Ukraine,
Weißrusslands, Moldawiens). Die russische Vision der Ukraine unterscheidet
sich diametral von der polnischen Vorstellung, indem Moskau die Ukraine als
einen „immanenten Teil der russischen Zivilisation betrachtet (Piekło 2009: 6),
für dessen Erhaltung jegliche Mittel – so wie seit geraumer Zeit die jeden
Winter wiederkehrende Drohung mit Abbruch der Gaslieferungen – berechtigt
erscheinen. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass Russlands
unmittelbare Reaktion auf den Sieg der Befürworter der Orangen Revolution
eine Verdreifachung des Gaspreises war und gleichzeitig sämtliche Öllieferungen aus Kasachstan in die Ukraine unterbunden wurden (Khanna 2008: 61).
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Als Grenzstaat der NATO und der Europäischen Union ist Polen
naturgemäß an der Stabilisierung der Region interessiert und hegt Hoffnungen
auf einen demokratischen Wandel in Weißrussland sowie auf die Konsolidierung des politischen Systems in der Ukraine, die in einer langfristigen
Perspektive zu einer institutionellen Kooperationsform oder einer formellen
Mitgliedschaft in der EU führen sollte. Bronisław Komorowski, damals noch
polnischer Sejmmarschall (PO), unterstrich das strategische Interesse Polens an
der Ukraine mit dem Verweis auf die historischen Erfahrungen, die die
polnisch-ukrainische Gemeinschaft schicksalhaft verbinden. Dies entspricht
unabhängig von der ideologischen Ausrichtung der polnischen Parteien einem
politischen Mainstream:
Die unabhängige Ukraine bleibt ein strategischer Partner Polens. [...] Die
polnische politische Idee sowie die historische Erfahrung Polens zeigen,
dass zwischen dem ukrainischen und dem polnischen Schicksal eine
starke Verbindung besteht [...]. Polen soll die Ukraine auf ihrem Weg in
die EU und in die NATO konsequent unterstützen (Kaczyński 2008: 69).

Um dem exklusiv polnisch-russischen Charakter des Streits um die
Zukunft der Ukraine zu entkommen, sind die polnischen politischen Eliten
bemüht, die Thematik in einem breiteren, europäischen, wenn nicht in einem
zivilisatorischen Kontext darzustellen. Dies erlaubt die Behauptung, dass das
polnische Interesse an der Ukraine nicht gegen Russland gerichtet ist. Adam
Rotfeld, früherer Außenminister in der Kaczyński-Regierung, betonte im
Kontext der polnischen Beziehungen mit der Ukraine und Russland, dass das
polnische Engagement in der Ukraine von dem Motiv der Unterstützung
fundamentaler Werte geleitet werde, und nicht ein Interessenspiel darstelle:
Die Beziehungen Russlands mit den demokratischen westlichen Institutionen sollen kein Null-Summen-Spiel sein. Die Modernisierung
Osteuropas und die perspektivische Integration der Ukraine, Moldawiens
und auch Weißrusslands mit den euroatlantischen und europäischen
Institutionen sind im gemeinsamen Interesse des demokratischen Russlands und des Westens (Rotfeld 2005).

Mit der polnisch-schwedischen Initiative „Östliche Partnerschaft“, die im
Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik forciert und schließlich
während der tschechischen EU-Präsidentschaft (Januar-Juni 2009) formalisiert
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wurde, verband Polen seine eigene östliche Außenpolitik, deren Hauptziele
bereits vor dem EU-Beitritt formuliert worden waren. Dass es diesbezüglich in
Warschau zu Fehleinschätzungen der deutschen Prioritäten kommen konnte,
zeigt Deutschlands positive Reaktion auf dieses Projekt einer „Osteuropaunion“. Die Regierung Merkel war dem Projekt von Anfang an
wohlgesonnen und an dessen Verwirklichung interessiert (de-pl.info 2008) Für
die EU bleibt insgesamt die östliche Außenpolitik jedoch insofern problematisch, als sie die Union vor der fundamentalen Frage stellt, ob die
Gemeinschaft bereit ist, Russlands Außenpolitik in Hinblick auf die Ukraine
wie auch eventuell auf weitere östliche Staaten einzudämmen (vgl. Khanna
2008: 56) und die Perspektive einer Erweiterung des „EU-Imperiums“ nach
Osten anzubieten (vgl. Zielonka 2007). Russland ist bewusst, dass ohne die
Ukraine sein eigener Traum vom europäischen Neoimperium, wie es Khanna
formulierte, nicht möglich sei. Daher betrachten die gegenwärtigen Entscheidungsträger in Moskau die Ukraine als „nahes angrenzendes Gebiet“ und
nehmen sie nicht als souveränes Ausland wahr (Khanna 2008: 61).
Die größte Divergenz zwischen Polen und Deutschland im Verhältnis zu
Russland betrifft die europäische Nachbarschaftspolitik (ENP). Berlin versteht
die ENP trotz der notwendigen Differenzierung in Hinblick auf die Instrumente
und Vorgehensweisen viel inklusiver. Damit wird der Versuch einer
schrittweisen Einbindung Russlands impliziert, die in der Logik eines „Wandels
durch Verflechtung“ eingebettet ist. Warschaus Haltung ist wiederum historisch
motiviert und leitet sich aus der allgemeinen Positionierung mittel- und
osteuropäischer Staaten gegenüber autoritären Regierungssystemen ab. Die
westeuropäischen Partner, Deutschland teilweise eingeschlossen, verfügen nicht
über die Erfahrung der sowjetischen Besatzung und betrachten Russland
überwiegend als einen wirtschaftlich interessanten und, trotz der sporadisch
auftretenden strukturellen Schwierigkeiten, aufnahmefähigen Absatzmarkt.
Gelegentlich wird Russland, wie der Konflikt im Irak verdeutlichte, von den
wichtigen EU-Staaten (Frankreich, Deutschland) als möglicher Partner zur
Ausbalancierung der amerikanischen Dominanz in der Weltpolitik eingeschätzt
(Bieleń 2005: 2). Diese Auffassung wird von Warschau sehr kritisch hinterfragt.
Daher will Warschau ein ostpolitisches Exklusionsparadigma aufrechterhalten
und die Beziehungen mit den früheren sowjetischen Republiken (der Ukraine,
Weißrussland, Moldawien) im Kontext der Europäischen Union problematisieren. Parallel dazu wird versucht, die Beziehungen der Europäischen Union zu
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Moskau nicht auf der gleichen Ebene zu gestalten wie deren Beziehungen zu
den restlichen osteuropäischen Staaten. Durch die steigende Verdichtung der
Beziehungen mit den direkten Nachbarstaaten Polens erhofft sich Warschau den
Beginn eines „Europäisierungsprozesses“, der in einer langfristigen Perspektive
zur Minderung der russischen Einflüsse führen würde (vgl. Buras 2007: 27).
Allerdings hat das unmittelbare Interesse Polens an der Ukraine nach der
Stichwahl von Februar 2010 und dem Amtsantritt des neuen, pro-russischen
ukrainischen Staatspräsidenten Wiktor Janukowytsch eher nachgelassen, da sich
die neugewählte Führungsriege viel stärker an Russland orientiert und den
westlichen bzw. europäischen Vektor der Außenpolitik weniger betont (Savin,
Stein 2010). Ein Zeichen dafür insbesondere Kiews Desinteresse an der NATO
sowie seine Zusage vom 21. April 2010 zu einer Verlängerung des laufenden
Vertrags mit Moskau über die Stationierung der russischen Flotte im
Sewastopol (bis 2042).
Blickt man nun auf den Bereich der Energiepolitik, so zwingt sich das
Beispiel der geplanten russisch-deutschen Pipeline auf. Das Projekt löste
vonseiten des damaligen Außenministers Radosław Sikorski im Frühling 2006
einen beinahe reflexartigen Schrei der Entrüstung aus, in dem sogar in
übertriebener Steigerung der Vergleich zum Ribbentrop-Molotow-Pakt verwendet wurde. Die öffentlich beteuerte, persönliche Freundschaft zwischen
Wladimir Putin und Gerhard Schröder verschlechterte noch die polnische
Perzeption (Kloth 2006). Die Nord Stream Pipeline wurde in mehreren Punkten
während der Regierungszeit der nationalkonservativen Koalitionsregierung
kritisiert: Es wurde dadurch eine nachhaltige Ausschaltung Polens befürchtet,
da von Anfang an weder die baltischen Staaten noch Polen von Deutschland
und Russland konsultiert worden waren. Dies bestätigte in der Wahrnehmung
der politischen Entscheidungsträger sowohl in der Regierung als auch in der
Opposition eine gewisse Dosis von Überheblichkeit und Paternalismus
vonseiten Deutschlands (Buras 2007: 24) und zeigte eine Solidaritätsdichotomie
zwischen den politischen Bekundungen Berlins und seiner tatsächlichen
Interessenpolitik. Als Ausweg schlug die polnische Regierung vor, die Problematik der Energielieferung durch einen „Pakt der Musketiere“ zu europäisieren.
Dies zielte primär darauf ab, die Energielieferungen zu sichern und die
Energiequellen zu diversifizieren. Der Energiepakt ging von der Prämisse aus,
dass in den Fragen der Energiesicherung eine Form der Solidarität unter den
EU-Mitgliedstaaten zu erwarten sei; daher sollte der Pakt in seiner Konstruktion
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dem NATO-Solidaritätsprinzip angeglichen werden, was durch die Angst vor
der Monopolstellung der russischen Konzerne und der damit verbundenen
möglichen Bedrohung der Energiesicherheit bedingt war (Buras 2007: 20). So
sehr die polnischen Befürchtungen vor dem Hintergrund einer starken
Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus Russland nachvollziehbar erschienen2,
die Idee scheiterte letztendlich an den zu stark auseinander klaffenden
wirtschaftlichen wie politischen Interessen der wichtigsten EU-Staaten.
Der neue russische Vorstoß zum gemeinsamen Bau eines Atomkraftwerks
(AKW) im Kaliningrader Gebiet, mit der Option zur Beibehaltung von 49% der
Aktien durch Polen, scheint zwar in der energiewirtschaftlichen Kategorie
interessant zu sein (GW 2010), allerdings löst dies das prinzipielle Problem der
hohen Bezugsabhängigkeit Polens von Russland nicht. Darüber hinaus, was in
wirtschaftspolitischer Hinsicht wichtiger erscheint, würden dadurch die
vorhandenen AKW-Baupläne in Polen zunichte gemacht.
Polnische Sicherheitspolitik: Spagat zwischen USA und EU?
In der Wahrnehmung der westlichen Staaten wurden Polen und andere
ostmitteleuropäische Staaten wiederholt als „trojanische Pferde“ der USA in
Europa perzipiert. Polen gehörte bereits seit dem Anfang der Transformation zu
den Ländern, die neben den baltischen Staaten die stärkste Affinität zur
amerikanischen Sicherheitspolitik demonstrierten. Die anfänglich sehr
distanzierte Haltung bei der Formulierung der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (ESVP) und das Engagement im Irak-Krieg bestätigten
teilweise die Befürchtungen in Paris und während der rot-grünen Regierungskoalition in Berlin über die Amerikanisierung der europäischen
Außenpolitik. Die polnische Beteiligung im Irak kann aber in zweifacher Weise
interpretiert werden: einerseits als die Suche nach einer verstärkten Position
Polens in der ostmitteleuropäischen Region („Polen als regionale Macht“) und
andererseits als die Reaktion auf die intensive Annährung zwischen Moskau
und Berlin/Paris („continental balancing“). Zusätzlich wurden in Warschau mit
2
Knapp 95% der polnischen Erdölimporte kommen aus Russland. Vergleichbar sieht dies
auch in Hinblick auf die Gaslieferungen aus. Der polnische Gasimport beträgt knapp 65% aus
Russland und 26% aus den zentralasiatischen Staaten. Vor dem Hintergrund, dass die Lieferungen aus Zentralasien über die von Gazprom kontrollierte Gesellschaft RosUkeEbergo geliefert
werden, kann man praktisch von keiner Differenzierung der polnischen Energielieferungen sprechen. Ausführlicher bei Wyciszkiewicz 2008: 5–55.
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Besorgnis härtere Töne aus Berlin von der rot-grüne Koalition zum Verhältnis
zu den USA registriert, die als Schwächung der atlantischen Beziehungen
gedeutet wurden. Warschau versprach sich durch einen „Schulterschluss mit
Washington“ vor allem die Aufrechterhaltung des amerikanischen Engagements
in Europa, das als Garantie gegen die verstärkten neoimperialistischen
Tendenzen Moskaus (vgl. Afanasjew 2005) gesehen wurde.
Daher herrschte auch ein breiter innenpolitischer Konsens hinsichtlich des
amerikanischen Vorschlags zur Installierung amerikanischer Elemente der
Missile Defence in Polen. Zwischen den zwei größten politischen Parteien, PiS
und PO, stellte sich nämlich nicht die Frage, ob man die Platzierung der NMD
Elemente akzeptieren sollte, sondern die Differenz betraf die Frage nach
potenziellen amerikanischen Gegenleistungen. Falls es zu einer tatsächlichen
Stationierung des Raketenabwehrschildes in Polen kommen sollte, sahen beide
Parteien aber, dass dies eine neue Qualität der polnischen Stellung innerhalb der
NATO bedeuten würde. Die neue Qualität implizierte in der Überzeugung
L. Kaczyńskis einen endgültigen Abschied von der Konzeption einer „grauen
Sicherheitssphäre“, d.h. eines Gefälles zwischen den alten und neuen NATOMitgliedstaaten (Kaczyński 2008).
Die polnischen – wie auch tschechischen – Pläne zur Installierung der
Missile Defence führten zu erneuerten Verstimmungen zwischen Warschau und
Moskau. Russland hatte mehrmals seit Ende 2005 immer drastischer auf der
verbalen Ebene die Ablehnung zur Stationierung der GBI-Abfangraketen in
Polen und der Radarstation in Tschechien bekundet, damit argumentierend, dass
die Raketen und die eventuelle Stationierung US-amerikanischer Soldaten in
beiden Ländern schlechthin gegen Moskau gerichtet seien, und Washington
dadurch seine Hegemonialmacht in Ostmitteleuropa zum Nachteil von Russland
ausbauen wolle (vgl. Koziej 2008: 12–15; Zachara, Michnik 2008: 88;
Waszczykowski 2008: 25–30).
Der Streit um die Stationierung der NMD Elemente verdeutlichte die
widersprüchlichen Wahrnehmungen der bestehenden Gefahr. Obwohl die USA
und Polen einen möglichen antirussischen Charakter der Stationierung des
Raketenabwehrsystems auf dem polnischen Territorium gleich zu Beginn der
offiziellen Verhandlungen bestritten hatten, kam es paradoxerweise gerade im
Schatten des Georgienkonflikts zur tatsächlichen Unterzeichnung des polnischamerikanischen Abkommens. L. Kaczyński sprach von der Notwendigkeit einer

22

Norbert Marek, Pierre-Frédéric Weber

verstärkten militärischen Kooperation zwischen den USA und Polen auch im
Kontext der polnischen Befürchtungen:
Ich plädiere für den Raketenabwehrschild nicht deshalb, weil ich daran
glaube, dass der Iran eine nukleare Attacke ausüben wird, oder dass der
Schild ein Mittel im Kampf gegen Russland darstellt, sondern deshalb,
weil der Schild die amerikanische Aufmerksamkeit auf diese Region
fördert. Im Interesse meines Landes liegen enge Beziehungen mit den
Vereinigten Staaten. [...] [Ich] weiß, in welchem Ausmaß der Schild
Polen schützt: dadurch, dass er uns die Gewissheit gibt, dass die
Amerikaner nicht gleichgültig gegenüber russischen Versuchen bleiben
werden, uns in ihre Einflusssphäre einzubeziehen (Kaczyński 2008).

Dennoch lässt sich der NMD, wie es die russische Seite behauptet, ein
ausschließlich antirussischer Charakter nicht zuschreiben. Trotz anfangs scharfen Tönen vonseiten Moskaus sorgte die Ankündigung der Stationierung von
196 Patriot-Raketen bis Ende 2010 auf polnischem Boden in der Nähe von
Morąg (70 Km von der Grenze zu Kaliningrad) für keine weiteren, öffentlichen
polnisch-russischen Debatten (vgl. Spiegel 2010). Das NMD-Projekt in Polen
ist allerdings ein weiterer Beweis für das bestehende – historisch bedingte –
Misstrauen gegenüber der russischen Außenpolitik und das noch vorhandene
Gefühl der Unsicherheit gegenüber den bestehenden Garantien in Rahmen der
NATO.
Die von der nationalkonservativen Regierung vorgeschlagene Bilateralisierung der polnischen Sicherheit im Rahmen der Beziehungen zwischen
Washington und Warschau sollte einen Ausweg für die sicherheitspolitische
Unsicherheit liefern. Mit der Änderung der amerikanischen Strategie von der
Obama-Administration, sowie mit der stärkeren Akzentuierung der „Europäisierung“ der polnischen Sicherheitspolitik durch die konservativ-liberale
Regierung von Donald Tusk zeigte sich die lediglich auf geschichtlichen
Implikationen basierte Sicherheitspolitik jedoch als nicht mehr tragfähig. Der
neueste Vorstoß in der Intensivierung der ESVP, die auf eine gemeinsame
französisch-polnische Initiative zurückgeht (Pawlicki 2009), stellt für Polen
eine attraktive Alternative dar, sich von der Fixierung der polnischen
Sicherheitspolitik auf Washington zu befreien und eine intensivere Rolle im
Rahmen der ESVP zu spielen. Polen und Frankreich, wie es in der Gemeinsamen Deklaration von Paris heißt, erheben den Anspruch, in der
Avantgarde der Staaten zu sein, die neue Ideen und Lösungen für Europa
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anbieten wollen (Déclaration 2009). Ob diese Neuorientierung nur ein Reflex
nach einer gewissen Enttäuschung in der Entwicklung zwischen den USA und
Polen ist, oder ob dahinter eine langfristige sicherheitspolitische Perspektive
vorhanden ist, wird wohl erst in nächster Zeit deutlicher werden. Es ist aber
nicht anzunehmen, dass die Intensivierung der polnischen Aktivitäten innerhalb
der ESVP durch die Kooperation mit Paris parallel zu einer Vernachlässigung
der Beziehungen mit den USA führt. In der Überzeugung von Warschau ist und
bleibt der „amerikanische Faktor“ ein wichtiges Garantieelement in der
allgemeinen polnischen Sicherheitspolitik unter anderen aufgrund der potenziellen Schwierigkeiten mit Russland.
***
Fazit und Ausblick: Herbst 2007 – eine Wende in der polnischen Außenpolitik?
Weiterhin bleibt unklar, inwieweit der besonders in Deutschland mit
Zufriedenheit, Erleichterung und Hoffnung begrüßte Machtwechsel an der
polnischen Regierung im Herbst 2007 tatsächlich eine tiefgreifende
Veränderung der außen- und europapolitischen Ziele Polens mit sich brachte.
Inwieweit wurde der nationalkonservative Flügel vom liberal-konservativen in
den Entscheidungsinstanzen ersetzt? Durch den damaligen Staatspräsidenten
verfügte die PiS bis zum Frühling 2010 über wichtige Hebel der polnischen
Außenpolitik, so dass die Regierung D. Tusks nur teilweise das Sagen hatte.
Paradoxerweise stellt aber die polnische Verfassung deutlich fest, dass für die
Definierung und Durchführung der Außenpolitik die Regierung verantwortlich
ist, was gelegentlich von L. Kaczyński indirekt in Frage gestellt wurde
(Kołodziejczyk 2008). Beispielhaft dafür war der Brief einiger ehemaliger
Präsidenten ostmitteleuropäischer Staaten an den neugewählten US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama, der Ängste in Bezug auf ein verspürtes
Desinteresse der USA an Ostmitteleuropa zum Ausdruck brachte. Das
Schreiben wurde von L. Kaczyński als dem einzigen amtierenden Präsidenten
unabhängig von der Position der polnischen Regierung befürwortet
(GW 2009b).
Das vorangehende Moment weist auf eine innenpolitische Erklärung hin.
Einen weiteren ausschlaggebenden Faktor stellt aber das europapolitische
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Weltbild der PO. Gostmann unterscheidet in der polnischen politischen
Landschaft drei Grundhaltungen zu Europa, von denen zwei sich in jeweils
zwei Unterteilungen fächern lassen (2007: 376–381):

„Mehr Europa in Polen“
„Mehr Polen in Europa“
„Polen neben Europa“
<--------------------------------------------------------------------------------------------------->
Fensteröffner
Sendungsbewusste
Grenzposten
/ \
/ \
Solidarität/Freiheit
Einheit/Vielfalt

Auch die PO vertritt ein gewisses Sendungsbewusstsein, wobei sich diese
Partei jedoch gelassener im Verhältnis zu Deutschland gebärdet. Die Sorge um
Polens Platz in Europa unter den entscheidenden Akteuren ähnelt aber
grundsätzlich dem von der PiS vertretenen Willen nach „mehr Polen in
Europa“. Und dabei spielt die Geschichte ebenfalls eine erstrangige Rolle, sollte
doch Polen laut J. Rokita (PO) „die Rolle eines Hüters über die Erinnerung an
die Totalitarismen in Europa“ übernehmen (Kaczyński 2008: 16). Derselbe
Abgeordnete schuf außerdem in Bezug auf die Revision des Nizza-Vertrags das
berühmt gebliebene, klar populistische Motto „Nizza oder der Tod“. Natürlich
steht Rokita nicht stellvertretend für die gesamte Partei, doch sein Einfluss
zeigt, dass es selbst formal europapolitische Berührungspunkte zwischen PiS
und PO gegeben hat und zum Teil auch weiterhin gibt.
Trotzdem liegt besonders im Auftreten mit den europäischen Partnern ein
wesentlicher Unterschied zwischen PiS und PO; letztere zeigt sich viel offener
und dialogbereit. Dies zeugt von Donald Tusks Absicht, Polen im Ton wieder
salonfähig zu machen. So lässt sich sowohl im Verhältnis zu Russland als auch
zu Deutschland mehr Zurückhaltung beobachten (in letzterem Fall unlängst in
Bezug auf Erika Steinbachs wiederholten Wunsch einer Teilnahme am
Stiftungsrat für das geplante Zentrum gegen Vertreibung – Schuller 2009). Ein
wichtiges Motiv der politischen „Rückkehr“ Warschaus nach Europa muss
allerdings außerhalb der EU gesucht werden – im Verhältnis zwischen Polen
und den USA; die Enttäuschungen der polnischen Hoffnungen, als privilegierter
Juniorpartner von Washington auftreten zu können, spielten keine
unwesentliche Rolle in der besonders seit 2008 verbuchten (Wieder-)
Annäherung an die traditionellen europäischen Partner (Bosacki 2009).
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Wie lässt sich dennoch das weiterhin verkrampfte Vorgehen Warschaus in
Bezug auf Moskau interpretieren? Als ausschlaggebend erscheint hier die trotz
jüngster Modernisier-ungserscheinungen noch stark postkommunistischautoritäre Gesellschaftsordnung in Russland, zu der die noch junge aber solide
polnische Demokratie in weit größerer Entfernung steht als zu dem
demokratischen und seit der Nachkriegszeit immer stärker „verwestlichten“
Deutschland. Immerhin gehören nun Polen und Deutschland ihrer
folgenschweren Geschichte zum Trotz beide zur selben, auf Dialog gegründeten
Europäischen Union sowie zur NATO. Ohne es bei klassischen,
essentialistischen Äußerungen zum „Sonderfall Russland“ bewenden zu lassen,
muss man doch erkennen, dass die Fortschritte im europäischen
Integrationsprozess auch eine zunehmende Europäisierung der nationalen
Interessen jenseits geschichtspolitischer Differenzen bewirken; diese schlägt
sich auf die polnische Außenpolitik im Verhältnis zu Deutschland nieder.
Gegen das postkommunistische, doch keineswegs postnationale und weiterhin
stark imperialistisch orientierte Russland hingegen stemmt sich Polen nach wie
vor. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen (04.07.2010) lässt statt der von
der national-konservativen PiS bevorzugten Emotionalisierung der bilateralen
Beziehungen eine Fortsetzung der Politik des distanzierten Dialogs erwarten.
Die historisch bedingte Gestaltung der polnischen Beziehungen mit Moskau
wird damit endgültig zugunsten einer pragmatischen Haltung aufgegeben, die
jedoch innenpolitische Kraftverhältnisse berücksichtigen muss. Mit der
asymmetrischen Kraft des Geschichtlichen wird jedenfalls klar: noch wirkt
Russland anders.
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PREDYSPOZYCJE POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ:
ROSJA – POLSKA – NIEMCY

Streszczenie
Polska polityka zagraniczna i częściowo bezpieczeństwa jest w odniesieniu do
dwóch największych sąsiadów, Niemiec i Rosji, definiowana w kategoriach geopolitycznych i historycznych. Chociaż wstąpienie Polski do NATO (1999) i Unii Europejskiej (2004) miało zakończyć formułowanie polskiego interesu narodowego wyłącznie
w kategoriach geopolitycznych, to jednak okazuje się, że położenie Polski między
Moskwą a Berlinem nadal determinuje politykę zagraniczną Warszawy. Niemniej nie
bez znaczenia jest rozróżnienie stosunku Warszawy do Berlina i relacji między Warszawą a Moskwą. Ważne znaczenie w intensywności geopolitycznego rozumienia bilateralnych stosunków między Rosją a Polską mają odradzające się tendencje neoimperialne w Rosji, a także poszukiwanie nowej tożsamości rosyjskiej, gdzie elementy czasu
sowieckiego nierzadko odgrywają konstytutywną rolę. Rosja Putina stara się częściowo
rekompensować brak wymiernych sukcesów w polityce wewnętrznej intensywną polityką zagraniczną, strzegącą szeczególnie własnych wpływów na obszarze określanym
mianem „bliskiej zagranicy”. Polska polityka wschodnia staje się zatem obszarem bezpośredniej konkurencji o wpływy. Dodatkową legitymizację polskich wysiłków we
wschodniej Europie (Ukraina, Białoruś) zapewnia Unia Europejska poprzez wspólne
inicjatywy, jak na przykład Partnerstwo Wschodnie. Decydującym czynnikiem przemawiającym za rzeczywistym sukcesem polskiej polityki wschodniej w ramach Unii
Europejskiej jest pozyskanie Niemiec jako jednego ze strategicznych sojuszników polskich inicjatyw w Europie Wschodniej. Jednakże między Berlinem a Warszawą można
stwierdzieć od dłuższego czasu raczej dysonans niż rzeczywisty konsensus w kwestiach
politycznych dotyczących zarówno zagadnień bilaterlanych, jak i związanych z procesem integracji europejskiej. Definiowana na początku lat dziewięćdziesiątych wspólnota interesów polsko-niemieckich okazała się – wraz ze wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej i odrodzeniem się dyskusji na temat polityki historycznej w Niemczech
i w Polsce – nietrwała. Kwestie przeszłości, które determinowały polską politykę zagraniczną zwłaszcza w okresie rządów koalicji narodowo-konserwatywnej
(2005–2007), ograniczyły w zasadniczy sposób dialog polsko-niemiecki.
W niniejszym artykule autorzy podejmują zagadnienie wystarczalności i zasadności definiowania polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do Niemiec i Rosji
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wyłącznie w kategoriach geopolitycznych i historycznych. Jednocześnie starają się
odpowiedzieć na pytanie, na ile zmiana sposobu uprawiania polityki zagranicznej przez
nową koalicję konserwatywno-liberalną (od 2007 r.) jest jedynie zmianą stylu, a na ile
rzeczywistą zmianą jakościową w podejściu Warszawy do Rosji i Niemiec. W stosunku
do Niemiec wyrazista staje się polityka przyjaznego zdystansowania, gdzie polityczna
interakcja pozostaje mniej zdominowana przez politykę historyczną. Ostatnie wydarzenia związane z wypadkiem smoleńskim pozwoliły też na przełamanie dotychczasowego klimatu braku zaufania między Moskwą a Warszawą i umożliwiły politykę
powolnego zbliżenia. Liczne gesty solidarności, zarówno rosyjskiego społeczeństwa,
jak i politycznej elity Rosji, pozwalają ufać, że normalizacja stosunków między Polską
a Rosją będzie kontynuowana.

PREDISPOSITIONS POLISH FOREIGN POLICY:
RUSSIA – POLAND – GERMANY

Summary
In this article, the authors take issue on the sufficiency and defining appropriateness of Polish foreign policy in relation to Germany and Russia only in terms of geopolitical and historical. At the same time trying to answer the question of how a change in
the practice of foreign policy by the new conservative-liberal coalition (since 2007) is
merely a change of style, and how much real qualitative change in the approach of Warsaw to Russia and Germany. In relation to Germany becomes pronounced distancing
friendly policy, where political interaction is less dominated by the politics of history.
Recent events related to the accident Smolensk also helped to break the existing climate
of distrust between Moscow and Warsaw and possible policy slow approximation.
Numerous acts of solidarity, both Russian society as well as Russia’s political elite also
allow you to trust that the normalization of relations between Poland and Russia will
continue.
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ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 674

ACTA POLITICA NR 24

2011

ANDRZEJ ŁUC

FRANKISTOWSKA HISZPANIA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Od czasu zakończenia hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939), a tym
bardziej po kapitulacji państw Osi (zwłaszcza Niemiec i Włoch), kraj rządzony
przez generała Francisco Franco y Bahamonde1 skazany był na międzynarodową izolację gospodarczą i polityczną. Wynikało to zarówno z faktu powiązania
Madrytu z hitlerowskimi Niemcami i faszystowskimi Włochami Mussoliniego2,
jak i z antydemokratycznego charakteru systemu politycznego funkcjonującego
w tym największym państwie Półwyspu Iberyjskiego. Ostracyzm był jednak po
części spowodowany także silnymi tendencjami izolacjonistycznymi w samej
Hiszpanii, które na przykład w kręgach madryckich decydentów objawiały się
w sferze ekonomii chęcią budowy autarkii, czyli państwa samowystarczalnego.
1
Pełne imię i nazwisko generała to Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo.
2
Generał Franco, choć swoje zwycięstwo w hiszpańskiej wojnie domowej (1936–1939) zawdzięczał m.in. niemieckiej i włoskiej pomocy, w czasie II wojny światowej nie opowiedział się
ostatecznie po stronie państw Osi, o czym przesądziły m.in. brak zgody Adolfa Hitlera na wygórowane hiszpańskie żądania terytorialne (Maroko, Gibraltar) oraz względy ekonomiczne (uzależnienie od dostaw amerykańskiego zboża, ropy czy brytyjskich kredytów). W latach 1939–1941
i następnie między rokiem 1943 a 1945 Hiszpania zachowała status państwa neutralnego, zmieniony po agresji Hitlera na ZSRR na status „strony niewalczącej” (z aliantami zachodnimi).
Franco zdecydował się wówczas nawet na wysłanie na front wschodni División Azul (Błękitnej
Dywizji). W jego mniemaniu hiszpańscy „ochotnicy” brali udział w antykomunistycznej krucjacie. Zob. I. Kershaw: Hitler 1939–41, Nemesis, Poznań 2002; R. Casas de la Vega: Franco, żołnierz. Jedyna biografia wojskowa największego żołnierza Hiszpanii w wieku XX-tym, Krzeszowice 2001.
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Po zakończeniu II wojny światowej zaczęto tworzyć nowy światowy ład
polityczny, a jej zwycięzcy, obradujący w Poczdamie, rozpoczęli także kształtowanie nowego porządku europejskiego3. Za ojców tego nowego ładu należy
uważać tzw. Wielką Trójkę, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harry’ego S. Trumana, przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Józefa V. Stalina4 oraz premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla (zastąpionego następnie przez
Clementa Attlee5), którzy między 17 lipca a 2 sierpnia 1945 roku spotkali się
właśnie w tej podberlińskiej miejscowości.
Program sojuszniczej konferencji przewidywał omówienie najpilniejszych
problemów powojennych, a dyskusja, oprócz najważniejszego tematu, jakim
była przyszłość pokonanych Niemiec, miała dotyczyć również Hiszpanii. Jej
sprawa na wniosek delegacji radzieckiej była więc omawiana już 19 lipca. Ze
względu na rozbieżności między mocarstwami nie wydano wówczas osobnej
deklaracji w kwestii Madrytu, niemniej w komunikacie opublikowanym po
zakończeniu konferencji znalazł się już zapis, w którym politycy sygnalizowali,
iż czują się zobligowani podkreślić ze swej strony, że nie poprą jakiejkolwiek
prośby hiszpańskiego rządu, na którego czele stoi generał Franco, o przyjęcie
do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ6). Wielka Trójka, ze względu na
fakt, iż rząd Caudillo7 pomagał państwom Osi i utrzymywał z nimi zażyłe sto3
Zob. szerzej na ten temat w: T.H. Anderson: The United States, Great Britain and the Cold
War 1944–1947, Columbia 1981; L.E. Davis: The Cold War Begins, Princeton 1974; M. Dockrill:
The Cold War 1945–1963, New York 1988; H. Feis: Between War and Peace: The Potsdam
Conference, New York 1960; D.F. Fleming: The Cold War and Its Orgins, New York 1961;
J. Gaddies: Strategies of Containment, New York 1982; F.J. Harbutt: The Iron Curtain, Oxford
1986; W.H. McNeill: America, Britain and Russia: Their Cooperation and Conflict 1941–1946,
London 1953; H. Thomas, Armed Truce: The Begining of the Cold War, London 1986.
4

Niezależnie od tytułów, którymi oficjalnie posługiwał się Józef Stalin (właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili), w tych latach był dyktatorem skupiającym w swoich rękach pełnię
władzy w ZSRR. Formalnie pełnił obieralne, kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR
i jej poprzedniczek oraz premiera ZSRR, a faktycznie był dożywotnim dyktatorem Związku
Radzieckiego, posiadającym nieograniczoną władzę.
5
Na początku konferencji Brytyjczyków reprezentował W. Churchill, ale w drugiej fazie zastąpił go już C. Attlee, lider Partii Pracy (ang. Labour Party), która niespodziewanie wygrała
wybory parlamentarne w Zjednoczonym Królestwie i uzyskała możliwość desygnowania premiera, a tym samym tworzenia pierwszego powojennego rządu.
6
7

UN (ang.) – United Nations.

Caudillio (hiszp.) – wódz, przywódca, herszt. Zwrot używany w Hiszpanii celem określenia
pozycji i znaczenia generała Franco, którego tytułowano Wodzem Antykomunistycznej Krucjaty
(El Caudillo de la Última Cruzada y de la Hispanidad, El Caudillo de la Guerra de Liberación
contra el Comunismo y sus Cómplices). Statut Falangi (Falanga Española y de las Juntas de
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sunki w czasie wojny, a przede wszystkim, że dzięki tym właśnie agresorom
przejął władzę we własnym kraju, nie znalazła okoliczności usprawiedliwiających jego przyjęcie i międzynarodowe uznanie. Tym samym liderzy zwycięskiej koalicji odpowiedzieli na powszechne w 1945 roku odczucie, że reżym
Franco, jako pozostałość faszyzmu8 z lat trzydziestych XX wieku, należy poddać ostracyzmowi9. Izolacja była więc spowodowana powiązaniem rządu hiszpańskiego z hitlerowskimi Niemcami i faszystowskimi Włochami oraz antydemokratycznym charakterem systemu politycznego panującego za Pirenejami.
Jednakże, gdy ktoś mówił wówczas o pomyłce i nieporozumieniu w tej
kwestii, wszystkie wątpliwości rozwiały słowa Ernesta Bevina, brytyjskiego
ministra, który zabierając głos w Izbie Gmin podczas debaty na temat spraw
zagranicznych powiedział, że Wielka Brytania nie przewiduje dopuszczenia
Hiszpanii do społeczności międzynarodowej do czasu, gdy kraj ten nie zaakceptuje podstawowych zasad wolności politycznej. Dodał jednak, iż zgoda na interwencję międzynarodową w wewnętrzne sprawy Hiszpanii mogłaby przynieść
wyłącznie niepożądane efekty i prawdopodobnie tylko wzmocniłaby pozycję
generała Franco.
Reakcją na te i inne oświadczenia był prawdziwy potok komentarzy
i artykułów w prasie hiszpańskiej, która zdecydowanie przeciwstawiała się rezolucji poczdamskiej. Madrycki rząd wystosował nawet oświadczenie, które
zostało opublikowane 5 sierpnia 1945 roku we wszystkich dziennikach hiszpańskich. Czytamy w nim, że niezwykłe aluzje wobec Hiszpanii, zawarte
w pokonferencyjnym komunikacie Wielkiej Trójki, Madryt odrzuca jako samowolne i niesprawiedliwe. Hiszpański rząd kolejny raz podkreślił jednocze-

Ofensiva Nacional-Sindicalista) z 4 sierpnia 1937 r., partii, która w latach 1937–1975 była główną i jedyną legalną siłą polityczną frankistowskiej Hiszpanii, powołał Franco na wodza (Caudillo) tego ruchu, „odpowiedzialnego jedynie przed Bogiem i historią”.
8

Choć za życia Caudillo Hiszpania nie mogła być zaliczana do grona państw demokratycznych, to część badaczy nazywanie Hiszpanii państwem faszystowskim uważa za zbyt wielkie
uproszczenie. Warto również podkreślić, iż Falanga, czyli partia powstała m.in. z połączenia
szeregu organizacji faszystowskich 13 lutego 1934 r., której liderował generał Franco, była nieporównywalna ze swoimi odpowiedniczkami w Niemczech czy Włoszech. Zob. A. Wielomiejski:
Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej, Biała Podlaska 2006; P. Skibiński: Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936–1967, Kraków 2004; C. Barciela López,
M.I. López Ortiz, J. Melgarejo Moreno, J.A. Miranda Encarnación: La España de Franco (1939–
1975), Economía, Madrid 2001.
9
G. Bernatowicz-Bierut: Hiszpania we współczesnym świecie 1945–1975, Warszawa 1978,
s. 64–66.
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śnie swój pacyfizm i dobrą wolę w dziele współpracy na rzecz utrzymania pokoju na świecie.
Stanowczemu, choć bardzo wyważonemu stanowisku rządowemu towarzyszyły głosy bardziej emocjonalne. Intelektualiści, tak mało podejrzewani
o sympatyzowanie z reżymem Franco, jak np. Salvador de Madariaga10, również manifestowali także swoje niezadowolenie z deklaracji z Poczdamu:
Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowana jako przymierze
skierowane przeciwko przemocy, zaliczyła w szereg swoich członków
potężniejszy, ale ten sam kraj (ZSRR), o tym samym ustroju (komunizm),
z tymi samymi rządzącymi (Stalin i Mołotow), który społeczność
międzynarodowa wypędziła ze swego grona przez agresję na Finlandię.
Deklaracja z Poczdamu pozbawiona jest przez to autorytetu moralnego,
aby potępiać czy wykluczać kogokolwiek. Caudillo został wykluczony
jako agresor i totalitarysta, zamiast Stalina, największego agresora
i totalitarysty11.

Sankcje, które spadły na Hiszpanię, miały różnorodną postać. 9 lutego
1946 roku na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obradującego od stycznia w Londynie, uchwalono wykluczenie Hiszpanii ze społeczności międzynarodowej [rezolucja 32(I)]12, a 26 lutego na zamknięcie swojej granicy z Hiszpanią zdecydowała się Francja. Następnie 4 marca 1946 roku Wa-

10

Salvador de Madariaga y Rojo (1886–1978) – pisarz, filozof, dyplomata, profesor Uniwersytetu w Oxfordzie; w latach 1931–1936 był hiszpańskim stałym delegatem w Lidze Narodów.
11
12

S. de Madariaga: España, Madrid 1978, s. 512.

Resolution 32(I) Relations of Members of the United Nations with Spain.
1. The General Assembly recalls that the San Francisco Conference adopted a resolution
according to which paragraph 2 of Article 4 of chapter II of the United Nations Charter
„cannot apply to States whose regimes have been installed with the help of armed
forces of countries which have fought against the United Nations so long as these regimes are in power”.
2. The General Assembly recalls that at the Potsdam Conference the Governments of the
United Kingdom, the United States of America and the Soviet Union stated that they
would not support a request for admission to the United Nations of the present Spanish
Government „which, having been founded with the support of the Axis powers, in view
of its origins, its nature, its record and its close association with the aggressor States,
does not possess the necessary qualifications to justify its admission”.
3. The General Assembly, in endorsing these two statements, recommends that the Members of the United Nations should act in accordance with the letter and the spirit of
these statements in the conduct of their future relations with Spain. (Twenty-sixth plenary miting, 9 February 1946).
http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/83/IMG/NR003283.pdf?Open Element.
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szyngton, Paryż i Londyn opublikowały wspólną notę (tzw. Deklaracja Trójki),
komunikując, że naród hiszpański nie może zrzeszać się wraz z innymi narodami świata, aż do momentu modyfikacji swojego ustroju politycznego, zainspirowanego faszyzmem i nazizmem. Jednocześnie zasygnalizowały, że Narody
Zjednoczone będą walczyć z tym wszystkim, co reprezentował Franco i domagały się jego dymisji, amnestii politycznej oraz nowych wyborów. Ta przestroga sprowokowała oczywiście następne artykuły w hiszpańskiej prasie.
Kolejny dotkliwy dla Madrytu plan potępienia reżymu hiszpańskiego
przygotowano 12 grudnia 1946 roku podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych, które miały miejsce w Nowym Jorku. Zgłoszono
wówczas propozycję wycofania ambasadorów ze stolicy Hiszpanii. Rezolucja13
13

Resolution 39(I) Relations of Members of the United Nations with Spain.
The peoples of the United Nations, at San Francisco, Potsdam and London, condemned the
Franco regime in Spain and decided that, as long as that regime remains, Spain may not be admitted to the United Nations.
The General Assembly, in its resolution of 9 February 1946, recommended that the Members of the United Nations should act in accordance with the letter and the spirit of the declarations of San Francisco and Potsdam. The peoples of the United Nations assure the Spanish people
of their enduring sympathy and of the cordial welcome awaiting them when circumstances enable
them to be admitted to the United Nations. The General Assembly recalls that, in May and June
1946, the Security Council conducted an investigation of the possible further action to be taken
by the United Nations. The Sub-Committee of the Security Council charged with the investigation found unanimously:
„(a) In origin, nature, structure and general conduct, the Franco regime is a fascist regime patterned on, and established largely as a result of aid received from, Hitler’s Nazi Germany
and Mussolini’s Fascist Italy”.
„(b) During the long struggle of the United Nations against Hitler and Mussolini, Franco,
despite continued Allied protests, gave very substantial aid to the enemy Powers. First, for
example, from 1941 to 1945, the Blue Infantry Division, the Spanish Legion of Volunteers
and Salvador Air Squadron fought against Soviet Russia on the Eastern front. Second,
in the summer of 1940, Spain seized Tangier in breach of international statute, and as a result of Spain maintaining a large army in Spanish Morocco large numbers of Allied troops
were immobilized in North Africa”.
„(c) Incontrovertible documentary evidence establishes that Franco was a guilty party with
Hitler and Mussolini in the conspiracy to wage war against those countries which eventually in the course of the world war became banded together as the United Nations. It was
part of conspiracy that Franco’s full belligerency should be postponed until a time to be
mutually agreed upon”.
The General Assembly, Convinced that the Franco Fascist Government of Spain, which
was imposed by force upon the Spanish people with the aid of the Axis Powers and which gave
material assistance to the axis Powers in the war, does not represent the Spanish people, and by
its continued control of Spain is making impossible the participation of the Spanish people with
the peoples of the United Nations in international affairs; Recommends that the Franco Government of Spain be debarred from membership in international agencies established by or brought
into relationship with the United Nations, and from participation in conferences or other activities
which may be arranged by the United Nations or by these agencies, until a new and acceptable
governments is formed in Spain.
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została zaaprobowana przez 34 kraje, 13 wstrzymało się od głosu, a sześć,
wszystkie z Ameryki Łacińskiej, opowiedziało się przeciw jej uchwaleniu14.
Była to jedna z najdotkliwszych sankcji, jakie można było wówczas zaaplikować państwu na arenie międzynarodowej.
Wobec spodziewanej groźby, jaką niosła ze sobą sesja Zgromadzenia
Ogólnego, naród hiszpański zareagował zmasowanymi manifestacjami, które
odbywały się w całym kraju już od 9 grudnia, czyli na kilka dni przed zaaprobowaniem rezolucji potępiającej15. Należy przyznać, że był to okres wielkiej
próby dla Hiszpanii i dla samego Franco.
Wspomniany wcześniej Salvador de Madariaga wyraził swoją opinię na
temat kary ONZ, w której stwierdził między innymi, że rezolucja była pozbawiona autorytetu moralnego z powodu braku mocy jednej z jej części. Miał na
myśli fragment, który przygotowały takie kraje jak ZSRR i Polska, w których
to, jego zdaniem, totalitaryzm przewyższał dyktatorski system rządów Franco.
W pierwszych dniach stycznia 1949 roku Madariaga otrzymał osobisty list
od Winstona Churchilla, w którym ten pisał między innymi:
Jestem pewny, że błędem jest karać i znieważać całe narody. Hiszpania
ma takie samo prawo być reprezentowana w Organizacji Narodów
Zjednoczonych, jakie mają Rosja lub Polska; a ludzie bardziej cywilizowani uważali za łatwiejsze żyć w Hiszpanii niż w jakimkolwiek

The General Assembly, Further, deserving to secure the participation of all peace-loving peoples, including the people of Spain, in the community of nations, Recommends that if, within a reasonable time, there is not established a government which derives its authority from the consent of
the governed, committed to respect freedom of speech, religion and assembly and to the prompt
holding of an election in which the Spanish people, free from force and intimidation and regardless
of party, may express their will, the Security Council consider the adequate measures to be taken in
order to remedy the situation; Recommends that all Members of the United Nations immediately
recall from Madrid their Ambassadors and Ministers plenipotentiary accredited there. The General
Assembly further recommends that the States Members of the Organization report to the SecretaryGeneral and to the next session of the Assembly what action they have taken in accordance with this
recommendation. (Fifty-ninth plenary meeting, 12 December 1946). http://ods-dds-ny.un.org/
doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/90/IMG/NR003290.pdf? OpenElement.
14
Przeciw rezolucji opowiedziały się: Argentyna, Kostaryka, Republika Dominikany, Ekwador, Salwador i Peru. Madrytu nie opuścili jednak ostatecznie tylko przedstawiciele dyplomatyczni Argentyny, Portugalii i Watykanu.
15
W Madrycie na Plaza de Oriente manifestowało prawdopodobnie 500 tys. Hiszpanów
(B. Gola, F. Ryszka, Hiszpania, Warszawa 1999, s. 262), choć autorzy nie są jednomyślni co do
liczby uczestników tych wydarzeń (G. Bernatowicz-Bierut: Hiszpania we współczesnym świecie..., s. 43).
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z wymienionych krajów totalitarnych. Nie mam osobiście intencji, aby
żyć w którymś z nich16.

Sankcja ONZ została jednak ostatecznie zniesiona 4 listopada 1950 roku,
kiedy Zgromadzenie Ogólne przegłosowało rezolucję zezwalającą państwom
członkowskim wysłać ambasadorów i ministrów pełnomocnych do Madrytu
oraz znoszącą zakaz przyjmowania Hiszpanii do wyspecjalizowanych instytucji
ONZ17. Rezultat głosowania był następujący: 38 głosów za, 10 przeciw,
12 wstrzymujących się. Stany Zjednoczone, większość krajów Ameryki Łacińskiej i państw arabskich głosowało za. Przeciw opowiedziały się: ZSRR, Ukraina, Białoruś18, Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Izrael, Urugwaj, Gwatemala i Meksyk. Wstrzymały się natomiast: Francja, Wielka Brytania, Australia,
Birma, Indie, Kuba, Etiopia, Indonezja, Nowa Zelandia, Dania, Norwegia
i Szwecja.
Jako anegdotę należy potraktować wystąpienie Marcelego Plaisanta,
członka delegacji francuskiej, który stwierdził, że sytuacja Hiszpanii nie uległa

16
17

C.F. Santander: Madariaga Ciudadano del Mundo, Madrid 1991, s. 137.

Resolution 386 (V). Relations of States Members and specialized agencies with Spain.
The General Assembly, Considering that:
The General Assembly, during second part of first session in 1946, adopted several recommendations concerning Spain, one of which provided that Spain be debarred from membership
in international agencies established by or brought into relationship with the the United Nations,
and another that Member States withdraw their Ambassadors and Ministers from Madrid,
The establishment of diplomatic relations and the exchange of ambassadors and Ministers
with a government does not imply any judgment upon the domestic policy of that government,
The specialized agencies of the United Nations are technical any largely non-political
in character and have been established in order to benefit the peoples of all nations, and that,
therefore, they should be free to decide for themselves whether the participation of Spain in thier
activities is desirable in the intereset of their work,
Resolves:
1. To revoke the recommendation for the withdrawal of Ambassadors and Ministers from Madrid, contained in General Assembly resolution 39 (I) of 12 December 1946;
2. To revoke the recommendation intended to debar Spain from membership in international agencies established by or brought into relationship with the United Nations, which recommendation
is a part of the same resolution adopted by the General Assembly in 1946 concerning relations of
Members of the United Nations with Spain. (304th plenary meeting, 4 November 1950).
http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/059/84/IMG/NR005984.pdf?OpenElement.
18
Mimo iż Ukraina i Białoruś nie były państwami niepodległymi, a tylko republikami wchodzącymi w skład ZSRR, Moskwa, w myśl porozumienia z konferencji w Jałcie (luty 1945 r.),
dysponowała w Zgromadzeniu Ogólnym NZ trzema głosami. Kijów, Mińsk i Moskwa zawsze
głosowały więc en bloc zgodnie z wolą szefostwa Związku Radzieckiego.
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modyfikacji od roku 1946, rząd generała Franco nadal spotyka się z moralnym
potępieniem i nie zmieniła tego nowa uchwała Zgromadzenia.
W Hiszpanii wspomniana rezolucja została przyjęta z satysfakcją. Naród
potraktował ją jako zwycięstwo nad blokiem sowieckim i wyraz oczekiwanej
sprawiedliwości. W prasie z tego okresu można było przeczytać:
Kiedy Narody Zjednoczone zamknęły dziś na nowo sprawę Hiszpanii,
zapaliły światło na doświadczenia ostatnich lat. Rząd hiszpański utrzymał
takie same postawy zasadnicze jak w epoce, gdy został potępiony i skazany na wygnanie z życia międzynarodowego19.

Identycznie skomentowała tę wiadomość prasa światowa. Francuski
„Le Monde” 10 listopada 1950 roku, w swojej części „Komentarze międzynarodowe”, opublikował artykuł Jeana Creacha Hiszpania jest w Europie. Pisał
on między innymi, że decyzja Narodów Zjednoczonych o zniesieniu kwarantanny może w efekcie przyczynić się do pojednania między Hiszpanią i demokracjami europejskimi.
Chociaż Hiszpania nie ewoluowała, jej obecność między demokracjami
była z każdym dniem bardziej konieczna dla obrony ich samych, wskutek
czego musiały ustępować. Jak twierdził pewnego dnia jeden z dyplomatów angielskich: To nie jest zwycięstwo Franco, lecz zwycięstwo
geografii.

W Wielkiej Brytanii „The Times” napisał natomiast:
Dwudziestoośmiomilionowy naród został pozbawiony możliwości współpracy międzynarodowej w ramach ONZ w sektorach ekonomicznych,
sprawach socjalnych, ochronie zdrowia. Wierność literze i duchowi
wcześniejszej rezolucji ONZ doprowadziła do eliminacji Hiszpanii
z programu odbudowy Europy i NATO20. Hiszpania bez wątpienia jest
członkiem Europy Zachodniej. Jej przetrwanie, na dobre i na złe, zależy
od współpracy z Europą.

Ambasadorzy z większą lub mniejszą fatygą i trudem wrócili więc do Madrytu, a wzywany do ustąpienia rząd hiszpański utwierdził świat polityczny
19

España triunfa en la ONU, „El Mundo”.

20

NATO – North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Paktu Północnego Atlantyku).
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w przekonaniu, że generał Franco, choć atakowany, dzięki swej silnej pozycji
w kraju nie może być strącony z urzędu przez presję zewnętrzną. Niektórzy
autorzy, jak np. Max Gallo, pisali, że hiszpańska wojna domowa skończyła się
w 1950 roku21.
Sytuacja Madrytu na arenie międzynarodowej nie była jednak do końca
ustabilizowana. Hiszpania nie przystąpiła do Organizacji Narodów Zjednoczonych aż do 15 grudnia 1955 roku22. Uznanie rządu generała Franco za rzeczywistego przedstawiciela narodu nie było równoznaczne z akceptacją jego osoby
jako równorzędnego partnera. Powód izolacji kraju pozostawał niezmienny:
powszechnie uważany za faszystowski reżym hiszpański nie spełniał podstawowych kryteriów demokracji. Jednakże jego obecność międzynarodowa była
już oczywista, a wpływy stopniowo rosły.
Jeśli wykluczenie czy nieprzyjęcie do Narodów Zjednoczonych i wycofanie z Madrytu ambasadorów obcych państw było politycznie niewygodne
i dotkliwe dla samych Hiszpanów, to brak zaproszenia do planu Marshalla (European Recovery Program) okazało się prawdziwą klęską z ekonomicznego
punktu widzenia. Amerykańska inicjatywa została podana do publicznej wiadomości na Uniwersytecie Harvarda 5 czerwca 1947 roku, kiedy generał George Catlett Marshall, sekretarz stanu w waszyngtońskiej administracji, wysunął
propozycję wkładu w odbudowę Starego Kontynentu zniszczonego wojną, która w pewnym sensie była próbą uzależnienia państw europejskich. Plan był
bowiem powiązany ze stopniowym znoszeniem ograniczeń ilościowych w obrocie handlowym przez państwa w nim uczestniczące, co miało pomóc USA
odbudować rynki zbytu dla swoich towarów23. Oferta zawierała jednak jeden
warunek: Europa musi przygotować jeden wspólny program dla przeciwdziała21

Histoire de l’Espagne franquiste. Marabut Université, 1969, s. 318.
Na X Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ, kiedy głosowano przyjęcie Hiszpanii do organizacji, przeciw opowiedziały się kraje bloku wschodniego, a wstrzymały się Meksyk i Belgia.
Resolution 995 (X). Admission of new Members to the United Nations.
The General Assembly, Having received the recommendation of the Security Council of
14 December 1955 that the following countries should be admitted to membership in the United
Nations: Albania, Jordan, Ireland, Portugal, Hungary, Italy, Austria, Romania, Bulgaria, Finland,
Ceylon, Nepal, Libya, Cambodia, Laos and Spain, Having considered the application for membership of each of these countries, Decides to admit the above-mentioned sixteen countries to
membership in the United Nations, (555th plenary meeting, 14 December 1955). http://ods-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/104/75/IMG/NR010475.pdf?OpenElement.
22

23

K. Wiaderny-Bidzińska: Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń–Warszawa 2000,
s. 20, 23–25; E. Kawecka-Wyrzykowska: Historia i rozwój idei integracji europejskiej, Warszawa 2002, s. 12, www.ukie.gov.pl/kurs/iie z lutego 2004 r.

42

Andrzej Łuc

nia biedzie i rozpoczęcia odbudowy ekonomicznej. Słowa generała brzmiały:
„Nasza polityka nie jest kierowana przeciwko żadnemu krajowi, żadnej doktrynie, tylko przeciw głodowi, biedzie, apatii i chaosowi. Jej celem jest renowacja
aktywnej ekonomii na świecie”.
Europa powitała bardzo ciepło powyższą koncepcję. Pod pretekstem chęci
zachowania suwerenności ekonomicznej zaproszenie do niej odrzucił jednak
Związek Radziecki, co łączyło się z zakazem jej przyjęcia również przez kraje
satelickie (Polska, Czechosłowacja) czy zfinlandyzowane (Finlandia), które
były wcześniej zainteresowane uczestnictwem w programie. Późniejszą odpowiedzią Moskwy była inicjatywa powołania regionalnej organizacji państw
wschodniej Europy celem zacieśnienia więzi i braterskiego sojuszu między
krajami socjalistycznymi, oficjalnie niepodległymi i równymi24. Podział kontynentu został więc ustalony, a w Europie na dobre zagościło widmo zimnowojennej „żelaznej kurtyny”25.
Jedynym znacznym krajem zachodnioeuropejskim niepartycypującym
w programie była Hiszpania26, mimo że liczyła na amerykańską pomoc w odbudowie zniszczonego, choć nie konfliktem światowym, lecz wojną domową,
kraju27. Tak więc Madryt został pominięty w tym projekcie, uważnym w niemal
całej literaturze przedmiotu za początek integracji w Europie Zachodniej28, który miał doprowadzić do zawarcia konwencji o europejskiej współpracy gospodarczej, a w dalszej perspektywie do powstania strefy wolnego handlu. Paul24

Chodzi tu o Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), czyli międzynarodową organizację gospodarczą państw socjalistycznych, założoną w styczniu 1949 r. na podstawie konwencji podpisanej przez Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD (1950 r.), Polskę, Rumunię,
Węgry i ZSRR.
25

Zwrot ten nie został, jak się powszechnie uważa, wprowadzony ani przez W. Churchilla,
ani przez J. Göbbelsa, nazistowskiego ministra propagandy i informacji III Rzeszy, ponieważ
pierwszy raz użyto go w książce Ethel Snowden Trouhg Bolshevik Rusia (New York–Londyn
1920): „We were behaind the »iron curtain« at last!” (s. 32) – „Znaleźliśmy się wreszcie za »żelazną kurtyną«!”.
26
J. Ruszkowski: Geneza i ewolucja integracji europejskiej, Szczecin 2000, s. 32; zob. także
The Marshall Plan, w: J. De Long, B. Eichengreen: Postwar Economic Reconstruction and Lessons for the East Today, Cambridge 1993, s. 202.
27

Madryt bezskutecznie zabiegał o pomoc w wysokości 451 i 676 mln dolarów w dwóch
pierwszych latach funkcjonowania programu. Sytuacja uległa zmianie w marcu 1948 r., kiedy to
amerykański Kongres podjął uchwałę włączającą Hiszpanię do planu Marshalla. Jednakże ze
względu na obiekcje sojuszniczej Francji i Zjednoczonego Królestwa nie została ona zrealizowana. USA udzieliły z tych środków pomocy w wysokości 400 mln dolarów. G. Bernatowicz-Bierut: Hiszpania we współczesnym świecie, s. 56–57 i 71.
28

R. Bierzanek: Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa 1967, s. 45.

Frankistowska Hiszpania na arenie międzynarodowej...

43

Henri Spaak, jeden z ojców integracji europejskiej, napisał: „Tylko Hiszpania
pozostała na marginesie wspólnych dążeń. W tamtej epoce oczekiwało się jeszcze zniknięcia generała Franco”29.
Prasa hiszpańska wzmiankowała tylko powierzchownie wypowiedź generała Marshalla, która została zagłuszona przez wrzawę, jaka towarzyszyła hiszpańskiej wizycie Ewy Perón. Sytuacja międzynarodowa Hiszpanii była jednak
trudna. Nie dopuszczono jej do ONZ, a przy równoczesnym braku ambasadorów obcych krajów w Madrycie, wraz z postanowieniami poczdamskimi wymierzonymi w rząd Franco, została pozbawiona szansy na udział w amerykańskim planie pomocy. Kiedy w kwietniu 1948 roku podpisywano konwencję
przyjęcia planu Marshalla, Hiszpania i Finlandia były jedynymi krajami Europy
Zachodniej pozostającymi poza jej ramami.
Kolejne wydarzenia międzynarodowe bez wątpienia sprzyjały jednak hiszpańskiemu dyktatorowi, był to bowiem czas zaostrzenia się zimnej wojny: wojna w Korei, konflikt indochiński, kryzys sueski, powstanie na Węgrzech. Antykomunistyczna ideologia reżymu Franco pozwoliła mu natomiast powoli i stopniowo przełamywać izolację międzynarodową. W 1953 roku Hiszpania podpisała dwie ważne – zwłaszcza dla dotychczas stale izolowanego na arenie światowej kraju – umowy międzynarodowe: konkordat ze Stolicą Apostolską
(27 sierpnia) oraz traktat obronny ze Stanami Zjednoczonymi (26 września)30.
W wyniku tego ostatniego amerykanie stali się de facto wojskowym gwarantem
madryckiego reżymu i jego „mecenasem” na forum międzynarodowym. Można
powiedzieć, że rozpoczął się wówczas okres proamerykańskiej orientacji dyplomacji hiszpańskiej. Richard Nixon, który w 1962 roku odwiedził Hiszpanię,
kilkanaście lat później w swoich Wspomnieniach napisał, że spotykając się z generałem Franco w jego letniej rezydencji w Barcelonie, gdzie spodziewał się
zostać sztywnego i surowego dyktatora, poznał jednak bystrego i pragmatycznego przywódcę, którego głównym celem było utrzymanie stabilności wewnętrznej dla rozwoju Hiszpanii31.

29

P.-H. Spaak: Combates sin acabar, Madrid 1973, s. 228.

30

USA zależało na wzmocnieniu południowo-zachodniej flanki NATO w Europie. Hiszpania
miała się stać nieoficjalnym sojusznikiem, który w zamian za kredyty miał umożliwić korzystanie z baz lotniczych i morskich. Hiszpańsko-amerykański pakt składał się z trzech części (budowa i wykorzystanie baz wojskowych, postanowienia gospodarcze, układ o wzajemnej pomocy)
oraz tajnego protokołu. Ten ostatni dotyczył ograniczenia suwerenności Madrytu.
31

The Memoirs of Richard Nixon, Nowy Jork 1978, s. 248.
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Od 1957 roku rząd Franco rozpoczął także zmianę swej polityki wewnętrznej, nieco łagodząc dyktaturę, a otwarcie na świat zewnętrzny mieli
wprowadzać nowi ministrowie w jego gabinecie, wywodzący się z Opus Dei32:
Alberto Ullastres i Mario Navarro Rubio. Koniec lat pięćdziesiątych XX wieku,
zwłaszcza rok 1959, kiedy wprowadzono tzw. plan stabilizacyjny, przyniósł
następną poważną zmianę w sposobie rządzenia krajem. Generał Franco zezwolił wówczas, by już większa grupa technokratów katolickich należących do
Opus Dei zaczęła otwierać kraj na handel i zagraniczne inwestycje.
W tym samym roku, dokładnie 21 lipca, Hiszpania została przyjęta wraz
ze wszystkim honorami do Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej
(OEEC33), która zajmowała się dotychczas głównie zagospodarowywaniem
środków pochodzących z planu Marshalla i zarządzaniem nim. Faktem jest, że
w momencie hiszpańskiej akcesji do organizacji amerykańskiej pieniądze na
odbudowę Europy już dawno się skończyły, ale należy przyznać, iż dzięki niej
Madryt uzyskał głos w instytucjach międzynarodowych – Banku Światowym
oraz Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju. Dwa ostatnie, zgodnie
ze swymi zadaniami, finansowały inwestycje mające przyspieszyć wzrost gospodarczy państw członkowskich i dlatego Hiszpania uzyskała dostęp do kredytów, również tych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW34)35.
Przyjęcie Hiszpanii do organizacji Madryt powitał notą przepełnioną satysfakcją, pozbawioną już akcentów nacjonalistycznych i autarkicznych. Rząd
wyrażał podziękowania narodom i instytucjom Zachodu, ponieważ widział
w tym fakcie nową szansę na osiągnięcie stabilizacji i otwartość na świat. Na
integrację ze strukturami wojskowymi Hiszpania musiała jednak poczekać aż do
10 grudnia 1981 roku, kiedy została przyjęta do NATO36.
32

Opus Dei (Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei) – prałatura personalna w Kościele katolickim. Instytucja, której celem jest realizacja ewangelizacyjnej misji Kościoła katolickiego oraz
rozpowszechnianie świadomości powszechnego powołania do świętości i uświęcającej wartości
codziennej pracy, tj. dobrego wypełniania obowiązków zawodowych i rodzinnych.
33

OEEC (ang.) – Organization of European Economic Cooperation. Od 14 grudnia 1960 r.
została zastąpiona przez OECD, czyli Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization of Economic Cooperation and Development). Konwencję paryską, powołującą organizację, podpisało 18 państw, w tym Hiszpania.
34

IMF (ang.) – International Monetary Fund.

35

Łączna suma pomocy zagranicznej, którą dysponował wówczas rząd hiszpański, wynosiła
418 mln dolarów. Pomoc pochodziła głównie od MFW, OECD, rządu USA oraz amerykańskich
banków prywatnych i różnych państw europejskich.
36

Turcja dla przykładu stała się członkiem NATO wspólnie z Grecją 22 października 1951 r.
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Kiedy powstawały traktaty tworzące Wspólnoty Europejskie, Hiszpania –
ekonomiczna autarkia pod rządami generała Franco – podnosiła się jeszcze
z wojennej zapaści i była odizolowana od reszty kontynentu. To międzynarodowe odseparowanie przyczyniło się tym samym do utrwalenia długo pokutującego za Pirenejami mitu samowystarczalności. W 1957 roku rząd powołał jednak ministerialną Komisję do Badania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
(EWWiS37), Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA, EURATOM38) oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG39), która miała ocenić wpływ ich funkcjonowania na Hiszpanię oraz zbadać możliwości zintegrowania się z nimi. W 1960 roku został ponadto mianowany pierwszy hiszpański
ambasador przy Wspólnotach Europejskich.
W okresie izolacji Hiszpanii w polityce międzynarodowej brak zaproszenia do EWWiS i do podpisania Traktatów Rzymskich40 był faktem kompromitującym, o dalekosiężnych skutkach. W przypadku EWWiS nie odczuwało się
może namacalnych konsekwencji ekonomicznych przez nieobecność w niej
wskutek skromnego poziomu hiszpańskiego wydobycia węgla i produkcji stali
na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Powaga absencji wynikała jednak ze
zmiany EWWiS w pierwszą Wspólnotę Europejską. Nieobecność przy pierwszym kroku integracyjnym była ważna, jeśli uwzględni się fakt, że jednoczenie
kontynentu odbywało się stopniowo. I EWWiS była dokładnie tym: pierwszym
krokiem do zjednoczenia Europy. Hiszpania w nim nie uczestniczyła, ponieważ
nie została zaproszona do podpisania w Paryżu 19 kwietnia 1951 roku traktatu
powołującego do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.
Znamienne było to, że tego samego dnia, kiedy powoływano EWWiS, także w Paryżu 15 krajów europejskich (m.in. Hiszpania i sześć krajów założycielskich EWWiS) podpisywało konwencję międzynarodową o ochronie roślin
pożytecznych przed pasożytami i plagami. Tak „ważną” informację ogólnohiszpański dziennik „ABC” zamieścił cztery strony wcześniej przed informacją
37

ECSC (ang.) – European Coal and Steel Community, CECA (franc.) – Communaté européenne du charbon et de l’acier, EGKS (niem.) – Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
38

EAEC (ang.) – European Atomic Energy Community, CEEA (franc.) – Communaté européenne de l’energie atomique, EAS (niem.) – Europäische Atomgemeinschaft, powszechnie
jednak określana we wszystkich językach roboczym skrótem EURATOM.
39
EEC (ang.) – European Economic Community, CEE (franc.) – Communaté economique
européenne, EWG (niem.) – Europäische Gemeinschaft.
40
Traktaty powołujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Atomową podpisane w Rzymie 25 marca 1957 r. TEWG i TEWA weszły w życie 1 stycznia 1958 r.
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o zawarciu porozumienia w sprawie przemysłu ciężkiego pomiędzy Niemcami,
Francją, Włochami i krajami Beneluksu41. Umieszczenie w takiej kolejności obu
informacji nie mogło nikogo oszukać. Hiszpanie zostali z programem przeciw
pasożytom i plagom, a Europa ze swoim pierwszym krokiem do zjednoczenia.
Od czasu zakończenia II wojny światowej naród hiszpański przebrnął
przez długie pasmo sankcji i wykluczeń, co było wynikiem narad w Poczdamie,
w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, przy wcielaniu w życie planu
Marshalla, przy powoływaniu NATO, Rady Europy42 czy Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE43), aby wymienić tylko wydarzenia najważniejsze i o znaczących
konsekwencjach. Również rodzące się Wspólnoty Europejskie (EWWiS, Euroatomu, EWG) okazały się dla Madrytu nieosiągalne.
Po 25 marca 1957 roku, kiedy podpisano dwa Traktaty Rzymskie powołujące do życia EWG oraz EURATOM, prasa światowa jednomyślnie uznała to za
ważne wydarzenie w historii Europy. Francuski „Le Monde” pisał, że wielki
projekt europejski nie będzie grą, w której zwycięzcy znajdują się w jednym
miejscu, a pokonani w drugim. Prasa angielska spekulowała już, kiedy i na jakich warunkach Zjednoczone Królestwo dołączy do swoich kontynentalnych
sąsiadów, ale chyba najbardziej entuzjastycznie i spontanicznie powitał nową
europejską inicjatywę amerykański „New York Times” z 27 marca:
Wczoraj ustanowiono nowy kamień milowy w historii Europy i świata,
kiedy reprezentanci sześciu narodów europejskich spotkali się w Rzymie
i podpisali dwa traktaty, aby integrować swoje kraje na płaszczyźnie
ekonomicznej i pokojowego wykorzystywania energii atomowej [...]. Jest
to krok do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy [...]. Wszystkie te
projekty narodziły konstatację, że narodowe państwa europejskie zmieniły się w anachronizm historyczny i że nie mogą przetrwać przez to
w pojedynkę, tak więc powinny jednoczyć się lub ginąć.

41

Beneluks – Belgia, Holandia, Luksemburg.

42

Rada Europy powstała na mocy konwencji podpisanej przez 10 państw zachodnioeuropejskich 5 maja 1949 r.
43
WEU (ang.) – West European Union, organizacja międzynarodowa, celem której jest zapewnienie współdziałania i współpracy jej członków w kwestii bezpieczeństwa.
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Po powstaniu 4 stycznia 1960 roku, na podstawie traktatu sztokholmskiego, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA44), mającego w założeniu stać się dla niektórych krajów konkurującą alternatywą dla EWG, tylko
trzy państwa, nie licząc minipaństewek45, pozostawały poza jakąkolwiek europejską strukturą ekonomiczną. Były to Grecja, Turcja i właśnie Hiszpania. Z tą
jednak różnicą, iż Madryt, w przeciwieństwie do Aten i Ankary, nie został zaproszony do negocjacji stowarzyszeniowych z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Grecja swoją umowę o redukcji ceł, brukselskiej pomocy finansowej dla
niej, harmonizacji różnych polityk i kompromisie przy rozszerzeniu EWG, gdy
rząd ateński będzie spełniał wymagania traktatowe, podpisała 9 sierpnia 1961
roku46, a umowa stowarzyszeniowa z Turcją, mająca w przyszłości doprowadzić
do powstania wspólnej unii celnej, a następnie nawet do rozszerzenia o nią
Wspólnoty, została zawarta w 1963 roku47. Na marginesie należy zauważyć, że
umowa z Grecją obowiązywała nawet podczas zamachu stanu (1967 r.) i (niedemokratycznych) rządów wojskowych, aż do czasu pełnej akcesji z początkiem roku 1981. A jakie konsekwencje miały obie te umowy stowarzyszeniowe
(Grecji i Turcji) dla Hiszpanii? Wynikało z nich, że oba śródziemnomorskie
kraje korzystają z pozycji uprzywilejowanej we Wspólnocie, niedostępnej nadal
dla Hiszpanii, i mogą bez przeszkód handlować swoimi produktami przemysłowymi i rolnymi.
Powstanie dwóch zachodnioeuropejskich bloków ekonomicznych stwarzało Hiszpanii wielki kłopot. Madryt, mimo że miał świadomość, iż pełne członkostwo jest praktycznie nieosiągalne, zaczął myśleć o negocjowaniu zbliżenia
do jednej z dwóch integrujących się grup. EFTA wydawała się bardziej odpowiednia i nie tylko dlatego, że strefa wolnego handlu oferowała mniej komplikacji niż unia celna z aspiracjami do tworzenia unii politycznej, lecz również
dlatego, że z powodów politycznych integracja czy zwykłe stowarzyszenie
z EWG było wówczas niemożliwe. Rozważając integrację z EFTA, trudności

44
EFTA (ang.) – European Free Trade Association, do którego przyłączyły się Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania, Szwecja i Szwajcaria, a następnie jeszcze Finlandia
(członek stowarzyszony od 1961 r.), Islandia (od 1970 r.) i Lichtenstein.
45

Europejskie minipaństwa, czy też państwa karłowate, to Monako, Andora, Lichtenstein,
San Marino, Malta, Watykan. Zob. Historia małych krajów Europy. Andora, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, red. J. Laptos, Wrocław 2002.
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Greckie zabiegi w tej sprawie trwały od 8 czerwca 1959 r.
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Tureckie zabiegi w tej sprawie trwały od 31 lipca 1959 r.

48

Andrzej Łuc

polityczne byłyby mniejsze, także w wypadku ewentualnej pełnej akcesji Madrytu. Jednakże należy przyznać, że z ekonomicznego punktu widzenia hiszpańskie interesy były możliwe do zrealizowania w pełni tylko w EWG, z czego
zdawała sobie sprawę ekipa generała Franco.
Wątpliwości hiszpańskiego rządu zostały jednak rozwiane przez determinację brytyjską do wejścia do Wspólnego Rynku ogłoszoną 31 lipca 1961 roku.
W taki właśnie sposób, poprzez brytyjską chęć zmiany grupy, EFTA straciła
swoje polityczne i ekonomiczne znaczenie. Inni członkowie stowarzyszenia
także zaczęli podejmować działania celem zmiany organizacji48. Na hiszpańską
determinację nie miało nawet wpływu francuskie weto w sprawie rozszerzenia
Wspólnot skierowane przeciwko Wielkiej Brytanii. Rząd w Madrycie zadecydował się w 1962 roku wystosować list z propozycją rozpoczęcia negocjacji
w sprawie jej stowarzyszenia ze Wspólnotami.
Umocnienie francuskiego weta prawdopodobnie nie wpłynęło na zrozumienie wspólnotowych niuansów na Półwyspie Iberyjskim, uświadomiło natomiast, że nawet jeden kraj może wstrzymać proces integracyjny nowych kandydatów z EWG bez podania wystarczających powodów. Artykuł 23749 Traktatu
Rzymskiego powołującego EWG stanowi, iż dla przyjęcia nowego członka
wszystkie kraje Wspólnoty muszą być jednogłośne. Jednakże praktyka roku
1963 pozostawiła jasność, że weto może być praktykowane bez zastanowienia,
kiedy jeden z krajów członkowskich czuje się żandarmem organizacji. Wielu
Hiszpanów zrozumiało wówczas, że los podobny do brytyjskiego może prędzej
czy później być ich udziałem. Znaczna część opinii społecznej uważała jednak,
iż bez Franco proces integracji z Europą byłby bardzo łatwy i nigdy na jego
przeszkodzie nie stanęłoby żadne weto, jak to, które przydarzyło się Zjednoczonemu Królestwu za sprawą generała Charles’a de Gaulle’a. W tym na pozór
logicznym myśleniu brakuje jednak stu procent pewności. Mogli się o tym przekonać później sami zainteresowani, kiedy 30 czerwca 1980 r. prezydent Francji,
Valéry Giscard d’Estaing, jak za najlepszych czasów generała de Gaulle’a, zaaplikował półweto demokratycznej już Hiszpanii.
48

Mimo iż to właśnie Wielka Brytania była inicjatorką powstania EFTA, dwa lata po jej
utworzeniu Londyn, Dublin, Kopenhaga i Oslo (lato 1962 r.) złożyły wniosek o przyjęcie do
EWG. Po francuskim wecie cztery stolice powtórzyły wniosek w 1967 r. mimo kolejnego weta,
po zmianie rozpoczęto negocjacje, w wyniku których Dania, Wielka Brytania i Irlandia stały się
członkami EWG od 1 stycznia 1973 r. Zob. F. Emmert, M. Morawiecki: Prawo europejskie,
Warszawa–Wrocław 2001, s. 16, 19–20.
49
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Hiszpania pod rządami generała Franco skazana była na międzynarodową
banicję. Świeże doświadczenia powojenne sprawiły, że zwycięscy alianci, zaczynający budować w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku nowy ład
światowy, nie chcieli widzieć w gronie równoprawnych partnerów kraju, który,
choć nie był czynnym aktorem w czasie konfliktu światowego (nie licząc hiszpańskich „ochotników” na froncie wschodnim), uchodził za dziecko ideologii,
która do niego doprowadziła. Dopiero przemiany zachodzące w zimnowojennej
rzeczywistości dały zwycięstwo geografii, ponieważ międzynarodowa izolacja
Hiszpanii zakończyła się w wyniku zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi,
a głównie dzięki kalkulacjom militarnym Waszyngtonu, szukającego antykomunistycznego sojusznika w tej części świata. Niemniej jednak w Europie
Madryt był tylko biernym obserwatorem rodzących się sojuszy i organizacji, aż
do czasu śmierci Caudillo.

THE SPAIN DURING THE PREVALENCE OF THE GENERAL FRANCO,
ON THE INTERNATIONAL ARENA AFTER THE END
OF THE SECOND WORLD WAR

Summary
The text The Spain during the prevalence of the general Franco, on the international arena after the end of the second world war is an attempt to analyse of Spanish
gains and losses which were the result of the political situation after the 1945. The
author is trying to answer why the membership of the Spain in the new international
organizations, which was the priority purpose of the Spanish diplomacy in the 1940s,
although delayed, was possible in spite of lack of the beginning of democratic processes
in this country, and also, if Spanish people who saw in the international integration
a chance on the reinforcement of their own state, possibility to modernize the national
economy and also to attain the exterior safety and the interior stability, they do not
disappoint?
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SPÓR O NIEZALEŻNOŚĆ MACEDONII
WE WSPÓŁCZESNEJ ,,ZJEDNOCZONEJ” EUROPIE
CZĘŚĆ 1. OKRES DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

U progu XXI wieku dawna koncepcja państwa narodowego zdaje się być
coraz bardziej anachroniczna. Wizję dotychczasowego państwa zastępują koncepcje konfederacyjne, jednoczące różne społeczności, grupy etniczne i uznane
narody we wspólnych strukturach ponadnarodowych w imię wzajemnych korzyści gospodarczych i politycznych1. Jednak nie wszystkie narody miały możliwość budowania niezależnej organizacji państwowej w epoce nowożytnej
i dlatego ze zdwojoną siłą zapragnęły stworzyć swoje narodowe państwo
w ostatniej dekadzie minionego wieku. W niniejszym artykule pragnę przedstawić problem mało znany polskiej opinii publicznej – tj. starania, jakie prowadzi od 1991 roku rząd Republiki Macedonii oraz jej obywatele w sprawie
uznania pełnej suwerenności tego państwa względem społeczności międzynarodowej.
Aby zrozumieć zawiłości tego problemu politycznego, należy zarysować
historyczne aspekty konfliktu o niezawisłość i samodzielność macedońską,
począwszy od epoki antycznej. W ogólnie obowiązującym i zdaje się słusznym
przekonaniu, uznaje się, że w starożytnej Grecji, w szczególności w okresie

1

Zob. A. Gwiazda: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 1999;
E. Wnuk-Lipiński: Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków
–Warszawa 2004.
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klasycznym (VII–IV w. p.n.e.), stworzono jeden z najważniejszych fundamentów tego, co nazywamy dzisiaj kulturą europejską. Ten niepodważalny wkład
w cywilizacyjny rozwój naszego kontynentu i tego, kim jesteśmy, trudno dzisiaj
deprecjonować. Siła oddziaływania kultury greckiej była tak duża, że sąsiednie
ludy przyjmowały nie tylko jej język, ale i wartości wyznawane przez Greków.
Nie można jednak twierdzić, że ludy te były po prostu Grekami, gdyż ich elity
(a niekoniecznie warstwy ludowe) używały języka Hellenów.
I tak na północ od antycznych państw greckich, za świętą górą Olimp powstał w VII w. p.n.e. związek plemienny mający charakter militarny założony
przez króla Perdikkasa I. Grecy dość długo określali zamieszkujące go ludy
mianem barbarzyńców, wyraźnie odróżniających się językiem i cywilizacją od
reszty polis2. Rejon ten był jednak dla Greków niezwykle ważny ze względu na
porastające go lasy, z których pochodziło drewno, będące podstawowym budulcem dla floty ateńskiej3. Przełom nastąpił w epoce Filipa II oraz Aleksandra
Wielkiego, twórców nowego imperium, które podbiło kraje helleńskie na czele
z Atenami po bitwie pod Cheroneą w 338 r. p.n.e. Tak Aleksander Wielki4, jako
uznany wojownik, ale i wizjoner, stworzył społeczeństwo hellenistyczne, połączone wspólnie uznawaną kulturą grecką5. Ten uczeń Arystotelesa, wychowany
na tradycji Iliady Homera, był przesiąknięty kulturowymi wzorcami greckimi
i posługiwał się ich językiem, używając wobec swoich rodaków osobnej mowy.
Jednak z całą pewnością nie był Grekiem i za takiego nie uważali go ówcześni
Hellenowie, począwszy od ateńskiego mówcy Demostenesa, a kończąc na na-

2

Dla poparcia tego sądu można zacytować Herodota, który w napisanej przez siebie Historii
wspomina incydent, jaki miał miejsce podczas igrzysk olimpijskich i dotyczył króla macedońskiego Aleksandra, którego wykluczono z udziału w zawodach, gdyż uważano go za barbarzyńskiego władcę. Miano stwierdzić, że co prawda jest hellenofilem (,,przyjacielem Greków”), ale,
co warto podkreślić, nie Grekiem i dlatego ,,nie będą biegać z barbarzyńcą”. Podobnie twierdził
wybitny polityk i mówca ateński Demostenes (w trzeciej filipice), wskazując na barbarzyńskie
pochodzenie króla Filipa II i jego poddanych, zamieszkujących wrogie im królestwo z Północy.
Por. J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej: Historia Grecji, Kraków 2005, s. 154–155.
3

E.N. Borza: In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon, Princeton 1990,
s. 23 i n.; J.N. Corvisier: Philippe II de Macédoine, Paris 2002, s. 37–41.
4

Nazywany często także Aleksandrem Macedońskim, dla podkreślenia kraju pochodzenia,
ale lansowano to określenie również w epoce historiografii marksistowskiej, aby nie umniejszać
,,największemu z największych”, czyli Józefowi Stalinowi.
5
Sam termin ,,hellenizm” ma pochodzenie późniejsze – został wprowadzony przez niemieckiego historyka Johanna Gustawa Droysena dopiero w 1833 r. Szerzej o tej epoce w dziejach
i rozumieniu tego pojęcia: A.J. Toynbee: Hellenizm dzieje cywilizacji, Toruń 2002 oraz
F.W. Walbank: Świat hellenistyczny, Warszawa 2003.
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jemnikach greckich, walczących przeciwko niemu jako żołnierze zaciężni
w perskiej armii Achemenidów w trakcie wyprawy azjatyckiej przeciw Persom.
Dlatego należy przyjąć za miarodajną opinię m.in. Krzysztofa Nawotka, że Macedończycy stanowili w istocie osobny ethnos, świadomy swojej odrębności
i dumy narodowej6.
Tymczasem przedstawiciele współczesnej historiografii greckiej starają się
dowieść, iż Macedonia nie była nigdy osobnym i obcym im państwem, lecz
wpisywała się w grupę państw współtworzących antyczną Helladę7. Pogląd ten
ugruntowali pisarze zachodni, w tym anglosascy, na czele z Nicholasem Hammondem, który opisując dzieje antyczne postawił tezę o kulturowej roli Greków, deprecjonując znaczenie sąsiednich ludów zamieszkujących w pobliżu
Hellady8.
Hellenistyczna podstawa kulturowa połączona z powszechnie używanym
językiem wywodzącym się z greki (tzw. koine) okazała się trwałym fundamentem cywilizacyjnym dla ludów zamieszkujących na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, ale trudno nazywać Grekami, przyjmując podobne założenie
etniczne, mieszkańców antycznej Judei, Bizancjum czy urzędników rzymskich
administrujących tymi prowincjami w epoce Imperium Rzymskiego. Odwracając problem można wręcz zapytać, czy współczesna Grecja i jej mieszkańcy są
potomkami antycznych mieszkańców Hellady, a pytanie to znajduje różne odpowiedzi wśród badaczy przedmiotu9. Niektórzy współcześni historycy (oczy6
K. Nawotka: Aleksander Wielki, Wrocław 2004, s. 26. Ten sąd podzielają również:
H. Haarmann: Language in Ethnicity: A Wiew of Basic Ecological Relations, Berlin 1986,
s. 260–262; J.M. Hall: Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge 2000, s. 19–26.
7

Ten punkt widzenia dominuje w pracach historyków greckich, m.in. w wydanej również
w Polsce pracy: N.K. Martis: Fałszowanie historii Macedonii. Hebrajskie źródła i świadectwa
o Macedonii, Łódź 1993, s. 31 i n. Wbrew wyraźnie wskazanej w tytule ocenie działań strony
macedońskiej, nie kto inny jak autor postępuje według tego właśnie założenia.
8

W trakcie II wojny światowej działał on jako brytyjski doradca alianckich grup dywersyjnych okupowanej wówczas przez państwa Osi Grecji, a po jej zakończeniu poświęcił się dziełu
opisania kraju i jego historii w szeregu monumentalnych prac, które przeszły do klasyki historiografii, na czele z: N. Hammond: Dzieje Grecji, Warszawa 1977; idem: Alexander the Great:
King, Commander and Statesman, London 1996; idem: Starożytna Macedonia. Początki, instytucje, dzieje, Warszawa 1999. O swojej młodości napisał w: idem: The Allied Military Mission and
the Resistance in West Macedonia, Thessaloniki 1993.
9
Już piszący w połowie XIX w. historyk z Tyrolu – Jakob Philipp Fallmerayer postawił tezę,
na podstawie badań etnograficznych nad językiem, odmawiającą ciągłości etnicznej ludności
greckiej, a przypisującą jej raczej orientalne pochodzenie powiązane z dziejami Turcji. Niebawem znaleźli się przeciwnicy tej tezy, oczywiście w większości z kręgu greckiego, głoszący
zupełnie coś przeciwnego. Szerzej o tej kwestii w pracy: J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski,
S. Turlej: Historia Grecji, s. 483–485.
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wiście już nie Grecy) twierdzą, iż cała ciągłość genetyczna Hellenów jest dość
,,wątpliwa” w nawiązaniu do epoki nowożytnej, kiedy to odrodzono, przy dużym wsparciu rządów państw zachodniej Europy, współczesną Grecję w latach
dwudziestych XIX wieku, na ziemiach opanowanych przez kilkuwiekową
zwierzchność turecką10.
Na przełomie V i VI wieku, po upadku Rzymu (Cesarstwa Zachodniego),
nastąpiły gwałtowne zmiany polityczne i demograficzne na kontynencie europejskim. W jego wschodniej części pojawiły się kolejne fale migrujących ludów, wśród których zaczęła dominować ludność słowiańska, która poczęła
wchodzić w więzy krwi z zamieszkującymi tu dotąd ludami. Tak powstała nowa
formacja etniczna nazywana nadal, jak ich antyczni poprzednicy, Macedończykami11. Z nazwą tą nie zgadzają się greccy historycy, dowodząc, że nie można
potwierdzić ciągłości dziejów ludu tak nazywanego, a wspomniani są po prostu
przybyszami, których dość enigmatycznie zaczęto nazywać – używając szerszego
określenia pochodzącego od związku ponadplemiennego – ,,Słowianami”.
We wczesnym średniowieczu daje się zarysować obszar zamieszkiwany
przez ludność macedońską, co może być wskazaniem dla potencjalnego dzisiejszego terytorium etnicznego i historycznego, przy próbie określenia jej potencjalnej państwowości. Teren ten obejmował ziemie nad Morzem Egejskim na
południu po Šar Planinę na północy, zbocza Gór Dynarskich na zachodzie i po
Radopy na wschodzie. Już nigdy w epoce nowożytnej nie udało się stworzyć
tak rozległego państwa, z uwzględnieniem wszystkich wymienionych powyżej
ziem składowych. Obszar ten, leżący w trudno dostępnym terenie górzystym,
przecinają liczne szlaki handlowe, dlatego był on ważnym strategicznie miejscem dla mieszkających opodal ludów tworzących kolejne ośrodki państwowe.
Przez kolejne wieki kraina ta była rozrywana przez rywalizujące ze sobą monarchie, a sami Macedończycy nie mogli utrzymać stabilnego terytorium narodowego.

10
Ważną rolę odegrała w tej epoce swoista moda na antyczną Helladę, chociażby działalność
brytyjskiego poety George’a Gordona Byrona, oraz faktyczne osłabienie imperium otomańskiego. Do tego dochodziła fascynacja odkryciami archeologicznymi na terenie Grecji i poszukiwanie
,,wzorcowych” korzeni ethnosu europejskiego czy powrót do idei igrzysk olimpijskich zainicjowany przez Pierre’a de Coubertina. D. Holden: Greece without Columns, Philadelphia–New York
1972.
11
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski: Historia Słowian południowych i zachodnich,
Warszawa 1977, s. 43 i n.
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Tymczasem w połowie IX wieku doszło do epokowej misji chrystianizacyjnej przeprowadzonej przez dwóch braci zakonnych Cyryla i Metodego
(przybyłych tutaj z terytorium Bizancjum), powiązanej zarazem ze zmianami
kulturowymi i językowymi. Chcąc nawracać zamieszkującą Bałkany ludność
słowiańską, stworzyli dla niej język cerkiewny nazywany staro-cerkiewno-słowiańskim. Stał się on trzecim uznanym językiem w liturgii chrześcijańskiej
Europy, po używanych dotąd łacinie i grece. Warto nadmienić, iż język ten
zyskał z czasem odrębne (narodowe) redakcje: ruską, serbską i bułgarską, ale
także... macedońską. Obaj bracia zakonni wyruszyli ze swą misją z egejskiego
miasta Sołunia (obecnie greckich Salonik), w którym przeważała ludność mówiąca odmianą słowiańską tego właśnie języka12. Od tego czasu obowiązywał
on w Macedonii jako język nie tylko liturgiczny, ale także literacki i potoczny.
W kolejnych wiekach epoki średniowiecznej (między X a XIV) interesujące nas ziemie macedońskie był nieustannie grabione i zajmowane przez sąsiednie państwa, takie jak Bułgaria, Bizancjum i Serbia. Ostatecznie pod koniec
XIV wieku ziemie te, jak większość słowiańskich wtedy Bałkanów, stały się, aż
do XIX wieku, częścią muzułmańskiego imperium osmańskiego. Pod ich panowaniem nastąpiła stopniowa degradacja lokalnych warstw społecznych, podlegających bezwzględnej i opartej na feudalnych stosunkach władzy zwierzchniej
muzułmańskich przywódców państwa absolutystycznego. Ta pauperyzacja personalna spowodowała sprowadzenie większości ludności do roli chłopów oraz
wykrystalizowanie się niewielkiej grupy mieszczan. Tym samym naród został
pozbawiony elit przywódczych mogących kultywować własne odrębności kulturowe, nie mówiąc już o samodzielnym bycie państwowym. W tym miejscu
nasuwa się logiczna analogia do losu innej nacji słowiańskiej bliższej naszemu
polskiemu punktowi odbioru – ludności słowackiej, która u zarania swego istnienia uległa madziaryzacji (okupacji, ale i wynarodowieniu przez Węgrów do
XVI w.), a w późniejszym okresie germanizacji (pod panowaniem austriackim),
jak i wtórnej madziaryzacji (w strukturach Austro-Węgier po 1867 r.), aż do
momentu utworzenia niepodległej Czechosłowacji jesienią 1918 roku13.

12

I. Stawowy-Kawka: Historia Macedonii, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 49–54;
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski: Historia Słowian..., s. 45 i n.
13

O narodowym odrodzeniu Słowaków: A. Giza: Słowacki ruch narodowy w XIX i początkach XX wieku (do 1914 roku), Szczecin 2000; idem, Słowacja przełomu XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników, Szczecin 2004.

56

Waldemar Potkański

Powracając do głównego wątku rozważań, jedynym ważnym czynnikiem
wspierającym niezależność kulturową i cywilizacyjną Macedończyków była
cerkiew z arcybiskupstwem w Ochrydzie, posiadająca poza tym własną sieć
szkolną. Niestety w roku 1767 grecki patriarcha Kościoła prawosławnego, za
zgodą sułtana, podporządkował sobie ten autokefaliczny ośrodek religijny, ale
i narodowy. Zlikwidowano godność biskupiej katedry, a jej lokalni przywódcy
zostali zastąpieni przez Greków. Dopiero w XIX wieku nastąpiło wyraźne ożywienie kwestii narodowych na terenie Bałkanów i to na długo przed tzw. Wiosną Ludów. Dawne mocarstwo osmańskie, nazywane wtedy ,,trupem Europy”,
pozostawało anachronicznym i niereformowalnym państwem, jakby z innej
epoki. Starały się to wykorzystać ludy zamieszkujące na tym obszarze, ale jeszcze bardziej na odniesienie korzyści terytorialnych i gospodarczych liczyły dwa
rywalizujące ze sobą mocarstwa europejskie: Rosja i Austria. Na terenie Macedonii ważną rolę w procesie odrodzenia narodowego odegrali miejscowi nauczyciele, którzy stanęli na czele tzw. powstania razłowieckiego. Dysponując
niewielką ilością broni, rozpoczęli jednak bunt przeciw tureckim okupantom
7 maja 1876 roku, niestety już po dziesięciu dniach musieli ulec sile wojsk tureckiego okupanta. Po jego upadku nie znikła kwestia macedońska, niemniej
rozumiano przez nią raczej potencjalne nabytki terytorialne na spornym pograniczu, coraz bardziej kontrolowanym przez rywalizujące ze sobą kraje bałkańskie: Serbię, Bułgarię i Grecję. Wspomniane państwa nie zamierzały bynajmniej
odrodzić samodzielnej Macedonii, lecz przejąć część spornego obszaru, wykorzystując do tego celu miejscową ludność. Po pierwsze, postanowiono posłużyć
się cerkwią narodową, która oddziaływała nie tylko religijnie i ideologicznie,
ale także odpowiadała za rozbudowę i utrzymanie sieci szkół na poziomie podstawowym i średnim. Po drugie, wspomagano organizacyjnie i materialnie tworzenie formacji zbrojnej partyzantki mającej rozpocząć rzekome powstanie antytureckie. Wspomnianym nie chodziło o odrodzenie niepodległego państwa
macedońskiego, lecz o opanowanie jak największego terytorium na swoim pograniczu, co skrupulatnie wykazywano w tendencyjnych danych liczbowych,
zmieniających się diametralnie w zależności od tego, kto podawał dane statystyczne zamieszkującej tu ludności14. Problem nie polegał w tym przypadku na
14

W statystykach sporządzonych na przełomie XIX i XX w. przez stronę serbską i bułgarską
możemy odnaleźć przedstawicieli tych nacji na spornym terytorium, natomiast Grek C. Nikolaides jako jedyny podaje kategorię ,,Słowian macedońskich”, oczywiście drastycznie pomniejszając ich faktyczną populację. Tymczasem w ,,niezależnych” statystykach opracowanych przez
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właściwym oszacowaniu w liczbach konkretnej nacji, ale na przyjęciu odpowiedniej terminologii dla poszczególnych grup ludności zamieszkującej sporne
tereny15. Tymczasem próbie przejęcia spornych ziem miały służyć kolejne macedońskie powstania narodowe: kresneńskie z 1878 roku (wspomagane jawnie
przez bułgarskich i rosyjskich oficerów) oraz tzw. ilindeńskie z 1903 roku. Oba
zakończyły się klęską i represjami tureckimi wobec ludności cywilnej16. Tymczasem po tzw. drugiej wojnie bałkańskiej z 1913 roku trzy konkurujące ze
sobą państwa dokonały formalnego rozbioru ziem macedońskich, zyskując przy
tym uznanie dla tej akcji ze strony demokratycznych państw zachodniej Europy,
takich jak Wielka Brytania i Francja17.
Poza akcją polityczną, w wyniku której większość dawnych ziem macedońskich przypadła stronie serbskiej, doszło również do przemian kulturowych
w ramach społeczeństwa zamieszkującego tę sporną krainę. Nowe pokolenie
młodych Macedończyków po skończeniu studiów (na terenie sąsiednich
państw) zainicjowało działania mające doprowadzić do odrodzenia świadomości narodowej wśród mieszkającej tu ludności wiejskiej. Podjęto pracę nad
usystematyzowaniem języka nowomacedońskiego, pisano książki, słowniki
i elementarze dla najmłodszych18. W 1893 roku w Salonikach powstał również
lewicowy ruch polityczny nazwany później WMRO (Wewnętrzna Macedońska
Organizacja Rewolucyjna), walczący o niepodległość, który przeprowadzał
planowe działania zbrojne na ogół o charakterze terrorystycznym19. Tworzono
własne formacje paramilitarne (wspierane częściowo przez władze bułgarskie)
oraz podjęto działania na ogół wydawnicze, promujące ten ruch i sprawę maceNiemca, Austriaka i Anglika występuje wspomniana kategoria ,,Słowian macedońskich”, górująca nad innymi nacjami zamieszkującymi ten region i licząca ponad 1,5 mln osób. Omówienie
statystyk: B. Jelavich: Historia Bałkanów, t. II. Wiek XX, tłum. M. Chojnacki i J. Hunia, Kraków
2005, s. 103 i n.; I. Stawowy-Kawka: Macedonia w polityce państw bałkańskich w XX wieku,
Kraków 1993, s. 18–20.
15

I.D. Michailidis: The war of statistics: Traditional recipes for the preparation of the Macedonian salad, ,,East European Quarterly” 1998, nr 1 (32), s. 9–21.
16

A. Giza: Sprawa macedońska w latach 1893–1913, ,,Przegląd Zachodniopomorski” 1983,
z. 3–4, s. 99 i n.; A. Giza, K. Filipow: Wojny bałkańskie 1912–1913 roku. Aspekty polityczne
i militarne (początki niewoli Bułgarów w Macedonii Egejskiej i Wardarskiej), Białystok 2002,
s. 38–45.
17

Szerzej na ten temat: D. Dakin: The Greek Struggle in Macedonia 1890–1913, Thessaloniki
1966; D.M. Perry: The Politics of Terror. The Macedonian Liberation Movements 1893–1903,
London 1988.
18

I. Stawowy-Kawka: Historia Macedonii, s. 137–143.

19

W oryginalnym brzmieniu: Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija.
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dońską na terenie zachodniej Europy (w Londynie) i w promującej wówczas
koncepcję panslawizmu Rosji20, mającej się stać liderem odrodzenia narodowego ludów słowiańskich będących pod obcą okupacją państw niemieckojęzycznych lub Turcji21. Jednocześnie sami Macedończycy zyskiwali świadomość
narodową, mimo że nazywani byli na ogół ,,Bułgarami” lub ,,Słowianami bałkańskimi”22.
Ślady walki Macedończyków o własną państwowość odnajdujemy w tym
okresie także wśród polskich polityków (chcących zjednoczyć naród zamieszkujący w trzech wrogich państwach zaborczych) na przełomie XIX i XX wieku.
I tak działacze Polskiej Partii Socjalistycznej podejmowali działania rewolucyjne i militarne, przygotowując się do jawnej rozprawy z Rosjanami w trakcie
tzw. rewolucji 1905 roku, nie stroniąc przy tym od koncepcji terrorystycznych.
W walce tej ważną rolę odgrywała siła argumentów, którymi mogli przekonać
opinię publiczną i znienawidzone władze carskie. Dlatego wspomniani zainteresowali się produkcją bomb, wnikliwie analizując dokonania innych nacji w tej
dziedzinie, m.in. partyzantów z WMRO i ich działania w 1903 roku w trakcie
powstania ilindeńskiego23. Nieco odmienny kontekst do sprawy macedońskiej znajdujemy w obozie drugiej liczącej się formacji na ziemiach polskich –
tj. u lidera Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego, który porusza ten
wątek, omawiając stosunek dyplomacji brytyjskiej w początkach XX wieku.
Wspomniany słusznie zauważa, iż uchodzący za arbitrów zachodniej dyplomacji interesują się problemami innych nacji (będących zniewolonymi) ,,o tyle
tylko, o ile przypuszczają, że Rosja może mieć z naszej strony kłopot, tak samo,
jak w innym sezonie politycznym zajmują się Ormianami lub Macedończykami.
20

Szerzej o panslawizmie zob. M. Tanty: Panslawizm, car, Polacy, Zjazd Słowiański w Moskwie 1867 roku, Warszawa 1970; C. Ferenczi: Nationalismus und Neoslawismus in Rußland vor
dem Ersten Weltkrieg, Wiesbaden 1984; F. Golczewski, G. Pickhan: Russischer Nationalismus.
Die russische Idee im 19. und 20. Jahrhundert. Darstellung und Texte, Göttingen 1998; A. Renner: Russischer Nationalismus und Offentlichkeit im Zarenreich 1855–1875, Köln 2000.
21
O macedońskiej akcji wydawniczej w Petersburgu: Makedonija i Balkanot vo Petrogradskoto spisanie ,,Sovremennik” (1912–1913), prevod, predgovori komentari M. Pandevski, Skopje
1995.
22

J. Rychlik: Początki i rozwój macedońskiej idei narodowej, w: Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – politka – kultura – nauka, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2005, s. 21–29;
B. Jelavich, Historia Bałkanów, s. 107–109; A. Giza: Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX
wieku, Szczecin 1996, s. 82.
23

W. Pobóg-Malinowski: Laboratoria Organizacji Bojowej PPS, ,,Niepodległość”, t. X:
1934, z. 3, s. 464–469; W. Sławek: Wspomnienia (1895–1910), ,,Niepodległość”, t. XVIII: 1985,
Nowy Jork–Londyn, s. 137–139.
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O tem, że jesteśmy narodem, mającym swoje interesy i swoją politykę, że
z tymi interesami i z tą polityką trzeba się liczyć – nie ma mowy”24.
Słowa te doskonale pasowały do działań demokratycznych państw europejskich na terenie Bałkanów. Niestety zawiodły wszelkie próby wprowadzenia
reform autonomicznych na tym terenie w okresie panowania osmańskiego na
początku XX wieku, czego orędownikiem była Wielka Brytania i Rosja, a po
1913 roku utrwalono podział ziem macedońskich na trzy osobne enklawy, co
zostało potwierdzone prawem międzynarodowym ponownie 27 listopada
1919 roku na mocy porozumień podpisanych z rządem bułgarskim w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem. Odtąd przez kolejne kilkadziesiąt lat możemy mówić
o dziejach: Macedonii Wardarskiej (serbskiej), Egejskiej (greckiej) i Pirińskiej
(bułgarskiej). Państwa bałkańskie, na czele z Grecją, starały się regulować sprawy etniczne, dążąc do osłabienia pozycji mniejszości narodowych, w tym macedońskiej, zagrażających jedności politycznej i kulturowej. Po nieudanej operacji wojsk greckich, chcących opanować tereny w Azji Mniejszej, na mocy
podpisanej umowy dokonano wymiany ludności, tj. muzułmańscy mieszkańcy
Grecji wyjechali na wschód do Turcji, a do tzw. Macedonii Egejskiej (znajdującej się pod administracją grecką) przybyło ponad 50 tysięcy uchodźców greckich z Azji Mniejszej25. Poza tym nastąpiła zakrojona na dużą skalę akcja hellenizacyjna skierowana przeciw ludności słowiańskiej zamieszkującej ten kraj. Za
namową przedstawicieli Ligi Narodów, w roku 1925 grecki filolog Georgios
Sagiaxis opracował podręcznik (na podstawie znaków łacińskich) dla mniejszości macedońskiej zamieszkującej tę prowincję26. Jednak władze państwa szybko
wycofały się z projektu nauczania za pomocą tzw. Abecedara, nakazując naukę
tylko w języku ,,ojczystym” – czyli greckim. Oficjalnym pretekstem miały być
24
Cyt. za: R. Dmowski: Dwojakie niebezpieczeństwo, ,,Przegląd Wszechpolski”, R. X: 1904,
nr 8, s. 572. O koncepcjach ruchu narodowego w kontekście polityki międzynarodowej:
W. Bułhaka: Dmowski – Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego
1886–1908, Warszawa 2000, s. 94–96.
25
M.L. Smith: Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919–1922, London 1973. Ludność
grecka w prowincji, stanowiąca wcześniej jedną trzecią mieszkańców regionu, po repatriacji
wzrosła do 70%. Dane te pochodzą z 1941 r. i są podawane przez Macedończyków, podczas gdy
Grecy na podstawie spisu ludności z 1928 r. podają odpowiednio: Grecy 88,1%, Slawofoni 5,8%
i inni 6,1%. I. Stawowy-Kawka: Historia Macedonii, s. 190.
26

W ocenie historyków macedońskich świadczy to o odrębności językowej ich nacji, udowodnionej przez greckiego językoznawcę: V.D. Kusevski: Za pojavata na Abecedarot, ,,Istorija”
1983, nr 2 (14), s. 179–189; H. Andonovski: The First Macedonian Primer between the Two
World Wars – The Abecedar, ,,Macedonian Review” 1976, nr 1, s. 65–69; idem, The Primer for
the Macedonian Children in Aegean Macedoonia, „Macedonian Review” 1988, nr 1, s. 5–10.
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rozruchy na tle etnicznym, jakie objęły obszary zamieszkane przez obie nacje,
ale były sprowokowane przez Greków. Między innymi zastraszano nauczycieli
i palono nowe podręczniki, a w miejscowości Sorovic (obecnie Amyntaion)
przeprowadzono publiczną pikietę przeciwko temu ,,eksperymentowi” językowemu i edukacyjnemu. Poza tym miało działać, zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi, specjalne biuro w Salonikach, którego zadaniem było zbieranie
wszelkich skarg mniejszości ,,słowiańskiej – bułgarskiej” (w istocie macedońskiej) zamieszkałej na północnym pograniczu Grecji, jednak i ta inicjatywa
niebawem upadła, a rząd w Atenach wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi
respektowania praw lokalnej mniejszości27. Nieustający kryzys gospodarczy
oraz polityczny na terenie państw bałkańskich, jak również narastające wzajemne antagonizmy na arenie międzynarodowej nie mogły poprawić losu narodu
macedońskiego. Dopiero wybuch II wojny światowej spowodował ożywienie
kwestii etnicznych w tym regionie.

THE DISPUTE OVER MACEDONIA’S INDEPENDENCE
IN THE MODERN, “UNITED” EUROPE
PART I. THE PERIOD BEFORE THE WORLD WAR II

Summary
The problem of the recognition of the sovereignty of the Republic of Macedonia
has been presented in this article. Macedonia was established in 1991, just after the
demise of the Yugoslavian Federation. Greece, a member of NATO and the EU, is the
main adversary that does not want to recognise Macedonian independence. Greece
appeals to an ancient Helladic tradition, and attempts to prove that there is no historical
continuity between Macedonians and Slavic population which has occupied disputed
territories since the 6th century.
Greece does not want to recognise a separate Macedonian language, whose roots
are to be found in Old Church Slavonic. This State safeguards the division which was
27

Stanowisko greckie w omawianych kwestiach zostało przedstawione w artykule:
I.D. Michailidis: Minority Rights and Educational Problems in Greek Interwar Macedonia: The
Case of the primer ,,Abecedar”, ,,Journal of Modern Greek Studies” 1996, nr 2 (14), s. 329–343.
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made after so-called the Balkan Wars in 1913. The division has lasted since the Second
World War. In this way, the former lands inhabited by this population were partitioned
into: Vardar (Serbian) Macedonia, Aegean (Greek) Macedonia and Pirin (Bulgarian)
Macedonia. The State, over which the dispute arose, was established on 17th November
2001 as a result of “a bloodless revolution”. The People’s Republic of Macedonia
(existing in former Yugoslavia) was the base for establishing the State. The dispute,
which has lasted since then, is supposed to lead to the full international recognition of
the State of Macedonia. But, for the time being, Macedonia has been recognised (within
the UN) under a name imposed by Greece “Former Yugoslavian Republic of Macedonia” (FYROM). Apart from that the Greek government is torpedoing further Macedonian initiatives which aim at a full union. It is also against the membership of this
State in NATO and EU structures.
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ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 674

ACTA POLITICA NR 24

2011

GRZEGORZ RDZANEK

NORWEGIA WOBEC WYBRANYCH ASPEKTÓW
TRANSFORMACJI NATO PODNOSZONYCH W PRZEDEDNIU
I W TRAKCIE SZCZYTU W RYDZE

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie specyfiki strategii Królestwa
Norwegii wobec węzłowych problemów rozwoju i transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego w bardzo ważnym dla tej organizacji okresie Rady Północnoatlantyckiej w Rydze, zwanej powszechnie Szczytem NATO w Rydze.
Podjęcie tej problematyki wydaje się być potrzebą chwili z kilku powodów. Chociaż Norwegia jest od 1999 roku sojusznikiem Rzeczypospolitej
w strukturach NATO, a zatem także gwarantem polskiego bezpieczeństwa,
o polityce wojskowej tego skandynawskiego państwa pisze się niewiele. Norwegia jest ponadto państwem trwale osadzonym w skandynawskim (nordyckim) kompleksie bezpieczeństwa, co czyni ten kraj ważnym komponentem systemu bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego. W przekonaniu autora nie
sposób dogłębnie i wszechstronnie analizować czy opisywać wszelkich uwarunkowań i zależności występujących w regionie bałtyckim w dziedzinie polityczno-wojskowej bez uwzględnienia międzynarodowej aktywności Norwegii.
Kiedy skandynawscy uczestnicy bałtyckiego systemu bezpieczeństwa – Dania,
Finlandia i Szwecja – tworzą z Norwegią podwaliny pod wspólną politykę bezpieczeństwa, pominięcie w analizach tego ostatniego państwa należałoby uznać
za błąd natury metodologicznej.
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Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest sposób doboru przez autora
problemu badawczego. Bez trudu można zauważyć, że w latach 2006–2009
szefowie państw i rządów NATO aż trzykrotnie gromadzili się na szczeblu Rady Północnoatlantyckiej. Po raz pierwszy do posiedzenia rządzących państwami
członkowskimi doszło w Rydze 28–29 listopada 2006 roku, po raz drugi
2–4 kwietnia 2008 roku w Bukareszcie i po raz trzeci 3–4 kwietnia 2009 roku
w dwóch miastach – francuskim Strasburgu (fr. Strasbourg) i niemieckim Kehl.
Biorąc pod uwagę podejmowaną tutaj problematykę, trudno uznać, że w trakcie
posiedzeń Rady Północnoatlantyckiej w Bukareszcie czy we francuskim i niemieckim mieście zapadły decyzje znacząco przyspieszające procesy rozwoju
zdolności wojskowych NATO. Dlatego też – jak się wydaje – Szczyt NATO
w Rydze należy uważać za najważniejszy dla procesu transformacji sojuszniczego potencjału militarnego.

Konieczność transformacji
Norwegia – podobnie jak zdecydowana większość państw członkowskich
Sojuszu Północnoatlantyckiego – wiązała szczególnie duże nadzieje z zaplanowaną na listopad 2006 roku Radą Północnoatlantycką na szczeblu szefów
państw i rządów, która w takiej formule nazywana jest Szczytem NATO. Władze państwa norweskiego liczyły, że ów szczyt zapoczątkuje okres dynamicznej
transformacji Sojuszu, zarówno w wymiarze operacyjno-wojskowym, jak
i w sferze polityczno-doktrynalnej.
W miesiącach poprzedzających listopadową Radę Północnoatlantycką
w Rydze słowo „transformacja” używane było powszechnie w stolicach państw
sojuszniczych dla opisania ich oczekiwań wobec zbliżającego się wydarzenia.
Transformacja polityki obronnej i potencjału obronnego była w 2006 roku koniecznością palącą. Co do tego państwa członkowskie nie miały żadnych wątpliwości. NATO wyznaczyło sobie bowiem nowe cele, zaniedbało jednak przypisanie im na płaszczyźnie formalnej konkretnych zadań modernizacyjnych
oraz – co było nie mniej istotne – zupełnie zaniedbano kwestię środków i metod
niezbędnych dla osiągnięcia nowych celów. Wobec takiego stanu rzeczy zdolność NATO reagowania na pojawiające się zagrożenia, jak również skuteczność
w mierzeniu się z nimi zależały od dość niestałych porozumień politycznych
zawieranych pomiędzy państwami członkowskimi wokół konkretnego proble-
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mu. Tworzenie takich porozumień okazywało się niejednokrotnie bardzo trudne. Przy braku akceptowanej powszechnie przez wszystkich sojuszników, legitymizowanej formalnie wizji zagrożeń oraz bez strategicznego konsensusu dotyczącego sposobów i środków reagowania na owe zagrożenia, Sojusz skazany
był na doraźność w działaniu, opóźnienia w podejmowaniu koniecznych działań, deficyt dostępnych środków.
Dla norweskiego rządu było kwestią bezdyskusyjną, że wobec doświadczeń zdobywanych przez Sojusz Północnoatlantycki każdego dnia w Afganistanie, Szczyt NATO w Rydze powinien zostać wykorzystany dla zainicjowania
całego szeregu nowych przedsięwzięć modernizacyjnych, dzięki którym organizacja zyska możliwość skutecznego podejmowania kolejnych zamorskich misji
ekspedycyjnych w odległych zakątkach globu. W tym kontekście szczególnie
ważne było zdefiniowanie i rozpoczęcie realizacji takich programów współpracy zbrojeniowej przy pozyskiwaniu deficytowych systemów uzbrojenia, które
mogły się przyczynić do zwiększenia zdolności operacyjnych sił zbrojnych
państw NATO. Drugim palącym celem Rady Północnoatlantyckiej w Rydze
było z norweskiej perspektywy położenie podwalin pod nieuniknioną i znacznie
już opóźnioną ewolucję strategii politycznej Paktu. Oczekiwano, że w łotewskiej stolicy zapadną wiążące decyzje dotyczące trzech fundamentalnych problemów, przed którymi stał Sojusz w połowie pierwszej dekady XXI wieku1:
1) aktualizacji koncepcji strategicznej NATO, w ramach której nakreślone
zostałyby polityczne i wojskowe cele tej organizacji w najbliższych dekadach oraz możliwie precyzyjnie opisane potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego;
2) rozstrzygnięć co do przyszłości procesu rozszerzania Sojuszu Północnoatlantyckiego;
3) zdefiniowania zasad globalnego partnerstwa NATO z państwami deklarującymi gotowość pogłębionej współpracy w celu wzmacniania stabilności ładu międzynarodowego oraz przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom dla
globalnego bezpieczeństwa.
Norwegowie argumentowali, że bez ustosunkowania się do tych trzech
najbardziej palących kwestii niezmiernie trudno będzie utrzymać pozycję międzynarodową, którą NATO wypracowało po 2001 roku. W odniesieniu do pierw1

A.-G. Strøm-Erichsen: The Road to NATO’s Summit, Opening Adress by the Norwegian
Minister of Defence Anne-Grete Strøm-Erichsen, Oslo, 3 November 2006, Norwegian Institute
for Defense Studies, Tale/artikkel, Forsvarsdepartementet, Oslo, 03.11.2006, s. 1–3.

66

Grzegorz Rdzanek

szego punktu z trzech przedstawionych powyżej, chcąc krótko scharakteryzować norweską strategię transformacji NATO, można stwierdzić, że zawierała
ona następujące postulaty2:
1) określenia jasnych, akceptowanych przez państwa sojusznicze celów politycznych i wojskowych;
2) zdefiniowania w sposób precyzyjny zagrożeń dla bezpieczeństwa państw
członkowskich oraz bezpieczeństwa międzynarodowego;
3) przygotowania dogłębnej, wszechstronnej strategii polityczno-wojskowej
przeciwdziałania realnym i potencjalnym zagrożeniom;
4) uruchomienia niezbędnych mechanizmów – procedur instytucjonalnych
(także decyzyjnych) celem realizacji powyższych oczekiwań;
5) wzmocnienia i zdynamizowania procesu zwiększania potencjału operacyjnego oraz bojowego formacji wojskowych państw członkowskich tworzących kolektywne siły zbrojne Paktu.

Norweska wizja Sojuszu
Dylematem, który zaprzątał uwagę norweskich polityków i wojskowych,
było poszukiwanie sposobu utrzymania spójności NATO wobec aktywności tej
organizacji w całkowicie odmiennym, niż miało to miejsce w okresie zimnej
wojny, środowisku bezpieczeństwa. Wzrastające zaangażowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego w działania antyterrorystyczne oraz operacje wsparcia pokoju powodowało, że szybkiej erozji ulegało podstawowe spoiwo ideologiczno-polityczne wiążące od 1949 roku państwa sojusznicze, jakim była groźba agresji Związku Radzieckiego i państw Układu Warszawskiego. Przewartościowanie doktryn obronnych państw członkowskich, które dokonało się w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku, skutkowało pojawieniem się niemal kilkunastu
odmiennych, często przeciwstawnych, sposobów postrzegania zagrożeń dla
narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Wielość perspektyw
w obszarze bezpieczeństwa powodowała wielość polityk obronnych inicjowanych i realizowanych na przełomie XX i XXI wieku przez państwa NATO.
Sytuacja taka nie tylko uniemożliwiała wzmacnianie sojusznicze spójności i so2

A.-G. Strøm-Erichsen: United for a Modern Defence, Defence Minister Anne-Grete Strøm-Erichsen Adress to Oslo Military Society, Oslo, 9 January 2006, Speech/article, Ministry
of Defence, Oslo, 28.02.2006, s. 1–4.
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lidarności, lecz wręcz osłabiała je. Przyjęcie dokumentu o randze „koncepcji
strategicznej” mogło – tak wierzono w norweskiej stolicy – odwrócić ten niekorzystny trend. Konsolidacja sposobu postrzegania zagrożeń przez państwa
członkowskie w połączeniu z wypracowaniem akceptowanych sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom jawiły się jako najwłaściwsza droga do wzmocnienia spójności NATO3.
Nie może zatem dziwić, że w żywotnym norweskim interesie – zarówno
politycznym, jak i bezpieczeństwa – w opisywanym okresie leżało przyczynianie się do wzmacniania spójności politycznej oraz wojskowej Sojuszu. Siła
Sojuszu Północnoatlantyckiego opiera się do dziś na jego zdolności do podejmowania szybkich decyzji oraz inicjowania działań w możliwie krótkim czasie.
Im zatem bardziej zróżnicowane jest NATO w sferze koncepcji, doktryn, polityk obronnych, definicji zagrożeń, tym mniejsze są możliwości działania tej
organizacji. Sojusz Północnoatlantycki pozbawiony kolektywnych interesów
i tożsamości bezpieczeństwa będącej udziałem wszystkich członków mógł jedynie zmierzać w kierunku zbioru państw, niezwiązanych ze sobą w żaden
trwały sposób oraz niezdolnych do solidarnego działania w obliczu pojawiających się zagrożeń wewnętrznych bądź zewnętrznych4.
Debata nad strategicznymi celami Sojuszu Północnoatlantyckiego w wymiarze polityczno-wojskowym oraz jego rolą w światowym systemie bezpieczeństwa rozgorzała wkrótce po decyzjach NATO o udzieleniu wszechstronnego wsparcia Stanom Zjednoczonym w prowadzonej przez to państwo kampanii
antyterrorystycznej. Jak pamiętamy, jednostki państw natowskich podjęły na
przełomie 2001 i 2002 roku operacje wojskowe w kilku zakątkach globu: na
Morzu Śródziemnym, na afgańskim teatrze wojennym, a nawet w Stanach
Zjednoczonych – poprzez przekazanie zespołu sojuszniczych samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli dla ochrony amerykańskiej przestrzeni powietrznej.
W momencie, kiedy w sierpniu 2003 roku Sojusz Północnoatlantycki przejął
pełną polityczną i wojskową odpowiedzialność za kierowanie oraz realizację
misji ISAF (International Security Assistance Force) w Afganistanie, potrzeba
odpowiedzi na pytania o strategiczne cele i docelowe miejsce NATO w systemie międzynarodowymi stała się jeszcze bardziej nagląca.
3
Por. A.-G. Strøm-Erichsen: En sikkerhets- og forsvarspolitikk for en ny tid, Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen DNAK Årsmøte, 31 Mai 2006, Tale/artikkel, Forsvarsdepartementet, Oslo, 31.05.2006, s. 2–4.
4

Ibidem.
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Norwegia wobec natowskich dylematów
Prowadzone przez państwa sojusznicze w latach 2001–2004 konsultacje
i negocjacje jednoznacznie odsłoniły istniejące w obrębie NATO różnice dotyczące pożądanego kształtu (wojskowego, strukturalnego, operacyjnego) Paktu
oraz funkcji, którą ta organizacja winna pełnić w najbliższych dekadach.
W pewnym przybliżeniu i uproszczeniu można pokusić się o tezę, że wirtualne
linie podziału pomiędzy państwami sojuszniczymi opierały się na ich odmiennym spojrzeniu na dwie kwestie. Przedstawimy je w następujący sposób:
1. Istniała grupa państw, które zdecydowanie opowiadały się za stopniowym
odchodzeniem NATO od priorytetowego traktowania zadań związanych
z kolektywną obroną obszaru traktatowego na rzecz zwiększenia sojuszniczych zdolności do działań poza obszarem traktatowym; jednocześnie inne
państwa forsowały konkurencyjną koncepcję, w myśl której Pakt powinien
pozostawać przede wszystkim sojuszem zbiorowej obrony, gwarantującym
bezpieczeństwo militarne państwom członkowskim, i temu celowi winny
być podporządkowane wszelkie wysiłki modernizacyjne w obrębie organizacji.
2. Drugi spór dotyczył wyboru środków, za pomocy których Sojusz powinien
oddziaływać na otoczenie międzynarodowe. Wśród zwolenników aktywnego, globalnego zaangażowania NATO nie było bowiem zgodności, czy należy w tak dużym stopniu, jak to ma miejsce w Afganistanie, rozszerzać
w trakcie operacji stabilizacyjnych wszelkie formy działań o niemilitarnym
charakterze, głównie związane z odbudową infrastruktury państw objętych
daną operacją. Pewna część polityków i wojskowych państw NATO opowiadała się raczej za ograniczaniem sojuszniczego zaangażowania w zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego do wykorzystywania „twardych” środków wojskowych (ang. hard military power).
Próba precyzyjnego umiejscowienia Norwegii na przedstawionych powyżej liniach podziału nie jest zadaniem prostym. Wynika to w głównej mierze
z niejednoznaczności norweskiego stanowiska wobec kierunków politycznego
i wojskowego rozwoju NATO5.

5
Obszerną analizę tej polityki znajdziesz w: S. Diesen: Mot et allianseintegrert forsvar,
w: J.H. Matlary, Ø. Østerud (ed.): Mot et avnasjonalisert forsvar, Abstrakt forlag, Oslo 2005.
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Norwegia, państwo położone w newralgicznym z geopolitycznej perspektywy miejscu na mapie Starego Kontynentu (warto choćby wspomnieć o znaczeniu północnoeuropejskich szlaków morskich w bezpośrednim sąsiedztwie
Norwegii oraz zasobach surowców energetycznych zalegających w granicach
norweskich wód terytorialnych), a jednocześnie kraj, którego jedna z granic
wyznacza granicę obszaru traktatowego, pomimo zakończenia zimnej wojny
także u progu XXI wieku przywiązywała szczególne znaczenie do sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa, zapisanych w Artykułach IV i V Traktatu
Waszyngtońskiego. Z tej przyczyny wartość Sojuszu dla państwa norweskiego
zasadzała się na ocenie stopnia gotowości i zdolności udzielenia Norwegii
wsparcia wojskowego w sytuacji zagrożenia jej suwerenności bądź integralności terytorialnej6. Lecz jednocześnie, od połowy lat dziewięćdziesiątych, władze
norweskie silnie akcentowały potrzebę uzupełnienia tych właśnie traktatowych
funkcji operacyjnych NATO o możliwości planowania, organizowania i podejmowania szerokiego spektrum pozawojennych operacji wsparcia pokoju poza
obszarem traktatowym7.
Co więcej, kiedy próbujemy analizować założenia norweskiego zaangażowania w ramach takich operacji (szczególnie w odniesieniu do stosowanych
instrumentów oddziaływania), odnajdujemy zarówno silne akcentowanie nieuchronności i efektywności korzystania ze środków militarnych w toku poszczególnych operacji pozawojennych, jak i rozbudowane koncepcje tworzenia
pokoju czy budowania pokoju poprzez stosowanie komponentów wojskowych
dla zabezpieczania przeprowadzenia wyborów, tworzenia nowych organów
administracji, dostarczania niezbędnego zaopatrzenia, budowania infrastruktury8.

6
Warto w tym kontekście zapoznać się z zapisami norweskiej doktryny obronnej. Zob.
Forsvarets doktrine for landoperasjoner, Defence Staff, Oslo 2004; Forsvarets doktrine for
luftoperasjoner, Forsvarets overkommando – Headquarters Defence Command Norway, Oslo
2002; Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, Oslo: Forsvaret overkommando – Headquarters Defence Command Norway, Oslo 2002.
7

Relacje Norwegii z Sojuszem Północnoatlantyckim są każdego roku obszernie ujmowane
w dokumencie przygotowywanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii. Zob. Om samarbeidet i NATO i 2006, St. meld. Nr 28 (2006–2007), Utanriksdepartementet,
Oslo, 4 Mai 2007, s. 1 i n.; Om samarbeidet i NATO i 2007, St. meld. Nr 25 (2007–2008),
Utanriksdepartementet, Oslo, 23 Mai 2008, s. 1 i n.
8
Por. Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine 2007, The Defence Staff, Oslo,
June 2007, s. 21–30 oraz 37–39.
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Należy podkreślić szczególnie to, że norweskie doktryny zaangażowania
w pozawojenne operacje wsparcia pokoju nie negują prawa do używania przemocy zbrojnej – nie wykluczają użycia siły w sytuacjach tego wymagających.
Celem tego rodzaju operacji może być wymuszanie postanowień zawartych
w mandacie sił zaangażowanych dla utrzymania lub przywrócenia pokoju. Dla
cywilnych i wojskowych planistów oraz strategów decydujących o kształcie
norweskiej polityki obronnej jest sprawą całkiem oczywistą, że niekiedy wyłącznie przemoc zbrojna lub groźba użycia siły gwarantują wymuszenie na stronach konfliktu czy potencjalnym wrogim podmiocie respektowanie zaleceń
społeczności międzynarodowej lub odwiedzenie go od działań, które zagrażają
bezpieczeństwu międzynarodowemu. Zwłaszcza w przypadku zwalczania terroryzmu przemoc zbrojna (stosowana zarówno w sposób ofensywny, jak i defensywny) wydaje się być najskuteczniejszym środkiem odstraszania i przywracania porządku9.
Szczególnie wiele uwagi norwescy rządzący i wojskowi stratedzy poświęcali kolektywnym zobowiązaniom obronnym, które zostały zapisane w Artykule V Traktatu Waszyngtońskiego10. W przededniu Szczytu NATO w Rydze
państwo norweskie wskazywało na trzy kluczowe zadania Sojuszu w obrębie
kolektywnych sojuszniczych zobowiązań obronnych. Były nimi: utrzymywanie
wysokiego poziomu odstraszania potencjalnego agresora zewnętrznego oraz
wzmacnianie potencjału obronnego połączonych sił zbrojnych NATO przeznaczonych do wspierania działań obronnych państw członkowskich będących
przedmiotem wrogich operacji, tworzenie na obszarze państw członkowskich
warunków dla skutecznego przeciwdziałania asymetrycznym bądź terrorystycznym zagrożeniom o wewnętrznym charakterze, wreszcie – działanie na rzecz
stabilizacji i wzmacniania bezpieczeństwa najbliższego środowiska bezpieczeństwa graniczącego z obszarem traktatowym NATO11.
Przechodząc do szczegółów, można stwierdzić, że w świetle norweskich
interesów obronnych w odniesieniu do sposobów wzmacniania zdolności działań obronnych wojsk sojuszniczych w ramach obszaru odpowiedzialności trak-

9

Ibidem, s. 21–30.

10

Warto tutaj zapoznać się z zapisami Koncepcji Strategicznej Królestwa Norwegii: Styrke
og relevans strategisk konsept for Forsvaret [Strength and Relevance – a Strategic Concept for
the Norwegian Armed Forces], Royal Norwegian Ministry of Defence, Oslo 2004, s. 1 i n.
11

Zob. Om samarbeidet i NATO i 2006, s. 10–27.
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tatowej, przygotowując się do szczytu w Rydze Pakt Północnoatlantycki winien
podjąć następujące działania12:
1) doprowadzić do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej przez Siły Odpowiedzi NATO – NATO Response Forces (NRF), formacji przeznaczonej
do działań w granicach traktatowych i poza nimi;
2) dokonać wnikliwego przeglądu i analizy możliwości podejmowania działań
wsparcia – wzmocnienia na rzecz zagrożonego sojusznika przez jednostki
państw natowskich;
3) zwiększyć inwestycje w cywilną i wojskową infrastrukturę państw członkowskich, która umożliwia transport i rozwinięcie wojsk wspierających
działania obronne państwa sojuszniczego;
4) inicjować i nadzorować modernizację oraz rozbudowę systemów broni
i uzbrojenia tworzących fundamenty kolektywnych struktur obronnych
w takich płaszczyznach, jak: dowodzenie, kontrola, łączność, rozpoznanie,
wywiad, transport, obrona przestrzeni powietrznej;
5) rozpoznać możliwości zorganizowania nowych wielonarodowych związków operacyjnych.

Natowska odpowiedź na nowe potrzeby operacyjne
Świadomość konieczności przygotowania dokumentu o randze podobnej
do sojuszniczej koncepcji strategicznej była udziałem państw NATO praktycznie od roku 2004, kiedy szefowie sojuszniczych państw i rządów zgromadzili
się w Istambule, uczestnicząc w 18. z kolei szczycie tej organizacji. Na jego
zakończenie państwa członkowskie podjęły decyzję o zobowiązaniu Rady
Północnoatlantyckiej do przygotowania dokumentu nazwanego wówczas
wstępnie Comprehensive Political Guidance (CPG), który miał w założeniu
stanowić uzupełnienie obowiązujących od 1999 roku zapisów Koncepcji Strategicznej NATO. Nikt w Sojuszu nie miał bowiem wątpliwości, że od Szczytu
NATO w Waszyngtonie, w trakcie którego przyjęto rzeczoną koncepcję, nastąpiły fundamentalne, wręcz rewolucyjnie zmiany w systemie globalnego bezpieczeństwa. Po wydarzeniach 11 września 2001 roku Sojusz Północnoatlantycki

12
Zob. Om samarbeidet i NATO i 2006, s. 23–36 oraz Om samarbeidet i NATO i 2007,
s. 15–29.
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aktywnie zaangażował się w zwalczanie międzynarodowego terroryzmu, wykraczając zasięgiem swego działania daleko poza granice kolektywnej odpowiedzialności zakreślone przez Traktat Waszyngtoński. Należało zatem na kartach dokumentu o charakterze doktrynalnym opisać nowego przeciwnika oraz
wskazać sposoby jego zwalczania.
W 2006 roku państwa członkowskie NATO, głęboko skonfliktowane sporem wokół amerykańskiej interwencji w Iraku, nie były zdolne do wypracowania, uzgodnienia i przyjęcia dokumentu o fundamentalnym – strategicznym
znaczeniu dla funkcjonowania organizacji, jakim jest Koncepcja Strategiczna.
Sojusznicy byli nazbyt poróżnieni doraźnymi sporami politycznymi, aby ustalić
na zasadzie konsensusu polityczne oraz wojskowe cele Paktu na kolejnych kilka
dekad, a w szczególności precyzyjnie zdefiniować nową sojuszniczą doktrynę
wojskową, kładącą nacisk na ekspedycyjne interwencje zamorskie i operacje
prewencyjne. Wobec utrzymującego się od kilku lat w obrębie sojuszniczej
wspólnoty trwałego podziału politycznego, państwa członkowskie uznały, że
opracowywany dokument Comprehensive Political Guidance przybierze formę
kompromisową. Jego treść – zapisy miały go sytuować w połowie drogi pomiędzy Koncepcją Strategiczną a ministerialnymi wytycznymi dla planowania sił
zbrojnych Paktu – Ministerial Guidance for Force Planning.
Norweskie oczekiwania wobec dokumentu przygotowywanego przez Radę
Północnoatlantycką były zbieżne z oczekiwaniami większości sojuszników
podnoszonymi w owym czasie. Z jednej strony, w zapisach CPG widziano możliwość wzmocnienia wagi politycznych deklaracji i zobowiązań państw członkowskich, mówiących o gotowości do podejmowania niezbędnych, acz kosztownych działań modernizacyjnych w obrębie kolektywnego systemu obronnego NATO oraz determinacji w reformowaniu własnych sił zbrojnych celem
zwiększania potencjału wojskowego całego Paktu, szczególnie w kontekście
wzrastającego zaangażowania NATO na zamorskich teatrach operacyjnych.
Z drugiej natomiast strony, można zaryzykować tezę, że dla Norwegów CPG
było też instrumentem, który mógł się przyczynić do zdynamizowania i pogłębienia natowskich programów współpracy koncepcyjno-zbrojeniowej przy
wzmacnianiu zdolności operacyjnych i bojowych Sojuszu, w takich obszarach
sztuki wojskowej jak projekcja sił na duże odległości czy ochrona własnych sił
na zamorskich teatrach operacyjnych. Znaczące było przekonanie norweskich
polityków i wojskowych, że założenia i tezy zawarte w CPG przełożą się na
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nowe, wieloletnie wytyczne rozwojowe dla sił zbrojnych państw członkowskich
NATO13.
Długo oczekiwany dokument, mający dać polityczne ramy i wytyczne dla
transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, został ogłoszony przez szefów
państw i rządów 29 listopada 2006 roku. Realia, jak to dość często bywa
w przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego, zweryfikowały w znacznym stopniu nadzieje państw NATO, w tym także Norwegii, wiązane z zapisami Comprehensive Political Guidance. Co prawda jeden z akapitów dokumentu zawierał klarowną deklarację Rady Północnoatlantyckiej, iż NATO musi dysponować
odpowiednim potencjałem dla podejmowania i wykonywania szerokiego spektrum operacji wojskowych wymierzonych w nowe rodzaje militarnych i niemilitarnych zagrożeń dla globalnego systemu bezpieczeństwa (mowa o zagrożeniach asymetrycznych i terrorystycznych, państwach upadłych, zakłóceniach
w przesyle strategicznych surowców), także, a może przede wszystkim – poza
euroatlantyckim obszarem traktatowej odpowiedzialności NATO, nie podjęto
jednak w nim prawie zupełnie próby nakreślenia docelowego, optymalnego
kształtu sojuszniczych sił zbrojnych, a co było następstwem takiego podejścia –
nie wspominano ani słowem o niezbędnych kierunkach transformacji organizacyjnej, sprzętowej, operacyjnej, połączonych, kolektywnych sił NATO w najbliższych latach. Ogólniki zawarte w tekście dokumentu nie dawały nawet
w najmniejszym stopniu odpowiedzi na pytanie, osiągnięciu jakich konkretnych
celów wojskowych podporządkowany winien być aktualny proces planowania
sił sojuszniczych14.
Autorzy dokumentu wymieniali w sześciu punktach, w jakich sferach kluczowych dla funkcjonowania i potencjału NATO państwa członkowskie powinny skoncentrować swoje wysiłki modernizacyjne i transformacyjne. Były
nimi15:
1) zwiększenie zdolności do przeciwdziałania wszelkim rodzajom zagrożeń
dla ludności, terytorium i sił zbrojnych;

13

Problematyka przyszłości NATO została przedstawiona w corocznym wystąpieniu ministra
spraw zagranicznych Norwegii: J.G. Støre, Minister of Foreign Affairs: Foreign Policy Adress to
the Storting, 8 February 2006, Speech/Article, Ministry of Foreign Affairs, Oslo, 8.02.2006.
14
Comprehensive Political Guidance, Endorsed by NATO Heads of State and Government on
29 November 2006, w: Riga Summit Reader’s Guide, NATO Public Diplomacy Division, Brussels 2007, s. 17–22.
15

Ibidem, s. 18.
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2) wzmocnienie możliwości prognozowania i wczesnego rozpoznawania istniejących zagrożeń dla bezpieczeństwa państw i obszaru euroatlantyckiego,
a szczególnie zagrożeń natury terrorystycznej;
3) rozwijanie jednostek wojskowych zdolnych do podejmowania szerokiego
spektrum zadań w wymiarze narodowym, sojuszniczym i globalnym;
4) osiągnięcie możliwości szybkiego reagowania wojskowego w niedostatecznie rozpoznanych warunkach operacyjnych;
5) zapewnienie wysokiej spójności oraz efektywności istniejących mechanizmów i procedur sojuszniczego zarządzania kryzysowego;
6) organizowanie procesów planowania sił zbrojnych w sposób, który się będzie przyczyniać do tworzenia struktur obronnych zdolnych do mierzenia
się z nowymi zagrożeniami.
Jak widać, niezbędne kierunki rozwoju sojuszniczych sił zbrojnych nakreślone zostały przez autorów dokumentu w sposób dość ogólny. W tej sytuacji
uznanie ich za wiążące wytyczne dla narodowych wysiłków modernizacyjnych
w sferze wojskowości było wielce problematyczne.
Szczególnie rozczarowujące, także z perspektywy Oslo, było właśnie tak
śladowe potraktowanie przez autorów dokumentu zagadnień związanych
z potrzebami operacyjnymi NATO w najbliższych latach. Sojusznicy oczekiwali od Rady Północnoatlantyckiej możliwie jednoznacznego przekazu. Chcieli
wiedzieć, do realizacji jakiego rodzaju działań i w jakich warunkach wykorzystywać będzie ich siły zbrojne Sojusz Północnoatlantycki w najbliższych latach,
a ponadto – jakiego rodzaju zdolności i potencjałów oczekują kolektywne władze polityczne NATO od wojsk państw członkowskich16.
W tym miejscu należy podkreślić, że w trzeciej części CPG znalazła się
ogólna charakterystyka potrzeb Sojuszu w dziedzinie zdolności obronnych,
ujętych w formule Guidelines for Alliance Capability Requirements, same jednak wytyczne pozostawały zbiorem ogólnych zaleceń i propozycji, które były
dalekie od jasnych zaleceń planistycznych. Wystarczy zapoznać się z listą
„capability requirements” przedstawioną przez autorów dokumentu, aby zdać
sobie sprawę z jego dość niewielkiej użyteczności z punktu widzenia procesu
planowania sił zbrojnych, zarówno kolektywnych – natowskich, jak i narodowych komponentów wojskowych państw członkowskich wyznaczanych do
16

Zob. choćby K. Traavik: NATO after the Riga Summit – Future Challenges, Ambasador
Kim Traavik, Norway’s Ambassador to NATO, Lecture at Oslo Military Society, 22 January
2007, The Norwegian Delegation to NATO, Brussels, 2.09.2007, s. 1–4.
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uczestnictwa w tych pierwszych17. W ramach Guidelines for Alliance Capability Requirements zapisano wiele powszechnie znanych państwom członkowskim
tez i prawd dotyczących wymagań, którym powinny sprostać w kolejnej dekadzie sojusznicze siły zbrojne. Zaliczyć do nich możemy choćby18:
1) osiągnięcie zdolności do podejmowania i prowadzenia wielonarodowych,
połączonych operacji ekspedycyjnych na teatrach operacyjnych znacznie
odległych od baz macierzystych zaangażowanych jednostek, szczególnie
poprzez zwiększenie nacisku na interoperacyjność, możliwości projekcji
i rozwijania sił;
2) konieczność organizowania jednostek wojskowych odznaczających się
wysoką elastycznością (jeśli chodzi o strukturę dowódczą oraz kompozycję
sił je tworzących);
3) wymóg wysokiej gotowości bojowej jednostek planowanych do udziału
w operacjach ekspedycyjnych;
4) wzmocnienie ochrony systemów przesyłu i gromadzenia informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państw sojuszniczych;
5) maksymalizację stopnia ochrony i odporności sojuszniczych jednostek ekspedycyjnych przed atakami z wykorzystaniem środków walki niekonwencjonalnej, a szczególnie broni masowej zakłady wszelkiego rodzaju;
6) poszerzenie zdolności sojuszniczych jednostek do działań bojowych
w skrajnie niesprzyjających warunkach geograficznych i pogodowych;
7) konieczność pozyskiwania takich systemów walki, takich rodzajów broni
i uzbrojenia, które, zwiększając zdolności bojowe sił NATO, jednocześnie
przyczynią się do zmniejszenia zagrożeń dla ludności cywilnej i jej infrastruktury społecznej w miejscach, gdzie podejmowane będą sojusznicze interwencje.

Czy ewolucja w pożądanym kierunku?
Byłoby nadużyciem stwierdzenie, że Comprehensive Political Guidance
nie wniósł żadnych istotnych zmian jakościowych do systemu planowania
i rozwoju sojuszniczych sił zbrojnych. Dzięki CPG ustanowiony został bowiem
17

Comprehensive Political Guidance, s. 19–21.

18

Ibidem, s. 20–21.
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nowy mechanizm koordynowania przedsięwzięć planistycznych i rozwojowych
państw członkowskich w sferze obronności, określany jako management mechanism. Kierowany we właściwy sposób, management mechanism mógł stać
się instytucją umożliwiającą integrację poszczególnych narodowych programów
zbrojeniowych w spójne, służące interesom Sojuszu jako całości, wielonarodowe przedsięwzięcia pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia.
Zasady mechanizmu zarządzania natowskimi programami zbrojeniowymi
– Principles for a Management Mechanism – ujęte w ramach trzech punktów
w czwartej części CPG, z jednej strony powodowały wśród norweskich decydentów zarządzających obronnością pewien zawód, z drugiej strony zaś traktowane były jako krok we właściwym kierunku.
Dla Norwegii Comprehensive Political Guidance – dokument rozumiany
jako zapowiedź kierunków strategicznej ewolucji Sojuszu – miał jeszcze jedną
znaczącą wartość. Dość jasno definiował bowiem rolę NATO w światowym
systemie bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku oraz wskazywał na kluczowe zadania Sojuszu wobec państw członkowskich i środowiska międzynarodowego. Potwierdzono w nim, że kolektywna obrona obszaru traktatowego
– militarna obrona państw członkowskich pozostaje pierwszoplanowym celem
istnienia Paktu, a jednocześnie zapowiedziano, że ochrona bezpieczeństwa
państw członkowskich w najbliższych dekadach oznaczać będzie jednak przede
wszystkim działania interwencyjne bądź stabilizacyjne w bliższym i dalszym
otoczeniu bezpieczeństwa obszaru traktatowej odpowiedzialności. W jasny
sposób sformułowano zatem zapowiedź wzrastającego zaangażowania NATO
poza granicami Starego Kontynentu w obliczu pojawiających się w różnych
miejscach świata źródeł zagrożeń i destabilizacji dla bezpieczeństwa międzynarodowego, a tym samym państw członkowskich19.
Norwegia, państwo opowiadające się za wzmacnianiem zdolności NATO
do wypełniania zobowiązań związanych z kolektywną obroną obszaru traktatowego, przy jednoczesnym rozwijaniu sojuszniczego potencjału umożliwiającego wykonywanie operacji wykraczających poza Artykuł V Traktatu Waszyngtońskiego, tego rodzaju rozstrzygnięcia natury doktrynalnej, przełożone na kon-

19
J.G. Støre, Minister of Foreign Affairs: Foreign Policy Adress to the Storting,
13 February 2007, Speech/Artcicle, Ministry of Foreign Affairs, Oslo, 13.02.2007, s. 1–5.

Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO...

77

kretne zapisy umieszczone w dokumencie, uważała za przemyślany kompromis
i przejaw ewolucji NATO we właściwym kierunku20.
Pierwszym wymiernym efektem przyjęcia CPG stało się włączenie zaleceń
oraz priorytetów zwartych w tym dokumencie do mechanizmów i procedur
planowania sił NATO realizowanych na poziomie Komitetu Planowania Obrony (Defence Planning Committee) oraz Komitetu Wojskowego (Military Committee). Ten ostatni przygotował na podstawie CPG katalog zaleceń rozwojowych dla państw członkowskich (MC 550 – Military Committee’s Guidance for
the Military Implementation of the CPG).
Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy nieuniknioną potrzebą organizowania operacji ekspedycyjnych daleko poza granicami Starego Kontynentu
a koniecznością utrzymywania i doskonalenia kolektywnych zdolności NATO
do odstraszania potencjalnego agresora i odpierania agresji wymierzonej w któreś z państw członkowskich nie było zadaniem łatwym. Norwescy decydenci
mieli pełną świadomość złożoności problemu. Autorzy CPG wprowadzali zasadę 40 do 8, co oznaczało, że docelowo 40 procent formacji wojsk lądowych
państw NATO powinno być zorganizowanych, przygotowanych i wyposażonych w taki sposób, który pozwalałby im uczestniczyć w operacjach ekspedycyjnych, a dodatkowo ósma część sił zbrojnych państw członkowskich winna
brać udział w trwających interwencjach zbrojnych Sojuszu lub być w pełni gotowa do natychmiastowego wzięcia w nich udziału. Nie ulega wątpliwości, że
założenia zdefiniowane w tak ambitny sposób były dla wielu państw członkowskich niezmiernie trudne do realizacji, szczególnie bez zwiększenia nakładów
na siły zbrojne. Mogło się zatem w perspektywie czasowej okazać, a zdarzało
się to już kilkakrotnie, że konieczna będzie po kilku latach głęboka weryfikacja
wyznaczonych celów. Szczególnie wojskowi państw natowskich podchodzili do
inicjatywy zapisanej w CPG ze sporą dozą niewiary w powodzenie. Dla rządu
norweskiego nie było to jednak wystarczającym powodem, aby deprecjonować
przedstawioną koncepcję i kierunki rozwoju. Sygnał, który odczytano w Oslo,
miał być jasny i silny: NATO miało się stać w możliwie krótkim czasie wysoce
skutecznym gwarantem i stabilizatorem globalnego bezpieczeństwa.
W kontekście budowania przez NATO zdolności do prowadzenia działań
wojskowych o różnym stopniu intensywności w praktycznie każdym zakątku
globu ważnym wydarzeniem było ogłoszenie w trakcie szczytu w Rydze osiąg20

Ibidem.
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nięcia pełnej gotowości operacyjnej przez Siły Odpowiedzi NATO (NATO
Response Force – NRF), formację wojskową liczącą 25 tysięcy żołnierzy, stworzoną z komponentów przekazanych przez wszystkie trzy rodzaje sił zbrojnych:
wojska lądowe, lotnictwo oraz marynarkę wojenną. Dzięki temu arsenał kolektywnych sił NATO uzupełniono o jednostkę odznaczającą się wysokimi zdolnościami bojowymi i krótkim czasem reakcji, przygotowaną do wykonywania
praktycznie każdego rodzaju zadania o wojskowym lub niemilitarnym charakterze, zarówno w granicach obszaru traktatowego, jak i poza nim, w dowolnym
zakątku globu.

Udział Norwegii w postępującym procesie współpracy zbrojeniowej
W okresie poprzedzającym szczyt w Rydze Norwegia aktywnie zaangażowała się w uruchomienie dwóch niezmiernie ważnych wielonarodowych,
sojuszniczych programów zbrojeniowych. Zarówno z perspektywy norweskiej,
jak i globalnych zdolności operacyjnych NATO (szczególnie projekcji sojuszniczej siły w skali międzynarodowej oraz możliwości zdobywania i gromadzenia wiedzy o potencjalnych teatrach działań operacyjnych w dowolnym zakątku
globu) waga tych programów była bardzo duża. Siły zbrojne Norwegii biorą
udział w obu przedsięwzięciach.
Pierwszym z tych zbrojeniowych przedsięwzięć była inicjatywa nazwana
NATO Strategic Airlift Capability – NSAC. Jej celem stało się pozyskanie
i wspólne wykorzystywanie przez grupę państw natowskich trzech samolotów
transportu strategicznego Boeing C-17 Globemaster. Dwa pierwsze samoloty,
zakupione przez dziesięć zaangażowanych w program państw NATO (Finlandia
oraz Szwecja uczestniczą na zasadzie partnerstwa), weszły do służby do końca
września 2009 roku. Trzy zakupione Boeingi utworzą docelowo wielonarodową
strukturę wojskową o nazwie Heavy Airlift Wing (HAW). Samoloty bazują na
Węgrzech, w bazie lotniczej Papa. Personel jednostki składa się z załóg oraz
obsługi technicznej przekazanej przez wszystkie państwa zaangażowane w jej
utworzenie21.

21

Skala i charakter norweskiego zaangażowania w program zostały ujęte w: Innstilling fra
forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret, St. prp. nr 55 (2007–2008) – Innst. S. nr 317
(2007–2008), Forsvarskomiteen, Stortinget, 12.06.2008 (w posiadaniu autora).
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Drugie przedsięwzięcie zmierzało do zbudowania przez Sojusz Północnoatlantycki nowoczesnego, skutecznego systemu rozpoznawania powierzchni lądowej przy użyciu statków powietrznych wszelkiego typu, w tym także bezzałogowych (główną rolę odgrywać miały tutaj bezzałogowe platformy rozpoznawcze zdolne do długotrwałego operowania na wysokim pułapie Unmanned Aerial Vehicle UAV – Global Hawk). Otrzymało ono nazwę Alliance Ground Surveillance – AGS22.
W celu zorganizowania systemu rozpoznania AGS postanowiono powołać
do życia międzynarodowe konsorcjum badawczo-produkcyjne nazwane Transatlantic Industrial Partnership for Surveillance (TIPS), złożone z najważniejszych światowych producentów zbrojeniowych (European Aeronautic Defence
and Space Company – EADS, Galileo Avionica, General Dynamics Canada,
Northrop Grumman, Thales). Każde zainteresowane państwo członkowskie
NATO mogło się zaangażować w budowę systemu. Przewidywano, że osiągnie
on pełną gotowość operacyjną w roku 2013. Zgodnie z wstępnie przyjętymi
założeniami, AGS miał być jednym z niewielu stricte kolektywnych, natowskich instrumentów wojskowych, kluczowym komponentem zintegrowanych
struktur wojskowych Paktu, w pełni podporządkowanym połączonemu dowództwu sojuszniczemu i stałym politycznym organom władzy organizacji. 25 września 2009 roku piętnaście państw uczestniczących w programie – w tym oczywiście Norwegia – podpisało kluczowe dla jego rozwoju porozumienie – Programme Memorandum of Understanding (PMOU). W momencie jego przyjęcia
możliwe stało się powołanie do życia instytucji zarządzającej przedsięwzięciem
(NATO AGS Management Agency – NAGSMA).
Wysiłki rządu norweskiego, w połączeniu z determinacją znacznej liczby
państw członkowskich, doprowadziły ostatecznie do ogłoszenia w listopadzie
w Rydze rozpoczęcia realizacji obu wspomnianych programów. Dla Norwegii,
niewielkiego europejskiego państwa, które samodzielnie nigdy nie było zdolne
do pozyskania tak drogich systemów uzbrojenia, decyzja władz NATO oznaczała uzyskanie dostępu do niezbędnych dla organizowania działań ekspedycyjnych instrumentów wojskowych. Zwiększeniu ulegały zdolności operacyjne
wojsk norweskich, wzrastały możliwości udziału w działaniach NATO poza
22
Skala i charakter norweskiego zaangażowania w program zostały ujęte w: Innstilling fra
forsvarskomiteen om den videre moderniseringen om Forsvaret i perioden 2005–2008, St. prp.
nr 42 (2003–2004) – Innst. S. nr 234 (2003–2004), Forsvarskomiteen, Stortinget, 07.06.2004
(w posiadaniu autora).
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obszarem traktatowym. Dla państwa, które zamierzało aktywnie uczestniczyć
w ekspedycjach stabilizacyjnych Sojuszu, było to niezmiernie korzystne.
Uczestnictwo w obu kooperacyjnych przedsięwzięciach wiązało się ponadto
z wypracowywaniem efektywnych i innowacyjnych modeli – mechanizmów
wspólnego sojuszniczego budowania i użytkowania systemów wojskowych.
Norwegia zamierzała z tych doświadczeń obficie korzystać. Decydenci wojskowi i cywilni zarządzający norweską obronnością doskonale bowiem wiedzieli, że przyszła modernizacja i transformacja norweskich sił zbrojnych będzie się opierać w znacznym stopniu na współuczestnictwie w wielonarodowych programach rozwojowych.
Warto także mieć świadomość, że proces doprowadzania do osiągnięcia
pełnej gotowości operacyjnej NSAC oraz AGS, realizowany przez zaangażowane państwa NATO, przyczyniał się do kształtowania nowego rodzaju partnerstwa strategicznego pomiędzy natowskimi uczestnikami. Partnerstwa nie
tylko natury politycznej, lecz także w wymiarze ekonomicznym, technologicznym, produkcyjnym. Rząd norweski bardzo silnie akcentował właśnie ten
aspekt wspólnego stworzenia i użytkowania w ramach NATO grupy samolotów
transportowych oraz systemu rozpoznania.
Jedną z najbardziej ważkich kwestii podejmowanych przez przedstawicieli
państw sojuszniczych zgromadzonych w Rydze były działania wojskowe
NATO w Afganistanie. Do roku 2006 Sojusz Północnoatlantycki nie zdołał
wypracować spójnej polityczno-wojskowej koncepcji swojej aktywności w tym
państwie. Nasilające się trudności w działaniach stabilizacyjnych na obszarze
Afganistanu nie sprzyjały opracowaniu i przyjęciu rzeczonej strategii. Dominowały doraźne działania i nieprzemyślane decyzje.
Poszukując sposobów zwiększenia skuteczności działań wojskowych na
afgańskim teatrze wojennym, przywódcy państw sojuszniczych dostrzegli
oczywistą dla wielu wojskowych (analityków, planistów, „frontowców”) prawdę, że w tak niesprzyjających warunkach działania i przy tak wymagającym
nieprzyjacielu zwiększenie udziału sił specjalnych oraz położenie nacisku właśnie na działania specjalne mogłoby się okazać najwłaściwszym sposobem przejęcia inicjatywy operacyjnej, a przez to zmiany relatywnie niekorzystnej sytuacji wojennej.
Norweskie jednostki sił specjalnych uczestniczą w działaniach na obszarze
Afganistanu praktycznie od pierwszych dni amerykańskiej operacji Enduring
Freedom. Tym sposobem, niewielkie państwo o malejącym budżecie obronnym
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w sposób aktywny – a zarazem znaczący – może wspierać amerykańskiego
sojusznika w działaniach antyterrorystycznych. Doskonale przygotowane, bogato wyposażone, mobilne oddziały norweskich sił specjalnych okazują się być od
połowy lat dziewięćdziesiątych najwartościowszym wkładem Królestwa Norwegii w operacje pokojowe podejmowane przez Sojusz Północnoatlantycki
bądź Narody Zjednoczone23.
Paradoksalnie jednak, pomimo ogromnego potencjału tkwiącego w siłach
specjalnych i operacjach specjalnych, do listopada 2006 roku Pakt Północnoatlantycki nie stworzył w ramach zintegrowanych sojuszniczych sił zbrojnych
wielonarodowego komponentu sił specjalnych, który mógłby być przez NATO
wykorzystywany do działań w obrębie szerokiego spektrum zadań w granicach
obszaru traktatowego i poza nim. Jak sugerowali eksperci z National Defence
University w Waszyngtonie, najlepszym sposobem zorganizowania wojsk specjalnych państw członkowskich byłoby stworzenie grupy specjalnej podporządkowanej bezpośrednio dowództwu NATO, wokół której powinna powstać sieć
samodzielnych jednostek specjalnych podległych dowództwom narodowym.
Formacje tworzące taką sieć odpowiadałyby w myśl amerykańskiej koncepcji
za działania ochronne, transport, rozwinięcie „natowskiej grupy specjalnej” na
teatrze działań operacyjnych, rozpoznanie, zabezpieczenie logistyczne i bojowe,
rotację personelu. Norwescy wojskowi nie należeli do wielkich zwolenników tej
koncepcji, choć zdecydowanie opowiadali się za pogłębioną współpracą i operacyjnym współdziałaniem jednostek specjalnych państw NATO24.
Zgromadzenie szefów państw i rządów tworzących NATO było dobrą okazją do stworzenia możliwie optymalnych warunków dla współpracy sił specjalnych.
Można zaryzykować tezę, że decyzje dotyczące sił specjalnych podjęte
w trakcie szczytu w Rydze w dużym stopniu pokrywały się z norweskimi oczekiwaniami. Przywódcy państw NATO ogłosili bowiem wówczas rozpoczęcie
realizacji ambitnego programu nazwanego roboczo Special Operations Forces
Transformation Initiative (NATO STI). Jego celem było zwiększenie skali
wspólnych ćwiczeń jednostek specjalnych państw NATO, sformułowanie
23

Por. T. Robertsen: Making New Ambitions Work: The Transformation of Norwegian Special
Operations Forces, Defence and Security Studies, nr. 1/2007, Institut for forsvarsstudier [Institute
for Defence Studies], Oslo 2007, s. 25–32.
24
Zob. D. Gompert, R. Smith: Creating a NATO Special Operations Force, National Defense
University, Washington, D.C., March 2006.
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wspólnej, natowskiej doktryny działań specjalnych oraz poszukiwanie sposobów zwiększenia interoperacyjności narodowych jednostek.
Na mocy ich decyzji ustanowiono organ koordynujący współpracę w dziedzinie sił specjalnych, który nazwano NATO SOF Coordination Centre
(NSCC). Dla wsparcia działalności NSCC, naczelne dowództwo wojsk NATO
w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) zorganizowało dodatkowo komórkę doradczą nazwaną Senior Advisory Group (SAG),
w której Norwegia ma swoją reprezentację.

Podsumowanie
Przedstawione rozważania należy uznać jedynie za zarys problemu, przyczynek do analizy problematyki norweskiej polityki bezpieczeństwa. Autor ma
głęboką nadzieję, że postawione tezy będą punktem wyjścia pogłębionych badań i szerszych dyskursów naukowych.
Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że dynamiczne
trendy w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego wymuszają na współczesnych państwach potrzebę długofalowego i silnego współuczestnictwa w działaniach przekształcających organizacje międzynarodowe, których są członkami.
Współczesne państwa skazane są na porażkę w promowaniu narodowych interesów i ochronie narodowego bezpieczeństwa, jeśli zaniedbają oddziaływanie
na tworzone przez nie struktury polityczno-wojskowe. Działania Norwegii
w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego można określić jako strategię adaptacji kreatywnej. Polega ona na poszukiwaniu równowagi pomiędzy własnymi
potrzebami, koncepcjami oraz interesami w sferze bezpieczeństwa (poprzez
aktywne ich promowanie w sojuszniczym procesie decyzyjnym i przyspieszanie
realizacji korzystnych inicjatyw) a akceptacją faktu, że wewnątrz NATO funkcjonują państwa niepopierające pewnych kierunków rozwoju tej organizacji.
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NORWAY TO SELECTED ASPECTS OF NATO’S TRANSFORMATION
RELIED BEFORE AND DURING THE SUMMIT IN RIGA

Summary
The aim of this paper is to present the set of priorities of the Norwegian policy
with reference to NATO evolution before and during Alliance Summit in Riga. The
article should point out the background for Norway’s approach towards transformation
of NATO. Is it in the best interest of Norway to support and contribute to the NATO’s
development at the beginning of XXI century?
The Norwegian strategy towards NATO is an expression of national political and
military aspirations, so, the motives of the Norway to create new shape of Alliance
military cooperation must be touched upon. The fact that Norway is so firmly anchored
in NATO’s structures constitutes an important factor for state’s security policy – strategy. As a result Norwegian activity in the field of security must be seen as an element
many-sided NATO transformation.
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RADOSŁAW DELIDA

DZIAŁALNOŚĆ BOLESŁAWA HORODYŃSKIEGO
W SŁUŻBIE KONSULATU AMERYKAŃSKIEGO W WARSZAWIE
W ŚWIETLE JEGO DOŚWIADCZEŃ ZEBRANYCH
NA EMIGRACJI W USA

W niektórych opracowaniach obrazujących aktywność polskich dziewiętnastowiecznych podróżników i badaczy kultur pozaeuropejskich pojawia się
postać Bolesława Horodyńskiego. Jest w nich przedstawiany jako emigrant
polityczny, który po powstaniu styczniowym osiadł w Stanach Zjednoczonych,
wśród Indian Omaha w stanie Nebraska. Bliższe zapoznanie się z dostępnymi
źródłami powoduje jednak, że bohater niniejszej pracy jawi się raczej jako zaradny przedsiębiorca, momentami aktywny uczestnik życia społecznego kraju,
w którym przebywał, niż miłośnik i znawca zwyczajów rdzennych mieszkańców kontynentu północnoamerykańskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte
poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach podczas pobytu w Stanach
Zjednoczonych sprawiły, że po powrocie do kraju otrzymał szansę ich wykorzystania, zostając sekretarzem honorowego konsulatu USA w Warszawie,
a następnie pełniąc funkcję wicekonsula.
Bolesław Horodyński urodził się 15 kwietnia 1843 roku1 w rodzinie szlacheckiej, posiadającej majątek w Dąbrowie koło Rzeszowa2. Przed powstaniem
1
2

W. Słabczyński: Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa 1973, s. 302.

E. Kozłowski: Horodyński Józef Karol, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław
1962, s. 3–4.
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styczniowym zaangażowany był w działalność konspiracyjną w Warszawie.
Obawiając się aresztowania, wyjechał do Wiednia, skąd po dwóch latach studiów na tamtejszej politechnice udał się do Belgii, z zamiarem podjęcia nauki
na uczelni technicznej w Liège. Po wybuchu powstania dotarł do Krakowa,
gdzie zorganizował tajny skład broni i amunicji3. Po aresztowaniu przez
Austriaków, podczas przekraczania granicy z Królestwem Polskim, został osadzony w więzieniu w Wiśniczu4. Dzięki pomocy rodziny został wysłany do
Bawarii, gdzie wypuszczono go na wolność5. Nie mogąc wrócić do kraju,
w marcu 1864 roku udał się do Nowego Orleanu6. W Ameryce osiadł w miasteczku Plattsmouth leżącym w Nebrasce, a następnie w stolicy tego stanu Lincoln. Zajmował się głównie drobną i średnią przedsiębiorczością. Był także
wykładowcą na uniwersytecie w Lincoln. W 1881 roku, dzięki staraniom rodziny, mógł powrócić do kraju7.
Trzy lata po powrocie z emigracji nadarzyła się sposobność, która umożliwiła Bolesławowi Horodyńskiemu zaistnienie w życiu publicznym i towarzyskim Warszawy. W maju 1884 roku, na arenie znajdującego się przy
ul. Ordynackiej cyrku Cinisellego, występowała grupa Indian z plemienia Omaha. Występy cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem8. Wśród tłumów
3

B. Horodyński: Wspomnienia z dalekiej przeszłości, Warszawa 1925, s. 26, 42–44.

4

Ibidem, s. 2–4, 29–30.

5

Ibidem, s. 45–46.

6

B. Horodyński: Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884,
nr 79, s. 5; idem, Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884,
nr 80, s. 29. Źródłem do rekonstrukcji pobytu Bolesława Horodyńskiego w USA są jego wspomnienia wydrukowane na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Z treści przypisu zamieszczonego
przez redakcję tego czasopisma wynika, że Horodyński opisał swój pobyt w Ameryce dopiero po
powrocie do kraju, zachęcony przez słuchające jego opowiadań osoby. W gazecie opublikowano
tylko te fragmenty wspomnień, które uznano za najciekawsze, rezygnując z pozostałych, ze
względu – jak to wyjaśniono – na „zbytnią ich obszerność”, zob. B. Horodyński: Wrażenia…,
nr 79, s. 5 (przypis redakcji). Ze struktury tekstu i zastosowanych w nim oznaczeń wynika, że do
czytelników trafiły tylko rozdziały: I, VI, IX, X i XII (będący ostatnim). We Wspomnieniach
z dalekiej przeszłości Bolesław Horodyński pominął opis swojego życia na emigracji, wyjaśniając, że uczynił to na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, zob. B. Horodyński: Wspomnienia…,
s. 46.
7

B. Horodyński: Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884,
nr 87, s. 131; idem, Wspomnienia…, s. 46.
8

Po przybyciu 28 września 1883 r. do portu w Hawr Indianie udali się do Paryża, gdzie dali
pokaz tradycyjnych tańców i zaprezentowali oryginalne pieśni oraz stroje swojego szczepu. Na
podstawie umowy zawartej ze swoim impresariem, hr. Lagrange’em, następne występy odbyły
się w Berlinie, Warszawie i Moskwie, zob. R. Tomicki: Indianie w Warszawie – 1884 r., „Etnografia Polska” 1992, t. 36, z. 2, s. 83–84.
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oglądających pokazy znalazł się Bolesław Horodyński. Tak się złożyło, że
przybyła zza oceanu grupa pochodziła ze stanu, w którym mieszkał na emigracji. Znając język angielski, porozumiał się przez tłumacza z Indianami. Udana
próba nawiązania kontaktu z Indianami zwróciła na Horodyńskiego uwagę
dziennikarzy, dzięki czemu jego nazwisko zaczęło w tym czasie dość często
pojawiać się w prasie. Dał się w ten sposób poznać jako znawca spraw amerykańskich. Na łamach gazet wyjaśniał błędy pojawiające się w informacjach
związanych z Omahami9. W publikowanych artykułach starał się naświetlić
szerszy kontekst podejmowanych zagadnień10. Jego teksty odznaczały się na tle
innych, związanych z pobytem Indian w Warszawie rzeczowością i rzetelnością11. Przyznawał, że informacje o Indianach zebrał po części podczas pobytu
w USA i po części od nich samych12.
W tym czasie niektóre gazety podały błędną informację, że cały jego pobyt
w Ameryce przebiegał wśród Indian Omaha13. Do jej rozpowszechnienia przy9

Np. „Kłosy” zamieściły relację z pobytu Indian w Warszawie, której fragment brzmiał: „To
gromada Siuxów ze stanu Nebraski, porzuciwszy łowiectwo, życie swobodne w puszczach, walki
z »białymi«, przybyła do nas, aby na arenie cyrkowej razem z hecarzami i skoczkami cieszyć
żądne wrażeń oczy i uszy naszego ludku”, zob. Karol: Pokłosie, „Kłosy” 1884, nr 985, s. 315.
Horodyński na łamach „Kuriera Warszawskiego” wyjaśniał: „Na afiszach nazwano ich Omaha-Sioux’ami, omahowie jednak i sioux’y nie są jednym szczepem”, zob. B. Horodyński: Omahowie, „Kurier Warszawski” 1884, nr 134, s. 3.
10
„Ogromne obszary stepów [...] obficie obdarzone darami przyrody, wabią ku sobie tłumy
łaknących chleba i bogactw przybyszów, zwracając przy tem na siebie oczy rządu, jako na ziemię
obiecaną, gdzie może się wylać nadmiar ludności stanów Wschodnich...”, zob. B. Horodyński:
Historya pokolenia Omaha, „Wędrowiec” 1884, nr 24, s. 286.
11
Autorzy innych tekstów skupiali się raczej na tym, co widzieli, często starając się w ironiczny sposób opisać postępowanie lub wygląd Indian. Na przykład Bolesław Prus pisał:
„...mniej posiadamy szczegółów dotyczących pięknych Indianek. Zdaje się, że panie te jeżdżą na
koniu takim sposobem jak chłopaczki; jeden zaś ze sprawozdawców miał możność przekonać się,
że brakuje im bujniejszego rozwinięcia niektórych części ciała, które stanowią powab niewieścich kształtów u rasy kaukaskiej”. B. Prus: Kroniki, t. 7, Warszawa 1958, s. 120.
12
13

B. Horodyński: Omahowie, s. 3.

L. Dudrewicz: Kilka słów o czerwonoskórcach z pokolenia „Omaha” pod względem antropologicznym, „Wszechświat” 1884, t. 3, nr 23, s. 353 („Mając nieocenioną pomoc w p. Horodyńskim, który pomiędzy indyjanami w Nebraska przebył kilka lat”...). Informacja ta znalazła się
także w wielu późniejszych publikacjach podejmujących temat Polaków wyjeżdżających poza
Europę w XIX w., zob. Z. Szweykowski: Przypisy, w: B. Prus: Kroniki, t. 7, s. 441 („…podczas
pobytu swego w Ameryce nauczył się języka indiańskiego i rozmawiał w Warszawie z występującymi w cyrku Indianami”); W. Słabczyński: Polscy podróżnicy..., s. 301 („Jednym z niewielu
Polaków przebywających czas dłuższy – 16 lat – wśród Indian był warszawiak Bolesław Horodyński”); J. Babicz: Nauki Geograficzne, w: Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 4,
cz. 3, red. tomu Z. Skubała-Tokarska, Wrocław 1987, s. 152 („...podobnie jak Bolesław Horodyński, mieszkający w latach 1864–1881 wśród plemienia Omaha w Nebrasce...”); J. Jaskulski:
Polskie opisanie świata (2). Podróże i tułaczki. Gabinety osobliwości (XVII–XIX/XX w.), „Tawa-
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czyniła się zapewne wykazywana przez niego znajomość indiańskiej problematyki oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim, wtedy jeszcze
mało popularnym wśród Polaków, za pomocą którego mógł porozumieć się
z Omahami. Dobre podłoże dla rozprzestrzeniania się tego typu pogłosek stanowiła także okoliczność, że w Ameryce osiedlił się w Nebrasce – stanie, z którego pochodzili Indianie, którzy zawitali do Warszawy. Do rozwiania tych plotek mógł się przyczynić cykl artykułów Horodyńskiego, będących obszernymi
fragmentami jego wspomnień z życia w Ameryce, który pod tytułem Wrażenia
z 16-letniego pobytu w Ameryce opublikował w drugiej połowie 1884 roku
„Tygodnik Ilustrowany”. W tekstach tych, mających dostarczyć rzetelnych
informacji szerszemu gronu osób chcących poznać Stany Zjednoczone14, oprócz
jednej ogólnej uwagi, o Indianach nie umieścił już żadnych wiadomości. Bolesław Horodyński, prowadząc tego rodzaju aktywność, przy okazji zabezpieczania własnych spraw, częściej pewnie w sposób niezamierzony propagował kulturę amerykańską, przyczyniając się tym samym do promocji Stanów Zjednoczonych i ich interesów. Podobnie można określić jego działalność gospodarczą. Na odbywającej się w 1885 roku w Warszawie wystawie produktów żywnościowych zaprezentował wytwarzane w prowadzonym przez niego gospodarstwie (jak donosiły „Kłosy” zorganizowanym na wzór amerykański) w Małej
Wsi wyroby takie jak „torty wiecznotrwałe”, sosy do potraw i konserwy15.
cin” 1996, nr 2 (34), s. 9 („Tam osiedlił się wśród Indian Omaha w stanie Nebraska, żyjąc z nimi
16 lat”); A. Kuczyński: Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych
i plemiennych. Tom 2. Ameryka i Australia z Oceanią, Wrocław 1997, s. 38 („Wśród Indian
przebywał dość długo – prawdopodobnie 16 lat Bolesław Horodyński”). Niektórzy autorzy niezgodnie z prawdą pisali, że Bolesław Horodyński prowadził badania naukowe wśród Indian, zob.
W. Gąsiorowski: Ach, – te „chamy” w Ameryce!, Warszawa 1935, s. 158 („...zdarzali się uczeni,
jak naprzykład [sic!] Bolesław Horodyński, który przez lat kilkanaście przebywał śród Indian,
pogrążony w czerwonoskórych badaniach”); J. Swastek: Polish Travelers in Nineteenth Century
United States, „Polish American Studies” 1945, Vol. 2, No. 1/2, s. 40 („To the latter category
belong anthropological accounts of the Omaha Indians by Bolesław Horodyński”); J. Pertek:
Polacy na szlakach morskich świata, Gdańsk 1957, s. 525 („W tym samym roku udał się do
Ameryki młody antropolog Warszawski Bolesław Horodyński”); W. Kietlicz-Wojnacki: Polskie
osiągnięcia naukowe na obczyźnie. Od średniowiecza do II wojny światowej, Lublin 1980, s. 32
(„W latach 1865–1881 przebywał wśród Indian Omaha w stanie Nebraska w Stanach Zjednoczonych antropolog Bolesław Horodyński...”). Odmiennie natomiast przedstawił kontakty Horodyńskiego z Indianami „Kurier Warszawski”, relacjonujący na bieżąco wydarzenia związane z goszczącymi w Warszawie Omahami: „Pan H. przez lat blisko 20 bawił w Ameryce, głównie zaś jako
farmer w stanie Nebraska i należał do niejednej krwawej potyczki z plemieniem Omaha Sioux”,
zob. Dawni znajomi, „Kurier Warszawski”, nr 132 b, s. 3, cyt. za: R. Tomicki: Indianie w Warszawie..., s. 89.
14

B. Horodyński: Wrażenia…, nr 79, s. 5 (przypis redakcji).

15

Pokłosie, „Kłosy” 1885, nr 1030, s. 210.
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O „niestarzejącym się”, „wiecznotrwałym” torcie można było przeczytać w prasie warszawskiej zdającej relacje z wystawy, która pisała również, że cieszył się
on dużym zainteresowaniem16. Prowadząc działalność gospodarczą w tym zakresie, niewątpliwie chciał powtórzyć sukces, jaki odniósł w Ameryce, gdzie
prowadził ze wspólnikiem dobrze prosperującą piekarnię w Lincoln. Przy okazji
popularyzował ciekawostki podpatrzone za oceanem, wprowadzając je z różnym skutkiem na warszawski rynek. Bolesław Prus, odnosząc się bezpośrednio
do wyrobów Horodyńskiego, stwierdził, że są ważniejsze sprawy niż tego typu
nowalijki17. Nie miał już natomiast tak niepochlebnego zdania o zaprezentowanych przez niego produktach na odbywającej się w 1887 roku w Warszawie
Wystawie Higienicznej, stwierdzając, że na uwagę zasługują „kasza, mąka i sucharki Grahama p. Horodyńskiego”18. Najwyraźniej jednak jego opinii nie podzielała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka popularnego kalendarza dla gospodyń, zawierającego oprócz różnego rodzaju informacji dotyczących gospodarstwa domowego i przepisów kulinarnych, zbiór opinii na tematy związane
z działalnością zakładów zajmujących się produkcją żywności. W 1888 roku,
podsumowując swoje wrażenia z Wystawy Higienicznej napisała, że nie rozumie potrzeby wyrabiania kaszki – z dodatkiem produkowanego przez Horodyńskiego proszku z mięsa19. Rok później, również w nieprzychylnym tonie pisała,
że firma Horodyńskiego próbowała wprowadzić ów proszek z mięsa do aptek,
dowodząc, że jest on wyjątkowo pożywny i zdrowy. Jednocześnie zauważyła,
że przedsiębiorstwo pana Horodyńskiego chce swoim nowym produktem –
mączką pokarmową dla dzieci – wyprzeć z rynku znaną firmę działającą w tej
branży20. Zaproponowany przez Horodyńskiego produkt, tak skrytykowany
przez Ćwierczakiewiczową, przypominał pemikan, z którym mógł się zetknąć
w Ameryce. Było to stosowane przez Indian konserwowane mięso, powstające
w wyniku starcia suszonego mięsa na proszek i wymieszania go z tłuszczem
oraz suszonymi owocami. Bez względu na to, jaki wydźwięk miała działalność
Bolesława Horodyńskiego na rynku żywnościowym, sprawiała, że nie był on
16

Z. Szweykowski: Przypisy, w: B. Prus: Kroniki, t. 8, Warszawa 1959, s. 353.

17

Ibidem, s. 77.

18

B. Prus: Kroniki, t. 10, Warszawa 1960, s. 261.

19

Kalendarz na rok przestępny 1888. Kolęda dla gospodyń przez autorkę 365 obiadów, Warszawa, s. 39 (Część gospodarcza).
20
Kalendarz na rok 1889. Kolęda dla gospodyń przez autorkę 365 obiadów, Warszawa,
s. 14–15 (Część gospodarcza).
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anonimowym obywatelem miasta. Niewykluczone, że przyczyniła się też do
zwrócenia na niego uwagi przez Józefa Rawicza – ówczesnego honorowego
konsula Stanów Zjednoczonych w Warszawie, który również działał w tym
sektorze gospodarczym21.
Kiedy w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XIX stulecia utworzono
w Warszawie konsulat amerykański, godność pełnienia obowiązków honorowego konsula nieprzypadkowo przypadła przedstawicielowi finansjery warszawskiej. W XIX wieku warszawscy kapitaliści wyrażali swoje aspiracje polityczne i społeczne, gromadząc tytuły szlacheckie oraz godności honorowych
konsulów różnych, czasem egzotycznych państw22. W publikowanych pod
pseudonimem Baronowej XYZ w latach osiemdziesiątych XIX wieku tekstach,
komentujących warszawską rzeczywistość w tamtym czasie, dziennikarz Antoni
Zaleski dzielił konsulaty funkcjonujące w Warszawie na poważne i tytularne,
prowadzone przez miejscowych kupców i bankierów. Do drugiej grupy zaliczył
m.in. placówkę Stanów Zjednoczonych23. Powszechne mniemanie, że warszawscy konsulowie honorowi mają niewiele powinności, a przy tym zbyt ostentacyjnie obnoszą się ze swoimi tytułami, sprawiało, że krążyło o nich sporo dowcipów oraz żartów24. Zaleski twierdził: „Śmieszność większa niż honor, powaga
21
Był m.in. współwłaścicielem cukrowni w Krasińcu koło Makowa Mazowieckiego
i w Młodzieszynie koło Sochaczewa. Urodził się 15 maja 1829 r. w Warszawie. W 1857 r.
wszedł w skład Rady Przemysłowej powołanej przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych
i Duchownych. Nie wiadomo, czy uczestniczył w powstaniu styczniowym. Prawdopodobnie
krótko przebywał na zesłaniu. W Warszawie pojawił się w 1865 r., gdzie po śmierci ojca objął
kierownictwo domu bankierskiego „A. Rawicz i Ska”, mieszczącego się przy ulicy Senatorskiej
31, którego był współwłaścicielem. W 1869 r. został współzałożycielem Banku Handlowego
w Warszawie i współautorem jego statutu. Ze szwagrem Stanisławem Wołowskim zakupił
znaczną liczbę akcji tej instytucji. Był również jednym z głównych akcjonariuszy założonego
w 1870 r. Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia. Od września tego roku aż do
śmierci pełnił funkcję jednego z jego dyrektorów. W 1873 r. był sędzią handlowym. Od momentu
utworzenia w latach siedemdziesiątych XIX w. konsulatu Stanów Zjednoczonych w Warszawie
pełnił w nim do śmierci godność konsula honorowego. Józef Rawicz był także członkiem zarządów wielu instytucji społecznych i warszawskich towarzystw sportowych. Przez dłuższy czas
sprawował stanowisko prezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, był także prezesem Towarzystwa Ratowania Tonących. Bywał sędzią w różnego rodzaju zawodach sportowych. Zmarł
11 lipca 1901 r. w wyniku upadku z konia w czasie wycieczki do Wilanowa, zob. S. Konarski:
Rawicz Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław 1987, s. 663–664.
22
M. Siennicka: Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga połowa XIX i początek
XX wieku, Warszawa 1998, s. 33.
23
A. Zaleski: Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, Warszawa 1971, s. 212.
24
I. Ihnatowicz: Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971,
s. 174.
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żadna...”25, Sienkiewicz zaś pisał: „Jak to, jaż bym miał pozbawiać przyjemności konsulat zawizowania może pierwszego i ostatniego paszportu”?26. Tak
potocznie postrzegano działalność honorowych konsulatów w Warszawie, jednak osoby bardziej zorientowane zdawały sobie sprawę z ich rzeczywistej roli,
o której mogły się dowiedzieć, czytając np. zamieszczony w 1874 roku w „Niwie” artykuł Antoniego Augusta Egera, w którym autor wyjaśniał, że konsulowie „protegują, ułatwiają i rozszerzają handel tego kraju, który przedstawiają...”27.
W XIX wieku urząd konsula honorowego ukształtował się jako instytucja
zajmująca się głównie interesami kupców i przemysłowców reprezentowanego
kraju. Większa ilość placówek konsularnych sprzyjała ekspansji handlowej.
Konsulów honorowych wybierano spośród miejscowych przedsiębiorców, gdyż
tak było łatwiej, a poza tym orientowali się oni w lokalnej gospodarce28. Do
takich ludzi zaliczał się na pewno Józef Rawicz, który będąc osobą niezależną
finansowo mógł sobie pozwolić na honorowe pełnienie obowiązków przedstawiciela obcego państwa, oferując na siedzibę placówki swój dom29, jedynie
w zamian za możność używania tytułu konsula i niepewne widoki partycypowania w obrocie towarowym z USA. Ziemie polskie leżące w zaborze rosyjskim znajdowały się w zasięgu zainteresowań poselstwa amerykańskiego stacjonującego w Petersburgu30. W związku z ich marginalnym znaczeniem nie
25

A. Zaleski: Towarzystwo warszawskie..., s. 229.

26

H. Sienkiewicz: Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 2004, s. 12.

27

A.A. Eger: Dyplomacja i szkoła dyplomatyczna w Paryżu (Dokończenie), „Niwa” 1875,
t. 6, s. 635.
28

W.S. Staszewski: Rozwój historyczny instytucji konsula honorowego, „Roczniki Nauk
Prawnych” 1997, t. 7, s. 236. Uważa się, że w XIX w. nastąpił wyraźny, ale nie jednolity podział
na konsulów zawodowych (consules missi) i honorowych (consules electi), zob. P. Czubik,
M. Kowalski: Konsul honorowy. Studium prawnomiędzynarodowe, Zakamycze 1999, s. 20. We
wczesnych latach istnienia Stanów Zjednoczonych informacje zawarte w raportach konsulów
stały się podstawą regulacji prawnych dotyczących handlu zagranicznego, zob. C.S. Kennedy:
The American Consul. A History of the United States Consular Service 1776–1914, New York
1990, s. 185.
29

Zgodnie z informacjami zawartymi w różnych informatorach adresowych, siedziba konsulatu, kiedy obowiązki konsula pełnił Józef Rawicz, znajdowała się w miejscu jego zamieszkania.
Najpierw przy ulicy Senatorskiej 31, a następnie w pałacu usytuowanym przy ulicy Erywańskiej
12, obecnie Kredytowej. Powstał on w 1882 r. w wyniku przebudowy nieco starszej kamienicy.
Uległ zniszczeniu podczas powstania warszawskiego, zob. J.S. Majewski: Kredytowa 12 (dawniej
Erywańska), http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,3133480. html (27.09.2010).
30

Do 1893 r. władze amerykańskie nie nadawały swoim przedstawicielom godności ambasadora, który zgodnie z zasadami przyjętymi podczas kongresu wiedeńskiego oznaczał najwyższą
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ustanowiono w Warszawie generalnego konsulatu, a jedynie honorowy31. Placówka w Warszawie miała przede wszystkim promować amerykańskie interesy
gospodarcze, ponosząc przy tym jak najmniejsze nakłady finansowe. Ponadto
zadaniem przedstawicielstwa było zbieranie informacji o kraju, w którym się
znajdowało. Wyrazem tego rodzaju aktywności, o której dość głośno zrobiło się
w 1875 roku, było gromadzenie danych statystycznych dotyczących przemysłu32. Wiązało się ono zapewne ze zobowiązaniem konsulów przez rząd amerykański do przedstawiania dokładnych raportów o sytuacji krajów, w których
pełnili służbę, będącym wynikiem zahamowania rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych XIX wieku33. Najbardziej znanym przejawem działalności konsulatu, gdy obowiązki konsula pełnił Rawicz,
było napisanie przez niego raportu dotyczącego rozruchów antyżydowskich,
mających miejsce w Warszawie pod koniec grudnia 1881 roku34. Powstał on na
życzenie sekretarza poselstwa amerykańskiego w Petersburgu Wickhama
Hoffmana35. Datowany na 1 lutego 1882 roku dokument zawiera m.in. opinię

rangę dyplomaty. Amerykanie uważali, że tytuł ten wiąże się z dyplomacją monarchistyczną.
Chcąc podtrzymywać tradycje republikańskie, zamiast ambasadorów mianowali posłów w stopniu ministra. W 1893 r. Kongres USA upoważnił prezydenta do mianowania ambasadorów
w państwach, które przypiszą ten tytuł swoim dyplomatom, pełniącym służbę w Waszyngtonie,
zob. L. Pastusiak: Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII–XIX w.), Warszawa 1978, s. 732.
31
Pierwsze znaczące reformy dotyczące konsulatów przeprowadzono w USA w latach 1855–
1856. Między innymi podzielono wtedy placówki konsularne na kategorie oznaczone literami
„B” i „C” i uregulowano płace dla konsulów. Litera „A” zarezerwowana była dla placówek dyplomatycznych. Kolejne poważne zmiany wprowadzono dopiero w roku 1906, zob. C.S. Kennedy: The American Consul..., s. 83, 143.
32

Bolesław Prus: Kroniki, t. 1, cz. 2, Warszawa 1956, s. 243.

33

L. Pastusiak: Dyplomacja Stanów Zjednoczonych..., s. 726.

34

Pisali o tym m.in. Mateusz Mieses (zob. M. Mieses: Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny
polskie krwi niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991, s. 206) i Stanisław Szenic (zob. S. Szenic:
Cmentarz Powązkowski 1891–1918. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1983, s. 143). Związane
z zamieszkami incydenty zdarzały się jeszcze do wiosny 1882 roku, zob. A. Cała: Asymilacja
Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy. Konflikty. Stereotypy, Warszawa 1989,
s. 272. Rozruchy stanowiły część fali wystąpień antyżydowskich, jaka ogarnęła Rosję w latach
1881–1882 i miały miejsce również na prowincji Królestwa Polskiego, zob. H. Bałabuch: Zajścia
antyżydowskie w 1881 i 1882 r. na Lubelszczyźnie w ujęciu władz gubernialnych, „Biuletyn
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 3–4, s. 24.
35
W. Hoffman: Mr. Hoffman to Mr. Frelinghuysen, St. Petersburg 1882, w: Foreign Relations, 1882, s. 446. Hoffman, przesyłając raport do sekretarza stanu Fredericka Theodora Frelinghuysena, opisał Rawicza jako inteligentnego, doświadczonego człowieka, do którego ma zaufanie. Dostępny pod adresem http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn
&entity=FRUS.FRUS188283v01p1.p0518&id=FRUS.FRUS188283v01p1&isize=M&q1=warsa
w (20.09.2010).
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Rawicza, który pisząc o rozpowszechnianych w kwietniu wcześniejszego roku
w Królestwie Polskim ulotkach, nawołujących do wystąpień przeciwko Żydom,
stwierdził, że „podobne tendencje” nie miały miejsca do czasu wystąpień antyżydowskich w Rosji36. Inny raport, sporządzony przez Józefa Rawicza 6 lutego
1894 roku, skierowany był do konsula generalnego USA w Petersburgu i opisywał sytuację sanitarną Warszawy37. Do typowych spraw, którymi zajmowała
się w tym czasie placówka, należało także m.in. dostarczanie informacji warszawskim gazetom, takich jak np. sprawa poszukiwania spadkobierców zmarłego bezpotomnie w Kalifornii Polaka38, lub podejmowanie szczególnych gości
z Ameryki. Jednym z nich był dyrektor departamentu sztuki na światowej wystawie w Chicago, zorganizowanej na początku lat dziewięćdziesiątych XIX
wieku. W Warszawie pojawił się w 1891 roku, aby zachęcić polskich artystów
do udziału w tym przedsięwzięciu. Jak donosiło „Echo”, związana z celem wizyty Amerykanina narada odbyła się w konsulacie amerykańskim39.
Dynamiczny rozwój żeglugi, łączności i komunikacji w drugiej połowie
XIX wieku spowodował wzmożenie międzynarodowej wymiany handlowej
oraz zwiększenie ilości osób podróżujących do innych krajów40. Stawiało to
przed konsulatami, również honorowymi, większe wymagania. Brak wśród
personelu osób posługujących się językiem kraju, w którego przedstawicielstwie pracowały, szczególnie począwszy od końca XIX stulecia mógł poważnie
utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Były wicekonsul amerykański w Petersburgu Jeremiah Curtin41, wspominając swój pobyt w Warszawie w 1900
36
J. Rawicz: Mr. Rawicz to Mr. Wickham. A brief account of the last riots at Warsaw, 1882,
w: Foreign Relations, s. 446–447. Dostępny pod adresem http://digicoll.library.wisc.edu/cgibin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS188283v01p1.p0518&id=FRUS.FRUS1882
83v01p1&isize=M&q1=warsaw (20.09.2010).
37
J. Rawicz: To the U. S. General Consul, St. Petersburg, Warsaw 1894, w: Abstract of Sanitary Reports, vol. 9, No. 9, Washington 1894, s. 138. Dostępny pod adresem http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1991934/pdf/waosr00426-0001.pdf (19.09.2010).
38

B. Prus: Kroniki, t. 12, Warszawa 1962, s. 21–22.

39

Kronika, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1891, nr 423 (45), s. 567.

40

W.S. Staszewski: Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w obrocie międzynarodowym, „Przegląd Politologiczny” 2000, nr 3–4, s. 23.
41

Jeremiah Curtin (1838–1906) – językoznawca, etnolog i tłumacz specjalizujący się głównie
w językach słowiańskich i indiańskich. Przetłumaczył na język angielski m.in. powieści Henryka
Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej. Od 1864 do rezygnacji w 1869 r. był początkowo sekretarzem, a następnie wicekonsulem w amerykańskiej placówce w Petersburgu.
W 1883 r. otrzymał posadę w Biurze Etnologicznym Smithsonian Institution w Waszyngtonie.
Prowadził badania terenowe wśród Indian amerykańskich, w Meksyku i Gwatemali, w Irlandii,
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roku, opisał Józefa Rawicza jako człowieka z trudem wysławiającego się po
angielsku42. Podjęcie przez niego próby nauki tego języka, czy też opanowanie
go w stopniu podstawowym, wskazuje, że rozumiał, jakie znaczenie miała dla
funkcjonowania konsulatu ta umiejętność. Dlatego też pojawienie się Horodyńskiego, który język angielski, doskonalony przez wiele lat pobytu w Ameryce,
znał bardzo dobrze, sprawiło, że stał się on bardzo pożądanym kandydatem na
stanowisko sekretarza konsulatu, którym został w 1891 roku43. Dodatkowo Horodyński posiadał kwalifikacje, wynikające nie tylko z jego wiedzy na temat
lokalnej przedsiębiorczości, ale przede wszystkim znał amerykańskie sposoby
prowadzenia interesów, z którymi się zaznajomił, przebywając na emigracji. Jak
sam pisał, do Ameryki wybrał się, posiadając jedynie kilka dolarów, mając nadzieję pracą zabezpieczyć sobie byt44. Wszystko wskazuje na to, że jego plan
się powiódł, gdyż jakiś czas potem prowadził w Plattsmouth w Nebrasce zakład
produkujący krochmal, który odsprzedał, gdy założona przez niego i jego
wspólnika w Lincoln piekarnia zaczęła przynosić coraz większe zyski. Otworzył też sklep z wyrobami papierniczymi, a w wolnych chwilach dorabiał dekorując domy, retuszując fotografie i malując na zamówienie portrety45. Próbował
też nieskutecznie zająć się poważniejszymi interesami, starając się wejść
w spółkę z jedną z firm budowlanych, działających w dynamicznie rozwijającej
się stolicy stanu, oraz założyć nowe miasto46. Bolesław Horodyński, przyjmując
na siebie odpowiedzialność wiążącą się z wypełnianiem obowiązków sekretarza
konsulatu, spodziewał się zapewne, że będzie miał do czynienia nie tylko
z przedsiębiorcami, ale również z przedstawicielami amerykańskiego świata
na Hebrydach. Wiele podróżował po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Bliskim i Dalekim
Wschodzie, Turcji, Ziemi Świętej, Rosji, Kaukazie, Syberii, Chinach, Japonii i Europie. Często
bywał na ziemiach polskich. Przyjaźnił się z prezydentem Theodorem Rooseveltem, zob.
H.B. Segel: Jeremiasz Curtin – tłumacz dzieł Sienkiewicza. Z historii polsko-amerykańskich
stosunków kulturalnych, w: Literatura. Komparystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi
Krzyżanowskiemu, red. M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski, Warszawa 1968, s. 549–569.
42
J. Curtin: Memoirs of Jeremiah Curtin, Madison 1940, s. 773. Wspominając o amerykańskim konsulu w Warszawie stwierdził ponadto, że był nim „polski Żyd, głupi stary typek”, zob.
ibidem.
43

B. Horodyński: Wspomnienia…, s. 50.

44

B. Horodyński: Wrażenia…, nr 79, s. 5.

45

B. Horodyński: Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884,
nr 84, s. 86.
46

B. Horodyński: Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884,
nr 81, s. 38; idem, Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884,
nr 82, s. 54.
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kultury i nauki. Środowisku temu przyjrzał się, obejmując posadę nauczyciela
rysunku na uniwersytecie w Lincoln. Jako nauczyciel akademicki korzystał też
z zaproszeń studentów na spotkania różnych kół literackich47. Pracując na uniwersytecie, Horodyński miał również okazję poznać bliżej kulturę polityczną
ówczesnej Ameryki. Będąc wykładowcą na wyższej uczelni, zapraszany był na
oficjalne uroczystości, do których można zaliczyć inaugurację kadencji nowego
gubernatora Nebraski, jego przyjaciela Albinusa Nance’a48. Bolesław Horodyński szczycił się znajomościami ze znamienitymi osobistościami. Przyjaźnił się
z doktorem Robertem Ramseyem Livingstonem – jednym z najbardziej znanych
i szanowanych obywateli w stanie49. Znaczącym wyrazem aktywnego udziału
Horodyńskiego w życiu społecznym USA było jego zaangażowanie w pomoc
dla ofiar wielkiego pożaru, który wybuchł w Chicago w 1871 roku. Na spotkaniu, którego celem było zorganizowanie pomocy dla ofiar, został wybrany na
przewodniczącego komitetu odpowiedzialnego za zbiórkę odzieży i pościeli50.
Bolesław Horodyński, posiadając tak różnorodne i bogate doświadczenia zebrane w USA, mógł przystąpić do wypełniania obowiązków sekretarza konsulatu.
Jednym z nich było promowanie USA. Świetna okazja ku temu nadarzyła się
w 1892 roku, kiedy w Chicago, aby uczcić odkrycie Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba, zorganizowano Wystawę Światową. W 1893 roku na łamach „Wędrowca” opublikował cykl artykułów Do Chicago, pragnąc w ten sposób dostarczyć pomocnych informacji osobom zamierzającym odwiedzić tę wystawę
lub zwiedzić Stany Zjednoczone. Ukazanie się publikacji zapowiedział jego
artykuł w styczniowym „Wędrowcu”, zatytułowany Ile kosztuje podróż do Chicago?, w którym zamieścił trochę ogólnych wiadomości, wyjaśniając, że bar-

47

B. Horodyński: Wrażenia…, nr 84, s. 86.

48

Ibidem.

49

Ibidem. Robert Ramsey Livingston (1827–1888) ukończył studia medyczne na McGill University oraz College of Physicians and Surgeons w Nowym Jorku. Pod koniec lat pięćdziesiątych
XIX w. osiedlił się w Plattsmouth, gdzie założył prywatną praktykę lekarską. W 1861 r. pełnił
obowiązki redaktora miejscowej gazety. Po wybuchu wojny secesyjnej został w randze kapitana
dowódcą sformowanej w Plattsmouth kompanii piechoty. W czasie wojny secesyjnej był m.in.
komendantem placówki w St. Louis oraz komendantem całego dystryktu. Po awansowaniu na
generała brygady w 1865 r., został zdemobilizowany i powrócił do praktyki lekarskiej. Był założycielem i członkiem Nebraska State Medical Society i Omaha Medical College, w których
czynnie działał i zajmował ważne stanowiska, zob. H.A. Kelly: A cyclopedia of American medical biography. Comprising the lives of eminent deceased physicians and surgeons from 1610
to 1910, Philadelphia–London 1912, s. 103–104.
50

B. Horodyński: Wrażenia…, nr 80, s. 29–30.
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dziej szczegółowych informacji udzieli, gdy wiosną towarzystwa żeglugowe
podadzą ceny biletów51. Zgodnie z obietnicą, pod koniec lutego w tygodniku
ukazał się pierwszy z tekstów, który podawał szczegóły dotyczące przeprawy
morskiej do Ameryki52. W kolejnych artykułach obrazował detale podróży koleją z Nowego Jorku do Chicago, zachęcając do zobaczenia przy okazji Niagary,
a w drodze powrotnej zwiedzenia Waszyngtonu i Filadelfii53. Kolejne dwa teksty zawierały wiadomości na temat amerykańskich hoteli oraz dokładnie opisywały Chicago54. Ostatnia część cyklu dotyczyła wystawy zorganizowanej
w Chicago55. Większość materiałów potrzebnych do napisania artykułu Horodyński uzyskał korzystając z informacji, do których miał dostęp jako sekretarz
konsulatu. Część tekstu natomiast została zainspirowana podróżą, jaką odbył
przebywając w Ameryce. W 1876 roku udał się pociągiem na wystawę zorganizowaną w Filadelfii, z okazji stulecia istnienia Stanów Zjednoczonych56, po
drodze oglądając wodospady Niagary. Po przybyciu do Filadelfii jako jeden
z pierwszych obejrzał ekspozycję, a ostatni dzień swojego pobytu w tym mieście przeznaczył na zapoznanie się z tamtejszymi zabytkami57. W drodze powrotnej zwiedził też Waszyngton58. Artykuł Ile kosztuje podróż do Chicago?,
zawierający adnotację, że umieszczone w nim informacje rozpowszechnił wcześniej „Wędrowiec”, opublikował także pod koniec lutego 1893 roku lwowski
„Tydzień”59.
Funkcjonując w strukturach amerykańskiego konsulatu, Horodyński nie
tylko przybliżał Amerykę Polakom, ale także chciał ułatwić dostęp do informacji o ziemiach polskich osobom posługującym się językiem angielskim. Wyrazem tego typu poczynań było stworzenie i opublikowanie w 1899 roku prze-
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B. Horodyński: Ile kosztuje podróż do Chicago?, „Wędrowiec” 1893, nr 2, s. 21.

52

B. Horodyński: Do Chicago, „Wędrowiec” 1893, nr 8, s. 116–117.

53

B. Horodyński: Do Chicago, „Wędrowiec” 1893, nr 9, s. 141–143.

54

B. Horodyński: Do Chicago, „Wędrowiec” 1893, nr 10, s. 154–155; B. Horodyński:
Do Chicago, „Wędrowiec” 1893, nr 11, s. 169–171.
55

B. Horodyński: Do Chicago, „Wędrowiec” 1893, nr 12, s. 186–187.
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B. Horodyński: Wrażenia…, nr 82, s. 54.

57

B. Horodyński: Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884,
nr 83, s. 70.
58
59

Ibidem, s. 71.

Ile kosztuje podróż do Chicago?, „Tydzień” 1893, nr 9, s. 70–71 („Warszawski Wędrowiec
podaje następujące obliczenie, kosztów podróży na światową wystawę...”).
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wodnika po Warszawie i okolicach. Jego tekst napisany był po angielsku, francusku i niemiecku, jednak, jak zaznaczył w przedmowie autor, książka powstała
z myślą o podróżnikach anglojęzycznych60.
Bolesław Horodyński w swoich wspomnieniach napisał, że kiedy w 1901
roku zmarł Józef Rawicz61, jeszcze tego samego dnia powiadomił o tym ambasadę amerykańską w Petersburgu. Nadmienił także, że kilka tygodni później
dotarła do niego z Waszyngtonu oficjalna nominacja na stanowisko konsula62.
Jednak opublikowany w 1901 roku kalendarz Józefa Ungra na rok 1902 informował, że godność tę pełnił w tym czasie bratanek Józefa Rawicza, noszący to
samo nazwisko Władysław. Podawał również, podobnie jak wcześniejsze wydania, że placówka mieściła się przy ulicy Erywańskiej 12. Bolesław Horodyński figuruje w tej publikacji jako wicekonsul63. Wskazywałoby to, że Horodyński najprawdopodobniej używał w odniesieniu do siebie tytułu „konsul”, w rzeczywistości sprawując urząd wicekonsula. Zgodnie z informacją zawartą w notatce opublikowanej w „Kurierze Warszawskim” z 15 lipca 1901 roku, Horodyński otrzymał z generalnego konsulatu USA w Petersuburgu telegram, polecający mu tylko „pełnić obowiązki konsula w Warszawie do dalszego rozporządzenia”64. Kalendarz Ungra na 1903 rok również tytułował Horodyńskiego wicekonsulem, adresem konsulatu była wciąż Erywańska 12, natomiast kon-

60

B. Horodyński: The Illustrated Guide trough the City and Vicinity of Warsaw, Warsaw

1900.
61

Jego pogrzeb odbył się 15 lipca. Uczestniczyli w nim pozostali konsulowie rezydujący
w Warszawie, prezydent Warszawy Nikolaj Bibikow, oberpolicmajster warszawski Aleksandr
Lichaczew, generał lejtnant Piotr Pietrowicz Majer, reprezentant warszawskiego okręgu wojskowego generał lejtnant Komarow. W konsulacie Stanów Zjednoczonych opuszczono flagę do
połowy masztu, a Bolesław Horodyński złożył na grobie wieniec z napisem „Secretary to his
consul”, zob. Wiadomości bieżące, „Kurier Warszawski” 1901, nr 190, s. 4; Wiadomości bieżące,
„Kurier Warszawski. Dodatek poranny” 1901, nr 194, s. 2. W „The New York Times” z 14 lipca
1901 r., w dziale „Obituary Notes” ukazała się informacja: „w piątek wieczorem zmarł Józef
Rawicz, który od 1875 roku był konsulem amerykańskim w Warszawie w Rosji”. Dostępny pod
adresem http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res= 9406E0DA1E3BEE33A25757C1A
9619C946097D6CF (19.09.2010).
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B. Horodyński: Wspomnienia..., s. 50.
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Józefa Ungra kalendarz warszawski popularno-naukowy illustrowany na rok zwyczajny
1902, Warszawa 1901, s. 18. Ze względu na cykl wydawniczy oraz formę publikacji informacje
zawarte w kalendarzach i przewodnikach adresowych często bywały już nieaktualne w roku,
którego dotyczyły.
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Wiadomości bieżące, „Kurier Warszawski” 1901, nr 193, s. 3.
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sulem był Angus Campbell65. W artykule zamieszczonym 14 kwietnia 1902
roku w „The New York Times”, traktującym o rezygnacji Campbella z pełnienia obowiązków, umieszczono informację, że bezpośrednio po śmierci Józefa
Rawicza jego obowiązki przejął Władysław Rawicz66. W kalendarzu Józefa
Ungra na kolejny, 1904 rok widnieją informacje, że konsulat mieścił się na
Krakowskim Przedmieściu 5, kosulem był Clarence Rice Slocum, a wicekonsulem Hernando de Soto67.
Bolesław Horodyński związany był z konsulatem ogółem przez dwanaście
68
lat . Wspominał, że w tym czasie większość jego obowiązków polegała na
wyjaśnianiu różnego rodzaju nieporozumień z władzami rosyjskimi69. W pisanych po upływie ponad dwudziestu lat wspomnieniach przypisywał sobie większy udział w wydarzeniach, w których uczestniczył, niż był on w rzeczywistości
oraz mylił wiele szczegółów. Za najważniejszą i najciekawszą uznał sprawę
reemigranta z USA, naturalizowanego Amerykanina, który po powrocie do
domu pod Nieszawą został aresztowany za przyjęcie obcego obywatelstwa bez

65

Józefa Ungra kalendarz warszawski popularno-naukowy illustrowany na rok zwyczajny
1903, Warszawa 1902, s. 16.
66

Consular Dispute Ended. Angus Campbell Coming to America, and Will Resign His Post
at Warsaw, „The New York Times” 14 April 1902. Dostępny pod adresem http://query.
nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60E17F63B591B728DDDAD0994DC405B828CF1 D3
(22.09.2010). W tekście tym zawarta była również informacja, że Władysław Rawicz przez
nieporozumienie otrzymał exequatur, nie posiadając nominacji na stanowisko konsula. Konsul
generalny w Petersburgu, którym był W.R. Holloway, działając w porozumieniu z ambasadorem
amerykańskim (Charlemagne Towerem) w Rosji, rekomendował na nieobsadzone stanowisko
Władysława Rawicza, twierdząc, że Józef Rawicz świetnie się sprawdził w roli konsula, i że cała
rodzina cieszy się świetną opinią. Jego kandydaturze sprzeciwił się Jeremiah Curtin, który nie
miał pochlebnego zdania o Józefie Rawiczu i chciał, aby stanowisko po nim przejął Amerykanin.
W związku z powstałym zamieszaniem interweniował konsul generalny w Londynie William
M. Osborne, w wyniku czego konsulem w Warszawie został Angus Campbell.
67

Józefa Ungra kalendarz warszawski popularno-naukowy illustrowany na rok przestępny
1904, Warszawa 1903, s. 16. Warszawskie przewodniki adresowe wydane w następnych latach
informowały, że amerykański konsulat mieścił się do czasu zakończenia swojej działalności
w okresie pierwszej wojny światowej, jeszcze przez kilka lat na Krakowskim Przedmieściu 5,
krótko przy ulicy Smolnej 10 oraz w Alejach Ujazdowskich 18. Jego znaczenie wzrosło, gdyż
konsulami byli jedynie Amerykanie (m.in. Hernando de Soto, Nicolas Ifft, T. Ginau). Wiązało się
to z rozwojem gospodarczym Królestwa Polskiego, ale zapewne również z działalnością Jeremiaha Curtina, który tłumacząc na język angielski cieszące się w USA dużą popularnością powieści Henryka Sienkiewicza, przybliżył Amerykanom polską problematykę. Polacy pełnili
w konsulacie funkcje wicekonsulów i sekretarzy (m.in. Witold Fuchs, Fryderyk Siennicki, Cyryl
Średnicki).
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zgody rosyjskich władz. Horodyński w swoich wspomnieniach całą zasługę za
uwolnienie Antoniego Jabłkowskiego (nazywając go Dąbrowskim) przypisał
sobie70, gdy tymczasem była ona przedmiotem wielu zabiegów dyplomatycznych i prawnych oraz wychodzącej z konsulatu korespondencji, pod którą podpisywał się Józef Rawicz71. Inną sprawą, o której więcej napisał, była pomoc
podróżującym z Moskwy Amerykankom, którym uniemożliwiono przekroczenie granicy z powodu drobnych nieścisłości w paszportach72. Również w tym
przypadku twierdził, że odegrał decydującą rolę w usunięciu zaistniałych problemów. Andrew Dickson White, będący na początku lat dziewięćdziesiątych
XIX stulecia posłem w Rosji, napisał w swojej autobiografii, że także interweniował w tej sprawie w Petersburgu u ministra spraw wewnętrznych73. Horodyński, wspominając przeszłość, napomknął też o służbowej podróży do Kowna
w sprawie spadku po zmarłym w Teksasie Polaku74. Mimo że napisał o niej
mimochodem, wydaje się, że należała do typowych spraw, którymi rzeczywiście zajmował się osobiście.
Jeszcze w 1909 roku Bolesław Horodyński wydał nakładem własnym
książkę Przepisy kucharskie amerykańskie oraz wskazówki do przygotowania
wszelkiego rodzaju zapasów spiżarnianych, na okładce której znalazł się dopisek, że znajdujące się wewnątrz publikacji rady są „czerpane z różnych dzieł
kuchmistrzów amerykańskich i dopełnione własnem doświadczeniem, osiągniętem w Ameryce”75. Mniej więcej w tym samym czasie ukazało się także drugie
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Ibidem, s. 52–59.
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Arrest of Anton Yablkowski for becoming naturalized American citizen without permission
of the Russian government, w: Foreign Relations, 1895, s. 1096–1113. Dostępny pod adresem
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS. FRUS1895p2.
p0362&id=FRUS.FRUS1895p2&isize=XL&q1=warsaw (21.09.2010); Release of Anton Yablkowski, who was arrested for becoming an American citizen without permission of the Russian
government, w: Foreign Relations, 1896, s. 507–509. Dostępny pod adresem http://digicoll.
library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1896. p0601&id= FRUS.
FRUS1896&isize=M&q1=warsaw (21.09.2010); Release of Anton Yablkowski, w: Foreign Relations, 1897, s. 446–447. Dostępny pod adresem http://digicoll.library. wisc.edu/cgi-bin/FRUS/
FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1897. p0480&id=FRUS. FRUS1897&isize=L&q1=warsaw
(21.09.2010).
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wydanie opracowanego przez niego przewodnika po Warszawie i okolicach.
Zmarł 15 lutego 1932 roku76.
Bolesław Horodyński wykorzystywał wiedzę i umiejętności nabyte w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim, aby zapewnić utrzymanie sobie i rodzinie. Bez względu jednak na intencje, jakie mu przyświecały, efektem jego
aktywności była popularyzacja i promocja amerykańskiej kultury. Szerzej wykorzystał swoje kwalifikacje pełniąc służbę w konsulacie Stanów Zjednoczonych. Jego profesjonalizm i działania uczyniły go jedną z najbardziej kompetentnych osób w będącej obiektem żartów w drugiej połowie XIX wieku obsadzie honorowych konsulatów w Warszawie. O tym, że nie był postacią anonimową, świadczy chociażby fakt, iż „Tygodnik Ilustrowany”, zamieszczając
w 1919 roku artykuł o dziesięcioletnim kapralu Ryszardzie Goeblu, z okazji
mianowania go instruktorem walczącego na froncie wschodnim oddziału karabinów maszynowych, nie omieszkał dodać, że był on wnukiem Bolesława Horodyńskiego77.

ACTIVITIES BOLESLAW HORODYŃSKI IN SERVICE OF AMERICAN
CONSULATE IN WARSAW IN LIGHT OF HIS EXPERIENCE MEETING
ON EMIGRATION IN USA

Summary
This article aims to show the activity of Boleslaw Horodyński. Horodyński was
for 12 years associated with the U.S. consulate in Warsaw. The result of his work has
become the popularization and promotion of American culture in Warsaw in the second
half of the nineteenth century.
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Kapral Ryszard Goebel, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 19, s. 303.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 674

ACTA POLITICA NR 24

2011

PIOTR CHROBAK

SYSTEMY WYBORCZE NA ZIEMIACH POLSKICH
OD II DO III RZECZYPOSPOLITEJ∗

Uwagi wstępne
Podstawy prawne dotyczące przeprowadzania wyborów do organów
przedstawicielskich państwa określa konstytucja. Jednak ustawa zasadnicza
reguluje tylko najważniejsze kwestie, natomiast ich rozwinięcie znajduje się
w ustawach noszących nazwę ordynacji wyborczych. Przez pojęcie „prawo
wyborcze” możemy rozumieć normy prawne określające procedurę wyborczą
dotyczącą regulacji sposobu wyboru m.in. przedstawicieli do sejmu i senatu
(jest to znaczenie przedmiotowe) lub ogół norm prawnych mających za zadanie
regulację uprawnień obywateli w udziale wyłaniania składu m.in. parlamentu
pochodzącego z wyborów powszechnych oraz bezpośrednich (jest to ujęcie
podmiotowe). Z kolei system wyborczy jest to ogół zasad oraz norm prawnych
mających na celu regulację trybu przygotowania i przeprowadzenia wyborów,
wraz z ustaleniem wyniku głosowania i dokonania podziału mandatów. Wspólną cechą wszystkich wyborów jest kreowanie określonego organu, a dokładniej
jego składu osobowego1. W tym przypadku chodzi o skład sejmu i senatu.

∗
Na podstawie dysertacji doktorskiej: P. Chrobak: Preferencje wyborcze społeczeństwa
zachodniopomorskiego w III RP, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010.
1
W. Skrzydło: Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2008,
s. 113–114.
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W niniejszym artykule omówiono najważniejsze zmiany w przepisach ordynacji wyborczych do polskiego parlamentu od okresu II Rzeczypospolitej,
przez dobę Polski Ludowej, do czasu III Rzeczypospolitej. Jednocześnie okresowi III RP, ze względu na aktualność jego zagadnień, poświęcono najwięcej
uwagi. Podkreślić należy, że w III RP przepisy ordynacji wyborczej do senatu
nie ulegały zmianom, w przeciwieństwie do częstych modyfikacji zasad ordynacji wyborczej do sejmu. Jednak zanim przejdziemy do omówienia przepisów
wyborczych regulujących zasady wyborów w Polsce z okresu dwudziestolecia
międzywojennego, należy krótko przypomnieć regulacje prawne dotyczące
zasad wybierania przedstawicieli do organów rangi parlamentarnej, funkcjonujących w okresie zaborów, czyli po 1795 roku.
Zanim Polska odzyskała niepodległość, wybory do organów rangi parlamentarnej państw zaborczych na ziemiach polskich przeprowadzano na podstawie niedemokratycznego prawa wyborczego, nierespektującego zarówno zasady powszechności, bezpośredniości, jak i równości. Wprowadzenie ordynacji
wyborczych było oznaką pewnej liberalizacji systemów politycznych w państwie pruskim po 1848 roku, w cesarstwie austriackim po 1861 roku oraz w Imperium Rosyjskim po roku 1905. Cechą charakterystyczną wyborów odbywających się we wszystkich wyżej wymienionych państwach było wiele ograniczeń
w zakresie ich powszechności (z uwagi na liczne cenzusy), ograniczenia równości (gdyż obowiązywała zasada kurialności2), wieloszczeblowość (na skutek ich
pośredniości), a także stosowanie metody większościowej jako sposobu rozstrzygania o ich rezultatach zazwyczaj w okręgach jednomandatowych3.
2
„W Królestwie Polskim były kurie: a) wielkiej i średniej własności ziemskiej, b) miejska,
c) drobnej własności ziemskiej, d) robotnicza. Prawyborcy i wyborcy musieli mieć ukończone
25 lat. Nie miały praw wyborczych m.in. kobiety (jeżeli jednak posiadały nieruchomość odpowiadającą cenzusowi wyborczemu, mogły prawo do głosowania przekazać mężowi lub dorosłemu synowi), koczownicy (cyganie), policjanci, wojskowi.
W kurii wielkiej własności, reprezentowanej w Sejmie Krajowym Galicji przez 44 posłów, jeden
mandat przypadał na 47–52 wyborców, w kurii izb przemysłowo-handlowych, wybierającej
3 posłów, na każdego z nich przypadało 8700 prawyborców (38 wyborców), w kurii miast większych, gdzie wybory były bezpośrednie, na jednego posła (1890 r. było ich 31) przypadało od
1100 do 2264 wyborców, chłopi i mieszczanie małych miast jako prawyborcy wybierali jednego
wyborcę (elektora) na 500 mieszkańców. Na jednego posła w 1908 r. przypadało 8792 wyborców. Kościół i szkoły wyższe oraz organizacje naukowe wprowadzały swoich reprezentantów
bez wyborów jako wirylistów”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, s. 267–268.
3
Wojciech Sokół pisze również: „Według ordynacji rosyjskiej z 1905 r. dwunastu posłów
reprezentujących ogół ludności Królestwa Polskiego było wybieranych w jednomandatowych
okręgach wyborczych, których obszar stanowiły poszczególne gubernie oraz Warszawa i Łódź.
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II Rzeczpospolita
W okresie II RP ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego została
ogłoszona dekretem naczelnika państwa w dniu 28 listopada 1918 roku. Opierała się na zasadach powszechności, bezpośredniości, równości, tajności oraz
proporcjonalności. Czynne oraz bierne prawo wyborcze przysługiwało obywatelom polskim, którzy ukończyli 21. rok życia. Jednocześnie po raz pierwszy
kobiety uzyskały prawa wyborcze. Początkowo w skład Sejmu Ustawodawczego miało wchodzić 516 posłów, jednak ostatecznie pod koniec kadencji w 1922
roku jego skład wynosił 432 posłów. Listy miały być oznaczone numerami
i mogły być zgłaszane przez obywateli, którym udało się zebrać wymagane
50 podpisów. Wybory zaplanowano na 26 stycznia 1919 roku, na wyzwolonych
ziemiach wszystkich trzech zaborów, na których zamieszkiwała ludność polska.
Kraj miał zostać podzielony na wielomandatowe okręgi wyborcze, w których
do zdobycia było od kilku do kilkunastu mandatów. Głosy miano przeliczać
według metody d’Hondta, którą uznawano za sprzyjającą stabilizacji sytuacji
politycznej. Natomiast z terenów jeszcze niewyzwolonych postanowiono włączyć w skład sejmu tych Polaków, którzy w 1918 roku byli posłami do parlamentu niemieckiego lub austriackiego4.

Wybory były pośrednie. Prawyborcy byli podzieleni na kurie: wybierani przez każdą kurię elektorzy wybierali łącznie posła na zjeździe gubernialnym (w Warszawie i Łodzi – miejskim). Ordynacja rosyjska wzorowała się na rozwiązaniach austriackich, zgodnie z którymi, w świetle
patentu lutowego z 1861 r., prawo wyborcze do sejmów krajowych oparte było na zasadzie reprezentacji interesów. Wyborcami byli tylko obywatele posiadający określony majątek i zaliczeni
do jednej z kilku kurii wyborczych. Demokratyczne prawo wyborcze galicyjskiego Sejmu Krajowego zostało uchwalone dopiero 14 lutego 1914 r. w konsekwencji reformy prawa wyborczego
do wiedeńskiej Izby Poselskiej na mocy przepisów z 26 stycznia 1907 r., przez zniesienie kurialności. Większościowy system wyborczy, z okręgami jedno- i dwumandatowymi w tej części
ziem polskich był elementem ordynacji wyborczych do końca istnienia Austro-Węgier
(za wybranego w okręgu liczącym dwa mandaty uchodził ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów, a obok niego ten kandydat, który uzyskał więcej niż 1/4 części
głosów). Podobne rozwiązania jak w powyższych państwach znalazły zastosowanie w Prusach
i następnie w Drugiej Rzeszy”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych...,
s. 267–268. Patrz szerzej: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia ustroju i prawa
polskiego, Warszawa 2009, s. 371–482; M. Kallas: Historia ustroju Polski, Warszawa 2006,
s. 191–251; K. Grzybowski: Historia państwa i prawa Polski, t. 4, Warszawa 1982; S. Grodziski:
Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772–1848, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1971; J. Krasuski: Historia Rzeszy Niemieckiej 1871–1945, Poznań 1971.
4
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia ustroju i prawa..., s. 492–493; W. Sokół:
Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 268–269.
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Na podstawie tych samych rozwiązań zostały uchwalone przez Sejm Ustawodawczy ordynacje wyborcze do sejmu i senatu w dniu 28 lipca 1922 roku5.
Podwyższeniu uległ natomiast cenzus wieku (czynne prawo wyborcze do sejmu
przysługiwało po ukończeniu 21. roku życia, a do senatu po skończeniu 25.
roku życia, natomiast bierne prawo wyborcze do izby niższej przysługiwało po
ukończeniu 25. roku życia, a do izby wyższej po skończeniu 30. roku życia).
System proporcjonalny został zachowany dla obu izb, z tą różnicą, iż wprowadzono tzw. listę państwową. Sejm miał liczyć 444 posłów (w tym 72 z listy
państwowej), a senat 111 senatorów (w tym 18 z listy państwowej). Kadencja
obu izb miała trwać 5 lat. W myśl nowo uchwalonych ordynacji odbyły się
wybory parlamentarne zarówno w warunkach demokratycznych, jak i po zamachu majowym, kiedy to jeszcze obowiązywała Konstytucja marcowa, ale można
już było zaobserwować narastanie tendencji autorytarnych6.
Po uchwaleniu Konstytucji kwietniowej (23 kwietnia 1935 r.), w dniu
8 lipca 1935 roku zostały uchwalone nowe ordynacje do sejmu i senatu7.
W myśl nowej konstytucji wybory do sejmu oraz 2/3 składu senatu miały się
odbywać na zasadach powszechności8, tajności, równości oraz bezpośredniości.
W miejsce systemu proporcjonalnego wprowadzono system większościowy.
Skład sejmu miał wynosić 208 posłów wybieranych w 104 dwumandatowych
okręgach, natomiast senat w liczbie 64 senatorów miał być wybierany w województwach, w okręgach liczących od 2 do 6 mandatów, w wyborach dwustopniowych. Zarówno w wyborach do sejmu, jak i do senatu kandydaci byli
5
Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu. DzU nr 66, poz. 590
z 28 lipca 1922 r.; Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu. DzU nr 66,
poz. 591 z 28 lipca 1922 r.
6

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia ustroju i prawa..., s. 502–503, 513;
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 269; M. Kallas: Historia ustroju…,
s. 329–331. Patrz szerzej: Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu...;
Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu...
7

Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu. DzU nr 47, poz. 319 z 8 lipca 1935 r.; Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu. DzU nr 47,
poz. 320 z 8 lipca 1935 r.
8
Jak pisze W. Sokół: „Szczegółowe rozwiązania obu ordynacji ograniczały zasadę powszechności (przede wszystkim przez wprowadzenie nowych cenzusów wyborczych), a w odniesieniu do senatu zasady bezpośredniości zastąpiono wyborami pośrednimi. Podniesiono cenzusy
wiekowe. Czynne prawo do sejmu uzyskiwało się od 24 lat (bierne od 30), zaś do senatu od 30 lat
(bierne od 40 lat). Szczególnie drastycznemu ograniczeniu uległo czynne prawo wyborcze do
senatu, zachowane tylko przez posiadaczy odznaczeń, absolwentów uczelni i szkół, oficerów oraz
działaczy wskazanych w ordynacji organizacji samorządowych i społecznych”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 269.
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umieszczani na jednej liście, a wygrywali ci, którzy uzyskiwali największe poparcie wyborców. Zmieniły się też zasady wyłaniania list wyborczych. Zniesieniu uległy listy państwowe. Do izby niższej listy były zestawiane na specjalnym
zgromadzeniu, w którym udział brali przede wszystkim przedstawiciele lokalnych organizacji samorządowych i społecznych. Z kolei listy do izby wyższej
były układane przez elektorów w poszczególnych województwach, którzy następnie dokonywali ich wyboru. Natomiast prezydent na mocy swoich prerogatyw powoływał pozostałą 1/3 składu senatu. Ordynacje te zostały wykorzystane
w trakcie dwóch elekcji parlamentarnych w roku 1935 i 19389.

Polska Ludowa (1945–1989)
Po II wojnie światowej w okresie funkcjonowania Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej (TRJN) nowa ordynacja wyborcza została uchwalona przez
Krajową Radę Narodową (KRN) w dniu 22 września 1946 roku10. Oparto ją na
ordynacji wyborczej do sejmu z 1922 roku, co miało wzmacniać jej legitymizację. Głosowanie miało być powszechne11, równe, bezpośrednie, tajne i proporcjonalne. Prawo zgłaszania list miały grupy obywateli (100 wyborców dla list
okręgowych oraz 500 dla list państwowych). Sejm miał liczyć 444 posłów
(w tym 72 z listy państwowej) wybieranych w okręgach wielomandatowych,
z przeliczaniem głosów metodą d’Hondta. Ordynacje tę zastosowano raz, podczas przeprowadzonych pod terrorem kontrolowanym przez kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej (PPR) wyborów do Sejmu Ustawodawczego w dniu
19 stycznia 1947 roku12.
9
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia ustroju i prawa..., s. 533–535; W. Sokół:
Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 269–270; M. Kallas: Historia ustroju..., s. 329–331.
Patrz szerzej: Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu...; Ustawa z dnia
8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu...
10
Ustawa z dnia 22 września 1946 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.
DzU nr 48, poz. 274 z 22 września 1946 r.
11
Jak pisze W. Skrzydło: „Ordynacja z 1946 r. przewidywała cenzus wieku 21 lat dla prawa
czynnego oraz 25 lat dla biernego prawa wyborczego. Ordynacja przewidywała możliwość obniżenia cenzusów (na przykład za zasługi w konspiracji) oraz nadzwyczajne ograniczenia prawa
wyborczego obywateli, które miały charakter polityczny (na przykład za kolaborację), oddając
decyzje w tej sprawie organom administracji państwowej, a nie sądom”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 270.
12
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 270; M. Kallas: Historia ustroju...,
s. 338–346. Patrz szerzej: Ustawa z dnia 22 września 1946 r. – Ordynacja wyborcza...
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Nową ordynację wyborczą Sejm Ustawodawczy uchwalił 1 sierpnia 1952
roku13, po przyjęciu Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku. Opierała się ona na
konstytucyjnych zapisach powszechności, równości, bezpośredniości i tajności.
Wybory miały się odbywać w systemie większościowym, w okręgach wielomandatowych, gdzie wyborca mógł skreślić tylu kandydatów, ile było mandatów do obsadzenia (początkowo jeden poseł miał przypadać na 60 tys. mieszkańców, jednak w 1960 r. przyjęto stałą liczbę – 460 posłów). Na liście kandydatów można było umieścić tylu kandydatów, ile było mandatów do obsadzenia
w danym okręgu. Również i tę ordynację zastosowano tylko raz, w czasie wyborów do Sejmu PRL I kadencji w 1952 roku14.
Kolejna ordynacja wyborcza została uchwalona 24 października 1956 ro15
ku . W przeciwieństwie do poprzedniej pojawił się obowiązek zgłaszania
większej ilości kandydatów, niż wynosiła liczba mandatów w danym okręgu.
W tym czasie (podczas wyborów ze stycznia 1957 r.) pojawiło się też wzywanie
przez kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) z Władysławem Gomułką na czele do tzw. głosowania bez skreśleń, co w praktyce
oznaczało, iż mandaty uzyskają osoby znajdujące się na pierwszych miejscach
na liście. Ordynacja ta (ze zmianami w latach 1957, 1960 i 1963) była najdłużej
wykorzystywana, bo aż w elekcjach parlamentarnych w latach 1957, 1961,
1965, 1969 oraz 1972. Przyjęta 17 stycznia 1976 roku nowa ordynacja wyborcza16 wnosiła jedynie zapisanie w postaci normy prawa zasady głosowania na
jedną listę. Według tej ordynacji przeprowadzono wybory w roku 1976
i 198017.
13

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. DzU nr 35, poz. 246, z 1 sierpnia 1952 r.
14

W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 271. Patrz szerzej: Ustawa z dnia
1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza...
15

Ustawa z dnia 24 października 1956 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. DzU nr 47, poz. 210 z 24 października 1956 r.
16

Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych. DzU nr 2, poz. 15 z 17 stycznia 1976 r.
17

W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 272. Patrz szerzej: Ustawa z dnia
24 października 1956 r. – Ordynacja wyborcza...; Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października
1956 r. w sprawie regulaminu prac Państwowej Komisji Wyborczej. M.P. nr 87, poz. 1002
z 18 października 1956 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1956 r. w sprawie
regulaminu prac okręgowych i obwodowych komisji wyborczych. M.P. nr 87, poz. 1003
z 18 października 1956 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 20 października 1956 r. w sprawie
powołania Państwowej Komisji Wyborczej. M.P. nr 87, poz. 1004 z 20 października 1956 r.;
Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. – Ordynacja wyborcza...; Uchwała Rady Państwa z dnia
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Większe zmiany zaszły w ordynacji uchwalonej 29 maja 1985 roku18,
w czasie tzw. dekady Edwarda Gierka. Mimo iż podstawowe zasady systemu
wyborczego pozostały bez zmian19, wprowadzono listę ogólnokrajową, na której w porządku alfabetycznym zostało umieszczonych tylu kandydatów, ile
mandatów można było z niej zdobyć (15% z ogólnej liczby posłów). Ordynację
tę wykorzystano w wyborach w 1985 roku20.
Podsumowując okres wyborów parlamentarnych od II RP do powstania
III RP, W. Sokół stwierdził:
W kolejnych wyborach do sejmu w latach 1919–1989 wyborcy zatem
głosowali w swych okręgach na listy oznaczone numerami, zgłaszane
przez partie polityczne (1919, 1922, 1928, 1930, 1947), na nazwiska
kilku kandydatów umieszczonych na jednej liście (1935 i 1938) i na
nazwiska kilku kandydatów umieszczonych na jednej wspólnej liście,
zgłoszonych przez organizacje polityczne i społeczne (odpowiednio Front
Narodowy w 1952 r., Front Jedności Narodu do 1980 r., Patriotyczny

17 stycznia 1976 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej. M.P. nr 2, poz. 8
z 17 stycznia 1976 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie okręgów
wyborczych dla wyborów do Sejmu. M.P. nr 2, poz. 10 z 20 stycznia 1976 r.; Uchwała Rady
Państwa z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. nr 2, poz. 12 z 22 stycznia 1976 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r.
o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia
wojewódzkiego. DzU nr 2, poz. 16 z 17 stycznia 1976 r.
18

Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. DzU nr 26, poz. 112 z 29 maja 1985 r.
19

„Okręgi wyborcze nadal miały być jednomandatowe, a na każde miejsce miano zgłaszać
dwóch kandydatów zapisanych w innym porządku niż alfabetyczny. Brak oznaczenia konkretnego kandydata na karcie wyborczej oznaczał oddanie głosu na osobę umieszczoną na pierwszej
pozycji. Każdy z pary kandydatów reprezentował tę samą formację i opowiadał się za tym samym programem wyborczym: tak więc stworzone tu możliwości wyboru miały charakter bardzo
ograniczony, żeby nie rzec teoretyczny i wyłącznie personalny”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza
i ewolucja systemów wyborczych..., s. 272.
20
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 272. Patrz szerzej: Ustawa z dnia
29 maja 1985 r. – Ordynacja wyborcza...; Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r.
w sprawie okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby posłów wybieranych w tych okręgach. M.P. nr 14, poz. 107
z 10 czerwca 1985 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia
liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej. DzU nr 27, poz. 114 z 10 czerwca
1985 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie regulaminu Państwowej
Komisji Wyborczej. M.P. nr 14, poz. 108 z 10 czerwca 1985 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia
10 czerwca 1985 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
DzU nr 27, poz. 113 z 10 czerwca 1985 r.
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Ruch Odrodzenia Narodowego w 1985 r.) skupione wokół partii
komunistycznej21.

Zasadnicze zmiany w systemie wyborczym nastąpiły w ramach procesu transformacji ustrojowej, tzn. poprzez ustalenia przy Okrągłym Stole, a na tej podstawie w wyniku decyzji Sejmu PRL z 1989 roku.

Wybory kontraktowe
Unaocznieniem początku procesu transformacji ustrojowej były tzw. wybory kontraktowe, które pozwoliły mieszkańcom kraju (w sposób jeszcze ograniczony) zadecydować, kto będzie ich reprezentował w parlamencie. Przyjęcie
zasady politycznego pluralizmu zapoczątkowało budowę demokratycznego
państwa prawa oraz w efekcie pozbawiło PZPR władzy w państwie. Zasady
wyborcze zostały ustalone przy Okrągłym Stole (6 lutego – 4 kwietnia 1989 r.).
Konsekwencją tych decyzji były zmiany w konstytucji dokonane decyzją Sejmu
PRL z 7 kwietnia 1989 roku (m.in. reaktywowano senat, urząd prezydenta oraz
zmieniono ordynację wyborczą do sejmu i senatu)22. W dniu 13 kwietnia 1989
roku uchwałą Rady Państwa uregulowano podział mandatów oraz określono
ilość i zasięg okręgów wyborczych (108 do sejmu oraz 49 do senatu)23.
21
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 272. Patrz też M. Kallas: Historia
ustroju..., s. 346–359.
22
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. DzU nr 19, poz. 101 z 7 kwietnia 1989 r.; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Ordynacja
wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993.
DzU nr 19, poz. 102 z 7 kwietnia 1989 r.; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. DzU nr 19, poz. 103 z 7 kwietnia 1989 r.
23

Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej. M.P. nr 11, poz. 86 z 13 kwietnia 1989 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia
13 kwietnia 1989 r. w sprawie regulaminów komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. M.P. nr 11, poz. 87
z 13 kwietnia 1989 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie diet i zwrotu
kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych. M.P. nr 11, poz. 88
z 13 kwietnia 1989 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia
wzorów pieczęci komisji wyborczych. M.P. nr 11, poz. 89 z 13 kwietnia 1989 r.; Uchwała Rady
Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zaświadczeń
o wyborze stosowanych w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. M.P. nr 13,
poz. 103 z 13 kwietnia 1989 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie
ustalenia wzorów protokołów i zaświadczenia o wyborze stosowanych w wyborach do Senatu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. M.P. nr 13, poz. 104 z 13 kwietnia 1989 r.; Uchwała Rady
Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczy-
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W wyborach do sejmu obowiązywał parytet24, natomiast wybory do senatu
miały w pełni demokratyczny charakter25.

III Rzeczpospolita. Wybory parlamentarne z 1991 roku
Pierwsze w pełni demokratyczne wybory do Sejmu RP odbyły się w dniu
27 października 1991 roku. Aby je przeprowadzić, należało m.in. dokonać
zmian w ordynacji wyborczej26 (nowa ordynacja została przyjęta 28 czerwca
1991 r.27). Tadeusz Godlewski zauważa, że przygotowywana przez izbę niższą

pospolitej Ludowej. DzU nr 21, poz. 109 z 13 kwietnia 1989 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia
13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach.
DzU nr 21, poz. 111 z 13 kwietnia 1989 r.
24
W Sejmie strona rządowa miała zagwarantowane 65% mandatów, czyli 299 posłów (PZPR
– 173, ZSL – 76, SD – 27, PAX – 10, UChS – 8, PZKS – 5). 35 mandatów było wybieranych
z listy krajowej, z której startowali przedstawiciele władz mający być gwarancją kontynuowania
prac reformatorskich (ze względu na problemy związane z wyborem kandydatów z tej listy [kandydat musiał uzyskać ponad 50% głosów z danego okręgu], Rada Państwa dekretem o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu PRL (12.06) dokonała zmian umożliwiających wybór
wszystkich kandydatów z omawianej listy). Natomiast opozycja mogła wprowadzić nie więcej
niż 161 posłów, czyli 35% mandatów. Dane za: A. Czubiński: Historia Polski XX wieku, Poznań
2000, s. 327. Patrz też: Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej. DzU nr 21, poz. 110 z 13 kwietnia 1989 r.;
Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów
do Sejmu...; Dekret z dnia 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993. DzU nr 36, poz. 198
z 12 czerwca 1989 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ponownego
głosowania do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej. DzU nr 36, poz. 199
z 12 czerwca 1989 r.
25

M.P. nr 21, poz. 149 z 8 czerwca 1898 r.; M.P. nr 21, poz. 150 z 8 czerwca 1989 r.;
A. Paczkowski: Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2007, s. 387–391; K. Kozłowski: Pomorze
Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura,
Szczecin 2007, s. 654–657; A. Czubiński: Historia Polski..., s. 323–329; W. Roszkowski: Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005, s. 389–390; idem: Najnowsza
historia Polski 1980–2006, Warszawa 2007, s. 117–118; A. Dudek: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–1995, Kraków 1997, s. 26–34; A. Garlicki: Historia 1815–2004, Warszawa
2005, s. 660–663; A. Wojtaszak: Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych w województwach szczecińskim i koszalińskim w latach 1989–1999, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. K. Kozłowski, Szczecin 2000, s. 573–574; M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur:
Polski system partyjny, Warszawa 2006, s. 57–58.
26
Na temat różnych koncepcji oraz prac nad powstawaniem ordynacji wyborczej w latach
1990–1991 patrz szerzej: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 289–309.
27
Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. DzU nr 59, poz. 252 z 28 czerwca 1991 r.
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ordynacja proporcjonalna była skorelowana z ówczesnym powstawaniem ugrupowań politycznych. Ponieważ większość z nowo tworzących się partii było
ugrupowaniami małymi lub marginalnymi, korzystniejsza była dla nich ordynacja proporcjonalna bez wysokich progów wyborczych (prezydent Lech Wałęsa
opowiadał się natomiast za ordynacją większościową, sprzyjającą silnym ugrupowaniom politycznym)28. Jak pisze W. Sokół, rozwiązania przyjęte przez sejm
kontraktowy charakteryzowały się następującymi cechami:
1) wprowadzono dwa poziomy repartycji mandatów; a) poziom wielomandatowych okręgów wyborczych, gdzie dokonywano podziału
391 mandatów i b) poziom ogólnokrajowy, gdzie 69 mandatów przyznawano dodatkowo partiom, które uzyskały co najmniej 5% głosów
w skali kraju lub zdobyły mandaty w co najmniej 5 okręgach; 2) wielomandatowe okręgi wyborcze charakteryzowały się stosunkowo dużym
rozmiarem; średni rozmiar okręgu wynosił 10,3 (od 7 do 17 mandatów);
3) do przydziału mandatów w okręgach zastosowano w ramach formuły
proporcjonalnej jedną z metod kwotowych, mianowicie metodę Hare’a-Niemeyera z wariantem największych reszt29; dla dystrybucji 69 mandatów przydzielonych listom partyjnym na poziomie ogólnokrajowym
zastosowano „zmodyfikowaną” metodę Sainte-Laguë30; 4) ordynacja
z roku 1991 przewidywała możliwość zblokowania list31. Blokowanie list
polegało na tym, że głosy, jakie padły na dane listy w okręgu, liczono
28
Na podstawie dokumentów PKW; M.P. nr 41, poz. 288 z 31 października 1991 r.; T. Godlewski: Polski system polityczny. Instytucje – Procedury – Obywatele, Toruń 2006, s. 52–53;
J. Raciborski: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989
–1995, Warszawa 1997, s. 37.
29
„Metoda Hare’a-Niemeyera polega na ustaleniu ilorazu wyborczego przez pomnożenie
liczby mandatów przez liczbę głosów uzyskanych przez daną partię, a następnie podzieleniu tak
uzyskanej wielkości przez łączną liczbę oddanych w okręgu głosów. Wynik przybiera postać
liczby całkowitej (mniejszej od liczby mandatów okręgu) oraz jakiejś wartości po przecinku
(np. 3,48 lub 2,39). Pierwsza liczba oznacza liczbę na pewno zdobytych mandatów (w tym wypadku 3 i 2). Dodatkowe preferencje (zgodnie z założeniami metody największych reszt) uzyskują partie, które mają największą wartość po przecinku (w tym wypadku ta, której iloraz wynosi
3,48). Jest to metoda sprzyjająca stosunkowo wysokiej proporcjonalności wyborów i tym samym
korzystna dla ugrupowań o niższym poziomie poparcia wyborczego”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza
i ewolucja systemów wyborczych..., s. 277.
30
„Metoda ta, stosunkowo korzystna dla partii mniejszych, polegała na tym, że sumy głosów
oddane na listy, które uzyskały co najmniej 5% poparcia w skali kraju lub zdobyły mandaty w co
najmniej 5 okręgach, dzielono kolejno przez 1,4; 3; 5; 7 itd., aż do uzyskania tylu największych
dzielników, ile wynosiła liczba przyznawanych w ten sposób mandatów (a więc 69)”. Cyt. za:
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 277.
31

„Pełnomocnicy zainteresowanych komitetów wyborczych mogli zgłosić przed okręgową
komisją wyborczą (nie później jak na 38 dni przed wyborami) pisemne oświadczenie w tej sprawie”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 277.
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razem, tak jakby stanowiły jedną listę. Następnie, jeśli listy zblokowane
uzyskały mandaty, dzielono je między poszczególne listy w sposób, jaki
wskazały komitety wyborcze w ich wspólnym oświadczeniu. Blokowanie
list, w przeciwieństwie do koalicji wyborczych, dotyczyło tylko poszczególnych okręgów wyborczych, nie zaś terytorium całego kraju. Miało
więc znaczenie bardziej taktyczne niż strategiczne i sprzyjało głównie
porozumieniom ogólnopolskich partii z komitetami o znaczeniu lokalnym; 5) prawo do zgłoszenia ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów
przyznano komitetom wyborczym, które zdołały zebrać po 5 tys. podpisów poparcia wyborców w pięciu okręgach wyborczych; 6) biorąc pod
uwagę uprawnienia wyborców, ordynacja z 1991 roku wprowadziła system preferencyjny (chociaż w najprostszej postaci); przyznano wyborcy
uprawnienie do oddania jednego głosu i zaznaczenia na wybranej przez
niego liście partyjnej nazwiska kandydata, którego preferuje. Oznacza to,
że głosowanie odbywało się na listy partyjne otwarte32.

Aby uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce podczas wyborów prezydenckich
w 1990 roku, w których wysokie miejsce zajął Stanisław Tymiński, posiadający
polskie obywatelstwo, ale mieszkający poza krajem, zastosowano m.in. wymogi
pięcioletniego domicylu33. Wprowadzenie systemu proporcjonalnego z przeliczeniem głosów na mandaty na podstawie metody Hare’a-Niemeyera oraz zastosowanie 3% progu wyborczego (który w praktyce okazał się zbyt niski)
spowodowało, że spora liczba ugrupowań uzyskała swoją reprezentację w sej-

32

„Według Dietera Nohlena jest to system listy półotwartej. Rozwiązanie takie umożliwia
jednoczesne wyrażenie poparcia dla programu politycznego i konkretnej osoby. Teoretycznie
powinno zmusić to partie polityczne do przemyślanej polityki nominacyjnej, np. do umieszczania
nazwisk kandydatów najpopularniejszych na listach partyjnych w okręgach wielomandatowych,
natomiast niepopularnych na liście ogólnokrajowej”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 287.
33

„Zgodnie z ordynacją z 1991 r. kandydaci na posłów powinni spełniać wymogi 5-letniego
domicylu i biernego prawa wyborczego od 21 lat. Kandydatów zgłaszały komitety wyborcze,
tworzone przez grupy obywateli, partie i ich koalicje, organizacje polityczne i społeczne. Rejestracja okręgowej listy kandydatów była uwarunkowana pozyskaniem przez komitet wyborczy co
najmniej 5 tys. podpisów wyborców z danego okręgu. Jeśli łączna liczba wyborców, popierających listy okręgowe, przekraczała 50 tys. bądź komitet zarejestrował takie listy w co najmniej
5 okręgach, to mógł być zwolniony ze wstępnego warunku pozyskiwania wsparcia wyborców
przy rejestracji kolejnych list okręgowych. Mniejszym i słabszym partiom bądź ugrupowaniom
sprzyjały także znaczne rozmiary wielomandatowych okręgów, tworzonych z województw bądź
wskutek ich podziału lub łączenia. Wśród ogółem 37 okręgów 7–17-mandatowych było 20 okręgów 10–13-mandatowych, 13 okręgów 7–9-mandatowych i 4 okręgi 14–17-mandatowe. Szczególne i trwałe udogodnienia stwarzała ta i kolejne ordynacje komitetom wyborczym mniejszości
narodowych”. Cyt. za: T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 53.
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mie, w wyniku czego nastąpiło duże rozdrobnienie polskiej sceny parlamentarnej34.
W odniesieniu do wyborów do Senatu RP należy zaznaczyć, że są powszechne, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Obowiązuje
w nich system większościowy. Jest to większość względna, gdyż mandat uzyskuje ten pretendent, który zdobędzie największą liczbę ważnie oddanych głosów, w danym okręgu wyborczym. Do wyborów z 1997 roku Polska była podzielona na 49 okręgów wyborczych (zasięg okręgów pokrywał się z obszarami
poszczególnych województw), w których wybierano od dwóch do trzech senatorów. Natomiast od wyborów z roku 2001 (po reformie administracyjnej rządu
Jerzego Buzka z 1999 r.) kraj został podzielony na 40 okręgów wyborczych,
w których do zdobycia jest od dwóch do czterech mandatów35.

Przyspieszone wybory parlamentarne z 1993 roku
Ponieważ przepisy ordynacji wyborczej spowodowały zbyt duże rozdrobnienie sceny politycznej, co odbiło się również negatywnie na prowadzeniu
reform w państwie, 28 maja 1993 roku (na dzień przed skróceniem kadencji
parlamentu) Sejm RP przyjął zmienioną36 ordynację wyborczą37. Poprzez zastosowanie zmienionej zasady proporcjonalności chciano uporządkować scenę
polityczną38. Jak pisze T. Godlewski, ordynację wyborczą w systemie demokra34
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 261; J. Raciborski: Polskie wybory..., s. 37; A. Czubiński: Historia Polski..., s. 360; A. Wojtaszak: Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych..., s. 576. Patrz szerzej: M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur: Polski
system..., s. 63–67.
35
Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007, s. 1211; Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 58, poz. 246 z 1991 r.; Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. –
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
DzU nr 171, poz. 1056 z 2007 r.
36

Na temat procesu tworzenia nowego systemu wyborczego patrz szerzej: W. Sokół: Geneza
i ewolucja systemów wyborczych..., s. 309–323.
37

Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
DzU nr 45, poz. 205 z 28 maja 1993 r.
38

Zdaniem W. Sokoła, „Rezultatem było podjęcie na nowo kwestii reformy wyborczej i włączenie do zamierzeń legislacyjnych sejmu koncepcji systemu wyborczego, który kosztem deformacji czy nawet dyskryminacji woli wyborców przyczyniłby się do realizacji innych funkcji,
a zwłaszcza skuteczności rządzenia”. Cyt. za: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 316.
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tycznym ocenia się nie poprzez jej wpływ na minimalizowanie deformacji zasady przedstawicielstwa (których i tak się nie da uniknąć), ale na podstawie jej
oddziaływania na stabilizację oraz funkcjonalność demokratycznego systemu
politycznego39. Jednocześnie w przeciwieństwie do poprzednich przepisów
ordynacji wyborczej nowo wprowadzone zmiany powodowały, iż tworzące się
komitety wyborcze w celu zwiększenia swoich szans na zwycięstwo musiały
zabiegać o jak najszersze poparcie w swoim bloku politycznym (np. prawicowym lub lewicowym)40.
Jak zauważa W. Sokół w odniesieniu do poprzedniej ordynacji wyborczej,
rozwiązania wyborcze z roku 1993 dokonały m.in. następujących modyfikacji:
nastąpiło zwiększenie liczby okręgów wyborczych (z 37 do 52); zmniejszeniu natomiast uległ ich rozmiar; średni rozmiar okręgu wynosił 7,4;
rozpiętość liczby mandatów w okręgach wyborczych wahała się od 3
do 17; 2) zmianie uległa metoda transformacji głosów na mandaty;
w miejsce metody Hare’a-Niemeyera przyjęto jedną z metod największych liczb, mianowicie metodę d’Hondta, uprzywilejowującą silniejsze
partie kosztem słabszych; 3) wprowadzono progi ustawowe wyznaczające granicę poparcia niezbędną do wejścia do parlamentu; ordynacja
przewidziała trzy rodzaje progów ustawowych: 5% dla partii, 8% dla
koalicji oraz 7% dla ugrupowań, które mogły uczestniczyć w podziale
mandatów z list ogólnopolskich; 4) ordynacja z roku 1993 zniosła możliwość blokowania list41.

Zwolennikami nowej ordynacji były: Unia Demokratyczna (UD), Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) oraz Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
(ZChN), natomiast do grona przeciwników należały mniejsze ugrupowania,
szczególnie Unia Pracy (UP)42.

39

T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 56.

40

W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 279–280; J. Raciborski: Polskie
wybory..., s. 44–45; A. Paczkowski: Pół wieku dziejów..., s. 413; A. Czubiński: Historia Polski...,
s. 373; A. Wojtaszak: Wokół wyborów parlamentarnych i samorządowych..., s. 579; D. Sieklucki:
Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym, Kraków 2006, s. 25.
41
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 279. Na temat zmian w ordynacji
patrz też: T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 56–57; J. Raciborski: Polskie wybory...,
s. 44–45; D. Sieklucki: Lewica w wyborach parlamentarnych 2001–2005 a przekształcenia systemu wyborczego, w: Oblicza polskiego systemu..., s. 36; M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur:
Polski system..., s. 67–70.
42

J. Raciborski: Polskie wybory..., s. 45; D. Sieklucki: Partie lewicy i centrolewicy..., s. 25.
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Wybory parlamentarne z 1997 roku
Po upływie pełnej kadencji nowe wybory parlamentarne odbyły się
21 września 1997 roku. Mimo podejmowania próby zmiany ordynacji przez
niektóre środowiska polityczne43 wybory zostały przeprowadzone na podstawie
tej samej ordynacji wyborczej, co wybory w 1993 roku44.

Wybory parlamentarne z 2001 roku
Dopiero wybory parlamentarne w 2001 roku były przeprowadzone na podstawie nowej ordynacji wyborczej (uchwalonej 12 kwietnia 2001 r.) oraz
z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego kraju45. Zdaniem
A. Sokoła, do najważniejszych zmian w zakresie systemu wyborczego można
zaliczyć:
wprowadzenie jednego poziomu repartycji mandatów; w konsekwencji
zniesienia listy krajowej dystrybucja wszystkich (460) mandatów
odbywała się w okręgach wyborczych; 2) nastąpiło zmniejszenie liczby
i zwiększenie przeciętnego rozmiaru okręgów wyborczych. Zamiast
dotychczasowych 52 ustanowiono 41 okręgów, co spowodowało, że
przeciętny rozmiar okręgu wzrósł do 11,22 mandatów. W największym
okręgu (warszawskim) wybierano 19 posłów, natomiast w najmniejszym
(elbląskim) – 7; 3) nastąpiły zmiany w ramach formuły wyborczej;
w miejsce przyjętej w 1993 r. metody d’Hondta zastosowano korzystniejszą dla mniejszych ugrupowań zmodyfikowaną metodę Sainte-Laguë46.

Cytowany badacz zauważa, że zmiana metody przeliczania głosów – według jej
twórców – miała ograniczyć liczbę mandatów dla najsilniejszego ugrupowania
43

Na temat prób zmian ordynacji wyborczej patrz szerzej: D. Sieklucki: Lewica w wyborach
parlamentarnych 2001–2005..., s. 36; W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych...,
s. 323–329; M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur: Polski system..., s. 70–73.
44
Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP. DzU nr 45, poz. 205
z 20 maja 1993 r.
45
Na temat procesu tworzenia systemu wyborczego w roku 2001 patrz szerzej: W. Sokół:
Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 330–351.
46
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 280. Patrz też M. Migalski,
W. Wojtasik, M. Mazur: Polski system..., s. 73.

Systemy wyborcze na ziemiach polskich...

115

oraz przyczynić się do większej reprezentatywności systemu wyborczego47.
Jednocześnie utrzymanie dotychczasowych progów wyborczych miało zagwarantować, że nowy skład parlamentu nie zostanie nadmiernie rozdrobniony, jak
to miało miejsce w 1991 roku. Natomiast zniesienie listy krajowej miało służyć
ograniczeniu wpływów kierownictw poszczególnych ugrupowań na skład partyjnej reprezentacji w izbie niższej. Okazało się jednak, że w trakcie ustalania
list wyborczych doszło do umocnienia się wpływów central krajowych poszczególnych partii co do składu personalnego oraz pozycji zajmowanej przez
poszczególnych kandydatów48. Jak stwierdza A. Garlicki:
Kontrowersje wywołała zmiana metody przeliczania głosów na mandaty.
Dotychczas obowiązywała metoda d’Hondta, korzystna dla dużych partii.
Aby osłabić wpływy SLD w przyszłym sejmie, przyjęto w ordynacji
metodę Sainte-Laguë, korzystniejszą dla małych i średnich partii oraz
podzielono kraj na większe niż dotychczas okręgi. Te zabiegi kosztowały
SLD ok. 40 mandatów, co przekreśliło szansę na powołanie rządu
SLD-UP i wymusiło koalicję z PSL49.

W tej sytuacji wydaje się zrozumiałe, że niespełna rok po wyborach z inicjatywy SLD została przywrócona metoda d’Hondta w miejsce zmodyfikowanej
metody Sainte-Laguë. Zgodnie z nowymi przepisami odbyły się wybory do
parlamentu w roku 2005 oraz przyspieszone wybory w 2007 roku50.
Zmiany dotyczyły również zasad finansowania partii politycznych. Zarówno ustawa o partiach politycznych z roku 1997, jak i ordynacja wyborcza
z roku 1997 i 2001 miały na celu zwiększenie jawności oraz przejrzystości finansowania kampanii wyborczych. Dość szczegółowa reglamentacja prawna
47
Jak pisze T. Godlewski: „Według symulacji, zastosowanej przez Stanisława Gebethnera,
zmiana metody przeliczania głosów na mandaty z d’Hondta na Sainte-Laguë spowodowała „stratę” 28 mandatów przez koalicję SLD-UP. Zyskały pozostałe partie i ugrupowania: LPR – 8 mandatów, PiS i Samoobrona po 6, PSL – 5, PO – 3. To przesunięcie pozbawiło lewicową koalicję
komfortowej sytuacji samodzielnego rządzenia”. Cyt. za: T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 63. Patrz też D. Sieklucki: Lewica w wyborach parlamentarnych 2001–2005..., s. 38–41.
48
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 280–281; T. Godlewski: Polski
system polityczny..., s. 63; J. Kuciński: Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia..., s. 103;
D. Sieklucki: Lewica w wyborach parlamentarnych 2001–2005..., s. 37–41.
49

A. Garlicki: Historia..., s. 696. Patrz też M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur: Polski system..., s. 73–76; D. Sieklucki: Lewica w wyborach parlamentarnych 2001–2005..., s. 37–41.
50

W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 281; M. Migalski, W. Wojtasik,
M. Mazur: Polski system..., s. 76; D. Sieklucki: Lewica w wyborach parlamentarnych 2001–
2005..., s. 41–46.
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miała usprawnić monitoring kampanii oraz kontrolę źródeł finansowania i wydatków związanych z wyborami51.

Ordynacje wyborcze do sejmu w latach 1989–2007
Okres transformacji ustrojowej, a następnie konsolidacji demokracji
w Polsce charakteryzował się dużą niestabilnością rozwiązań mających regulować zasady przeprowadzania wyborów parlamentarnych. Na siedem elekcji
parlamentarnych, przypadających na lata 1989–2007, w roku 1993 oraz 1997,
a także 2005 i 2007 przeprowadzono je na podstawie tych samych ordynacji
wyborczych. Niemniej należy zaznaczyć, że ordynacje wyborcze z roku 1993
i 1997 różniły się od tych z lat 2005 i 2007. Również mimo że wybory w 2005
roku odbywały się na podstawie ordynacji wyborczej z roku 2001, w 2002 roku
nastąpiła zmiana metody przeliczania głosów z Sainte-Laguë na metodę
d’Hondta52. Zestawienie systemów wyborczych z lat 1989–2007 przedstawia
tabela 1.
Tabela 1
Zestawienie systemów wyborczych do sejmu w latach 1989–2007 w Polsce
Rok
wyborów

Typ systemu
wyborczego

Ilość okręgów
wyborczych

Formuła
wyborcza

Klauzula ustawowa
(progi wyborcze)

1

2

3

4

5

1989

Większościowy

108 okręgów

Brak

1991

Proporcjonalny

37 okręgów oraz
1 ogólnopolski
okręg wyborczy

Większość
bezwzględna
Metoda Hare’a-Niemeyera/
zmodyfikowana
metoda Sainte-Laguë

1993

Proporcjonalny

52 okręgi oraz
1 ogólnopolski
okręg wyborczy

5% poparcia
(lub zdobycie mandatów w co najmniej
pięciu okręgach jako
warunek uzyskania
mandatów z listy
ogólnokrajowej)
Metoda d’Hondta Dla partii politycznych
5%, dla koalicji 8%,
dla listy ogólnokrajowej 7%

51
Patrz szerzej: T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 61–62; M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur: Polski system..., s. 73–74.
52
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 261; M. Migalski, W. Wojtasik,
M. Mazur: Polski system..., s. 56–79; T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 52–67.
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1

2

3

1997

Proporcjonalny

52 okręgi oraz
1 ogólnopolski
okręg wyborczy

2001

Proporcjonalny

41 okręgów

2005

Proporcjonalny

41 okręgów

2007

Proporcjonalny

41 okręgów

4

5

Metoda d’Hondta Dla partii politycznych
5 %, dla koalicji 8%,
dla listy ogólnokrajowej 7%
Zmodyfikowana Dla partii politycznych
5%, dla koalicji 8%
metoda Sainte-Laguë
Metoda d’Hondta Dla partii politycznych
5%, dla koalicji 8%
Metoda d’Hondta Dla partii politycznych
5%, dla koalicji 8%

Źródło: lata 1989–2005 na podstawie: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, s. 262;
rok 2007 na podstawie obliczeń własnych.

Trzeba także zaznaczyć, że reformy ordynacji wyborczych zachodziły przy
gwałtownych sporach, spowodowanych odmiennymi interesami, jakimi kierowały się silniejsze oraz słabsze partie polityczne. Częste zmienianie się przepisów nie było czynnikiem stabilizującym strategie wyborcze poszczególnych
ugrupowań politycznych i zachowań wyborców53.
Ordynacje wyborcze obowiązujące w latach 1989–2007 charakteryzowały
się również tym, iż w omawianym okresie konstytucja uległa aż trzem zmianom. Dwie pierwsze ordynacje, obowiązujące w wyborach z lat 1989 i 1991
przeprowadzanych w czasie transformacji ustrojowej, były uchwalane w okresie
obowiązywania znowelizowanej konstytucji z 1952 roku. Następnie ustawa
regulująca przepisy wyborcze w 1993 oraz 1997 roku była przyjmowana w czasie, gdy najwyższym aktem prawnym były przepisy tzw. Małej Konstytucji
(uchwalonej 17 października 1992 r.). Natomiast wybory z lat 2001, 2005 oraz
2007 odbywały się w myśl ordynacji wyborczej przyjętej 12 kwietnia 2001
roku przez Sejm RP, w okresie obowiązywania Konstytucji z 2 kwietnia 1997
roku. Należy zauważyć, że mimo pewnych modyfikacji pozycji ustrojowej najważniejszych organów państwa (jak zauważa W. Sokół: „m.in. zmieniła się
pozycja ustrojowa prezydenta i parlamentu w okresie obowiązywania powyższych regulacji ustrojowych. W pierwszym okresie (1989–1997) wzmocniona
była pozycja prezydenta (m.in. weto prezydenckie mogło być uchylane więk53

J. Kuciński: Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia..., s. 63–75; W. Sokół: Geneza
i ewolucja systemów wyborczych..., s. 262; T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 52–67;
M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur: Polski system..., s. 56–79.
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szością kwalifikowaną 2/3 w sejmie, później większością 3/5). Również do
czasu przyjęcia Małej Konstytucji propozycje senatu mogły być przez sejm
odrzucone większością kwalifikowaną, natomiast od 1992 roku większością
bezwzględną”54), w czasie uchwalania poszczególnych ordynacji wyborczych,
system polityczny opierał się na parlamentarno-gabinetowej formie sprawowania rządów55. Podstawy prawne wyborów parlamentarnych odbywających się
w latach 1989–2007 zawarto w tabeli 2.
Tabela 2
Podstawy prawne wyborów parlamentarnych z lat 1989–2007
Rok
wyborów
1989
1991
1993
1997
2001
2005
2007

Podstawa prawna
Konstytucja z 22 lipca 1952 roku
Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji na lata 1989–1993 (DzU nr 19, poz. 102)
Konstytucja z 22 lipca 1952 roku
Ustawa z 28 czerwca 1991 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 59, poz. 252)
Mała Konstytucja z 17 października 1992 roku
Ustawa z 28 maja 1993 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (DzU nr 45, poz. 205)
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
Ustawa z 28 maja 1993 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (DzU nr 45, poz. 205)
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
Ustawa z 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 46, poz. 398)
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
Ustawa z 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 46, poz. 398)
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
Ustawa z 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 46, poz. 398)

Źródło: lata 1989–2005 na podstawie: W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 263; rok 2007 na podstawie obliczeń własnych.

54

W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 263. Patrz szerzej: M. Kallas: Historia ustroju..., s. 359–380; R. Mojak: Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w okresie przekształceń
ustrojowych, Lublin 1995, s. 320–373.
55
W. Sokół: Geneza i ewolucja systemów wyborczych..., s. 263; M. Migalski, W. Wojtasik,
M. Mazur: Polski system..., s. 56–79; T. Godlewski: Polski system polityczny..., s. 52–67.
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ELECTORAL SYSTEM ON THE POLISH LANDS
FROM THE 2ND TO THE 3RD REPUBLIC OF POLAND

Summary
This article presents the most important changes within the rules of the electoral
law to the Polish Parliament since the 2nd Republic of Poland, throughout the People’s
Republic of Poland up to the 3rd Republic of Poland. At the same time, the period of the
3rd Republic of Poland, thanks to its topicality it was given the widest coverage. It has
to be emphasised that during the 3rd Republic of Poland the electoral law to the Senate,
unlike the electoral laws to the Seym, has not undergone any changes. Before the electoral law regulating the elections within the interwar period were described, the regulations referring to the rules of choosing the representatives to the Parliament existing
during the partitions (so after 1795) were briefly mentioned within the introduction.
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MODEL PRZYWÓDZTWA PSEUDOCHARYZMATYCZNEGO
W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 2007 ROKU

1. Wstęp
Rozważania na temat teatralizacji polityki niechybnie prowadzą do wytyczenia granicy pomiędzy polityką a aktorstwem. Współczesny problem, przed
którym stoją badacze życia politycznego, to odpowiedź na pytanie: co jest jeszcze aktorstwem, a co rzeczywistym posłannictwem i działaniem dla dobra ogółu, według określonej hierarchii wartości oraz idei? Już starożytni sofiści akcentowali sztukę retoryki w wystąpieniach publicznych, a zatem polityka rozumiana jako działalność publiczna od dawna zawiera w sobie ten immanentny pierwiastek gry aktorskiej. Aby jednak nie popaść w pułapki semantyczne, warto
mieć na względzie, że zarówno jedna jak i druga forma nie może w pełni zdominować przestrzeni publicznej. W pracy badacza pożądane jest więc odgraniczenie i zachowanie umiaru pomiędzy grą maski, pozorów a sztuką polityki.
Temat wpływu mediów na funkcjonowanie sceny politycznej podejmuje
wielu autorów, którzy sygnalizują pewną deformację zasad demokracji, m.in.
Tadeusz Bodio, diagnozujący reguły rządzące polityką jako: „mutacja makiawelizmu ubranego w demokratyczne szaty [...] w którym liczy się ilość zdobytych głosów, siła poparcia, zaś racje elektoratu są na ogół traktowane instrumentalnie”1.
1

T. Bodio: Polityka jako sztuka bycia wybranym, „Studia Politologiczne” 2002, nr 6, s. 48.
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Podobne uwagi formułuje Anna Skrzypek, która stwierdza: „animatorzy
życia politycznego bez trudu zauważyli, że to właśnie teatr jest najprostszym
i najsprawniejszym środkiem komunikacji, przenoszącym człowieka w inną
rzeczywistość, która może przedstawiać lepszą wizję świata. [...] to, co widać
jest jedynie grą pozorów, iluzją rzeczonego sprawiedliwszego, szczęśliwszego,
ładniejszego bytu”2. Można powiedzieć, że dyskusje w mediach są swoistą analogią do spektaklu, w którym politycy odgrywają role według z góry przyjętego
scenariusza. Dlatego tak często odnosi się wrażenie, iż relacjonowane przez
media wydarzenia mają swoją fabułę. Treść informacji, która nierzadko bywa
udramatyzowana – na skutek doraźnych interesów partyjnych – przybiera formę
komiczną i dyskredytującą samego autora, i podobnie jak w sztuce okazuje się,
że dramat graniczy z komedią.
Polityka, a wraz z nią partie polityczne pozbawione zostały programu
i ideologii. Poza tym w systemie demokracji medialnej głosów nie zdobywa się
racjonalną argumentacją czy treścią, lecz formą, według zasady, że „partie polityczne muszą kierować się na tzw. potencjalnego wyborcę, adaptować strategie
ponadgrupowe”3. Dlatego wykorzystuje się każdą formę i sposób komunikacji,
aby była ona maksymalnie skuteczna.
Kwintesencją obecnego życia politycznego są zatem kłótnie i spory, a im
są one efektowniejsze, tym większe jest zainteresowanie mediów4. Reklamy
polityczne, hasła, programy wyborcze oraz obietnice i przyrzeczenia świadczą
również o tym, że politycy traktują swych odbiorców infantylnie i z pogardą,
według diagnozy sformułowanej ponad sto lat temu: „tłum umie myśleć wyłącznie obrazami i jest bardzo wrażliwy na obrazowe przedstawianie danego
faktu lub rzeczy”5. Stąd wypowiadane komunikaty bardziej przypominają hasła
wyborcze niż zdania, które mają przybliżyć argumenty i stanowiska spierających się stron.

2

A. Skrzypek: Kampania polityczna jako spektakl wyborczy, w: Scena polityczna i media:
miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, red. E. Pietrzyk-Zieniewicz, Warszawa 2004, s. 76.
3

J. Sielski: Przyczyny i cechy wyróżniające polski system partyjny, w: Demokracja w Polsce
po 2005 roku, red. D. Konarska, Toruń 2008, s. 23.
4

M. Borowicz: Analiza negatywnej reklamy wyborczej na przykładzie kampanii PO przeciwko PiS w 2007 r., „Annales UMCS Sectio K: Politologia”, t. XVI, 2010, s. 227–229; M. Kanabaj:
Ewolucja metod i narzędzi kampanii negatywnej w latach 2005–2007 na wybranych przykładach,
„Athenaeum” 2008, nr 19, s. 112–113.
5

G. Le Bon: Psychologia tłumu, wyd. 3, Warszawa 1986, s. 29.
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Zamiarem autora jest skłonienie czytelnika do zastanowienia, czy we
współczesnej polityce istnieje przywództwo polityczne. Jakie ono jest? Czy jest
to przywództwo charyzmatyczne, tak jak by tego chcieli politycy, czy jedynie
przypomina ono wzór charyzmy? Innymi słowy: ile jest we współczesnej polityce kuglarstwa, a ile rzeczywistej polityki?
Część badaczy życia publicznego w Polsce zwraca uwagę na fakt, że partie
polityczne mają często charakter nieprogramowy, a ich fundamentem
i czynnikiem spajającym są liderzy oraz krótkotrwałe emocje, integrujące wokół
siebie środowiska polityczne6. Pozycja lidera jest także gwarantem integralności
ugrupowania politycznego zarówno w sensie ideologicznym i programowym,
jak i – co równie ważne – organizacyjnym. Trudno sobie wyobrazić nie tylko
PO i PiS bez przywódców – założycieli, ale też rywalizację polityczną bez ich
udziału. W październiku 2007 roku miliony wyborców oddawały swój głos
właśnie ze względu na osobę szefa partii. Jak się okazuje, największą wartością
i fundamentem ugrupowania jest jej lider.
Opracowanie dotyczy dwóch przywódców partyjnych: Donalda Tuska
i Jarosława Kaczyńskiego. Rywalizacja pomiędzy nimi w głównej mierze zdominowała kampanię wyborczą w 2007 roku, nadając po raz pierwszy w historii
tak silny wydźwięk personalny wyborom parlamentarnym.

2. Charyzma
Charyzma jest zjawiskiem niezwykle trudnym do uchwycenia, a tym samym w badaniu. Przypisywanie tej cechy określonym osobom często wywołuje
wiele emocji i kontrowersji. Kierowanie się ogólnymi wrażeniami i osobistymi
odczuciami w klasyfikacji postaci może być zatem mylne. Jednak trudno także
wykorzystać do opisu postaci przywódcy z góry określony szablon i na jego
podstawie dokonać analizy. Dlatego wymagana jest od badacza niezwykła
ostrożność w podejściu do analizowanego zjawiska.
Poruszając temat charyzmy w kontekście kampanii wyborczej 2007 roku,
naturalne wydaje się skupienie na działalności liderów politycznych w sferze
publicznej. Zanim jednak to nastąpi, warto zauważyć pewien paradoks, doty6

P. Żukiewicz: Emocjonalny wymiar przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Analiza wystąpień premiera na konwencjach wyborczych w 2007 roku, „Przegląd Politologiczny” 2009 nr 1,
s. 26–28.
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czący charyzmy. Otóż cecha ta przejawia się najczęściej w specyficznej sytuacji: kryzysu lub pewnego przełomu, zawsze jednak w konfrontacji z zastanym
reżimem. Okazuje się, że nieprzyjazna rzeczywistość jest po części sprzymierzeńcem przywódcy, pozwala mu zabłysnąć na tle szarej i wrogiej rzeczywistości.
W minionym systemie każda czynność w wymiarze publicznym wymykająca się kontroli władzy nabierała cech konfrontacji z systemem (często nawet
wbrew intencjom pomysłodawcy). W przypadku przywódców Solidarności
nieprzyjazna rzeczywistość PRL potęgowała wrażenie charyzmy. Drobnym
i prozaicznym gestom lub działaniom przypisywano rangę symboliczną.
„Z czasem ta zawyżona ocena roli osób wyeksponowanych przenoszona jest na
ocenę ich osobowości – intelektu i motywacji. Z czasem to legenda kreuje
człowieka”7. Afiszowanie swej odmienności politycznej w warunkach PRL
było zatem dość łatwe, pomijając jednak nieuniknione konsekwencje. Prawdziwym wyzwaniem dla dzisiejszych przywódców jest natomiast zaakcentowanie
własnej odmienności w demokratycznej rzeczywistości, gdzie pluralizm poglądów i postaw jest powszechny.
Dlatego warto zapytać, na ile współcześnie społeczne wyobrażenia i zapotrzebowania na przywódcę są wytworem działań marketingowo-promocyjnych,
a na ile autentyczną reakcją na oddolną potrzebę zmiany, wyrastającą z aspiracji, dążeń i pragnień mas. Warto również się zastanowić, czy politycy szukają
taniego sposobu znajdowania poklasku w społeczeństwie, co ociera się o populizm, czy też rzeczywiście są rzecznikami społecznych interesów.
Charyzmatyczni przywódcy stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie konkretnej rzeczywistości, są wynikiem reakcji na otaczającą rzeczywistość, działają na zbiorową wyobraźnię, stanowią jej odzwierciedlenie, jej wytwór,
a zarazem katalizator. Są wyrazicielami i twórcami nowych idei, myśli, postaw,
a jednocześnie rzecznikami oraz przedstawicielami nastrojów i poglądów społecznych. To sprawia, że stają na czele pochodu, jakiejś pierwotnie niezorganizowanej grupy i nadają jej – poprzez swoje przywództwo – wyjątkowy charakter. Każda sytuacja kryzysu tworzy i potęguje tęsknotę za kimś wielkim, kto
jako przywódca będzie równocześnie katalizatorem zmian, powiernikiem postulatów i dyspozytariuszem woli. Często też osobista siła przywódcy pozwala

7
M. Karwat: Charyzma i pseudocharyzma, w: Przywództwo polityczne, red. T. Bodio, „Studia Politologiczne” 2001, vol. 5, s. 170.

Model przywództwa pseudocharyzmatycznego...

125

uwierzyć w siłę zbiorowości, a siłę grupy postrzega się przez pryzmat pozycji
jej lidera. Dlatego tak ważne jest zdecydowane działanie, przekaz oraz wizja
i moc, które będą mechanizmem skupiającym sympatyków wokół lidera.
Przywódca charyzmatyczny jest obdarzony wizją, której przesłanie i sens
stanowią pewną tajemnicę dla jego sympatyków, natomiast jest ona zrozumiała
i w pełni objawiona przewodnikowi grupy, który ponadto jako jedyny jej depozytariusz ma prawo do jej interpretacji i wykładni.
Charyzmatyk charakteryzuje się niekonwencjonalnością w działaniu, wyłamuje się z dotychczasowego schematu. Z definicji jest nastawiony oportunistycznie i opozycyjnie wobec rzeczywistości, gdyż jego autorytet i wyjątkowość zostały nadane przez otoczenie. Skoro taka osoba rodzi się na tle mas,
a jej autorytet jest oparty na dobrowolnym uznaniu jej przywództwa, to można
postawić tezę, że cecha ta nie jest właściwością nadaną z góry przez opatrzność
lub inną siłę wyższą. Charyzma ujawnia się dopiero w relacjach z masami. Podobnie uważa Andrzej Sapkowski, według którego charyzma jest złożoną relacją społeczną8.
Pozycja charyzmatyka nie jest wynikiem stosowania siły czy przemocy,
ani też nie opiera się na autorytecie urzędu lub innej instytucji. Wart odnotowania jest również fakt, że w przypadku charyzmy następuje wyraźne oddzielenie
wiary i wiedzy. To, co pozostaje duchowe, transcendentne, jest trudne do zbadania, a tym samym do zweryfikowania. Wiedza w tym konkretnym przypadku
zawsze znajdzie się w opozycji do charyzmy. Stąd immanentną cechą przywódców charyzmatycznych są enigmatyczne i nieskonkretyzowane wypowiedzi na
temat wizji przyszłości.
W charakterystyce charyzmatyka zwraca uwagę enigmatyczność postaci,
po części niezrozumianej przez otoczenie w swym poczuciu misji oraz przesłaniu, a jednocześnie jest on osobą bliską, niemal codzienną i powszednią, niczym
„chłopak z sąsiedztwa”, „jeden z nas”. Taki przywódca zawiera w sobie pewne
sprzeczności, jest daleki, a zarazem bliski. Rzeczywistość, którą próbuje zbudować charyzmatyk, sytuuje się na pograniczu marzeń i utopii. Zawiera w sobie
zarówno pierwiastek pragmatyzmu, jak i idealizmu. Charyzmatyk twardo stąpa
po ziemi, jest wrażliwy na bodźce płynące ze świata zewnętrznego, ale z drugiej
strony jest na tyle wierny swym ideałom, że uparcie trzyma się wyznaczonych

8
A. Sapkowski: Przywództwo transformacyjne, w: Partie polityczne – przywództwo partyjne,
red. J. Sielski, M. Czerwiński, Toruń 2008, s. 19–34.
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celów. Charyzmatyk jest też ostateczną wykładnią i interpretatorem misji, którą
wypełnia. Dlatego treść jego wypowiedzi nie jest podważana przez jego zwolenników.

3. Pseudocharyzma
Dla odróżnienia i lepszego zidentyfikowania pojęcia charyzmy warto się
zastanowić nad pojęciem pseudocharyzmy lub quasi-charyzmy, która, jak sama
nazwa sugeruje, jest jedynie imitacją, pozorem oryginału. Etymologiczne znaczenie przedrostka „pseudo- „oznacza z języka greckiego fałszywość. Słownikowa definicja lokuje w podobnym kręgu znaczeniowym człon „quasi-”, którego polskim odpowiednikiem jest określenie „niby”. Oznacza on pozorność,
częściowość, połowiczność, pewne przybliżenie, nawiązywanie jedynie do tego,
co wyraża drugi człon9. Pseudocharyzma stanowi zatem jedynie odbicie i złudzenie swego oryginalnego odpowiednika. Jak się to ma do przywództwa politycznego w praktyce?
To, co różni oba pojęcia, to przede wszystkim fakt, że popularność i autorytet charyzmatyka są niejako „produktem ubocznym”, rodzą się bez jego celowych i świadomych starań oraz intencji. Rozpoznawalność jego osoby jest jedynie narzędziem do osiągnięcia celu. W przypadku pseudocharyzmy przywódca troszczy się o zdobycie popularności, a większość jego działań jest temu
podporządkowana. Ponadto zdobywany aplauz i rodząca się sława jest celem
nadrzędnym lub inaczej celem samym w sobie.
W przeciwieństwie do charyzmatyków, pseudocharyzmatycy nie panują
nad wyobraźnią zbiorową poprzez własną osobę, lecz poprzez wydarzenia medialne. A to ogromna różnica. Polityk staje się nie twórcą, ale narzędziem, media nie są kanałem komunikacji z masami (jak to ma miejsce w przypadku charyzmy), pseudocharyzmatyk traci swą autonomiczność i podmiotowość na rzecz
mediów. W świecie wielości ocen, poglądów, interpretacji oraz wymieszania
świata realnego ze światem medialnym bardzo łatwo jest popełnić błąd, przypisując politykowi znamiona charyzmy, której w rzeczywistości nie posiada.

9
Słownik wyrazów obcych, red. M. Tytuła, J. Okarmusa, Warszawa–Bielsko-Biała 2009,
s. 194.
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Przywódca charyzmatyczny jest postacią nietuzinkową, nieprzeciętną, wybijająca się z tłumu, widoczną na tle szarej masy, ale przecież w dzisiejszym
świecie takich osób jest wiele. Wystarczy spojrzeć na współczesny przemysł
rozrywkowy, który produkuje takie postacie niemal masowo. Bunt, skandal,
oportunizm stały się dźwignią życia rozrywkowego i politycznego. Takie zachowania nonkonformistyczne osób publicznych znalazły nawet odzwierciedlenie w języku medialno-powszechym w postaci określania Celebrities10. Nieważne stało się, czym można zasłużyć na uwagę publiczności, ważne jest, aby
taką osobę (najczęściej bez przymiotów intelektualnych lub artystycznych)
celebrować, podziwiać, obserwować i omawiać. Świat mediów powoli zaczął
dominować nad światem polityki. Stopniowo zacierają się granice między tym,
co polityczne, a tym, co komercyjne. Wyborcy nie do końca zazwyczaj wyczuwają sztuczność z góry zaplanowanych i wyreżyserowanych wystąpień. Nierzadko tak naiwne postrzeganie życia politycznego prowadzi do błędnej identyfikacji oprawy z rzeczywistą polityką. Nic dziwnego, skoro tak często się okazuje, że altruistyczne hasła są jedynie atrapą, za którą kryje się pustka.
Co więcej, politycy umyślnie kreują problemy, gdyż one określają ich byt
oraz sens ich istnienia w tej specyficznej chwili, stanowią budulec dla ich tożsamości politycznej. Oczywiście, taki sposób integrowania ludzi wokół siebie
jest krótkotrwały. Przywódca charyzmatyczny potrafi skupić wokół siebie środowiska nie tylko na czas wyborów, które nie są dla niego wartością nadrzędną,
lecz sposobem na osiągnięcie wytyczonego celu. Skupia, wiąże i scala wokół
pewnej idei czy projektu zbiorowość, która staje się zintegrowanym i świadomym swego istnienia podmiotem. Po jego odejściu lub śmierci środowisko to
nadal istnieje i kontynuuje jego dzieło. Zbiorowość charyzmatyka, jak i on sam
nie poddaje się terrorowi chwili, dlatego ta integracja środowisk cechuje się
trwalszym efektem. Wszystko zależy od tego, czy osobliwe poczucie, jakie
posiada przywódca, jest w zamierzeniu skierowane na poprawę sytuacji sobie
współczesnych, czy też jest jedynie atrapą, mającą zakryć własną, egoistyczną
postawę.
Rozbudzone nadzieje na czas kampanii szybko gasną w konfrontacji z rzeczywistością, dlatego w przypadku obietnic, przyrzeczeń i zapowiedzi tak przydatna staje się mglistość i brak precyzji w określaniu celów. Pozwala to na korektę ewentualnych planów, a także na wycofanie się z zapowiedzi wyborczych.
10

T. Olczyk: Politrozrywka i popperswazja, Warszawa 2009, s. 23.
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Obecność środków masowego przekazu w kampaniach wyborczych jest nieodzowna. Telewizja w dużej mierze zastępuje rzeczywistość polityczną, zniekształca ją, lecz również tworzy ją na nowo. Czasami nie tylko wśród odbiorców, ale i polityków rola aktora mylona jest z rzeczywistą misją, jaką mają do
spełnienia politycy.
Historia rywalizacji politycznej po 1989 roku pokazuje nieustanne próby
definicji wroga politycznego, co jest dla jej autorów bezpośrednim impulsem do
integracji środowisk politycznych. Taka forma walki, polegająca na zestawianiu
przeciwieństw, stanowi też częsty budulec autoidentyfikacji partyjnej w polskiej
rzeczywistości. Oczywiście, walka polityczna jest łatwiejsza, jeśli wiadomo, kto
jest wrogiem.
Przy określaniu swojego miejsca na mapie politycznej dokonywano także
pewnej adaptacji symboli i haseł, które z czasem stały się znakiem rozpoznawczym określonych środowisk politycznych. Odnajdywanie siebie i swej tożsamości poprzez symbole i wartości służyło politykom również do budowania
swej przynależności oraz identyfikacji politycznej. Świadomie wybierano
i akcentowano te hasła oraz symbole, dzięki którym można było odróżnić się od
przeciwnika, a także poprzez częste afiszowanie się nimi w mediach dokonywano ich zawłaszczania. Jak podkreślają badacze, „partie wolą walczyć o wyborcze głosy »zawłaszczając« specyficzne, własne kwestie, niż rywalizując
w kwestiach »wspólnych« dla całego systemu”11. Taka taktyka pozwala nie
tylko na określenie swej pozycji, ale również na złośliwe przytknięcie etykiety
przeciwnikowi politycznemu.
I tak, partia Donalda Tuska próbowała zaprezentować się jako partia pragmatyczna, spychając PiS na pozycję partii oderwanej od rzeczywistości, żyjącej
w sferze ideologii. PO podnosiła kwestie ekonomiczne, szermując hasłami
„drugiej Irlandii” i „cudu gospodarczego”. Oczywiście, każda obietnica wyborcza stanowi pewną projekcję marzeń i oczekiwań społecznych, które, niestety,
były i są wykorzystywane przez polityków. Na nich zbija się kapitał polityczny,
którego ostatecznym celem jest zdobycie władzy.
PiS z kolei rozbudzało nadzieje Polaków za pomocą wizji uczciwego
i sprawiedliwego państwa pod nazwą IV RP. Wartości prawego państwa, o jasnych i przejrzystych zasadach funkcjonowania, były na tyle wyraziste, że stały
11

X. Bukowska, M. Cześnik: Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991–2001, w: System partyjny i zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa
2002, s. 271.
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się trwałym szyldem braci Kaczyńskich, ponadto żadne z ugrupowań politycznych w sporach z PiS nie mogło zakwestionować tych wartości lub podjąć próby ich dyskredytacji.
Obaj przywódcy, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, chcieli zapisać się
w pamięci zbiorowej, a tym samym zawładnąć powszechną wyobraźnią. Wizja
określonego porządku państwowego była formą kreacji użytą na potrzeby kampanii wyborczej. Wyzwaniem stała się wyidealizowana rzeczywistość, która
jednak zanim miała nastąpić, musiała zostać pozbawiona wyraźnie zarysowanego wroga. Każdy z przywódców musiał dokładnie i czytelnie określić swojego
przeciwnika, gdyż walka z nim była nie tylko budulcem tożsamości politycznej,
ale także stanowiła treść programu politycznego.

4. Personalistyczny wymiar rywalizacji politycznej
Dotychczasowe doświadczenie polskiej transformacji politycznej pokazuje, że wizerunek partii kształtują nie tylko względy ideologiczo-programowe,
ale przede wszystkim osobowościowe i charakterologiczne przywódcy politycznego. Silny autorytet lidera określa w subiektywny sposób hierarchię wartości partyjnych, odsuwając często na dalszy plan związek ugrupowania z wyznawanym światopoglądem. Mocna pozycja lidera w partii przekłada się również na wyniki wyborcze formacji, której przewodniczy. Z czasem może dojść
do sytuacji, w której oblicze ugrupowania politycznego będzie zdominowane
przez jej przewodniczącego. Modelowym przykładem tego zjawiska jest silne
zespolenie osoby Andrzeja Leppera z wizerunkiem Samoobrony. Obecnie trudno sobie wyobrazić tę partię bez jej przewodniczącego12.
Współcześnie partia polityczna postrzegana jest w znacznym stopniu przez
pryzmat osoby lidera niż poprzez wyrażane poglądy, wyznawane wartości czy
ogłaszane programy. Na skutek dominującej roli emocji nad kwestiami merytorycznymi oraz instrumentalnego traktowania ideologii zwiększa się powierzchowny odbiór partii politycznych. Nie jest już ważna treść przekazu, lecz sam
jej autor. Wizerunek partyjny opiera się na postępowaniu przywódcy. Co więcej, przewodniczący stał się głównym głosicielem i propagatorem programu

12
M. Górka: Charyzmatyczne przywództwo: przypadek Lecha Wałęsy i Andrzeja Leppera,
„Cywilizacja i Polityka” 2009, nr 7, s. 201–216.
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wyborczego, a tym samym jego twarz jest jednocześnie wizerunkiem partii,
której przewodniczy. „Coraz większe znaczenie ma to, jak oceniany jest lider
danej formacji, jakie są o nim opinie i mniemania elektoratu, jaki ma wizerunek
oraz jak się o nim pisze w prasie. Ważną rolę w dalszym ciągu odgrywają pieniądze, struktury, program czy organizacja, ale nie da się przecenić istotności
roli szefa partii dla jej sukcesów i porażek”13. Lider partyjny jest postrzegany na
równi z partią, ocena jego osoby przekłada się na wizerunek formacji, na czele
której stoi. Jeszcze do niedawna zjawisko przesunięcia akcentów z kwestii ideologiczno-programowych na osobę przywódcy nie było aż tak bardzo widoczne. Rywalizacja polityczna stanowiła przestrzeń konfrontacji idei, poglądów
i wartości, a nie spierających się ze sobą polityków. „Ceną koncentracji władzy
w rękach liderów jest nadmierna personalizacja konfliktów. Czasami nie wiemy, czy jakiś spór jest tak ostry dlatego, że jego przedmiot jest tak ważny, czy
też tylko ze względu na rosnące antypatie między liderami”14.
Co najmniej od 2001 roku, czyli od wyborów parlamentarnych, mamy do
czynienia z narastającym znaczeniem już nie samych partii, lecz jej liderów
politycznych. Oczywiście, wcześniej zdarzało się, że dużą rolę w postrzeganiu
formacji politycznych odgrywali konkretni przywódcy partyjni. Do takich
przykładów z pewnością należy zaliczyć znaczenie personalne Lecha Wałęsy.
Jego postać i legenda przesłaniała oblicze Solidarności w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych. Silne utożsamienie przywódcy
z formacją polityczną znalazło wyraz w symbolicznej obecności Wałęsy na
plakatach wyborczych kandydatów w kontraktowych wyborach z 1989 roku,
która miała być potwierdzeniem przynależności politycznej15.
Rok 2001 stanowi pewien przełom w życiu politycznym w Polsce. Do głosu dochodzą formacje zbudowane na osobistym autorytecie ich przywódców, co
więcej, mają charakter autorskiego projektu. Tak było m.in. z PiS Lecha Kaczyńskiego czy z PO, którą nazywano „partią trzech tenorów”, czyli Macieja
Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego i Donalda Tuska. Miejsce na scenie
parlamentarnej znalazły także inne formacje populistyczne zbudowane wokół

13
14
15

M. Migalski: PiS tylko z Kaczyńskim, „Rzeczpospolita” 2009, nr 19, s. A-014.
http://www.dziennik.pl/opinie/article22453/Polskie_partie_potrzebuja_sporow.html?service=print.

M. Górka: Ewolucja polskiej prawicy. Przypadek czy konieczność?, w: Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarka – Społeczeństwo – Polityka, red. L. Gołdyka, A. Zelek, Szczecin
2009, s. 503–507.
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swoich liderów, takie jak Samoobrona spersonalizowana przez Andrzeja Leppera i LPR skupiona na osobie Romana Giertycha.
Tendencja do coraz większej personalizacji polityki z pewnością się
utrzyma, gdyż, jak łatwo zauważyć, partie polityczne świadomie eksponują
liderów, by uaktywnić zainteresowanie społeczeństwa rozgrywką wyborczą.
A jeśli emocje wyborcze są zbyt słabe, to konflikty personalne mogą tylko
zwiększyć napięcie wyborcze. Dzięki wywołaniu tak sztucznej ekscytacji społecznej, wyborom można nadać większą rangę, a także można im przypisać
przełomowe znaczenie. Ilustracją tego zjawiska jest niezwykła atmosfera i towarzyszące jej emocje podczas wyborów w 2005 i 2007 roku. Jeśli jeszcze
można mówić o wyjątkowym przypadku równoczesnego wystąpienia elekcji
prezydenckiej i wyborów parlamentarnych w 2005 roku, to z całą pewnością
znaczenie polityków jako aktorów uwidoczniło się w trakcie kampanii parlamentarnej 2007 roku. Bezpośrednie działanie i rola liderów były na tyle eksponowane i charakterystyczne, że odmieniły losy kampanii wyborczej.
Nie od dziś mówi się też o tym, że o ich wyniku zdecydowała
w ogromnej mierze debata telewizyjna Tusk – Kaczyński, w której ten
pierwszy zmiażdżył szefa PiS i udowodnił, iż jest liderem z prawdziwego
zdarzenia. Do tamtej chwili wydawało się, że PiS ma szansę na pokonanie Platformy, ale obnażona słabość Kaczyńskiego skutkowała
gwałtownym wzrostem notowań PO i jej fantastycznym zwycięstwem.
Oczywiście, to nie jedyna przyczyna, ale na pewno jedna z najważniejszych. A przecież było to jedynie spotkanie liderów, nic nie zostało
przesądzone o programach partii, ich zdolności do radzenia sobie z rządzeniem itp. Starcie szefów wyborcy uznali jednak za decydujące dla
wyrobienia sobie opinii o całych partiach i ich umiejętności sprawowania
władzy16.

Zazwyczaj ludzie zapamiętują to, co przywódca określonej formacji powiedział,
a nie to, jaki charakter ma partia, jakimi względami się kieruje i jaki głosi program oraz wartości. Czyżby rywalizacja polityczna nie odbywała się pomiędzy
partiami politycznymi, lecz pomiędzy jej liderami?
Lider może być doskonałym czynnikiem dynamizującym i uwznioślającym partię, ale może także stanowić duży ciężar, ciągnący ją w dół w sondażach popularności. W każdym przypadku jednak nadaje organizacji swój osobi-

16

M. Migalski: PiS tylko z Kaczyńskim, s. A-014.
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sty charakter i wizerunek. Przy pomocy Donalda Tuska PO mogła się pokazać
jako umiarkowana, racjonalna, wrażliwa społecznie, pragnąca zmian partia,
która jednocześnie dystansuje się od reformatorskiego radykalizmu i kontrowersyjnej moralności PiS. Powstaje więc pytanie, na ile partia polityczna jest środowiskiem skupiającym ludzi wokół określonej idei i wartości, a na ile jest to
zbiór osób grupujących się wokół sprawnego organizatora, będącego gwarantem sukcesu. Z pewnościami pierwszego, ani drugiego przypadku nie da się
wykluczyć, niemniej czy czasami nie jest tak, że proporcje pomiędzy dwoma
czynnikami integrującymi ludzi zostały zachwiane?
Media wypierają i rozkładają więzi organizacyjne, pozwalając na bezpośredni kontakt przywódcy z masami partyjnymi i wyborcami. Partie
coraz bardziej przekształcają się w związki zawodowe ludzi aspirujących
do władzy. Zanika bezinteresowne zaangażowanie. Partiami zarządza się
jak przedsiębiorstwami, przy użyciu reguł public relations. Nawet jeśli
cele są szlachetne i długookresowe, partia jest po to, by zdobyć władzę
i ją utrzymać, móc zrealizować swój program, zaspokajając przy okazji
ambicje ludzi polityki. Słabną debaty wewnętrzne. Różne kongresy
i zjazdy nie służą konfrontacji idei, lecz pokazowi jedności, bojowości,
woli zwycięstwa17.

Czyżby lider stał się ucieleśnieniem idei, jej żywym dowodem i nośnikiem? Pozbycie się takiego lidera stanowi duże zagrożenie dla jedności organizacyjnej formacji. Skoro partia buduje swą popularność na osobisto-personalnej
sympatii wyborców do jej lidera, to brak jej głównego czynnika może skutkować odejściem sporej grupy wyborców, a w konsekwencji może dojść do rozłamu partyjnego. W tym kontekście wypada raczej postrzegać partię polityczną
jako autorski projekt organizacyjny w przestrzeni politycznej niż zbiór osób
wyznających podobne wartości. Co więcej, bez autora projektu trudno sobie
wyobrazić dalsze funkcjonowanie partii.
Czy czasami styl rządzenia partią nie jest ważniejszy niż sama ideologia,
która powinna cementować ludzi wokół partii? To pytanie może być wskazówką i pewnym tropem w interpretacji obecnego systemu partyjnego.
Ludzie bezwzględnie lojalni wobec swego szefa ułatwiają przejmowanie
władzy. Ale nie są już tak skuteczni w jej sprawowaniu. Nie podejmują
17
http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article324098/Spoleczenstwo_chce_odetchnac_po_wielkiej_traumie.html.
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ryzyka na własne konto, czekają na dyrektywy z góry, nie ostrzegają
szefa przed nadchodzącym zagrożeniem. W ich raportach wszystko jest
zawsze wspaniale – dzięki światłym radom i rozkazom płynącym z góry.
Władza, opierająca się na takich podwładnych, z czasem ślepnie i traci
słuch18.

Taka logika rodzi olbrzymie i niepokojące konsekwencje. I nie chodzi tu tylko
o wertykalny układ władzy, który często doprowadza do bezkrytycznego poddawania się dyrektywom z góry, ale o proces pojawiania się przeciętnych i bezbarwnych polityków wsłuchanych w głos lidera, co oczywiście jest częstym
znakiem konformizmu postaw i poglądów oraz deformacji systemu demokratycznego wewnątrz partii.
W latach dziewięćdziesiątych o powstawaniu partii politycznych w dużej
mierze decydowała ideologia. W tym sensie, że była ona głównym spoiwem
łączącym środowiska polityczne. Lojalność wobec partii politycznej opierała się
na wewnętrznym przekonaniu o zgodności własnych poglądów z systemem
wartości, jakie reprezentowała organizacja. Taka identyfikacja zmuszała do
samodyscypliny poglądów i stwarzała pewne ramy, wytyczające przestrzeń, po
której poruszał się polityk. Jednak system światopoglądowy oraz uznawane
wartości były zbyt słabym czynnikiem integrującym partię jako całość organizacyjną, przewrotnie można powiedzieć, że były raczej inicjatorem wielu nieporozumień, sporów, a nawet czynnikiem destabilizującym scenę polityczną.
Stopniowo ideologia zaczęła być wypierana przez czynnik personalny, który
okazał się o wiele efektywniejszy w utrzymaniu spójności partii politycznych.
Lider partii stał się swoistym „spinaczem”, trzymającym w całości organizację
polityczną, której przewodzi. Tym samym możliwe jest minimalizowanie wewnętrznych konfliktów pomiędzy przeciwnymi frakcjami partyjnymi. Jest to
naturalna reakcja na proces powstawania partii o charakterze catch-all. Skoro
jest różnorodność, należy zatroszczyć się o to, aby była ona zaletą, tzn. przyciągała różne grupy wyborców, a nie stała się powodem rozpadu partii. W takiej
sytuacji zrozumiałe stają się odgórnie narzucane instrukcje dla poszczególnych
członków, informujące o tym, jakie jest stanowisko partii wobec określonego
problemu. Co więcej, wymusza to uległą i konformistyczną postawę wobec
zaleceń i życzeń płynących z góry. W ten sposób partie polityczne pozbawione

18
http://www.dziennik.pl/opinie/article22453/Polskie_partie_potrzebuja_sporow. html? service=print.
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zostają wewnętrznej demokracji i wolności wyboru, natomiast na zewnątrz jawią się jako partie o bogatej ofercie ideologicznej dla każdego z potencjalnych
„klientów-wyborców”. Taki mechanizm znany jest z funkcjonowania ogromnych korporacji, które wymuszają na swych pracownikach bezwzględną identyfikację z interesem firmy. Następuje proces marginalizacji autonomi i niezależności wewnątrz partii i zamiast wyrazistych polityków, pojawia się wielu
odtwórców na podobieństwo pracowników partyjnych. Takie zjawiska w partiach o charakterze populistyczno-radyklanym wydają się czymś naturalnym.
Obserwując styl sprawowania rządów w przypadku Samoobrony lub LPR,
przyjmuje się to zjawisko w sposób naturalny, jako logiczną konsekwencję
kontrowersyjnego i radykalnego charakteru tych partii. Dziwna rzecz dzieje się
natomiast w przypadku partii, które od początku swego istnienia wpisywały na
sztandary partyjne wartości demokratyczne i obywatelskie. Otóż nic bardziej
mylnego:
[...] w ramach Platformy nie ma [...] obecnie żadnej przeciwwagi, oporu,
konkurencyjnej myśli. Jest Donald Tusk, jego dwór, kilka bezbarwnych
postaci i wielu wykonawców. Brak krążenia idei, ich konfrontacji,
wypracowywania koncepcji politycznych w wyniku twórczej dyskusji
i dialogu. [...] Na pewno rządy osobiste przez długi czas były w większym stopniu cechą PiS niż Platformy. Jarosław Kaczyński ma bez
porównania wyraźniejszy niż Tusk profil „wodza”, przywódcy niedzielącego się władzą. Kieruje on formacją jednomyślną, sam bowiem
ową myśl formułuje. Pozbycie się przez niego tak różnych ludzi, jak:
Borusewicz, Sikorski, Ujazdowski, Marcinkiewicz, a przedtem Marek
Jurek, czy „zawieszenie” Ludwika Dorna, było – niezależnie od tego, co
się o tych politykach myśli – pozbywaniem się ludzi nieco inaczej
myślących, mających nieco inne biografie i pewną niezależność, czyli
cechę najbardziej naganną z punktu widzenia „rządów osobistych”19.

Krytyczne myślenie, autonomiczny osąd i polemika zawsze będą czynnikami warunkującymi postęp. Oczywiście, ferment myślowy jest pożyteczny dla
rozwoju intelektualnego, a także stanowi sposób ukazania alternatywnych rozwiązań problemów, które, jak wiadomo, przy sprawowaniu władzy są niezwykle korzystne. Nadal jednak w niezależnych poglądach liderzy partyjni będą

19
http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article324098/Spoleczenstwo_chce_odetchnac_po_wielkiej_traumie.html.
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widzieć zagrożenie dla swojej pozycji i działalności. Co, niestety, toruje drogę
do kariery w polityce osobom o konformistycznych postawach.
Na tle ambiwalentnych postaci partyjnych swą niecodziennością szczególnie wyróżniają się liderzy. To oni nadają ton rywalizacji politycznej i kształtują
dyskurs polityczny. W takiej sytuacji autorami projektów, tematyki politycznej
są albo liderzy, albo sekundujące im media, wyłuskujące te przypadki, które są
najbardziej pożądane z punktu widzenia masowego odbiorcy.
Wiadomo, że zwykle jednostka lub zespół chce w oczach innych wypaść
(nawet na wyrost, na kredyt) korzystniej, zwłaszcza jeśli autoprezentacja
służy jakimś staraniom zależnym od zrozumienia, uznania i poparcia
innych, jakimś roszczeniom. [...] Mocno przypomina to kreację aktorską
(profesjonalną lub amatorszczyznę). A przy tym ów wizerunek (zwłaszcza medialny) może mieć charakter „wirtualny” (cechy przypisane, nie
rzeczywiste; wyolbrzymione lub retuszowane; poświadczone cudzymi
rekomendacjami, a nie własnym egzaminem, sprawdzianem zapowiedzi
i sił)20.

Czy dzisiejsi politycy nie potrzebują ideologii? Jak się wydaje, jest ona
używana wybiórczo, w pewnych wyjątkowych chwilach i okolicznościach. Ma
motywować lub udowadniać słuszność określonych działań i posunięć podjętych przez rząd lub opozycję. Począwszy od 2005 roku, rywalizacja polityczna
miała wyraźny charakter personalny (z pewnością nałożyły się na to wybory
prezydenckie), scenariusz ten powtórzył się również po dwóch latach. Czy personalizacja jest zatem sposobem na radzenie sobie z wewnętrznymi sporami
w partii?
Partie polityczne mające demokratyczną strukturę wewnętrzną i przywiązane do jednej ideologii odeszły już do lamusa. Na analogicznej zasadzie spychane są na margines zakłady rzemieślnicze lub sklepy branżowe przez ogromne centra handlowe, posiadające bogatą ofertę, w których można kupić niemal
wszystko. Podobnie rzecz się ma z partiami politycznymi, które przestały być
reprezentantem jednej ideologii, jednego programu. Obecnie partia polityczna
to duża korporacja, oferująca ogrom towaru dla każdego wyborcy, ponadto
wymagająca od pracowników posłuszeństwa i przekonania, że interes firmy jest
ich życiowym celem.
20
M. Karwat: Ucieczka przed tożsamością. Antynomie i paradoksy identyfikacji polskich polityków i partii, w: Dylematy polskiej transformacji, red. J. Błuszkowski, Warszawa 2007, s. 126.
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Można zauważyć, że funkcjonowanie formacji politycznej coraz bardziej
przypomina funkcjonowanie korporacji. Partią polityczną nie kieruje polityk,
zarządza nią wpływowy menadżer, który jest sprawnym i utalentowanym organizatorem, udanie bryluje pomiędzy różnymi środowiskami, nie znosi sprzeciwu ze strony podwładnych, a idee traktuje raczej instrumentalnie. „Takim kostiumem może być nie tylko – użyty prawowicie lub bezprawnie (przez oszusta
lub mitomana) strój, mundur, lecz również repertuar gadżetów, rekwizytów,
zastosowanych gestów i rytuałów, wykorzystanych symboli, emblematów, występowanie w towarzystwie, które jest dla nas jakąś »legitymizacją«”21.
W tym przypadku używa się ideologii wedle doraźnych potrzeb. W czasie
kryzysu gospodarczego pokazujemy się jako wyznawcy etatyzmu, podczas
hossy w gospodarce używamy języka bankowców i ekonomistów, aby podkreślić fachowość i przygotowanie do pełnienia funkcji. Partie, które były jednowymiarowe, zniknęły ze sceny politycznej, dziś istnieją zbiorowiska idei, poglądów, które łączy osoba lidera. Wyżej opisane zjawiska nie wykształciły się
jeszcze w pełni, przynajmniej na gruncie polskiej polityki. Jednak wiele wydarzeń wskazuje, że rzeczywistość polityczna zmierza w tym kierunku. W zaistniałej sytuacji trudno jest przyporządkować poglądy do określonej partii.

5. Rywalizacja wyborcza w 2007 roku
Jak to już zostało zauważone, przywódcy charyzmatyczni są usytuowani
w specyficznym czasie, ze względu na ogromne napięcie polityczne. Pojawianiu się charyzmatyków towarzyszą więc sytuacje rozległego kryzysu, czy to
politycznego, czy gospodarczego. „Okoliczności takie powstają, gdy jako kluczowe wyzwanie epoki pojawia się problem fundamentu ładu społecznego;
problem adekwatności struktur i norm do potrzeb społecznych; problem adekwatności tradycji do współczesności; problem relacji między sferą wartości
a tą wersją porządku społecznego, który praktycznie jest realizowany”22.
Codzienne niemal wpadki medialne, kontrowersyjne wypowiedzi liderów
PiS, koalicja z LPR i Samoobroną oraz oskarżenia ze strony opozycji o chęć
wprowadzenia państwa autorytarnego potęgowały społeczne wrażenie, że wła21

Ibidem.

22

M. Karwat: Charyzma i pseudocharyzma, s. 159.
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dza nie potrafi sprostać oczekiwaniom społecznym. Wskutek tego nastąpiła
zauważalna utrata społecznego zaufania przez instytucje państwowe. Na tle
kryzysu politycznego Donald Tusk zaczął odgrywać rolę wyraziciela i rzecznika postulatów mas. Ta szczególna sytuacja nie była jednak fundamentem zaistnienia charyzmatycznej postaci, broniącej swobód obywatelskich i demokracji,
stała się jedynie okazją do odróżnienia własnej osoby od swych politycznych
przeciwników.
Wybory 2007 roku są wyjątkowym momentem w historii politycznej Polski, gdyż doszło wówczas do kumulacji kilku zjawisk, procesów, które wspólnie wytworzyły specyficzną atmosferę. Nie należy zapominać, że do postrzegania tej rzeczywistości wyborczej w dużym stopniu przyczynili się sami politycy.
Rywalizacja w 2007 roku była przesiąknięta apelami z obu stron na temat momentów przełomowych w dziejach narodu (nie brakowało także akcentów apokaliptycznych).
Jarosław Kaczyński ostrzegał, że zwycięstwo sił opozycyjnych sprawi, iż
historia zatoczy koło: „Jeśli 21 października oni zwyciężą, nie będzie to nowy
4 czerwca 1992 roku, lecz nowy 13 grudnia 1981 roku. Dlatego nie mamy wyjścia, musimy zwyciężyć”23. Druga strona nie pozostawała dłużna w oskarżeniach: „Obecnie rządzący mówią z taką samą butą jak komunistyczni ministrowie. Mówią, że jest świetnie, że są zadowoleni ze swojej dwuletniej pracy
[...] Kiedy widzę premiera mówiącego te słowa, to jakbym widział Jerzego
Urbana w 1981 roku”24. Wszystko to było jednak kreacją, która miała zdominować dyskurs publiczny i integrować wyborców wokół jednej z określonych
opcji.
Przywódcy obu obozów nie stali się katalizatorami wydarzeń, choć ustawicznie tego pragnęli. Próbowali za to usilnie takie wydarzenia wykreować
i umieścić się w ich epicentrum. Dlatego podejmowano się krytyki lub gloryfikacji określonych fragmentów polskiej transformacji. W podobny sposób można postrzegać funkcjonowanie w przestrzeni politycznej idei IV RP w wyborach
w 2007 roku, która stanowiła w wykonaniu polityków PiS krytykę i zaprzeczenie dotychczasowego modelu państwa, natomiast w przypadku PO była uciele-

23

J. Kaczyński na konwencji PiS w Rzeszowie, za: „Fakty” TVN z dnia 22.09.200 r.

24

D. Tusk, konwencja Platformy w Gdańsku, za: „Wydarzenia” Polsat z dnia 07.10.2007 r.
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śnieniem doktryny jej politycznych przeciwników25. Choć należy przypomnieć,
że symbol sanacji państwa pod nazwą „IV RP” silnie akcentowała Platforma
jeszcze do 2005 roku. Reasumując, czym innym jest stanie na czele pochodu
i przeciwstawianie się zastanej rzeczywistości, a czym innym budowanie własnej tożsamości politycznej oraz kreowanie sytuacji kryzysowych i potrzeb zbiorowości. Z perspektywy czasu widać, że politycy wpadli w pułapkę, bo z tego
zamkniętego kręgu nie sposób jest odejść.
Paradoksalnie obie strony poruszały się w sferze wartości. Różnica polegała jedynie na uchwyceniu tematu z różnych stron i na odmiennym akcentowaniu
wartości. Każdy z obozów politycznych próbował przekonać wyborców, że
jego postulaty i poglądy są sprawą całego narodu.
„Nasi przeciwnicy mówią to, co słyszą w salonach. My robimy to, czego
chcą Polacy”26. Podobne przesłanie zawierała reklama wyborcza zaprezentowana 1 października 2007 roku pt. „Afery”. I tutaj wyraźnie skontrastowano premiera Kaczyńskiego, jako jedynego sprawiedliwego, z wydarzeniami politycznymi ostatnich lat: „rok 2002 – afera Rywina, rok 2003 – afera starachowicka,
rok 2004 – sprawa Pęczaka, rok 2005 – Kwaśniewski ułaskawia Sobotkę”27.
Zaznaczają się tu starania o przypomnienie niedawnych wydarzeń, które
wstrząsnęły życiem politycznym w kraju, ale też – jak należy się domyślać –
chciano zarysować granicę pomiędzy skorumpowanym światem polityki a partią Jarosława Kaczyńskiego.
Po przeciwnej stronie usytuowała się Platforma Obywatelska, głosząca
wartości demokratycznego państwa, tolerancji, otwartości, która kolektywistycznemu nastawieniu PiS przeciwstawiała indywidualizm. Tusk wielokrotnie
przekonywał: „[...] skoro udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród. Polskę też stać na swój cud gospodarczy. Musimy tylko wygrać te wybory”28.
W kampanii wyborczej dużą wagę przywiązywano do osoby lidera, widoczne były zabiegi obu sztabów wyborczych, aby wykreować autorytet
i charyzmę swojego przywódcy. Starano się stworzyć poczucie wyjątkowości
25
M. Chałubiński: Czy to koniec „IV RP”? – przyczynek do socjologicznej analizy wyników
wyborów paralmentarnych w roku 2007 i ich konsekwencji, w: Wybory 2007 i media – krajobraz
po „IV RP”, red. D. Waniek, Warszawa 2009, s. 57–69.
26

J. Kaczyński, wypowiedź zaczerpnięta ze spotu PiS pt. „Salon”.
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Fragment spotu wyborczego PiS pt. „Afery”.

28

Spot PO „Krótki film o życiu”.
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lidera. Centralną postacią w scenariuszu każdej konwencji wyborczej PiS był
prezes partii Jarosław Kaczyński. Każdemu jego wystąpieniu towarzyszyła
szczególna oprawa audiowizualna. Z dużą starannością budowano wyjątkowy
nastrój, który miał za zadanie – jak należy przypuszczać – wykreować charyzmatycznego przywódcę. Charakterystyczny półmrok, atmosfera napięcia
i oczekiwania, patetyczna muzyka – w takiej scenerii i w otoczeniu funkcjonariuszy BOR wchodził na scenę Jarosław Kaczyński. „Musi być spektakl,
a wszystko jest podporządkowane telewizji. Najpierw kandydaci »rozszerzacze« odbijają temperaturę. Piosenka i ludzie są już nieźle pobudzeni. Napięcie
sięga zenitu przed wejściem premiera. Podniosłe dźwięki! Przemówienie. A potem wielki finał, wszystkie wyborcze gwiazdy na scenie, a z sufitu na głowy
publiczności sypie się biało-czerwone konfetti”29.
Pokazuje to wyraźnie, jak starano się przekonać, że konkretna chwila polityczna, w której znaleźli się wyborcy, jest przełomowa w dziejach narodu. Analiza postaw przywódców obu obozów nasuwa wiele wątpliwości, czy zasadne
jest postrzeganie Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska w kategoriach charyzmy. Obaj politycy starali się grać tą kartą, Kaczyński podkreślał przywiązanie do tradycji pierwszej Solidarności, Tusk próbował przywołać dawną przedsiębiorczość i zapał ekonomiczny z początku lat dziewięćdziesiątych.
Dość schematycznie można zestawić dwa profile polityków jako konfrontację idei i pragmatyzmu. Jest to raczej stereotypowa interpretacja walki politycznej, ani bowiem Tusk nie jest szczególnie praktyczny, ani Kaczyński ideowy, jednak, jak można podejrzewać, leżała ona w interesie obu przywódców,
gdyż dzięki temu osiągnęli dominującą pozycję na scenie politycznej. Obaj
wcielali się w różne role, w tym przyjmowali pozy demaskatorów rzeczywistości, jeden odnajdywał układy i powiązania, drugi krytykował i wskazywał na
nadużycia państwa, zapędy autorytarne oraz wprowadzanie modelu państwa
policyjnego.
Obaj politycy grali również na ludzkich emocjach, próbując wywołać panikę i powszechną histerię oraz strach przed politycznymi oponentami: „Oni już
kiedyś pokazali, co potrafią, oni nawet głodem w Polsce, bo w Polsce kilkanaście lat temu był głód, wielu ludzi było głodnych, nawet głodem się nie przej-

29

s. 13.

M. Lizut: PiS ćwiczy kilka prostych słów, „Gazeta Wyborcza – Duży Format” 2007, nr 241,
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mowali”30, grzmiał premier Kaczyński, strasząc brakiem wrażliwości społecznej
polityków Platformy. Z kolei Tusk na spotkaniu partyjnym we Wrocławiu
opowiadał o losie biednych dzieci, które spędzały wakacje na koloniach: „Tę
przypowieść dedykuję nikczemnikom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy są
gotowi opluć i splugawić wszystko, co święte i ważne”31.
W omawianej kampanii wyborczej nie brakowało prób kreowania cech
charyzmatycznych, które jednak bardziej wynikały z zabiegów obu sztabów
wyborczych niż z osobistych przymiotów przywódców. Pod tym względem
wybory stanowiły precedens, gdyż nigdy wcześniej żadna kampania wyborcza
do parlamentu nie była tak silnie spersonalizowana. Obserwując toczącą się
rywalizację, odnosiło się wrażenie, że dynamizm, efektowność typowa dla kina
akcji przeniosły się w sferę rzeczywistości politycznej. Stąd zapewne wyczuwalny schemat i sztuczność w działaniu politycznym.
Obie strony próbowały także wzbudzić podejrzliwość i nieufność wśród
sympatyków przeciwnego środowiska politycznego. Często w rywalizacji wyborczej politycy oprócz wielu form dyskredytacji wykorzystywali do walki
politycznej mocno osadzone społeczne wyobrażenia, stereotypy, nośne i patetyczne hasła oraz barwne metafory, działające na wyobraźnię. Wybory stały się
swoistym karnawałem obietnic, przyrzeczeń i nadziei – specjalnie „produkowanych” na ten czas.
„PO zbyt silnie tkwi w strukturach Europejskiej Partii Ludowej, co, niestety, oznacza dziś akceptację dominacji niemieckiej. A każda dominacja jest
skrajnie szkodliwa dla Polski i dla Europy”32. Za pomocą retoryki z 2007 roku,
jak i wcześniejszej o „dziadku z Wehrmachtu” z 2005 roku, Jarosław Kaczyński
chciał przekonać wyborców, że PiS jest jedyną partią działającą zgodnie z interesem Polski. „Ta propaganda klęski ma służyć tym, którzy tutaj chcą wrócić do
władzy, żeby wrócić do koryta i do rabunku”33.
W kampanii wyborczej Tusk zaprezentował się jako człowiek łagodny,
spokojny, „Kiedy w ostatnich tygodniach, a szczególnie w ostatnich godzinach
padły znowu bardzo ciężkie, nikczemne słowa ze strony naszych konkurentów,

30

J. Kaczyński, za: „Fakty” TVN z dnia 19.10.2007 r.

31

D. Tusk, za: „Wiadomości” TVP z dnia 19.10.200 r.
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Układ z Kaczmarkiem. Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim premierem RP, „Wprost” 2007,
nr 34, s. 24.
33

J. Kaczyński, za: „Wiadomości” TVP z dnia 13.10.2007 r.
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to ja dziś proszę wszystkich ludzi Platformy, nie odpowiadajcie tym samym”34
– to przyniosło zwycięstwo.
W 2007 roku wyborcy (podobnie jak w krajach Europy Zachodniej) chcieli państwa sprawnego, normalnego, a nie ideologicznego. Przyznać należy, że
rząd PiS był najbardziej ideologicznym rządem w całej dwudziestoletniej historii III RP, który budował wizję przyszłości według recept przygotowanych
przez partyjnych liderów. Tymczasem społeczeństwo pragnęło sprawnych rządów, które dobrze działają, dobrze administrują i właściwie są niewidoczne.
Dobry rząd jest niewidoczny, nie przytłacza swych obywateli ciężarem ideologii. Na tym zapotrzebowaniu społecznym cieniem położyła się walka polityczna, która przybrała postać sporu pomiędzy III i IV RP.
Donald Tusk odwoływał się do tego, co praktyczne i realne, dystansując
się od zajęcia stanowiska na którymś z biegunów politycznych. Lider Platformy
próbował wznieść się ponad ideologię, akcentując bliskość relacji z ludźmi,
pokazując się jako „jeden z ludu”. Ustawicznie starał się zatrzeć wrażenie, że
pochodzi z establishmentu politycznego, gdyż taki rodowód polityczny nie
przysparzał zwolenników i wywoływał w społeczeństwie pejoratywne skojarzenia.
Odrzucenie przez wyborców modelu IV RP w wykonaniu PiS było świadomym wyborem rzeczywistości państwowej pozbawionej przeróżnych
„izmów”. W 2007 roku Polacy nie oddali swojego głosu na określony projekt
polityczny, lecz zagłosowali przeciw państwu ideologicznemu. Kolejny raz
powtórzył się schemat podejmowania decyzji wyborczych, zagłosowano nie za
konkretnym projektem, wizją lub ideą, lecz przeciw35. Tym samym polityk,
który zgromadził największy elektorat negatywny, stał się przegranym tych
wyborów. W dużej mierze Donald Tusk zbierał profity z błędów i wpadek medialnych prezesa PiS oraz jego najbliższego otoczenia36.
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Konwencja PO w Warszawie, za: „Wiadomości” TVP z dnia 14.10.2007 r.
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R. Markowski: System partyjny, w: Demokracja w Polsce 2005–2007, red. L. Konarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 2007, s. 150–158.
36
W wyniku bezkompromisowej i jednoznacznej postawy partia Jarosława Kaczyńskiego zrażała do siebie wiele środowisk społecznych. Ludwik Dorn niejednokrotnie sugerował niechęć do
określonych środowisk, np. „Pokaż lekarzu co masz w garażu” lub w wywiadzie prasowym,
używając nazwy „wykształciuchy” w pejoratywny sposób odniósł się do środowisk uważanych
za inteligenckie, skutecznie zniechęcił i skompromitował swą partię w oczach tegoż środowiska
(L. Dorn: Dzięki nam Polska znowu ruszyła do przodu, „Dziennik” z dnia 26–27 sierpnia 2006).
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Widoczne są także silne starania o zajęcie miejsca „trybuna ludowego”,
który byłby przewodnikiem – w przypadku Tuska – szerokiej koalicji anty-PiS-owskiej lub – w przypadku Kaczyńskiego – antyliberalnej. Zarówno
w kampanii 2005, jak i 2007 roku rywalizacja wyborcza przebiegała według
dwubiegunowego podziału. To dualistyczne postrzeganie rzeczywistości było
też charakterystyczne dla podziału postkomunistycznego, niemniej jednak nowy
podział opierał się na już innym znaczeniu. Z jednej strony istniał obóz pod
auspicjami braci Kaczyńskich, artykułujących bliskość z katolicyzmem i wartościami egalitarnymi, z drugiej zaś obóz pod przewodnictwem Tuska, akcentujący pragmatyzm, realizm, a przede wszystkim ochronę swobód obywatelskich.
Już samo nazewnictwo poszczególnych spotów PiS, jak np. „układ” czy
„salon”, wyraźnie charakteryzowało miejsce przeciwników politycznych. Ten
dualistyczny obraz świata był często obecny w nawoływaniach przewodniczącego PO Donalda Tuska, który od roku 2005 po kampanię wyborczą z 2007
roku mobilizował elektorat słowami: „Stańmy po jasnej stronie mocy”37.
W przypadku wizerunku obu liderów podział stanowił powtórzenie tego
samego schematu, z tą jednak różnicą, że w sferze osobowościowo-psychologicznej sztaby wyborcze starały się uwydatnić i skonfrontować jeszcze mocniej różnice w charakterze obu szefów partii.
Donald Tusk prezentował się jako luźny, młodzieńczy i bezpośredni polityk. Dbał o wizerunek pragmatyka, co miało potwierdzać hasło wyborcze „By
żyło się lepiej”. Wizerunek szefa PO poniekąd nawiązywał do stylu prowadzenia polityki m.in. przez prezydenta USA J.F. Kennedy’ego, czy bezpośrednich
i nieskrępowanych relacji byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Z kolei
Jarosław Kaczyński stanowił zaprzeczenie wyżej wymienionych cech. Prezes
PiS ukazywał siebie jako idealistę, zgodnie z hasłem „Zasady zobowiązują”, był
wyniosły, sztywny i oficjalny, w prowadzeniu polityki nie unikał patetycznych
apeli, ceremonialnych i podniosłych gestów. Nieodzownym elementem jego
wystąpień publicznych stały się starania o wzbudzanie wśród słuchających strachu i poczucia zagrożenia. Zupełne inaczej zachowywał się Tusk, którego wysiłki skierowane były na dowartościowanie potencjalnych sympatyków, pobudzanie nadziei oraz artykułowanie „polityki miłości”, która miała kontrastować
z agresywnym językiem Kaczyńskiego. Ten ostatni z chęcią przyjmował pozę

37
Słowa te padły po raz pierwszy podczas posiedzenia Rady Krajowej PO 16 lipca 2005 r.,
za: P. Wroński: Platforma rzuciła listy, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 165, s. 3.
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osoby stojącej na piedestale, z autorytetem, odgrywając rolę „ojca” lub „jedynego sprawiedliwego szeryfa”.
Inną, stałą cechą przywództwa charyzmatycznego, którą obaj politycy starali się sobie przypisać, jest rodowód lidera. Otóż nie należy on do elitarnego,
dobrze uposażonego, dostatniego we wszelkie dobra i wygody świata. Paradoksalnie obaj przywódcy akcentowali bliskość z ludźmi: Jarosław Kaczyński występował w roli „obrońcy uciśnionych” Donald Tusk zaś jako znawca codziennego życia w Polsce. PiS przekonywało wyborców, że jako jedyna partia walczy z „elitami”, „salonem”, „korporacjami” w imię interesu jednostki. Również
PO, starając się pokazać swój egalitarny profil, udowadniała poprzez wizerunek
swojego lidera, że problemy codziennej egzystencji są jej bliskie. Podczas debaty telewizyjnej Tusk zaprezentował się jako człowiek z ludu, zwyczajny obywatel, znający stan polskich dróg i ceny podstawowych produktów. Niestety, jak
się później okazało, znajomość tych cen była wyuczona. Adam Łaszyn, doradca
medialny PO przyznał: „Dostarczyliśmy listę produktów, z których Donald
Tusk wybrał sobie te, które było mu najłatwiej zapamiętać”38.
Dzięki temu, że Tusk okazał się zwykłym człowiekiem, odczuwającym te
same dolegliwości co reszta społeczeństwa, wzbudził sympatię i zjednał sobie
życzliwość wyborców. Ponadto liderowi Platformy udało się zakwalifikować
przeciwnika politycznego do oderwanych od życia „elit” i „salonów”. W pojedynku o względy przeciętnego wyborcy zwycięzcą okazała się PO, natomiast
PiS otrzymało bolesny cios zadany własną bronią – walcząc do tej pory z establishmentem, zostało zaliczone do elit, które boją się ludzi i poruszają się
z ochroną. W tym miejscu wypada uzupełnić, że Donald Tusk, sugerując m.in.
podczas debaty wyborczej z Jarosławem Kaczyńskim, iż ma bezpośredni kontakt z wyborcami i nie kryje się za szpalerem ochroniarzy, nie był szczery. Dwa
dni po decydującym starciu z prezesem PiS, podczas konwencji wyborczej PO
w Warszawie, kamery telewizyjne uchwyciły szefa PO w towarzystwie nieodstępujących go ochroniarzy39. Od tej pory, aż po wieczór wyborczy 21 października, ochrona towarzyszyła liderowi Platformy.

38

Cza-cza z Tuskiem. Z Adamem Łaszynem, doradcą medialnym PO, rozmawia Jacek Kowalski, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 253, s. 6.
39

„Fakty” TVN oraz „Wydarzenia” Polsat z dnia 14 października 2007 r.
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Zakończenie
Jeżeli charyzma nieodłącznie wiąże się z takimi przymiotami jak autorytet,
czar, prestiż, wizja, styl, siła, odwaga, przebojowość, szacunek czy respekt, to
zapewne obaj bohaterowie tego opracowania posiadają te cechy. Nie wystarczą
one jednak, by można było ich uznać za przywódców charyzmatycznych, zdolność ta nie jest bowiem źródłem osobistych umiejętności i cech charakteru,
które w relacjach międzyludzkich nabierają ponownego blasku. Jeśli szefowie
PiS i PO cieszyli się autorytetem i podziwem wśród swoich sympatyków,
z pewnością w większej mierze był to efekt zabiegów marketingowych i postępującej tabloidyzacji polityki niż ich osobistych przymiotów.
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PSEUDO-CHARISMATIC MODEL OF LEADERSHIP
IN THE PARLIAMENTARY ELECTIONS 2007

Summary
Reflections on policy theatricalize inevitably lead to the demarcation of the
boundary between politics and acting. Contemporary problems facing observers of
political life to answer the question: what is still acting, and what the real mission and
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action for the public good, according to a specific hierarchy of values and ideas? The
development includes two party leaders: Donald Tusk and Jaroslaw Kaczynski. The
rivalry between them is mainly dominated electoral competition in 2007, giving the first
time in history such a strong factor in parliamentary elections personnel.
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ANDRZEJ HOEHLE

PIS NA SCENIE POLITYCZNEJ
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W LATACH 2005–2007
Część I

Wstęp
Przemiany polityczne dokonujące się w Polsce po 1989 roku charakteryzowały się od początku dużą dynamiką oraz zmiennością. Cechy te, tak typowe
dla młodych demokracji wydawały się zaniknąć w momencie przejęcia władzy
przez Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) w 2001 roku. Stabilna większość,
prezydent pochodzący z własnego obozu politycznego i korzyści płynące z wejścia w struktury Unii Europejskiej (UE) zdawały się zwiastować wieloletnie
rządy lewicy. Jednak problemy gospodarcze oraz „afera Rywina” spowodowały, że sympatia elektoratu przesunęła się zdecydowanie w stronę prawicy, obdarzając zaufaniem przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość (PiS). To niespodziewane zwycięstwo wywróciło zastały już podział sceny politycznej, wprowadzając na nią gracza o bardzo wyrazistym charakterze. Jak by tego było mało, współkoalicjantami PiS zostały radykalne ugrupowania: Samoobrona i Liga
Polskich Rodzin (LPR), a Kościół katolicki był często posądzany o wspieranie
tej większości parlamentarnej. Wszystkie te elementy powodują, że lata 2005
–2007, obejmujące okres sprawowania władzy w kraju przez PiS, aż do jej utraty, są politycznie bardzo interesującym czasem.
Warto jednak spojrzeć na ten fragment współczesnej historii z perspektywy lokalnej. Ogólnopolskie media poprzez swój przekaz wyrabiają często
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u odbiorcy wrażenie, że polityka w kraju opiera się wyłącznie na dużych, centralnych sztabach. Nie jest to prawdziwy obraz, a na pewno niesprawiedliwy
w stosunku do regionalnych struktur partyjnych. W dalszym ciągu bowiem to te
struktury odgrywają ważną, jeśli nie najważniejszą rolę w systemie partyjnym.
W związku z tym autor uznał, że warto przeanalizować starty wyborcze PiS na
terenie województwa zachodniopomorskiego oraz przyjrzeć się rozwojowi wewnętrznemu tej formacji w latach 2005–2007. Głównym celem artykułu jest
więc dokonanie pogłębionej analizy rozwoju partii na poziomie regionalnym.

Początki PiS na Pomorzu Zachodnim
Pierwsze działania ugrupowania braci Kaczyńskich na Pomorzu Zachodnim wiążą się z osobą Jacka Sauka, który w czerwcu 2001 roku poinformował,
że jest jedynym pełnomocnikiem PiS w okręgu. Zapowiedział przy tym budowę
przejrzystej formacji, odwołując się do prawicowego elektoratu rozczarowanego działalnością Akcji Wyborczej Solidarność (AWS)1. Najważniejszą kwestią
wewnętrzną, decydującą o przyszłości nowego ugrupowania stało się połączenie PiS ze strukturami Przymierza Prawicy (PP) po planowanym na 2 czerwca
2002 roku kongresie zjednoczeniowym2. Proces ten przebiegł jednak w Zachodniopomorskiem bardzo spokojnie i prezesem Zarządu Wojewódzkiego
został Joachim Brudziński (PiS), wiceprezesem zaś Leszek Dobrzyński (PP)3.
Wzmocnieniem dla planów rozbudowy organizacji w województwie zachodniopomorskim było zdobycie w wyborach samorządowych w 2002 roku jedenastu
mandatów radnych przez kandydatów reprezentujących PiS. Ten skromny skład
ułatwił jednak wyjście z programem w tak zwany teren.
Kolejnym sprawdzianem stały się pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista formacji braci Kaczyńskich w okręgu nr 13 uzyskała
ogółem 11,86% głosów poparcia, nie zdobywając żadnego mandatu4. Niemniej
1

„Kurier Szczeciński”, 12.06.2001, s. 3; „Głos Szczeciński”, 12.06.2001, s. 2.

2

K. Kowalczyk: Prawo i Sprawiedliwość – „rewolucyjni konserwatyści”, w: Partie
i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2006,
s. 201.
3

Archiwum Zarządu Okręgowego PiS (Arch. ZO), Protokół ze Zjazdu Wojewódzkiego PiS,
Szczecin, 27.07.2002, brak sygnatury (b.s.).
4

http:// www.pe2004.pkw.gov.pl/.
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jednak kampania ta była bardzo ważna dla zachodniopomorskich struktur PiS.
Udowodniła ona bowiem, że pomimo pierwotnego „spisania na straty” przez
centralę partii, udało się wywalczyć obiektywnie dobry wynik. Dokonano tego
w większości własnymi siłami, wystawiając lokalnego kandydata. Zmieniło to
zdecydowanie sposób postrzegania przez kierownictwo PiS zachodniopomorskiej organizacji5. Poza tym zdobyto nowe doświadczenia i dobrze zaprezentowano się wyborcom na Pomorzu Zachodnim, rozpoczynając tym samym najbardziej intensywny okres rozwoju partii w regionie.

Rozwój struktur
Szybko zwiększająca się liczba członków partii w stolicy regionu (szczegółowo zmiany stanu członkowskiego przedstawiono w zamieszczonych poniżej tabelach) zmusiła Zarząd Regionalny (ZR) PiS do reorganizacji. Komitet
Powiatowy w Szczecinie podzielono więc na trzy części, tworząc komitety „Zachód”, „Północ”, „Prawobrzeże”6. Był to dość oczywisty zabieg przystosowywania lokalnych struktur do podziału zgodnego z samorządową geografią wyborczą. W związku z istnieniem w Szczecinie pięciu okręgów wyborczych do
Rady Miasta (RM)7, logiczne wydawało się dążenie do powielenia tego porządku w ramach ugrupowania.
W programie partii ważnym elementem była zawsze kwestia lustracji.
Próbę oczyszczenia przestrzeni publicznej z osób uwikłanych we współpracę
z organami bezpieczeństwa PRL rozpoczęło PiS od weryfikacji własnych szeregów. Zgodnie z uchwałą nr 1/02/05 Komitetu Politycznego PiS, ZR w województwie zachodniopomorskim zobowiązał wszystkich członków i kandydatów
spełniających kryterium wieku do autolustracji8. Do wykonania uchwały zobowiązano pełnomocników powiatowych i pełnomocników komitetów. Prezydium Zarządu po zakończeniu akcji stwierdziło, że udało się ją przeprowadzić
sprawnie, choć z przyczyn obiektywnych w długim okresie. Fakt rezygnacji
5
Informacja na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez autora z Joachimem Brudzińskim 10 stycznia 2010 r.
6

Arch. ZO, Uchwała nr 3/1/2005 Zarządu Regionalnego PiS z 29.01.2005 r.

7

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/180A0056E5D14C548F48310CD17252BC
/uchwala. pdf.
8

Arch. ZO, Uchwala nr 2/3/2005 Zarządu Regionalnego PiS z 23.04.2005 r.
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z przystąpienia do stronnictwa przez kilku kandydatów mógł dowodzić sensu
całego przedsięwzięcia9.
Po wstępnym okresie pracy dokonano w 2005 roku przeglądu działalności
poszczególnych organizacji powiatowych. W jego wyniku wymieniono pełnomocników w Łobzie i Wałczu10. Najważniejszą weryfikacją dla struktur stały
się jednak wybory do parlamentu krajowego i na prezydenta RP. Ich zadowalający wynik nie przeszkodził wyciągnąć wniosków wobec słabo pracujących
komórek. Zmieniono także pełnomocnika w Pyrzycach oraz powołano nowego
przewodniczącego Forum Młodych PiS11. W Szczecinie utworzono następny
komitet i powołano na jego pełnomocnika Leszka Duklanowskiego12.
Rok 2006 to dla PiS okres porządkowania struktur regionalnych. Poszczególne komitety zgodnie ze statutem dokonały wyboru swoich zarządów,
a proces ten postępował systematycznie i zgodnie z kalendarzem określonym
przez prezesa ZR. Zakończył on fazę budowy partii opartej na jednoosobowej
instytucji pełnomocnika powiatowego, wyposażając wszystkie jednostki terenowe PiS we własne władze o znacznym zakresie autonomii. Można więc
uznać, że było to zakończenie drugiej fazy budowy stronnictwa. Utworzono
zarządy na poziomie powiatowym i przeniesiono do nich część kompetencji
organu regionalnego.
W związku ze zwołaniem na 3 czerwca 2006 roku pierwszego posiedzenia
kongresu nowej kadencji wyznaczono w całym kraju wybory delegatów. Zachodniopomorskie, zgodnie z parytetem, otrzymało 62 mandaty do obsadzenia
przez zjazd regionalny13. Delegaci ci mieli okazję przyjąć nowy statut, wprowadzający zasadnicze zmiany w organizacji partii. Dokonano w nim podziału organów terenowych, znosząc dotychczasowy porządek oparty na województwach i powołując do życia zarządy okręgowe, obejmujące swym działaniem
teren jednego okręgu wyborczego do Sejmu RP14. Nastąpił tym samym podział
organizacji wojewódzkiej na część szczecińską i koszalińską. Posunięcie to

9

Informacja na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez autora z Czesławem Hocem
5 lutego 2010 r.
10

Arch. ZO, Protokół z Zarządu Regionalnego PiS, Szczecin, 4.06.2005 (b.s.).

11

Ibidem, Protokół z Zarządu Regionalnego PiS, Szczecin, 5.11.2005 (b.s.).

12

Ibidem, Protokół z Zarządu Regionalnego PiS, Karlino, 11.12.2005 (b.s.).

13

Ibidem, Zarządzenie nr 2/06 Prezesa PiS z dnia 8 kwietnia 2006 r.

14

Statut PiS z 3 czerwca 2006 r., art. 50.
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wpisywało się w logiczną całość budowy struktur pokrywających się z „siatką
wyborczą” kraju.
Zgodnie z nowym statutem, od września do grudnia 2006 roku powołano
w PiS pełnomocników okręgowych, którzy pełnili jednoosobowo funkcję zarządu okręgowego15. W regionie szczecińskim pełnomocnikiem został poseł
Joachim Brudziński, a w koszalińskim – poseł Czesław Hoc16. Miało to na celu
ujednolicenie zarządzania okręgiem w trudnym okresie wyborczym. Krótki czas
takiego porządku zakończył się na skutek decyzji władz krajowych o zwołaniu
zjazdów okręgowych. Planowano wybrać na nich nowe zarządy okręgowe,
dokonując ostatecznego podziału struktur. Ważniejsze było jednak to, że wybory miały się odbyć już bez obowiązującego wcześniej podziału parytetów pomiędzy PiS i PP17. Na poziomie lokalnym były zatem prawdziwym egzaminem
konsolidacji dwóch środowisk politycznych.
Zjazd okręgowy odbył się 24 lutego 2007 roku w Stargardzie Szczecińskim. Na 435 osób uprawnionych wzięło w nim udział 288 delegatów (66%)18.
Zgodnie z decyzją delegatów, powołano nowy 20-osobowy Zarząd Okręgowy
z wiceprezesem Michałem Jachem oraz prezesem Leszkiem Dobrzyńskim19.
Wskazanie i wybór na funkcję prezesa Zarządu Okręgowego osoby reprezentującej środowisko dawnego PP, a także przyjęcie w skład zarządu Leszka Duklanowskiego z dawnego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (ZChN) było
widocznym znakiem, że w regionie nastąpiła integracja polityków wywodzących się z różnych odłamów polskiej prawicy.
Podsumowując w ujęciu wewnętrznym rozwój PiS na Pomorzu Zachodnim w latach 2005–2007 warto prześledzić zmiany osobowe w tym ugrupowaniu. Zagadnienie to opisują tabele 1 i 2.

15

Ibidem, art. 91.

16

Arch. ZO, Pismo Biura Organizacyjnego PiS nr BO/704/IX/06 z 29.08.2006 r. wraz z załącznikiem.
17
Pamiętać należy, że PiS powstało w wyniku połączenia w 2002 r. z Przymierzem Prawicy.
Umowa zjednoczeniowa przewidywała bardzo precyzyjnie podział poszczególnych funkcji
i obsadę organów decyzyjnych wspólnego ugrupowania.
18

Arch. ZO, Komunikat Komisji Mandatowej Zjazdu Okręgowego PiS w okręgu nr 41 z dnia
24.02.2004 r. (b.s.).
19

„Kurier Szczeciński”, 26.02.2007, s. 4.
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Tabela 1
Zmiany stanu liczebności członków PiS w województwie zachodniopomorskim
w latach 2005–2006
Rok i miesiąc

Liczba osób przyjętych do PiS

2005 – styczeń
2005 – marzec
2005 – kwiecień
2005 – czerwiec
2005 – lipiec
2005 – sierpień
2005 – listopad
2005 – grudzień
2006 – styczeń
2006 – luty
2006 – marzec
2006 – kwiecień
2006 – maj
2006 – lipiec

33
0
0
12
1
36
0
56
66
46
30
34
57
0

Liczba osób skreślonych
z listy członków PiS
1
1
1
1
0
5
5
1
4
1
2
1
1
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie protokołów władz regionalnych PiS.
Tabela 2
Zmiany stanu liczebności członków PiS w okręgu nr 41
w latach 2006–2007
Rok i miesiąc
2006 – wrzesień
2007 – marzec
2007 – kwiecień
2007 – czerwiec
2007 – lipiec
2007 – wrzesień

Liczba osób przyjętych do PiS
57
14
22
12
5
3

Liczba osób skreślonych
z listy członków PiS
1
0
0
13
3
1

Źródło: opracowanie własne na podstawie protokołów władz regionalnych PiS.

Dane zamieszczone w tabelach 1 i 2 wskazują, że w latach 2005–2007 partia rozwijała się raczej dynamicznie i w sposób stosunkowo zrównoważony.
Początek wyżu widać w okresie po zwycięskich dla PiS wyborach parlamentarnych w 2005 roku. To naturalne zjawisko, ograniczone rygorystycznymi wa-
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runkami przyjęcia do partii, nie przybrało tak masowego charakteru, jak można
było się spodziewać i stan członkowski zamykał się na koniec roku liczbą
460 osób. Niemniej jednak widoczne jest, że udane starty wyborcze PiS owocowały wzmożonym napływem nowych kandydatów. Dodatkowo zbliżające się
wybory samorządowe w 2006 roku także wpłynęły na zwiększone zainteresowanie przystąpieniem do PiS. Załamanie tego procesu można zauważyć od połowy 2007 roku, kiedy liczba kandydatów spadła z kilkudziesięciu do kilku.
Symptomatyczny jest tu czerwiec tego roku, gdy po raz pierwszy w historii
zarząd regionu więcej osób skreślił z listy członków, niż przyjął nowych.
W kolejnych miesiącach, aż do końca badanego okresu, napływ nowych chętnych był już raczej symboliczny. Zanim jednak nastąpił tak znaczny regres,
zachodniopomorskie PiS zdążyło już rozbudować swoje struktury, opierając się
głównie na sukcesie wyborczym z 2005 roku.

Udział PiS w wyborach parlamentarnych w 2005 roku w województwie
zachodniopomorskim
Wybory te odbywały się w zupełnie innych warunkach niż w 2001 roku.
Negatywny odbiór rządu SLD przez społeczeństwo spowodował przesunięcie
się sympatii elektoratu zdecydowanie w prawą stronę. Nastroje te chciało naturalnie wykorzystać także PiS, które miało za sobą już kolejne doświadczenie,
jakim były wybory do Parlamentu Europejskiego. Należy zauważyć próbę poszerzenia przez PiS elektoratu o środowiska chłopskie. Ugrupowanie podpisało
porozumienie, w wyniku którego przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych znaleźli się na listach PiS w całym kraju. Ustalono, że
otrzymają oni w każdym okręgu dziesiąte miejsce. W przypadku Pomorza Zachodniego na listach znaleźli się: w okręgu nr 41 – Paweł Kołpaczyński,
a w okręgu nr 40 – Marek Łęgowski20.
Zgodnie z wewnętrzną procedurą, władze regionalne PiS opracowały zestawienie kandydatów i w porządku alfabetycznym przekazały je do centrali
partii, gdzie ostatecznie ustalono kolejność na liście. W części szczecińskiej
20
J. Brudziński: Kampania parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości w województwie zachodniopomorskim, w: Wybory 2005 Polska i województwo zachodniopomorskie, red. W. Burger,
M. Łuczak, P. Olechowska, Szczecin 2006, s. 93; http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/WYN/
W107/40.htm.
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województwa PiS mieli reprezentować między innymi: Mirosława Masłowska
i Piotr Jania – radni RM Szczecina, Mieczysław Sawaryn – samorządowiec
z Gryfina, Leszek Dobrzyński – wiceprezes partii w regionie, Michał Jach –
stargardzki pełnomocnik PiS. Kandydatem do senatu został poseł PiS Jacek
Sauk.
W okręgu nr 40 liderem listy był Czesław Hoc, lekarz z Kołobrzegu
i radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (SWZ). Znaleźli się też
na niej: Piotr Kroll – zastępca prezydenta Koszalina, Stefan Strzałkowski –
burmistrz Białogardu i Marian Goliński – burmistrz Szczecinka. Do senatu pretendował Paweł Michalak, przedsiębiorca z Koszalina, niegdyś przewodniczący
regionu NSZZ „Solidarność”. Wszyscy kandydaci zostali zobowiązani do
podania do wiadomości publicznej stanu swoich majątków21.
Otwarciem kampanii w okręgu stała się impreza z cyklu „Wiosna Polaków”, która miała miejsce 14 maja 2005 roku. Przygotowano ją w Filharmonii
Szczecińskiej, w niespotykanej do tej pory formule koncertu. Głównym punktem spotkania było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, a po nim swój recital
miał Jan Pietrzak. W spotkaniu wzięło udział ponad pięciuset szczecinian, mieli
oni okazję usłyszeć od prezesa PiS deklarację konieczności odbudowy gospodarki morskiej w regionie. Niewątpliwie mityng ten wyprzedził o kilka miesięcy kampanię wyborczą innych partii politycznych, dając pewną przewagę PiS
na Pomorzu Zachodnim.
W podobnym stylu przygotowano konwencję wyborczą w Teatrze Polskim
w Szczecinie. Odbyła się ona 10 września 2005 roku, a otworzył ją prezes partii
Jarosław Kaczyński. W swym przemówieniu podkreślił znaczenie wyborów,
zapowiadając między innymi, że będą one początkiem końca SLD. Zaprezentowano także zebranej publiczności całą listę PiS. Po części oficjalnej z krótkim
recitalem wystąpiła piosenkarka Eleni.
Zorganizowana została również debata liderów największych partii, na
której padła istotna deklaracja Sławomira Nitrasa z PO i Joachima Brudzińskiego z PiS o wyłonieniu w najbliższych wyborach samorządowych wspólnego
kandydata na prezydenta Szczecina22. Z kolei w tematycznej debacie o kulturze
wziął udział Leszek Dobrzyński. Dyskutował on z Arkadiuszem Litwińskim

21

„Kurier Szczeciński”, 31.01.2005, s. 4; „Kurier Szczeciński”, 6.09.2005, s. 4; „Gazeta Wyborcza”, 14.09.2005, s. 2; P. Jasina: Znani i nieznani, „Głos Szczeciński”, 22.09.2005.
22

„Kurier Szczeciński”, 19.09.2005, s. 4.
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i Warcisławem Kuncem, deklarując poparcie dla zwiększenia dotacji na kulturę
i podkreślając jej znaczenie dla tożsamości narodu23.
Zadbano także o możliwość bezpośredniego kontaktu wyborców
z kandydatami PiS w trakcie cyklu spotkań we wszystkich powiatach w okręgu
nr 41. Rozpoczęto je 12 września 2005 roku od imprezy na placu Zwycięstwa
w Gryficach, a po odwiedzeniu pozostałych miast powiatowych zakończono
objazd w budynku Cechu Rzemiosł w Goleniowie 23 września. Kandydatom
towarzyszyły tak zwane PiS-busy, czyli samochody oklejone logo PiS i plakatami wyborczymi24. Pojazdy te holowały naczepy z pełnowymiarowymi billboardami.
W Koszalinie sztab wyborczy postanowił zorganizować swoją minikonwencję na świeżym powietrzu. Odbyła się ona pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego przy placu Zwycięstwa. Wszyscy kandydaci zaprezentowali się
i uroczyście podpisali zobowiązania wyborcze, do których należały między
innymi podniesienie jakości służby zdrowia w regionie, przeniesienie siedziby
sejmiku do Koszalina, promowanie polityki morskiej i rolnej25.
W niewielkim zakresie doszło do współpracy pomiędzy kandydatami PO
i PiS do senatu. Wspólną inicjatywą była konferencja prasowa, na której Włodzimierz Łyczywek i Jacek Sauk zadeklarowali podjęcie skoordynowanych
działań. Jako główny cel wskazali zdobycie przez nich mandatów senatorskich
w okręgu i wyeliminowanie przedstawicieli lewicy z izby wyższej26.
W kampanii parlamentarnej tradycyjnie już przy produkcji materiałów
wyborczych zastosowano jednolity wzór. Było to: granatowe tło, na dole czerwony pasek z nazwą partii oraz biała zakładka z logo PiS i numerem listy. Uzupełnienie stanowiły kadry z najczęściej prezentowanego telewizyjnego spotu.
W ulotkach umieszczono także elementy promujące Lecha Kaczyńskiego oraz
zobligowano kandydatów do sejmu, by zamieszczali informację o przedstawicielu PiS na liście senackiej. Podobne zasady dotyczyły produkcji spotów do
telewizji i radia. Część kandydatów promowała się, używając własnych haseł
wyborczych. Michał Jach zastosował znaną metodę regionalizacji, umieszczając

23

„Głos Szczeciński”, 21.09.2005, s. 3.

24

J. Brudziński: Kampania parlamentarna..., s. 94–96; „Kurier Szczeciński”, 16.09.2005,

s. 4.
25

„Kurier Szczeciński”, 6.09.2005, s. 4.

26

M. Osajda: Więcej łączy, niż dzieli?, „Kurier Szczeciński”, 23.08.2005.
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na swoich materiałach slogan Poseł ze Stargardu. Joachim Brudziński postawił
z kolei na deklarację: Polityka to dla mnie służba a nie interesy. Utworzono też
stronę internetową, na której przedstawiono szczegółowe informacje o kandydatach oraz linki do stron zewnętrznych. Wykorzystano również mailing27.
Analiza wykorzystanej powierzchni reklamowej w prasie pozwala na
stwierdzenie, że PiS dość oszczędnie posługiwało się tą formą reklamy, kierując
przekaz głównie do odbiorcy z wyższym wykształceniem28. Niektórzy kandydaci odeszli od ustalonej centralnie kolorystyki i dość dowolnie projektowali
swoje reklamy (na przykład Piotr Kroll w „Głosie Koszalińskim”). Pewnym
ewenementem stało się umieszczenie w prasie przez Pawła Michalaka, kandydata PiS do senatu, ogłoszenia, w którym do głosowania na niego zachęcał
ks. biskup Ignacy Jeż. Był to odosobniony przypadek, kiedy hierarcha kościelny
wystąpił z tak otwartą formą poparcia. Była to też wyraźna wskazówka, do jakiego elektoratu kieruje przekaz kandydat29.
Przedwyborcze sondaże od początku dawały PiS miejsce w parlamencie.
W lipcu 2005 roku „Głos Szczeciński” opublikował wyniki badania, w którym
PiS uzyskało 13% poparcia, a PO 28%. W następnych sondażach poparcie dla
PiS już stabilnie rosło, odnotowano bowiem 23% głosów wobec 36, 38% dla
PO30. Przeprowadzono także sondaż o charakterze lokalnym, w którym pytano
respondentów o ich imienne preferencje wyborcze. Regionalny lider PiS, Joachim Brudziński uzyskał w nim zaledwie 3-procentowe poparcie przy
30-procentowym Jacka Piechoty (SLD) i 26-procentowym Krzysztofa Zaremby
(PO)31.
W okręgu szczecińskim władze PiS liczyły na zdobycie trzech mandatów
poselskich i jednego miejsca w senacie32. Ostateczne wyniki okazały się jednak
dla partii bardziej korzystne. Uzyskano bowiem 23,24% poparcia i do sejmu
dostali się: Joachim Brudziński (14 731 głosów), Mirosława Masłowska
(7675 głosów), Leszek Dobrzyński (7136 głosów) oraz Michał Jach (5724 głosy). Szczególnie ten ostatni wynik był pewną niespodzianką, ponieważ kandy27

J. Brudziński: Kampania parlamentarna..., s. 94.

28

P. Olechowska: Kampania wyborcza kandydatów do Sejmu i Senatu w 2005 roku w opinii
szczecińskich dzienników, w: Wybory 2005..., s. 136–137.
29

„Głos Koszaliński”, 23.09.2005, dodatek wyborczy.

30

„Głos Szczeciński”, 9.07.2005, s. 2; 7.09.2005, s. 2; 16.09.2005, s. 2.

31

„Głos Szczeciński”, 22.09.2005, s. 4.

32

„Kurier Szczeciński”, 5.09.2005, s. 4.

PiS na scenie politycznej...

157

dat ze Stargardu Szczecińskiego zajmował dopiero szóste miejsce na liście33.
Świadczyło to o tym, jak duży jest potencjał wyborczy drugiego największego
miasta w regionie.
Analiza wyników pod względem podziału terytorialnego pokazuje, że PiS
najlepiej było postrzegane w powiatach gryfińskim (27,80%), stargardzkim
(24,27%) oraz w Szczecinie (25,06%). Najgorzej zaś w powiatach goleniowskim (15,92%) i pyrzyckim (17,20%)34. Mandat senatorski zdobył też Jacek
Sauk z ogólną liczbą 98 644 głosów, co było najlepszym wynikiem w okręgu.
Kandydat PiS najkorzystniej wypadł w powiecie polickim (34,48%), w Świnoujściu (35,11%) i w Szczecinie (35,37%). Najsłabszy wynik uzyskał w powiecie
pyrzyckim (24,69%)35.
W części koszalińskiej PiS zdobyło dwa mandaty poselskie i jeden senatorski, co także można uznać za spory sukces. Ogólny wynik wyniósł 20,32%
poparcia. Najwięcej głosów, bo 10 746 uzyskał lider listy Czesław Hoc. Drugim
posłem został burmistrz Szczecinka, Marian Goliński, z wynikiem 5408 głosów.
Najlepsze rezultaty PiS uzyskało w powiatach białogardzkim (30,9%) i kołobrzeskim (27,6%). Szczególnie dobrze wypadło w Białogardzie, gdzie zdobyło
39,0% głosów. Przypisać to można udziałowi w wyborach popularnego burmistrza tego miasta, Stefana Strzałkowskiego. Najsłabszy wynik PiS miało
w powiatach świdwińskim (15,37%) i wałeckim (15,52%)36. Senatorem z ramienia PiS został w okręgu koszalińskim Paweł Michalak z liczbą 48 580 głosów. Najwyższe notowania uzyskał w powiecie kołobrzeskim (32,63%)
i w Koszalinie (31,76%). Z kolei najmniej głosów zdobył w powiatach choszczeńskim (23,71%) i sławieńskim (24,09%)37.
Zamykając powyższą, pierwszą część publikacji warto podkreślić, że wybory te znacząco przemodelowały polską scenę polityczną. Niespodziewanie
PiS stało się partią rządzącą, co wpłynęło na wszystkie aspekty jej rozwoju, od
zmian strukturalnych, aż po styl prowadzenia kampanii. Znalazło to naturalnie
swoje odzwierciedlenie także na poziomie lokalnym, co zostanie przedstawione

33

G. Drążek: Jedyny poseł stąd, „Głos Szczeciński”, 27.09.2005.

34

http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/WYN/W107/41.htm.

35

http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SNT/PL/WYN/W/40.htm.

36

http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/WYN/W107/40.htm.

37

http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SNT/PL/WYN/W/39.htm.
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w drugiej części artykułu, omawiającej wybory samorządowe w 2006 roku oraz
parlamentarne w 2007 roku.

LAW AND JUSTICE PARTY (PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
ON THE POLITICAL SCENE OF WEST POMERANIA
IN THE YEARS 2005–2007

Summary
The article contain development of West Pomeranian Law and Justice Party
(Prawo i Sprawiedliwość, PiS) structures between 2005 and 2007. The choice of that
period as the subject of researches have been imposed by especially fluctuation of
political scene. Description of the series form the regional not central point of view
have been dictated by possibilities of deeper analysis political formation development
on the local level. This have made through rehearsal periphrasis of PiS general elections
activity on the West Pomerania and following phases of the Party’s structures
extension. Conclusions affirm that PiS built strong sections in all over-local districts of
West Pomerania region after 2005, enlarged a lot number of its members, reached direct
influence on self-government activity and installed its representatives in Parliament.
All nominated elements have showed real inveteracy of PiS in local communities, what
have directly moved on the Party’s potential in country’s scale.
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STOSUNEK LUBUSKIEJ ADMINISTRACJI
ORAZ ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
DO AKTYWNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH
MNIEJSZOŚCI WYZNANIOWYCH W LATACH 1945–1968

Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska lokalnych organów państwowych wobec rozwijającej się na ziemi lubuskiej działalności misyjnej
chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych. W opracowaniu pominięte zostały
konfesje o niechrześcijańskim rodowodzie, ponieważ poza lubuskimi Świadkami Jehowy, ich życie religijne stanowiło jedynie margines zachodzących procesów społecznych. Zakres czasowy niniejszych rozważań wyznaczają dwie daty.
Pierwsza odnosi się do końca drugiej wojny światowej, który stał się zarazem
wstępem do konfesyjnej aktywności mniejszości religijnych na ziemi lubuskiej,
druga – to rok 1968, będący początkiem zinstytucjonalizowanej działalności
ekumenicznej pierwszego w województwie zielonogórskim oddziału Polskiej
Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze1.
1
W jej skład wchodzili przedstawiciele sześciu spośród siedmiu ówczesnych członków PRE:
z Kościoła Polskokatolickiego ks. Bogdan Tymczyszyn (dziekan), ks. Wacław Gwoździewski
(proboszcz parafii w Gozdnicy), ks. Tadeusz Piątek (proboszcz parafii w Zielonej Górze); z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (dalej: PAKP) ks. Mikołaj Proniński (dziekan), ks. Mikołaj Poleszczuk (proboszcz parafii w Przemkowie); z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dalej: KE-A) ks. Edward Busse (proboszcz parafii w Zielonej Górze), ks. Jan
Zajączkowski (administrator parafii w Żarach); ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego
(dalej: ZKE) brat Aleksander Kuc (prezbiter okręgu) oraz Zbigniew Heinke (pastor zboru w Zielonej Górze); z Kościoła Metodystycznego Michał Podgórny (pastor międzyrzecki); z Polskiego
Kościoła Chrześcijan Baptystów ks. Leon Dietrych (pastor zboru w Zielonej Górze).
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Upowszechniana przez komunistyczne państwo homogeniczność społeczeństwa zakładała, że nie ma w nim miejsca dla jakichkolwiek przejawów
różnorodności. Tymczasem wynikająca z charakteru religii potrzeba określenia
się wobec sfery sacrum poprzez dogmaty, rytuały zmierzała do zaakcentowania
wielorakości i indywidualnego postrzegania świata. Kłóciło się to w sposób
zasadniczy z wizją jednorodnego, bezwyznaniowego państwa. Wypracowana
mimo to, pod pewnymi warunkami, aprobata władz dla funkcjonowania poszczególnych konfesji była efektem zdefiniowania nastawienia tych ostatnich
do państwa. Wychodząc z prostego i popularnego w tamtych czasach założenia,
że „stosunek wyznawców wyznań nie katolickich na zewnątrz jest w odniesieniu do Państwa lojalny, w wielu wypadkach jest to lojalność tylko pozorna”2,
organy wyznaniowe starały się wyodrębnić spośród nich te, które mogłyby stać
się narzędziem w prowadzonej polityce. Niemniej niewielkie zainteresowanie
wspólnotami religijnymi, jakie charakteryzowało politykę wyznaniową pierwszych lat powojennych, było wynikiem przekonania, iż „[...] w miarę wysiedlania Niemców, znikną sekty religijne”3. Towarzyszyły temu braki kadrowe
w organach administracji i bezpieczeństwa, spowalniające realizację wytycznych płynących z gremiów partyjnych4. Sytuacja ulegała zmianie wraz z postępującą stabilizacją życia społeczno-politycznego na Ziemiach Odzyskanych,
pozwalającą ocenić rzeczywisty stan posiadania i kondycję poszczególnych
konfesji. W tym „rozpoznanym”, stosunkowo niegroźnym środowisku poważnym problemem stali się nowi mieszkańcy, przesiedleni w ramach akcji „Wisła”. Stanowili oni faktyczną rysę w kreowanej wizji jednonarodowego społeczeństwa, a religia, której byli wyznawcami, będąca opoką ich tożsamości narodowej, postrzegana była jako istotna przeszkoda, którą należało pokonać.
W 1948 roku doszło do zmiany proporcji sił między partią a Kościołem
katolickim. Przewodnim zadaniem stało się „[...] wyplenienie ze świadomości

2
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej: APZG), Urząd Wojewódzki Poznański
Ekspozytura w Gorzowie Wlkp., sygn. 33, Sprawozdanie sytuacyjne za I kwartał 1949 r., k. 128.
Pojęcie pozornej lojalności mniejszości religijnych wobec państwa przewijało się w większości
opracowań organów zajmujących się sprawami wyznaniowymi. Pojawiało się ono zarówno
w kontekście działalności wiernych Kościoła prawosławnego, jak i greckokatolickiego. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (dalej: AIPN Po), sygn. 0038/27/4, Kontrwywiadowcza charakterystyka po zagadnieniu nacjonalizmu ukraińskiego z terenu powiatu Głogów za
rok 1960, 13 XII 1960 r., k. 20.
3

Ibidem, sygn. 06/68/18, Sprawozdanie dekadowe Sekcji V za czas 1–10 I 1946 r., k. 7.

4

Ibidem, Sprawozdanie dekadowe Sekcji V za czas 10–20 VIII 1946 r., k. 40.
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obywateli jakichkolwiek potrzeb religijnych”5. Jednakże to ogólnonarodowe
hasło przynajmniej w teorii nie odnosiło się do Ziem Odzyskanych, a to ze
względu na stabilizacyjną na tych terenach rolę instytucji kościelnych w utwierdzaniu polskości. Drugim motywem chwilowego odroczenia rozprawy głównie
z Kościołem rzymskokatolickim, a pośrednio także z pozostającymi w jego
cieniu Kościołami i wspólnotami mniejszościowymi, była konieczność skupienia uwagi władz na rozwiązywaniu specyficznych, bieżących problemów i zadań dotyczących administrowania przyłączonych obszarów. Wszystkie te czynniki zaważyły w pewnym stopniu na specyfice podchodzenia do spraw mniejszości wyznaniowych na ziemi lubuskiej i pozostawieniu ich niejako swojemu
biegowi. Z drugiej zaś strony na odmienność w traktowaniu tych terenów
wpływało powołanie w sierpniu 1945 roku przez kardynała Augusta Hlonda
administracji apostolskiej dla ziemi lubuskiej, Pomorza Zachodniego, z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim, co niewątpliwie umacniało instytucjonalnie lubuski Kościół rzymskokatolicki i wymagało zaszczepienia bezpiecznej przeciwwagi chociażby w postaci sprzyjających wspólnot wyznaniowych. Ugodowe
traktowanie mniejszości religijnych dobiegło końca z początkiem 1949 roku,
kiedy to wojewódzkie władze dostrzegły, iż dotychczasowa polityka doprowadziła jedynie do wzmocnienia życia konfesyjnego w terenie, a nie przyniosła
wymiernych rezultatów politycznych. W związku z tym przystąpiono do realizacji standardów obowiązujących na terenie całego kraju.
Lubuskim konfesjom przyglądał się także wojewódzki aparat bezpieczeństwa. Do walki z religią w całym kraju powołano wydziały V w wojewódzkich
urzędach bezpieczeństwa publicznego oraz sekcje V w urzędach powiatowych
i miejskich. Sporządzane przez nie raporty okresowe jednoznacznie wskazują,
że na ziemi lubuskiej do 1950 roku rozpracowywanie środowisk religijnych nie
było celem samym w sobie, a jedynie sposobem dojścia do uznawanych za
nacjonalistyczne mniejszości narodowych. Wyjątek stanowili Świadkowie
Jehowy, wzbudzający faktyczną obawę w strukturach władzy, zwłaszcza przed
mającymi się odbyć wyborami parlamentarnymi w 1947 roku i każdymi
następnymi wydarzeniami politycznymi. W szeregu notatek sporządzanych
przez władze powiatowe znajdują się wzmianki, że miejscowy UB śledził

5

P. Kądziela: Kościół a państwo w Polsce 1945–1965, Wrocław 1990, s. 16.
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wspólnoty uznane za groźne6. Początkowo informacje płynące z tego źródła
były dość lakoniczne, albowiem wiązało się to z koniecznością dotarcia do
stosunkowo hermetycznych, niewielkich i pełnych nieufności do obcych, grup
religijnych7. Pewien obraz tamtejszej rzeczywistości przedstawia tabela 1,
z której wynika, że albo infiltracja środowisk wyznaniowych i pozyskiwanie
tajnych współpracowników wymagały faktycznie większego zaangażowania, co
uzasadniałoby postawioną tezę, albo na tym etapie prowadzonej polityki
rozpracowywanie mniejszych organizacji religijnych nie wydawało się celowe.
Za drugą opinią przemawia fakt, iż w tym samym czasie rosła dynamicznie
liczba pozyskanych agentów i informatorów w środowiskach związanych
z Kościołem rzymskokatolickim8. Świadczyć to może o angażowaniu w tamtym
kierunku wszystkich sił organów bezpieczeństwa i niedocenianiu roli mniejszości wyznaniowych. Taki podział zainteresowania wynikał niewątpliwie z napiętej sytuacji przedwyborczej i zaangażowania Kościoła rzymskokatolickiego
w kampanię polityczną. Funkcjonujące na marginesie wydarzeń mniejszości
wyznaniowe nie przykuwały więc uwagi UB9, chociaż w raportach okresowych
kierownika sekcji V już w październiku 1946 roku wyraźnie oddzielono tematycznie kwestie związane z ich działalnością. Niemniej materiały tam zgromadzone w żadnym stopniu nie były porównywalne z dokładnymi analizami
dotyczącymi Kościoła rzymskokatolickiego i świeckich organizacji katolickich.

6

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. (dalej: APG), Starostwo Powiatowe Gorzowskie,
sygn. 382, Sprawozdanie referatu Społeczno-Politycznego Zarządu Miasta m. Gorzowa n/W za
miesiąc maj 1946 r., k. 161.
7
Tego rodzaju kłopoty zgłaszali pracownicy sekcji Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: WUBP): „Ze względu na trudne werbowanie sekciarzy,
staramy się znaleźć odpowiednich ludzi do wprowadzenia w ich środowisko”. W tym samym
dokumencie czytamy: „Sekty, które istnieją w Poznaniu i w powiatach naszego województwa są
nam mało znane”. AIPN Po sygn. 06/68/18, Raport okresowy Kierownika Sekcji V za czas
15–31 X 1946 r., k. 47, 53.
8
W okresie od 15 do 31 X 1946 r. odnotowano łącznie 66 informatorów wśród duchownych
katolickich i świeckich, duchownych zakonnych i organizacji katolickich. Ibidem, Raport okresowy Kierownika Sekcji V za czas od 15 – 31 X 1946 r., k. 51. W okresie od 1 do 15 XI 1947 r.
liczba ta wynosiła już 158. Ibidem, Raport okresowy Kierownika Sekcji V za czas od 1–15 XI
1947 r., k. 193. W okresie od 1 do 15 IV 1948 r. było to 11 agentów i 171 informatorów. Ibidem,
Raport okresowy Kierownika Sekcji V za okres od 1 – 30 IV 1948 r., k. 251.
9
Przed samymi wyborami, w grudniu 1946 r. kierownik Sekcji V WUBP w Poznaniu odnotował: „Nie stwierdzono, aby sekty ustosunkowywały się wrogo do wytycznych Rządu
i Bloku Demokratycznego lub dążyły do bojkotu wyborów”. Ibidem, Raport okresowy Kierownika Sekcji V za czas od 15–31 grudnia 1946 r., k. 70.
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Tabela 1

Stan agentury umiejscowiony w mniejszościach wyznaniowych
w okresie od 15 X 1946 do 1 V 1948 roku

15–31 X 1946
1–31 XI 1946
1–31 I 1947
1–28 II 1947
1–15 III 1947
15–31 III 1947
1–15 IV 1947
15–31 IV 1947
1–15 V 1947
15–31 V 1947
1–15 VI 1947
15–30 VI 1947
1–15 VII 1947
1–15 VIII 1947
15–31 VIII 1947
1–15 IX 1947
15–31 IX 1947
1–15 X 1947
15–31 X 1947
1–15 XI 1947
15–31 XII 1947
1–15 I 1948

Liczba agentów
w wojewódzkim
i powiatowych UB
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
1 (sekty)
1 (sekty)
1 (sekty)
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
1 (sekty)
1 (Świadkowie Jehowy)

15–31 I 1948

1 (Świadkowie Jehowy)

1–29 II 1948

1 (Świadkowie Jehowy)

1–31 III 1948

1 (Świadkowie Jehowy)

1–30 IV 1948

1 (Świadkowie Jehowy)

Okres
sprawozdawczy

*
**
***

Liczba informatorów w wojewódzkim
i powiatowych UB
2* (inne wyznania)
2 (inne wyznania)
2 (inne wyznania)
6 (1 – inne wyznania, 5 – sekty)
3 (sekty)
1 (sekty)
2 ( inne wyznania, sekty)
5 (1 inne wyznania, 4 sekty)
3 (1 inne wyznania, 2 sekty)
4 (1 inne wyznania, 3 sekty)
7 (1 inne wyznania, 6 sekty)
5 (1 inne wyznania, 4 sekty)
9 (1 inne wyznania, 8 sekty)
10**
11
10
9
10
10
11
6
8*** (7 – wyznania niekatolickie i
1 – zbór ewangelicki)
8 (7 – wyznania niekatolickie i
1 – zbór ewangelicki)
4 (3 – wyznania niekatolickie i
1 – zbór ewangelicki)
7 (6 – Świadkowie Jehowy, 1 – zbór
gelicki)
8 (7 – Świadkowie Jehowy, 1 – zbór
gelicki)

sekty,
sekty,
sekty,
ewanewan-

Liczbę informatorów podawano rozdzielając ich na: a) inne wyznania, b) sekty.
W okresie 1 VIII 1947 – 1 I 1947 r. liczbę informatorów podawano łącznie, a następnie
z podziałem na: a) sekty, b) inne wyznania.
Od 1 I 1948 r. stosowano podział na: a) wyznania niekatolickie i sekty, b) Świadkowie
Jehowy, c) zbór ewangelicki.

Źródło: opracowanie na podstawie raportów okresowych Kierownika Sekcji V,
AIPN Po, sygn. 06/68/18, k. 51–258.
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Istotnym czynnikiem kształtującym stosunek władz do istniejących w terenie chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych była dość prozaiczna kwestia
lokalnych zależności i koligacji łączących urzędników z najbliższym otoczeniem. Funkcjonując w prowincjonalnym środowisku, w oczywisty sposób pracownicy organów administracji z dużo większą ufnością i atencją odnosili się
do rzymskokatolickiej większości (w tym także kleru), czego dowodem było
sprzyjanie katolikom przy pozyskiwaniu świątyń10 czy ich odbudowie11. Towarzyskie i sąsiedzkie powiązania prowadziły do izolowania mniejszości wyznaniowych, postrzeganych jako miejscowe kuriozum12. Przedstawiciele najważniejszych organów władzy lokalnej oraz członkowie partii angażowali się również bezpośrednio w życie Kościoła katolickiego13, przez co przestawali być
obiektywną stroną narastających konfliktów międzywyznaniowych14.
10

Przykładowo w lutym 1948 r. Zarząd Miejski w Nowej Soli wystosował pismo do Starostwa Powiatowego w Kożuchowie, w którym miejscowe władze naciskały na pozostawienie
kościoła w rękach rzymskokatolickiej większości. Powołuje się w nim na stanowisko miejscowych partii politycznych i organizacje społeczne. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Urząd
Wojewódzki Wrocławski, sygn. VI/686, Pismo Zarządu Miejskiego w Nowej Soli do Starostwa
Powiatowego w Kożuchowie, 18 II 1948 r., k. 252; ibidem, Rezolucja, 13 II 1948 r., k. 263.
11
W Gorzowie władze zaangażowały się w finansowanie remontu późniejszej katedry. APG,
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gorzowie, sygn. 22, Sprawozdanie z wykonanych
prac Wydziału Budowlanego w czasie od 1 do 15 września 1945 r., k. 52.
12

Jeszcze w 1970 r. w sporządzonych przez pracownika wojewódzkich władz wyznaniowych
„Uwagach ogólnych do sprawozdania” wskazywano na rozbieżności między opinią władz wojewódzkich a terenowymi radami narodowymi co do oceny działalności w tym wypadku ZKE:
„Niestety w terenowych radach narodowych spotkaliśmy się z przypadkami niezrozumienia
i błędnej oceny religijnej postawy członków ZKE, których identyfikowano jako Św. Jehowy.
Trzeba było wyjaśniać zasadnicze różnice w działaniu i stosunku ZKE do państwa. Członkowie
ZKE odczytują ten stosunek pracowników rad narodowych najniższego szczebla do siebie dość
wyraźnie, co stanowi niewątpliwie czynnik hamujący w nawiązywaniu kontaktów”. Ibidem,
Urząd Wojewódzki Gorzowski (dalej: UWG), sygn. 1382, Uwagi ogólne do sprawozdania
1970 r., k. 287.
13

Istniejący problem najjaskrawiej wystąpił w parafii zielonogórskiej prowadzonej przez
ks. Kazimierza Michalskiego, gdzie burmistrz miasta Tomasz Sobkowiak, a także wiceprezes
sądu okręgowego Józef Stachurski byli członkami rady parafialnej, za: J. Sikorski: Stosunki
państwo – Kościół na ziemi lubuskiej w latach 1945–1972, s. 37, rękopis w zbiorach autora.
14

Wzbudzało to niejednokrotnie konsternację w Komitecie Centralnym PZPR oraz u wojewódzkich urzędników państwowych. Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził KC PZPR w liście
do egzekutywy komitetów wojewódzkich, powiatowych i miejskich PZPR w lipcu 1958 r.,
w którym stwierdzono, iż „[...] wymagania w stosunku do członków partii muszą być różne
w zależności od roli i miejsca, jakie dany członek partii wypełnia w pracy partyjnej [...] członkowie partii uczestniczący stale w praktykach religijnych i demonstrujący w ten sposób swoje
przywiązanie do Kościoła nie mogą pełnić w partii funkcji w aparacie i instancjach partyjnych”.
Centralne Archiwum KC PZPR, sygn. 237/V – 194, za: S. Markiewicz: Postawy marksistowskiego religioznawstwa i polityki wyznaniowej PRL, Warszawa 1988, s. 169.
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Obecność mniejszości wyznaniowych na ziemi lubuskiej traktowana była
instrumentalnie. Niezależnie od wielkości poszczególnych wspólnot, każda
z grona tolerowanych i zwykle w jakiś sposób wspieranych konfesji miała przypisaną rolę, od spełnienia której zależał jej dalszy los. Symptomatyczne dla
polityki wyznaniowej pewne balansowanie na granicy sympatii i obojętności
dla działalności środowisk mniejszości religijnych sytuowało niektóre z nich
w niepewnej i czasowej pozycji sprzymierzeńców postulowanej linii politycznej. Taką rolę narzucono przede wszystkim niewielkim i mało znaczącym na
ziemi lubuskiej wspólnotom religijnym, potwierdzającym jedynie swoim istnieniem tolerancyjny i pluralistyczny w sensie wyznaniowym charakter państwa.
Ograniczenie się ich działalności do wąsko rozumianego życia religijnego gwarantowało względny spokój, a ich wspieranie było niejako propagandowym
zabiegiem, przeznaczonym dla szeroko rozumianej opinii międzynarodowej.
W drugiej grupie znalazły się te Kościoły, które odnalazły drogę do współpracy z władzami wyznaniowymi. Narzucone im z góry zadania gwarantowały
w jakimś zakresie możliwość realizacji swojej konfesyjnej funkcji i tworzyły
parasol ochronny przed niektórymi zagrożeniami.
Istniała także trzecia grupa nieuznawanych i nietolerowanych organizacji
religijnych, w stosunku do których państwo zajmowało jednoznaczne i nieprzejednane stanowisko. Wymienić wśród nich można działający aktywnie na ziemi
lubuskiej Kościół greckokatolicki oraz funkcjonujący tylko w ramach ZKE
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (dalej: KCHWE), czy też niedający
się ujarzmić administracyjnie niewielki Zbór Chrześcijan bez Osobliwego Wyznania. Przekonanie władz o ich negatywnej roli odsuwało w czasie możliwość
jakiegokolwiek legalnego istnienia i spychało na margines życia konfesyjnego.
Powracając do wspólnot wyznaniowych zyskujących aprobatę dla swojej
działalności, można powiedzieć, iż w tym gronie znalazły się jedynie te, które
w oczach terenowych władz nie wzbudzały żadnego zastrzeżenia. Ich stosunek
do państwa określany był jako „bierny, lecz nie wrogi”15. Pewnym sprawdzianem lojalności były wybory parlamentarne w styczniu 1947 roku, które pozwoliły UB wysondować stanowisko poszczególnych konfesji wobec zamierzeń
państwa. Większość z nich zdała pozytywnie ten egzamin, dzięki czemu mogły
liczyć na pewną przychylność władz dla swojej działalności.

15
APZG, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej: PWRN), sygn. 2943, Sprawozdanie z działalności wyznań nierzymskokatolickich z terenu woj. zielonogórskiego (b.d.), k. 1.
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Wśród wspólnot cieszących się zaufaniem Wydziału do Spraw Wyznań
(dalej: WdSW) były Kościoły protestanckie (baptyści, metodyści, adwentyści),
odnoszące się pozytywnie do ówczesnej rzeczywistości, widząc w tym jedyny
sposób na przetrwanie, jak również wspólnoty niechrześcijańskie, nieangażujące się w żadnym wymiarze w życie polityczne (Muzułmański Związek Religijny, Kongregacja Wyznania Mojżeszowego), a stanowiące swoisty folklor lokalny. W każdym z tych przypadków przychylność państwa była poprzedzona
kilkuletnią obserwacją i utwierdzeniem przekonania, że nie są to siły mogące
odnieść znaczące sukcesy misyjne w regionie, a więc poświęcanie im większej
uwagi było w gruncie rzeczy niecelowe. W związku z tym wzajemne relacje
były dość poprawne, choć nigdy nie przerodziły się w wyraźną sympatię.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych trzy pierwsze zostały uznane przez
Urząd do Spraw Wyznań (dalej: UdSW), za wyznania, które „[...] prowadzą
bardzo pożyteczną działalność i trzeba im pomóc”16. Korzystne ustosunkowywanie się do wymienionych konfesji miało również swoje podłoże w ich zaangażowaniu w działalność społeczną17.
Wspominana akceptacja władz miała jednak zawsze cechę tymczasowości,
dlatego wspólnoty musiały każdorazowo swoją postawą dokumentować lojalność wobec państwa18. W sytuacji jakiejkolwiek niesubordynacji władze bez
skrupułów eliminowały wszelkie przejawy niezależności, czy też ewentualnego
ryzyka19. W każdym innym przypadku na terenowe organy administracji został
16

APG, UWG, sygn. 1375, Notatka służbowa, 9 X 1967 r., k. 53.

17

Kościoły protestanckie, wpisując się w politykę państwa, urządzały zbiórki pieniędzy na
wyznaczone przez nie cele, np. na odbudowę Zamku Królewskiego, fundusz Centrum Zdrowia
Dziecka. Poza tym aktywnie uczestniczyły w działalności ekumenicznej i były współorganizatorami nabożeństw poświęconych kolejnym rocznicom wyzwolenia Polski Ludowej. Ibidem,
sygn. 1376, Informacja dot. ogólnej charakterystyki działalności Polskiego Kościoła Chrześcijan
Baptystów na terenie województwa zielonogórskiego (b.d.), k. 68–69.
18
Władze skrupulatnie odnotowywały zachowania wspólnot mniejszościowych w okresach
przedwyborczych. Poza tym cyklicznie opracowywane były na zlecenie UdSW sprawozdania
z działalności poszczególnych wspólnot wyznaniowych z dokładnym uwzględnieniem charakterystyk duchownych (charakterystyka postawy, zaangażowania społeczno-obywatelskiego, ocena
autorytetu i wpływów na współwyznawców). Dzięki takim opracowaniom władze mogły określić
stosunek mniejszości wyznaniowych do państwa. Ibidem, sygn. 1427, Pismo UdSW w Warszawie do WdSW Prezydiów WRN, 16 VI 1969 r., k. 22 (PAKP); ibidem, sygn. 1382, Pismo UdSW
w Warszawie do PWRN WdSW w Zielonej Górze, 24 XI 1970 r., k. 288 (ZKE); APW, UWW,
sygn. VI/686, Ankieta dotycząca duchownych Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych Wyznania Ewangelicznego w Polsce oraz samego Zjednoczenia, k. 92 (b.d.).
19
W 1946 r. UB w Zielonej Górze zarzucił pastorowi adwentystów Karolowi Hossfeldowi
negatywny stosunek do państwa oraz kontakty z państwami imperialistycznymi i – jak napisano
w sprawozdaniu – „ma być odstawiony za Odrę”. AIPN Po, sygn. 06/68/18, Sprawozdanie deka-
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odgórnie nałożony obowiązek popierania ich działalności, manifestującej kreowaną przez państwo, konstytucyjnie gwarantowaną wolność wyznaniową. Objawiało się to m.in. poprzez wspieranie w latach sześćdziesiątych inicjatyw
związanych z otwieraniem przez nie punktów katechetycznych. Starano się
zaktywizować omawiane środowisko, by wyraźniej zaznaczyło swoją obecność
na ziemi lubuskiej i uczestniczyło w popieranych i kontrolowanych przez władze spotkaniach ekumenicznych czy projektach obywatelskich20. Władze doceniały inicjatywę wspólnot i ich podporządkowanie, o czym informowały
w swoich corocznych sprawozdaniach21.
W drugiej grupie wspólnot wyznaniowych znalazły się te, wobec których
państwo miało sprecyzowane plany i które potrafiły w swoich działaniach
świadomie realizować jego politykę. Jedna z nich miała poprzez swoją aktywność osłabiać i dyskredytować najsilniejszy Kościół rzymskokatolicki. Tą
wspólnotą był Kościół Polskokatolicki. W 1949 roku władze określiły jego
miejsce w polityce wyznaniowej państwa: „Działalność tego Kościoła nie napotyka na przeszkody ze strony władz, jest nawet popierany, gdyż Kościół ten
o nastawieniu prorządowym winien odegrać rolę czynnika równoważącego
wrogi stosunek Kościoła rzymsko-katolickiego do Państwa Ludowego. Projektowane jest założenie kilku nowych parafii tego wyznania”22. Równie instrumentalnie odniesiono się do drugiego, stworzonego z inspiracji władz ZKE,
dowe Sekcji V za okres od 1 I do 10 I 1946 r., k. 6. W 1950 r. liderzy grup wyznaniowych,
którzy nie chcieli podpisać się pod apelem sztokholmskim, byli usuwani z województwa, m.in.
sprawa dotyczyła pastora metodystycznego z Międzyrzecza. APG, UWG, sygn. 1444, Notatka
służbowa, 24 IX 1951 r., k. 85.
20

UdSW zwracał uwagę, że „[...] zawieranie umów o nauczaniu lekcji religii, ułatwi komunikowanie się duchownych z wyznań ekumenicznych i sympatyzujących. Zbiorowa działalność
tych kościołów chrześcijańskich będzie bardziej widoczna na zewnątrz, niż jest to obecnie, kiedy
to duchowni wyznań niekatolickich nie spotykają się na jakiś wspólnych imprezach o charakterze
religijnym lub obywatelsko-humanistycznych (walka o pokój, walka z rasizmem, z imperializmem)”. Ibidem, sygn. 1387, Notatka służbowa (b.d.), k. 164.
21

„Wszystkie związki wyznaniowe legalnie działające na terenie województwa podporządkowują się zarządzeniom władz państwowych, wszelkie zmiany w obsadzie stanowisk duchownych są zgłaszane. Szczególnie dobrze układa się współpraca z Zjednoczonym Kościołem Ewangelicznym i Unią Zborów Adwentystów Dnia 7-go. [...] Przedstawiciele tych związków religijnych, a także i innych, choć nie tak często – kontaktują się osobiście z Kierownikiem Wydziału
w różnych sprawach tak formalno-prawnych, jak i ogólnopaństwowych”. APZG, PWRN,
sygn. 2943, Sprawozdanie z działalności wyznań nierzymskokatolickich z terenu woj. zielonogórskiego za rok 1960, k. 1; ibidem, Sprawozdanie z działalności wyznań nierzymskokatolickich
na terenie województwa zielonogórskiego, 25 VII 1962 r., k. 7.
22
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Administracji Publicznej (dalej:
MAP), sygn. 146, Ogólne sprawozdanie kwartalne za I kwartał 1949 r., 30 IV 1949 r., k. 6.
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mającego skupiać w swoich ramach wspólnoty religijne wymykające się dotychczas spod cichej opieki państwa. Koncepcja połączenia pięciu pokrewnych
według władz związków religijnych miała ułatwić
[...] nadzór państwowy nad działalnością i rozwojem zarówno całego
kościoła, jak i poszczególnych zborów, prowadzonych przez jednolite
kierownictwo centralne, umożliwiając władzom państwowym oddziaływanie na wychowawczo-społeczną działalność kościoła wśród współwyznawców, na dobór kadr kaznodziejów i ich obywatelską postawę.
Stanowiło tamę i w pewnej mierze ograniczało działalność drobnych sekt
pokrewnych (szczególnie zielonoświątkowców) tzw. „prostakom” oraz
umożliwiało skuteczniejsze przeciwdziałanie destrukcyjnym wpływom
różnych zagranicznych ośrodków wyznaniowych i misji dotychczas szeroko działających wśród poszczególnych ugrupowań23.

Ceną za przychylność komunistów było pozbawienie ich autonomii i poważne
uzależnienie od wytycznych płynących z organów wyznaniowych oraz partii.
Zgoda na taki układ wynikała z rodzącego się przekonania, że ich obecność na
ziemi lubuskiej zależała w dużej mierze od usilnych zabiegów ze strony władz,
wspierających i angażujących się w ich pracę misyjną. O wyraźnej ingerencji
władz w życie religijne omawianych konfesji świadczy pokaźna liczba zgromadzonej w gorzowskim i zielonogórskim archiwum dokumentacji. Na jej podstawie można wywnioskować, iż większość strategicznych decyzji dotyczących
życia tych konfesji podejmowano w zaciszu rad narodowych i komitetów powiatowych PZPR, informujących na bieżąco swoich przełożonych w Warszawie o powstających tam rozstrzygnięciach. Gdy wynik takich rozmów nie był
zadowalający, organy administracyjne wymuszały na władzach kościelnych za
pomocą autorytetu UdSW zajęcie zgodnego z oczekiwaniami stanowiska24.
23
APG, UWG, sygn. 1382, Pismo UdSW w Warszawie do PWRN w Zielonej Górze,
10 IV 1957 r., k. 20.
24
Gdy w 1962 r. w zielonogórskim zborze ZKE powstał spór o charakterze personalnym
między lokalnymi liderami i WdSW nie był w stanie pogodzić zwaśnionych grup, wystosowano
do UdSW pismo, w którym zwrócono się „[...] o spowodowanie przyjazdu do Zielonej Góry
przedstawicieli Rady Kościoła ZKE, głównie chodzi o Ob. Krakiewicza z zadaniem naprawienia
zaistniałej sytuacji”, ibidem, Pismo PWRN w Zielonej Górze do UdSW w Warszawie, 27 IV
1962 r., k. 157. Podczas umówionej wizyty przewodniczącego Krakiewicza w WdSW w Zielonej Górze kierownik Wydziału Jan Waligóra „[...] zwrócił uwagę, że należy zapobiegać wewnętrznym waśniom w obrębie wyznania, bo to mu zaszkodzi”. Ibidem, Sprawozdanie z rozmowy z przewodniczącym Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, obyw. Krakiewiczem, 10 II
1962 r., k. 160. Z równym niepokojem władze wyznaniowe odnosiły się do problemów dotykających Kościół Polskokatolicki: „należy zwrócić uwagę na niski poziom moralny części duchow-
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Podczas odbywających się stosunkowo często spotkań z kierownictwem tych
wspólnot władze z niepokojem informowały o wszelkich niekorzystnych zjawiskach, wpływających na kondycję tych konfesji, jak również o zagrożeniach
czyhających ze strony Kościoła rzymskokatolickiego25. Wszystkie sprawy
związane z życiem parafii omawiano w porozumieniu z terenowymi komitetami
partyjnymi, które miały decydujący głos w rozstrzyganiu wszelkich sporów26.
O tym, że władze wyznaniowe były żywo zainteresowane rozwojem zwłaszcza
Kościoła Polskokatolickiego na ziemi lubuskiej, może świadczyć notatka sporządzona przez pracownika WdSW w Zielonej Górze przed przybyciem wezwanego do urzędu biskupa Koca. Już w pierwszym zdaniu czytamy, iż powodem zaproszenia było „nagromadzenie spraw, których właściwe załatwienie
zadecyduje o dalszym rozwoju Kościoła Polsko-Katolickiego w Województwie
Zielonogórskim”27. Natomiast w jednym z końcowych zdań opracowania
WdSW stawia dość jednoznacznie brzmiące i znamienne w swej wymowie pytanie: „Żagań – dlaczego nic się nie robi?”28. Ta osobliwa zależność zachodziła
także w drugim kierunku. Jeśli tylko występowały przeszkody w prowadzonej
pracy misyjnej, natychmiast w budynkach władz terenowych pojawiał się
zwierzchnik kościelny, domagający się korzystnego rozwiązania przeciwności.
Tego rodzaju praktykę stosował przede wszystkim Kościół Polskokatolicki,
mając uzasadnione przeświadczenie o rychłym wsparciu ze strony organów
państwowych. Tematyka prowadzonych dysput dotyczyła zwykle zadrażnień
nych polskokatolickich. Przełożeni tych duchownych dokonują szkodliwych przeniesień, wiedząc
z góry kogo, jak destrukcyjne elementy przerzucają na nowe parafie, zamiast odrzucić szkodników na bok i w ten sposób uniemożliwić dalszą destrukcję”. Ibidem, sygn. 1419, Notatka służbowa, 15 II 1968 r., k. 39.
25

Kłopoty pojawiły się m.in. w Gozdnicy, gdzie chciano utworzyć parafię polskokatolicką
i przejąć tamtejszy nieczynny kościół. WdSW w Zielonej Górze był skory do jak najszybszego
załatwienia tej kwestii, jednocześnie zwracano jednak uwagę, iż „[...] należy zachować jak największą ostrożność i dyskrecję, bowiem gdyby tamtejszy proboszcz rzymsko-katolicki dowiedział się o organizowaniu parafii polsko-katolickiej, to mógłby robić trudności”. Ibidem,
sygn. 1414, Notatka służbowa, 18 VIII 1965 r., k. 214.
26

W kwestiach rozstrzygających sprawy wyznaniowe dochodziło równie często do różnicy
zdań między WdSW a komitetami powiatowymi PZPR, które niechętnie odnosiły się do jakiejkolwiek aktywności religijnej w terenie. Np. I sekretarz Komitetu Powiatowego PZRP w Żaganiu
nie chciał wyrazić zgody na obsadzenie stanowiska proboszcza przez ks. Tadeusza Piątka, uważając go za osobę niewłaściwą, ponieważ popełniał nadużycia, „[...] został usunięty z Partii, co
kler katolicki wykorzystuje”, ten sam sekretarz sprzeciwiał się także oddaniu kaplicy w Gozdnicy
w ręce polskich katolików. Ibidem, Notatka służbowa, 29 XI 1965 r., k.
27

Ibidem, sygn. 1418, Tezy do rozmowy, k. 222.

28

Ibidem, k. 223.
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z Kościołem rzymskokatolickim, powstających na tle przejmowania wiernych29
bądź prób zawłaszczania świątyń30. W występujących konfliktach władze wyznaniowe zwykle zajmowały stanowisko przychylne polskim katolikom31. Wypracowywana wspólnie strategia zmierzała do umocnienia pozycji wspomnianej
konfesji w terenie kosztem Kościoła rzymskokatolickiego32. Z pewnością z tego
powodu władze przychylnie i, jak potwierdzają dokumenty, często z własnej
inicjatywy wspierały powstające na ziemi lubuskiej polskokatolickie parafie33.
Konsekwencją tak rozumianego sojuszu z władzami wyznaniowymi było także
oddanie w ich kompetencje wszelkich powstających lokalnie sporów wewnątrz
wspólnoty34.
29

W listopadzie 1963 r. do PWRN w Zielonej Górze przybył biskup ks. Julian Pękala wraz
z dziekanem poznańsko-zielonogórskim ks. Praczem w celu uzgodnienia strategii działań związanych z przejęciem wiernych rzymskokatolickich w skłóconej z kurią parafii w Gądkowie.
Ibidem, sygn. 1419, Notatka służbowa, 15 XI 1963 r., k. 11. W sierpniu 1965 r. ten sam biskup
nalegał na pomoc w utworzeniu parafii w Gozdnicy. Ibidem, sygn. 1414, Notatka służbowa,
18 VIII 1965 r., k. 214.
30
Spór o cmentarną kaplicę w Gozdnicy, APG, UWG, sygn. 1414, Notatka służbowa,
29 XI 1965 r., k. 146–153; ibidem, Notatka służbowa, 18 VIII 1965 r., k. 214. Spór z Cerkwią
prawosławną o kościół w Szprotawie – Puszczykowie. Wydano w tej sprawie decyzję
nr 2/144/60 z dnia 21 X 1960 r. (korzystną dla prawosławnych), jednak kościoła formalnie wyznawcom prawosławia nie przekazano. Ibidem, sygn. 1417, Pismo PWRN w Zielonej Górze do
UdSW w sprawie przydziału w zarząd i użytkowanie kościołów na terenie miasta Zielonej Góry,
Żagania i Szprotawy, 23 VIII 1961 r., k. 111.
31

Specyficzna sytuacja na Ziemiach Odzyskanych, wynikająca z politycznych i narodowych
realiów powodowała, że władzom bardzo zależało na zaszczepieniu polskokatolicyzmu na terenach, które zostały dopiero po wojnie przyłączone do Polski i którym często odmawiano polskiego charakteru, stawiając na tymczasowość takiego rozwiązania.
32

W notatce służbowej zastępcy kierownika WdSW zielonogórskiego urzędu czytamy: „założenie placówki Kościoła polsko-katolickiego [w Iłowie Żagańskiej – przyp. autora] byłoby
moim zdaniem szczególnie potrzebne i korzystne ze względu na wybryki klerykalne w tamtejszym środowisku”. Ibidem, sygn. 1414, Notatka służbowa, 1 II 1967 r., k. 59. W podobnym tonie
odniesiono się do sytuacji mającej miejsce w Gozdnicy. Ibidem, Pismo PWRN w Zielonej Górze
do Komitetu Wojewódzkiego PZPR Wydział Administracyjny, Zielona Góra, 30 maja 1966 r.,
k. 106. „Do czasu przejęcia nieczynnego kościoła należy zachować jak największą ostrożność
i dyskrecję, bowiem, gdyby tamtejszy proboszcz rzymsko-katolicki dowiedział się o organizowaniu parafii polsko-katolickiej, to mógłby robić trudności”. Ibidem, Notatka służbowa,
18 VIII 1965 r., k. 214.
33
34

Ibidem, Notatka służbowa, 24 VIII 1965 r., k. 213.

Gdy do organów wyznaniowych dotarła informacja o nabrzmiewającym sporze między
dziekanem ks. J. Praczem a większością duchownych, konflikcie, który mógł zaważyć na kondycji polskokatolickich parafii, natychmiast przedsięwzięto odpowiednie środki zaradcze. W tej
sprawie został wezwany do WdSW w Zielonej Górze bp F. Koc, ordynariusz diecezji wrocławskiej. Niestety w notatce nie została określona data spotkania. Przypuszczalnie odbyło się przed
lipcem 1966 r., ponieważ w tym czasie nie była jeszcze erygowana parafia w Żaganiu, o czym
wspomina się w dokumencie. W przygotowanych przez Wydział Tezach do rozmowy czytamy:

Stosunek lubuskiej administracji...

171

Nieco inną rolę wyznaczono PAKP oraz KE-A. W przypadku Kościoła
prawosławnego, odgrywał on fundamentalną rolę w procesie przejmowania
greckokatolickich wiernych uważanych przez władze za promujących nacjonalizm Ukraińców. Z kolei KE-A przypadła funkcja repolonizatora ziemi lubuskiej zamieszkiwanej przez zweryfikowaną ludność autochtoniczną, której
„spolszczenie” wymagało organicznej pracy w terenie35. Władze doceniały angażowanie się Kościoła w budowaniu lojalnej postawy wobec władzy ludowej
i wspierał rozwój protestanckich parafii. Ze względu na podobną ugodowość
prawosławnej Cerkwi terenowe władze, zgodnie z linią polityczną państwa,
z przychylnością odnosiły się do tworzenia również prawosławnych parafii,
albowiem umożliwiło to kontrolowanie tego środowiska. Znajdująca się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej ludność ukraińska stawała się w ten sposób dość łatwym łupem dla policji politycznej, tropiącej wśród jej szeregów
antypaństwowe jednostki. Omawiając tworzoną przez organy bezpieczeństwa
agenturę zaszczepioną w środowisku ukraińskim, należy pamiętać, że Cerkiew
nie była traktowana jako groźny przeciwnik komunistycznych władz36, jak to
miało miejsce w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego, uważano ją raczej
za miejsce, gdzie skupiało się życie narodowe przesiedleńców, których przy
pomocy odpowiednio przygotowanych księży można było spacyfikować37.
„Należy odciąć możliwość działania ks. dziekanowi Praczowi w parafiach zielonogórskich.
Ewentualnie kreować wicedziekana z grona księży miejscowych, albo po powstaniu parafii
w Żaganiu i Zielonej Górze. Należy wydzielić dekanat zielonogórski z dziekanem z grona księży
miejscowych”. Ibidem, sygn. 1418, Tezy do rozmowy, k. 222. Sugestia władz została zaakceptowana przez diecezję wrocławską, gdyż w październiku 1967 r. dziekanem dekanatu już zielonogórskiego został ks. B. Tymczyszyn. Ibidem, Dekret nominacyjny, 12 X 1967 r., k. 173,
a ks. J. Pracz został odsunięty od pracy w dekanacie. Jego próby ingerencji w sprawy parafialne
kończyły się upomnieniem ze strony władz. W styczniu 1968 r. do Wydziału został wezwany
bp F. Koc. Podczas tego spotkania została zwrócona uwaga, że ks. proboszcz Piątek zaprosił na
rekolekcje do Zielonej Góry ks. Pracza z Poznania, który „[...] miał nie bywać w parafiach dekanatu zielonogórskiego”. Ibidem, sygn. 1419, Notatka służbowa, 20 I 1968 r., k. 40.
35

Przypisaną funkcję repolonizatora umiejętnie wykorzystywał Kościół Ewangelicko-Augsburski, starając się m.in. o przydział świątyń w terenie.
36

Takie stanowisko władz wynikało z przyjętych przez Kościół prawosławny trzech zasad,
o których wspomina Janusz Mieczkowski: lojalność wobec władzy państwowej, wrogość wobec
grekokatolików oraz głoszenie uniwersalności, J. Mieczkowski: Życie religijne mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, „Przegląd Zachodniopomorski” 1995, z. 1,
s. 109.
37
Wśród zwykle przychylnych władzy księży prawosławnych byli i tacy, których postrzegano jako nacjonalistów. Taką opinię w województwie miał ks. Mikołaj Poleszczuk. APG, UWG,
sygn. 1427, Sprawozdanie na temat działalności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w województwie zielonogórskim (b.d.), k. 17.
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W związku z tym skrupulatnie odnotowywano publiczne wystąpienia duchownych, podczas których manifestowali swoją lojalną postawę i przekonywali
wiernych do większej aktywności zarówno gospodarczej, jak i społecznej38.
W trosce o kształtowanie obywatelskiej postawy władze terenowe potrafiły
także zabiegać o przydział prawosławnego duchownego na swój teren, by „[...]
ludność ukraińska czuła się bardziej zaaklimatyzowana na ziemiach zachodnich”39, jak również starać się o usuwanie grecko-katolickich księży, „niewygodnych dla wyznania prawosławnego”40 . Potwierdza to tezę o angażowaniu
prawosławnego kleru w realizację wytycznych płynących z partyjnych gremiów.
W 1952 roku, a więc w czasie, gdy podjęto uchwałę w sprawie środków
zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej ludności ukraińskiej w Polsce
i wzmożenia wśród niej pracy politycznej41, a w ślad za tym PWRN w Zielonej
Górze przyjęło uchwałę w sprawie znormalizowania warunków gospodarczych,
społecznych i kulturalnych ludności ukraińskiej42, wojewódzkie władze administracyjne i przede wszystkim organy bezpieczeństwa nasilały na poziomie lokalnym represje wobec wspomnianej ludności, której zarzucano współpracę
z nacjonalistami, podtrzymywanie odrębności narodowej i niechęć do ustroju.
Inwigilacja Ukraińców była możliwa dzięki stworzonej siatce agenturalnej,
której informatorzy donosili na swoich sąsiadów, a w tym także na najbliższą
Cerkwi radę kościelną, księży i diaków43. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom władze miały rozeznanie w procesach zachodzących w społeczności

38
Ibidem, sygn. 1424, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (dalej: PPRN) w Nowej Soli do PWRN w Zielonej Górze, 29 IV 1954 r., k. 25.
39
Pisał o tym zastępca przewodniczącego PPRN w Szprotawie w styczniu 1956 r. Ibidem,
sygn. 1425, Pismo PPRN w Szprotawie do PWRN w Zielonej Górze, 2 I 1956 r., k. 40.
40

Ibidem, Pismo PWRN w Zielonej Górze do UdSW w Warszawie, 5 I 1956 r., k. 39.

41

Na jej mocy prezydia wojewódzkich rad narodowych zostały zobligowane do udzielania
szerokiej pomocy klerowi prawosławnemu, uznanemu przez władze za sprzyjający politycznym
przeobrażeniom. Szerzej zob. I. Hałagida: Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski
1947–1957, Warszawa 2003, s. 85–87.
42

APG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej), sygn. 1106, Uchwała Nr LIX/268/52 z dnia
25 września 1952 r. w sprawie znormalizowania warunków gospodarczych, społecznych i kulturalnych ludności ukraińskiej, k. 116–117.
43
Według dokumentów zgromadzonych w AIPN Po, sygn. 0038/27/12, w latach pięćdziesiątych np. w sulęcińskim powiecie (parafia Torzym) było zarejestrowanych 5 agentów (ps. „Kier”,
„Żuk”, „Dzik”, „Sęp”, „Setnik”), a w końcu lat pięćdziesiątych także agent „Homo”, nr rej. 352,
który był miejscowym proboszczem.
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ukraińskiej i mogły odgórnie sterować i przeciwdziałać wszelkim negatywnym
zjawiskom.
Mimo ponad dwudziestoletniej pracy edukacyjnej jeszcze pod koniec lat
sześćdziesiątych władze wojewódzkie uznawały, że w parafiach w powiecie
strzeleckim, szprotawskim, głogowskim, choć sytuacja była ustabilizowana, to
jednak miejscowi prawosławni utrzymywali wschodnie tradycje i posługiwali
się językiem ukraińskim. „W takich warunkach postawa księdza prawosławnego wobec terenowych władz polskich, stosunek do środowiska i zadań społecznych nabiera szczególnej wagi”44. W tym samym czasie władze wojewódzkie
angażowały się również w aktywizację środowisk Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego poprzez wspieranie planów utworzenia nowych parafii w Gorzowie
Wlkp. i Żarach45.
Początek lat siedemdziesiątych przyniósł wyraźny spadek zainteresowania
władz Kościołem prawosławnym. Przyczyną takiego stanu był nie tylko postępujący proces asymilacji Ukraińców46, ale również widoczna bezsilność prawosławnego kleru, który charakteryzowany był przez organy administracji jako
słabo wykształcony, niepotrafiący organizacyjnie podołać swoim obowiązkom47. W sporządzanych przez urzędników sprawozdaniach przebija nuta rozczarowania i zawodu działalnością hierarchii kościelnej, sporadycznie angażującej się w życie lubuskich parafian. Z kolei KE-A, borykający się ze spadkiem
liczby wiernych, opuszczających Polskę, przestawał być wspólnotą mającą realne możliwości integrowania lubuskich mieszkańców. Jak napisał w swojej
informacji inspektor wojewódzki Eugeniusz Mazurkiewicz: „Kościół Ewangelicko-Augsburski na terenie tut. województwa nie posiada większych perspek-

44

APG, UWG, sygn. 1427, Sprawozdanie na temat działalności Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego w województwie zielonogórskim (b.d.), k. 16.
45

APG, UWG, sygn. 1397, Pismo PWRN w Zielonej Górze do UdSW, 21 IX 1967 r., k. 170.

46

Według WdSW, „[...] w zakresie postaw społeczno-obywatelskich wyznawcy prawosławia
reprezentują pozytywne nastroje, wyrażające się w większości prawidłowym stosunkiem do
pracy i środowiska społecznego”. Ibidem, sygn. 1430, Informacja dotycząca funkcjonowania
Kościoła prawosławnego na terenie województwa zielonogórskiego (b.d.), k. 22.
47
W tym samym dokumencie skarży się dyrektor WdSW w Zielonej Górze: „Trudno jest ocenić kler prawosławny, skoro na 3 parafie przypada tylko jeden ksiądz. Sięgając do lat poprzednich, kiedy na terenie naszego województwa przebywało kilku księży prawosławnych, można
ogólnie ocenić poziom kleru prawosławnego pod względem intelektualnym jako bardzo niski.
Zachowanie tych księży, ich postępowanie z ludźmi zmuszało biskupa wrocławskiego do ciągłych zmian w obsadzie stanowisk proboszczów”. Ibidem, k. 21.
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tyw rozwojowych, gdyż nie rozwija szerszej działalności w celu pozyskania
nowych wyznawców, ograniczając się do pracy z aktualnymi członkami”48.
Odnosząc się do trzeciej grupy nieuznawanych związków religijnych
można przyjąć, iż dezaprobata dla ich działalności pojawiała się głównie w kontekście narodowościowym. Zarówno Kościół greckokatolicki, jak i KCHWE
postrzegano jako ostoję ukraińskiego nacjonalizmu. O ile w przypadku tego
pierwszego ocena władz centralnych była w pełni potwierdzana przez lokalne
organy administracji i służbę bezpieczeństwa, o tyle w przypadku KCHWE
występowała tu wyraźna dysproporcja. MAP odmawiało mu uznania ze względu na „destrukcyjny i aspołeczny charakter głoszonych przez niego nauk i negatywny stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej”49 i utożsamiało ich z narodem ukraińskim, który „wykazywał pewne tendencje separatystyczne”50. Opinia ta nie miała natomiast swojego odzwierciedlenia w dokumentacji gromadzonej w terenowych organach wyznaniowych. W charakterystykach wiernych KCHWE czytamy: „życie prowadzą spokojne i nie stwierdzono nic ujemnego w zachowaniu się do obecnej rzeczywistości, jak i w stosunku do innych wyznań zachowują zupełny spokój”51 (Świebodzin), „[...] zbór
i jego członkowie nie uprawiają żadnej propagandy na zewnątrz, a obowiązek
odbywania służby wojskowej jest przez członków tegoż zboru respektowany
i wykonywany”52 (Skwierzyna). Kolejne starania Kościoła o legalizację kończyły się niepowodzeniem. UdSW, korzystając z obowiązującego prawa, odmawiał rejestracji w związku z tym, że, jak uważał, „[...] powstanie takiego
związku nie odpowiada względom pożytku społecznego”53.
Jednoznacznie negatywnie oceniano natomiast Kościół greckokatolicki.
Już sam fakt nieuznawania go przez państwo determinował dalsze działania
władz w stosunku do jakichkolwiek przejawów jego aktywności. Stąd też skrupulatnie odnotowana podczas przesiedleń w ramach akcji „Wisła” przynależ-

48

Ibidem, sygn. 1397, Informacja dot. ogólnej charakterystyki działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenie województwa zielonogórskiego (b.d.), k. 119.
49

AAN, MAP, sygn. 1079, k. 26.

50

Ibidem.

51

APG, UWG, sygn. 1387, Notatka, k. 164.

52
Ibidem, sygn. 1386, Charakterystyka Zboru Wyznania Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
w Skwierzynie, k. 30 (b.d.).
53
Ibidem, sygn. 1382, Pismo UdSW w Warszawie do Ob. Franciszka Januszewicza,
6 VIII 1956 r., k. 218.
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ność wyznaniowa nowych mieszkańców ziemi lubuskiej ułatwiła zdiagnozowanie wielkości problemu i skupienie uwagi organów bezpieczeństwa na ich poczynaniach54. Zapowiedzią późniejszej polityki władz wobec przesiedlanych
była także przeprowadzona jeszcze w punktach załadowczych akcja werbowania informatorów do późniejszej współpracy już na ziemi lubuskiej55. Byli oni
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wykorzystywani do rozpracowywania środowiska ukraińskich mieszkańców województwa, w tym także osób
związanych z Kościołem unickim. Dodatkowo do każdego transportu przesiedleńczego komendanci stacji załadowczych dołączali szczegółowe charakterystyki, informujące o pochodzeniu ludności, jej stosunku do UPA oraz propozycje co do sposobu osiedlania według kategorii A, B i C56. Zalecano w nich odseparowanie niektórych rodzin od reszty grupy, ze względu na „[...] wypadki
indywidualnego przejawu wrogiej propagandy ukraińsko-nacjonalistycznej
i wrogiego nastawienia do akcji wysiedleńczej”. Zauważano w nich także, że
„[...] przejawy takie można stwierdzić jedynie u rodzin zamożnych”57.
Pierwsze lata życia konfesyjnego greckokatolickiej ludności na ziemi lubuskiej są stosunkowo mało znane. W archiwaliach znajduje się jedno pismo
z lipca 1953 roku, w którym urzędnik PPRN w Strzelcach Krajeńskich informował przełożonych o rozmowie z byłym księdzem greckokatolickim Bogdanem Poliwko, zaprzeczającym istnieniu greckokatolickiego podziemia. Przyznawał on natomiast, że większość unitów korzysta z Kościoła rzymskokatolickiego58. Jednakże w końcu 1956 roku, wraz z przemianami politycznymi, władze odnotowały aktywizację „nieistniejących” grekokatolików, którzy masowo
odchodzili z Cerkwi prawosławnej. Wierni domagali się utworzenia „[...] parafii
54
W archiwach IPN znajdują się spisy personaliów osiedleńców akcji „Wisła”, w których poza danymi odnoszącymi się do poprzedniego i aktualnego miejsca zamieszkania, wykonywanego
zajęcia, najbliższej rodziny znalazły się także informacje dotyczące przynależności wyznaniowej.
Wynikało z nich, iż większość osiedlanych była wyznania greckokatolickiego. AIPN Po,
0038/27/4, Spis personaliów osiedleńców akcji „W” – Gmina Bytom Odrzański, k. 73–77.
55

Listy zwerbowanych wówczas Ukraińców wraz z ich pisemnymi zobowiązaniami dostarczane były do przedstawicieli UB w miejscu rozładowania transportów. Ibidem, Wykazy zwerbowanych w akcji „Wisła”, k. 182–183, na dalszych stronach zobowiązania; ibidem, Agentura
z akcji „W”, k. 135.
56

Ibidem, Charakterystyka transportu przesiedleńców nr R/252, k. 156; Charakterystyka przesiedleńców nr R/249, k. 161.
57
58

Ibidem, Charakterystyka transportu przesiedleńców nr R/252, k. 156.

APG, UWG, sygn. 1404, Pismo PPRN w Strzelcach Krajeńskich do PWRN w Zielonej Górze, 10 VII 1953 r., k. 99.
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w miejscowościach, gdzie zamieszkują grekokatolicy i rozbudowy placówek
oraz umożliwienia duchownym odbywania praktyk religijnych”59. W inicjatywę
tworzenia placówek zaangażował się także zielonogórski Zarząd Wojewódzki
UTSK, upominający się o prawa greckokatolickich wiernych60. Spotkało się to
z wyraźnym sprzeciwem władz, odmawiających restytucji Kościoła. Mimo to
do WdSW coraz częściej dochodziły głosy o odbywających się nielegalnych
mszach organizowanych w powiecie szprotawskim (Leszno Dolne) przez byłego księdza greckokatolickiego Włodzimierza Hajdukiewicza, podtrzymującego
łemkowskie tradycje61. Próbą rozwiązania narastającego problemu były plany
usunięcia księdza z parafii i oddelegowanie go do innej placówki poza województwo zielonogórskie62. Innym sposobem neutralizowania aktywności ukraińskiej mniejszości było otoczenie jej wnikliwą obserwacją służby bezpieczeństwa. Zdając sobie sprawę, iż cerkiew „[...] stała w centrum i tworzyła tę oś,
wokół której toczyło się życie duchowe”63, w 1956 roku w Głogowie założona
została sprawa ewidencyjno-obserwacyjna nr 433, o kryptonimie „Wiara”, na
greckokatolickiego księdza Jarosława Wodonosa. Powodem zainteresowania
władz było podejrzenie, iż „[...] w okresie okupacji, jak i po wyzwoleniu Polski
na terenie woj. rzeszowskiego był aktywnym działaczem ukraińskim m.in. powiązany z członkami band UPA, którym udzielał pomocy materialnej oraz wydawał metryki urodzenia polskie, by mogli uniknąć przed odpowiedzialnością
za popełnione przestępstwa”64 oraz pozytywna opinia, którą cieszył się wśród
unickiej ludności powiatu głogowskiego, gdyż „[...] uchodził za jedynego księ-

59
APZG, PWRN, Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 577, Pismo wiernych wyznania greckokatolickiego ze Szprotawy do WdSW PWRN w Zielonej Górze, 26 XI 1956 r.
60
Ibidem, Pismo Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Zielonej Górze, Zielona Góra, 15 stycznia 1957 r.; APG, UWG, sygn. 1404, Pismo Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Zielonej Górze
do PWRN w Zielonej Górze (b.d.), k. 94.
61

Ibidem, sygn. 1425, Pismo PPRN w Szprotawie do PWRN w Zielonej Górze, 2 I 1956 r.,

k. 40.
62

Ibidem, k. 41.

63

Relacja Ch. Semana z 2005 r., za: S. Dudra, S. Woźniak: Kościół greckokatolicki na ziemi
lubuskiej, w: Kościoły, polityka, historia. Ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych
w Polsce w XX i XXI wieku, Warszawa 2009, k. 54.
64

AIPN Po 0038/27/4, Pismo Komendanta Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Głogowie do
Naczelnika Wydziału II KW MO Służby Bezpieczeństwa w Zielonej Górze, 25 VI 1958 r.,
k. 202.
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dza, który krzewi wiarę wyzn. grecko-katolickiego”65. Informatorami w tej
sprawie były osoby o ps. „Jaskółka”66 oraz „Franek”. Ks. Jarosław Wodonos
był obiektem obserwacji także z racji utrzymywanych kontaktów korespondencyjnych z ks. Bazylim Hrynykiem, pozostającym w kręgu zainteresowania
MSW67. Według sporządzonego przez zastępcę komendanta powiatowego do
spraw bezpieczeństwa w Głogowie ppor. E. Szczepańskiego „Raportu specjalnego dot. ks. Wodonosa Jarosława”, „werbunek do współpracy ze Sł. Bezpieczeństwa jest możliwy do przeprowadzenia. Na powyższe wskazuje przeprowadzona z nim rozmowa oraz obecnie lojalny stosunek do PRL. [...] planuje się
w perspektywie podtrzymać z nim stały kontakt co w konsekwencji będzie stanowiło z naszej strony stopniowe pozyskiwanie go do współpracy ze służbą
bezpieczeństwa”68. W dalszej korespondencji brak jest dowodów na współpracę
księdza z lokalną służbą bezpieczeństwa. Nadmienia się jedynie, iż zrezygnowano z jego werbunku69. Mimo formalnego zakończenia sprawy ks. Wodonosa
zainteresowanie jego osobą powróciło w drugiej połowie 1961 roku. Było ono
skutkiem informacji przekazanych przez powiatową SB, że „[...] z faktem jego
negatywnych wypowiedzi i postawy w związku z aktualną sytuacją spotkaliśmy
65

Ibidem, Kontrwywiadowcza charakterystyka po zagadnieniu nacjonalizmu ukraińskiego
z terenu powiatu Głogów za rok 1960, 15 XII 1960 r., k. 22.
66

Informator „Jaskółka” został początkowo zwerbowany w akcji „W”. Jego dane personalne
znajdują się w spisie agentury z akcji „W”. Ibidem, Agentura z akcji „W”, k. 184. Ponownie
zwerbowany w dniu 20 III 1956 r., „[...] na podstawie lojalności do PRL. Wykształcenie podstawowe, zamieszkały w Rzeczycy, pow. Głogów, żonaty, przed przybyciem na nasz teren zam.
w Zdyni pow. Gorlice, jest jednostką sieci agenturalnej, dobrą, wykorzystywany jest w prowadzonej sprawie ew. obser. Kryptonim »Wiara« i »Chodak«”. Ibidem, Pismo Komendanta Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Głogowie do Naczelnika Wydziału II KW MO Służby Bezpieczeństwa w Zielonej Górze, 25 VI 1958 r., k. 203.
67

Podjęcie werbunku do współpracy z SB, zastępca naczelnika Wydziału II Dep. III MSW
uzależniał od „[...] celowości tego werbunku i jego przydatności do pozostającej na naszej kontroli sprawy agenturalnej na ks. Hrynyka Bazylego”. Ibidem, Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Z-cy Komendanta Służby Bezpieczeństwa Powiatowej Komendy MO w Głogowie, 31 VII 1959 r., k. 211.
68
69

Ibidem, Raport specjalny dot. ks. Wodonosa Jarosława, 25 VIII 1959 r., k. 211.

„[...] sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. »Wiara« założona na ks. Wodonosa Jarosława zam. Kwilice pow. Głogów, podejrzanego o działalność nacjonalistyczną w mniejszości
narodowej ukraińskiej nie rokuje perspektyw dalszego jej prowadzenia, gdyż podejrzenia w stosunku do figuranta zostały wyjaśnione. Wobec czego za zezwoleniem Departamentu II MSW
Warszawa zostanie figurant wykorzystany operacyjnie”69. Z kolei w analizie za III kwartał 1960 r.
znajduje się informacja, że „[...] zrezygnowano z pozyskania na t.w. ks. WJ ze względu na zły
stan zdrowia, a sprawę przesłano do archiwum Wydz. »C« KWMO w Zielonej Górze jako wyjaśnione”. Ibidem, Analiza polityczna materiałów po zagadnieniu nacjonalizmu ukraińskiego za rok
1959, 15 XII 1959 r., k. 224.
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się obecnie. Niezależnie od tego [...] czyni próby organizowania nielegalnych
punktów katechetycznych”70. Wobec podejrzeń o sprzyjanie ukraińskim nacjonalistom, wśród których uchodził za duchowego przywódcę, ponownie postanowiono wykorzystać go operacyjnie. Sprawa wydawała się dość nagląca,
zwłaszcza że w lokalnym środowisku pojawiała się informacja na temat zbliżającego się konfliktu wojennego, który pozwoliłby Ukraińcom „robić tak z Polakami, jak to czynili w latach II wojny światowej”71. W związku z tym przeprowadzono z nim dwie rozmowy, na podstawie których zorientowano się, że
„[...] nie przekaże on żadnych informacji o osobach będących z nim w kontakcie”72. W tym samym dokumencie wspomina się o „kryzysie psychicznym”
księdza „związanym z chorobą żołądkową” i wypadku motocyklowym, w którym odniósł poważne obrażenia73. Stało się to przyczyną rezygnacji z jego pozyskania, choć jednocześnie na podstawie notatek od tajnych współpracowników i pomocy obywatelskiej założono sprawę ewidencyjno-operacyjną na żonę
księdza, Helenę Wodonos, podejrzewaną o działalność szpiegowską74.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych aparat bezpieczeństwa
roztoczył swoją „opiekę” nad większością greckokatolickich duchownych ziemi
lubuskiej. Podstawowym zarzutem stawianym księżom było podtrzymywanie
wrogiej i nacjonalistycznej działalności wśród przesiedleńców. Tradycyjnie
oskarżano ich także o utrzymywanie stałych kontaktów korespondencyjnych
z Zachodem. Dzięki stworzonej siatce agenturalnej miejscowa bezpieka gromadziła dane dotyczące życiorysów figurantów, ich rodzinnych koligacji, wystąpień publicznych oraz stosunku do ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.
Na tej podstawie zakładano sprawy ewidencyjno-obserwacyjne, m.in. na księdza Teodora Markiwa (kryp. „Kapelan”), Grzegorza Fedoryszaka (kryp.
„Rep”)75, których poddano wnikliwej obserwacji.
70
Sprawa dotyczyła rozpowszechnianej przez ks. Wodonosa opinii na temat możliwości powrotu Ukraińców na utracone w Bieszczadach ziemie. Ibidem, Sprawozdanie po zagadnieniu
nacjonalizmu ukraińskiego za III kwartał 1962 r., 21 IX 1961 r., k. 289.
71

Ibidem, Kontrwywiadowcza charakterystyka po zagadnieniu nacjonalizmu ukraińskiego
z terenu powiatu głogowskiego za rok 1961, 10 XII 1961 r., k. 32.
72

Ibidem, Charakterystyka dot. ks. Wodonosa Jarosława, Głogów, 9 września 1961 r., k. 317.

73

Ibidem.

74

AIPN Po, sygn. 0038/27/4, Kontrwywiadowcza charakterystyka po zagadnieniu nacjonalizmu ukraińskiego z terenu powiatu głogowskiego za rok 1961, 10 XII 1961 r., k. 37–38.
75

Jak czytamy w charakterystyce figuranta: „W lutym 1961 r. nawiązano z w/w kontakt operacyjny, w prowadzonej rozmowie zgadzał się na współpracę z organami bezpieczeństwa,
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W 1966 roku na ziemi lubuskiej zarejestrowanych było trzech greckokatolickich księży, którzy prowadzili pracę misyjną wśród unitów przy parafiach rzymskokatolickich76. Władze z niepokojem rejestrowały zwiększającą się
zarówno liczbę wiernych, jak i placówek, gdzie odprawiano nabożeństwa we
wschodnim obrządku. W styczniu 1967 roku do UdSW trafiła informacja
o utworzeniu parafii greckokatolickiej w Przemkowie77. Jej autorem był prawosławny proboszcz z Przemkowa ks. Mikołaj Poleszczuk, którego niepokoiły
rosnące wpływy unickich duchownych. Reagując na zaistniałą sytuację, UdSW
ponownie sformułował ostrą krytykę wobec tej aktywności oraz przesłał wytyczne co do dalszego postępowania z nietolerowaną mniejszością: „UdSW
prosi o dokonanie aktualnego rozeznania o stanie nielegalnej, szkodliwej i samowolnej działalności kleru greckokatolickiego i związanym z tym elementów
nacjonalistycznych na tamtejszym terenie. Przypomina się, aby każdy akt samowoli w zakresie przejmowania obiektów sakralnych, tworzenia nowych placówek duszpasterskich, odprawiania nabożeństw, uprawiania nacjonalistycznej
propagandy spotkał się ze zdecydowanym przeciwdziałaniem miejscowych
władz”78. W efekcie powstawały w urzędach powiatowych dokładne charakterystyki księży z wyraźnym zaznaczeniem ich stosunku do państwa oraz treści
wygłaszanych kazań, mających według urzędników antypaństwowy wydźwięk79. Potwierdzenie przypuszczeń UdSW o promowanym przez duchownych nacjonalizmie spowodowało zakaz odprawiania nabożeństw w obrządku
greckokatolickim w Przemkowie, mimo że Kuria Biskupia we Wrocławiu nie
a jednocześnie korespondencyjnie powiadomił ks. Dziubine w Koszalinie o fakcie skontaktowania się z nim pracownika KW MO. Jednocześnie zaznaczył, że co od niego będą chcieli, to powiadomi Dziubine osobiście”. AIPN Po, sygn. 0038/27/10, Charakterystyka figuranta sprawy
operacyjnej obserwacji krypt. „Rep”, k. 281. Nie była to pierwsza próba zwerbowania księdza.
Podobne naciski zastosowano wobec niego w obozie przesiedleńczym, o czym wspominał por.
T. Wyskiel z Lęborka. Ibidem, Pismo Komendanta Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lęborku
do Z-cy Komendanta Powiatowej Milicji Obywatelskiej Sł. Bezp. w Skwierzynie, 10 VI 1960 r.,
k. 223.
76
Byli to: ks. Grzegorz Fedoryszak (Zielona Góra, Skwierzyna, Międzylesie), ks. Włodzimierz Hajdukiewicz (Leszno Dolne, Szprotawa, Przemków), ks. Teodor Markiw (Wałcz, Strzelce
Krajeńskie, Dobiegniew, Międzyrzecz). APG, UWG, sygn. 1404, Wykaz księży greckokatolickich (b.d.), k. 90. Władze nie odnotowały działalności ks. Piotra Maziara, który od listopada 1966
r. przebywał na terenie Przemkowa.
77

Ibidem, Pismo UdSW do PWRN w Zielonej Górze, 31 I 1967 r., k. 60.

78

Ibidem, Pismo UdSW w Warszawie do PWRN w Zielonej Górze, 27 V 1966 r., k. 89.

79

Ibidem, Charakterystyka ks. Grzegorza Fedoryszaka, k. 81; Charakterystyka ks. Teodora
Markiwa, k. 82; Charakterystyka ks. Włodzimierza Hajdukiewicza, k. 85; Notatka służbowa dot.
działalności ks. Grzegorza Fedoryszaka, k. 93.
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cofnęła takiej możliwości80. Do WdSW wezwany został tamtejszy ksiądz Piotr
Maziar, któremu zagrożono, że „[...] o ile potwierdzi się fakt, że jego działalność prowadzi do utworzenia nowej placówki, to będzie przeciw niemu wszczęte postępowanie z urzędu za naruszenie dekretu z 1956 r. o tworzeniu placówek
kościelnych i obsadzaniu placówek kościelnych”81. Przeprowadzono także rozmowę z rzymskokatolickim proboszczem ks. Skibą, w którego parafii ks. Maziar był wikariuszem82. Podczas wymiany zdań starszy inspektor Jan Waligóra
zasugerował, że Kościół greckokatolicki w czasie drugiej wojny światowej
współpracował z hitlerowskim okupantem, a po wojnie z „faszyzmem ukraińskim”, co dyskwalifikowało go w oczach władzy83. Dość istotny był również
fakt, o czym zapewne wiedział urzędnik, że ks. P. Maziar w latach czterdziestych był rozpracowywany przez UB, próbujący zwerbować duchownego, który
odmówił jednak współpracy i powiadomił o tym zajściu swoich przełożonych84.
Wspomniane okoliczności były świadectwem braku „wyrobienia ideologicznego” księdza, co definitywnie eliminowało go z grona ewentualnych uczestników życia konfesyjnego przemkowskiego środowiska. Dla władz wyznaniowych cała sprawa była dość istotna, albowiem jej skuteczne rozwiązanie miało
zapobiec dalszym tego typu incydentom. UdSW na bieżąco instruował dość
bezradne władze wojewódzkie, przyznając jednocześnie, że „[...] w tej chwili
mamy podstawy prawne do zakazywania działalności samowolnej placówek
greckokatolickich, natomiast brak przepisów karnych, które możnaby zastosować w wypadku opornego dalszego działania nielegalnego”85. W niektórych
80

Ibidem, Pismo greckokatolickich mieszkańców Przemkowa do PWRN w Zielonej Górze,
30 III 1967 r., k. 72.
81

Ibidem, Notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej w Wydziale z ks. Piotrem Maziarem, 7 II 1967 r., k. 62.
82

Kilka lat wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w Szprotawie, gdzie pracę misyjną
przy parafii rzymskokatolickiej prowadził jako wikariusz ks. greckokatolicki W. Hajdukiewicz.
Wówczas wezwany został do WdSW w Zielonej Górze proboszcz ks. Pyrcak, którego starano się
zniechęcić do wikariusza. APG, UWG, sygn. 1425, Pismo PWRN w Zielonej Górze do UdSW
w Warszawie, 31 I 1961 r., k. 42.
83

Ibidem, sygn. 1404, Notatka służbowa, 14 II 1967 r., k. 64.

84

Ks. P. Maziara pod ps. „Adam” usiłowano wykorzystać do sprawy obiektowej kryptonim
„A–O”, założonej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na duchowieństwo greckokatolickie. Odmowa współpracy zakończyła się aresztowaniem księdza w 1949 r., za: A. Słabig:
Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945
–1989, Szczecin 2008, k. 221.
85
APG, UWG, sygn. 1404, Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z Naczelnikiem Kiryłowiczem z UdSW, 7 III 1967 r., k. 49.
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momentach dyskusja przybierała postać szerokiej dysputy nad uprawnieniami
Kościoła rzymskokatolickiego w zakresie tworzenia parafii greckokatolickich86.
Trwający przez następne miesiące spór nie przynosił trwałych rozwiązań,
zwłaszcza że greckokatoliccy wierni systematycznie wysyłali do UdSW pisma
w sprawie cofnięcia zakazu odprawiania unickich nabożeństw. Ostudzenie nabrzmiałego sporu nastąpiło w maju 1967 roku, kiedy to do PWRN dotarła informacja przekazana przez ks. M. Poleszczuka, który donosił, że w rozmowie
księży greckokatolickich z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, ten ostatni
ostro sprzeciwił się planom rejestrowania u władz państwowych Kościoła obrządku greckokatolickiego87. Definitywnie sprawa została zakończona z momentem śmierci ks. P. Maziara w grudniu 1971 roku.
Wykreowane w pierwszych latach powojennych przez władze wyznaniowe relacje ze wspólnotami religijnymi stawiały Kościoły i związki wyznaniowe
w pozycji zdominowanego podmiotu w ewentualnym dialogu. Mimo stwarzanych przez administrację terenową pozorów przychylności dla funkcjonowania
uznanych przez państwo wspólnot, równocześnie sprawowano prawny i pozaprawny nadzór nad ich aktywnością, a także stosowano dotkliwe szykany wobec działającego bez zgody władz Kościoła greckokatolickiego czy KCHWE.
Taka polityka państwa, instrumentalnie traktująca konfesyjnych partnerów,
w konsekwencji przyniosła wykształcenie w środowiskach mniejszości religijnych postawy konformizmu i uległości, gwarantującej możliwość prowadzenia
pracy misyjnej, również w jej ekumenicznym wymiarze.

86

Poinstruowany przez UdSW w Warszawie WdSW w Zielonej Górze wystosował do
ks. P. Maziara pismo, w którym czytamy: „Parafia rzymsko-katolicka w Przemkowie nie może
samowolnie i jednostronnie zmieniać charakteru swego, przeobrażając się w parafie birytualną,
gdzie oprócz nabożeństw rzymsko-katolickich byłyby odprawiane nabożeństwa w obrządku
greko-katolickim. Dekret z dnia 31 grudnia 1956 roku regulujący sprawy organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych (Dz. U. Z 1957 r. Nr 1, poz. 6) w art. 1 wyraźnie ustala, że nie
tylko tworzenie i znoszenie, ale również p r z e k sz t a ł c a n i e p a r a f i i wymaga uprzedniego
porozumienia się z właściwym organem państwowym. Tymczasem zmiana charakteru rzymskokatolickiej parafii w Przemkowie nastąpiła zupełnie samowolnie, wywołując jednocześnie niepożądane skutki społeczne w miejscowym środowisku wierzących”. Ibidem, Pismo PWRN
w Zielonej Górze do księdza Piotra Maziara, 2 V 1967 r., k. 42. Pisma podobnej treści wystosowały kolejno – UdSW, ibidem, Pismo UdSW w Warszawie do PWRN w Zielonej Górze,
26 II 1968 r., k. 33–34; PWRN WdSW w Zielonej Górze, ibidem, Pismo WdSW w Zielonej
Górze do ks. Piotra Maziara, Zielona Góra, 12 marzec 1969 r., k. 26.
87

Ibidem, Pismo PWRN w Zielonej Górze do UdSW w Warszawie, 11 V 1967 r., k. 40.
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Summary
The aim of the present article is to present the position of local authorities against
the growing Christian missionary activity of religious communities. To develop relations with religious communities the authorities put up churches and religious associations position dominated entity in any dialogue. In addition to terrain offered by the
administration favor of appearances for the operation communities recognized by the
state was conducted at the same time supervising their activities. Policy of the state
brought in environments religious minorities and submissive attitude of conformism, to
guarantee the conducting missionary work.
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GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE
JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACJI
RYNKU ROLNEGO
PODSTAWA PRAWNA I ETAPY TWORZENIA

Spółdzielnie branżowe stanowią podstawowe ogniwo w strukturze rynku
rolnego krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem, zorganizowane grupy
producenckie taniej zaopatrują się w środki produkcji i korzystniej sprzedają
swoje produkty oraz przechwytują część wartości dodanej, jaka powstaje na
kolejnych etapach obrotu oraz przetwórstwa produktów. Podstawowym celem
powstawania grup producentów rolnych jest wspólne działanie, dzięki któremu
można sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej opartej na zasadzie konkurencji. Trzeba tu wspomnieć, że część instrumentów interwencji rynkowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) opiera się właśnie na grupach producenckich. Dla podmiotów chcących funkcjonować na rynku rolnym na wysokim poziomie proces koncentracji jest więc czymś koniecznym i stanowi punkt
wyjścia większej aktywności na rynkach międzynarodowych1. W Polsce, niestety, grupy producentów rolnych nie są jeszcze tak bardzo popularne wśród rolników jak w państwach „piętnastki”, które od wielu lat korzystają z pomocy
w ramach WPR. Poniższe rozważania mają na celu spojrzenie na rozwój tych
grup w Polsce, ich podstawy prawne, etapy tworzenia oraz przyczyny, które
spowodowały, że nie są jeszcze podstawową jednostką rynku rolnego w naszym
kraju.
1

S. Szumski: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 120–199.
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Tradycja tworzenia zorganizowanych grup rolników sięga drugiej połowy
XIX wieku. Najwcześniejszą formą organizowania się rolników były spółdzielnie, które dominowały od początku zrzeszania się mieszkańców wsi.
W Polsce tradycje zakładania spółdzielni, podobnie jak w całej Europie, sięgają drugiej połowy XIX wieku. Spółdzielczość rolnicza w Polsce ma silne podstawy i pomimo przemian społecznych oraz politycznych funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Po umocnieniu się spółdzielczości rolniczej w okresie międzywojennym nastąpiła okupacja hitlerowska, a później czasy PRL. W powojennym okresie Polski Ludowej spółdzielnie rolnicze zajmowały znaczące miejsce w gospodarce krajowej. Ten czas wywarł znaczący wpływ na ich postrzeganie w latach dziewięćdziesiątych, o czym będzie jeszcze mowa.
Na początku należy postawić pytanie, czym jest grupa producentów rolnych. »Grupa producentów« to zespół rolników, którzy działają wspólnie
w celu zwiększania swoich dochodów i poprawy pozycji rynkowej swoich gospodarstw”2. Jest to jednak tylko zbiorcza nazwa różnych form prawnych, jakie
przyjmują wspólnie działający rolnicy.
Podstawą prawną tworzenia grup producentów jest ustawa z 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw (DzU nr 88, poz. 983, z późn. zm.)3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup
produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych4 precyzowało, w jakich sektorach grupy te
mogą powstawać. Rozporządzenie wyszczególniło trzydzieści sześć produktów
i grup produktów. Zostało ono zastąpione przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów
i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych,
2

J. Ejsmont, R. Milewski: Podstawy prawne tworzenia i działalności grup producentów,
Warszawa 2005, s. 8; www.witrynawiejska.org.pl/images/15208_grprod.pdf. , 03.03.2010.
3

Zmiany wprowadziły dwie ustawy: Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw – DzU 2004,
nr 162, poz. 1694, 2004.08.03; Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw – DzU 2006, nr 251,
poz. 1847, 2007.01.29.
4
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych,
minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych – DzU 2001, nr 26, poz. 292 (uchylone).
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minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby
członków grupy producentów rolnych5. Wykaz produktów i grup produktów,
dla których mogą być tworzone grupy producentów, zawiera tabela 1.
Tabela 1
Wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone
grupy producentów rolnych, minimalna roczna wielkość produkcji towarowej
oraz minimalna liczba członków grupy producentów rolnych

2

Konie żywe, mięso końskie:
świeże, chłodzone, mrożone
Bydło żywe: zwierzęta rzeźne
lub hodowlane
Mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone
Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe:
świeże, chłodzone, mrożone
Owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane,
wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub
kozie: świeże, chłodzone,
mrożone, skóry owcze lub
kozie surowe (suszone)

2

3
4

Minimalna liczba członków
grupy producentów rolnych

1

1

dla województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego

Wykaz produktów
i grup produktów

dla województw: lubelskiego,
lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego

Lp.

dla województw: małopolskiego,
podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego

Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej
(w tonach, sztukach, hektarach, złotych)

3

4

5

6

24 sztuki

5

50 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

5

2000 sztuk

4000 sztuk

4000 sztuk

5

200 sztuk

400 sztuk

600 sztuk

5

5
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie
wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy
producentów rolnych – DzU 2008, nr 72, poz. 424.
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1

2

5

Drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe –
świeże, chłodzone, mrożone:
kurczaki lub
kaczki lub
gęsi lub
indyki lub
przepiórki lub
perliczki lub
strusie1)
Króliki żywe, mięso lub
jadalne podroby królicze:
świeże, chłodzone, mrożone
Nutrie żywe, mięso jadalne
lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone)
Szynszyle żywe, skóry surowe (suszone)
Lisy pospolite lub polarne,
norki, tchórze, jenoty żywe,
skóry surowe (suszone)
Jaja ptasie
Mleko:
krowie,
owcze lub kozie
Miód naturalny lub inne
produkty pszczele
Kwiaty świeże – cięte,
doniczkowe
Ziemniaki świeże lub chłodzone:
odmiany jadalne – wszystkie
lub
odmiany jadalne wczesne lub
odmiany jadalne pozostałe
lub
odmiany przemysłowe lub
odmiany jadalne i przemysłowe
Ziarno zbóż
Nasiona roślin oleistych
Ziarno zbóż i nasiona roślin
oleistych
Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej2)
Ozdobne rośliny ogrodnicze,
szkółkarstwo roślin – sadowniczych, ozdobnych
Buraki cukrowe
Len lub konopie – uprawiane
na włókno
Szyszki chmielowe
Liście tytoniu suszone

6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

3

4

5

6

500 000 sztuk
4000 sztuk
4000 sztuk
4000 sztuk
4000 sztuk
4000 sztuk
500 sztuk

5
5
5
5
5
5
5

4000 sztuk

5

2000 sztuk

5

1000 sztuk

5

2000 sztuk

4000 sztuk
500 000 sztuk

5000 sztuk

5
5

100 000 litrów
30 000 litrów

100 000 litrów
60 000 litrów

100 000 litrów
90 000 litrów

5
5

50 000 zł

5

800 000 zł

5

600 ton
250 ton

1200 ton
500 ton

1800 ton
750 ton

5
5

500 ton
750 ton

1000 ton
1500 ton

1500 ton
2250 ton

5
5

1000 ton
200 ton
300 ton

2000 ton
400 ton
600 ton

3000 ton
600 ton
900 ton

5
5
5

400 ton

800 ton

1200 ton

5
5

200 000 zł
500 000 zł
2000 ton

1 000 000 zł
4000 ton

1 500 000 zł
6000 ton

5
5

10 hektarów

20 hektarów
45 hektarów
380 ton

20 hektarów

5
7
50
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

2

Materiał siewny lub sadzeniaki
Rośliny energetyczne lub
do wykorzystania technicznego
Produkty rolnictwa ekologicznego
Owoce i warzywa3)
Owoce3)
Warzywa3)
Owoce przeznaczone
dla przetwórstwa3)
Warzywa przeznaczone
dla przetwórstwa3)
Owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa3)
Produkty rolne, w stosunku
do których zostały złożone
wnioski do Komisji Europejskiej o ich rejestrację zgodnie z przepisami o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich
Daniele lub jelenie żywe, ich
mięso: świeże, chłodzone,
mrożone, skóry surowe
(suszone)

3

4

5

6

300 000 zł

600 000 zł

900 000 zł

5

25 hektarów

50 hektarów

75 hektarów

5

25 hektarów
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł

5
5
5
5

200 000 zł

5

200 000 zł

5

200 000 zł

5

100 000 zł

5

500 000 sztuk

5

40 000 zł

5

1)

Jeżeli grupa zrzesza więcej niż dwóch producentów ze względu na wymienione gatunki
drobiu, ilość sztuk drobiu dla każdego gatunku wynosi co najmniej połowę.

2)

Z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu.

3)

Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup przed dniem
1 maja 2004 r.

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 kwietnia 2008 r. (poz. 424), http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2008/72/
poz.424/zal1.htm., 03.03.2010.

Jak już wspomniano, grupa producentów rolnych to zespół rolników, którzy działają wspólnie w celu zwiększania swoich dochodów i poprawy pozycji
rynkowej swoich gospodarstw, a wybór formy prawnej, na podstawie której
będą funkcjonowali, należy do rolników. Rolnicy mają do wyboru cztery formy
współpracy:
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spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością6,
spółdzielnię7,
zrzeszenie8,
stowarzyszenie9.
Z wyborem każdej formy prawnej wiążą się określone prawa, obowiązki
i ograniczenia, z którymi muszą się liczyć rolnicy. Ważne jest również, że każda nowa grupa musi najpierw przyjąć jedną z wymienionych wyżej czterech
form prawnych, umożliwiające ubieganie się o pomoc finansową10.
W latach dziewięćdziesiątych, w perspektywie akcesji Polski do UE oraz –
co się z tym wiąże przystąpienia do WPR, konieczne było zachęcenie rolników
do tworzenia różnych form grupowej działalności. Działania te miały znaczenie
również ze względu na duże rozdrobnienie areału w naszym kraju. Średnia
wielkość gospodarstwa w 2007 roku w zależności od województwa wahała się
od 3,71 hektara do 29,18 hektara (zob. tabela 2). Konsekwencją tego jest ich
niska konkurencyjność na rynku lub wręcz skupienie się przez rolników na
zaspokojeniu potrzeb własnej rodziny.
Po zmianie systemu w 1989 roku nastąpił kryzys we współpracy pomiędzy
rolnikami. Na początku lat dziewięćdziesiątych wciąż pokutowała negatywna
opinia na temat działalności spółdzielczej z okresu PRL i brak zaufania do niej.
Miało to szczególnie związek z dużym zaangażowaniem państwa w działalność
spółdzielni po 1945 roku. Do rozluźnienia więzi między rolnikami przyczyniła
się także Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (DzU 1990, nr 6, poz. 37), czego efektem było zerwanie gospodarczych powiązań między spółdzielniami11. Praktycznie przez całą dekadę lat
dziewięćdziesiątych ustawa ta zbierała żniwo w postaci nikłego zainteresowania
ze strony rolników tworzeniem spółdzielni (zob. tabela 3).
–
–
–
–

6
Spółki z o.o. funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych, DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
7
Spółdzielnie funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze, DzU z 1982 r., nr 30, poz. 210. z późn. zm.
8
Zrzeszenia rolników działają na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, DzU z 1982 r., nr 32, poz. 217 z późn. zm.
9
Stowarzyszenia mogą być zakładane na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku –
Prawo o stowarzyszeniach, DzU z 1989 r., nr 20, poz. 104 z późn. zm.
10
11

J. Ejsmont, R. Milewski: Podstawy prawne…, s. 9.

Zob.: http://grupy.krs.org.pl/plik.php?d=pobierz&plik=perspektywy_rozwoju_gpr_do_ 2013.pdf,
03.03.2010; Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013, opracowanie Krajowej Rady Spółdzielczej, 2008, s. 5–6.
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Tabela 2
Średnia wielkość gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach
oraz średnia wielkość gospodarstw w kraju za rok 2007
Jednostka podziału
administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie za rok 2007 (w hektarach)

1

2

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie
Kraj

15,08
14,65
7,28
19,34
7,30
3,71
8,36
16,86
4,38
11,87
18,30
6,53
5,31
22,68
13,37
29,18
9,91

Źródło: http://www.doradcaprow.pl/prow/Info---nie-tylko-PROW/Srednia-wielkoscgospodarstw,207/, 03.03.2010.

Tabela 3
Formy prawne organizowania się rolników w latach 1992–2001
Forma
prawna/lata
1992/1993
1994/1995
1996/1997
1998/1999
2000/2001
Razem

Spółdzielnia
1
10
5
9
7
27

Spółka
z o.o.
–
–
–
2
3
5

Zrzeszenie

Stowarzyszenie

Razem

2
11
33
90
53
189

4
19
30
95
68
215

7
30
68
196
121
437

Źródło: http://grupy.krs.org.pl/plik.php?d=pobierz&plik=perspektywy_rozwoju_gpr_
do_2013.pdf; Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013,
opracowanie Krajowej Rady Spółdzielczej, 2008, s. 7.
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Zainteresowanie innymi formami organizowania się rolników wynikało
głównie z niechęci do spółdzielni jako formy współpracy. Były to formy „zastępcze”, polecane jako płaszczyzna wspólnego działania, by uniknąć pozostawiania w próżni rolników opuszczających spółdzielnie. Dodatkową zachętą do
zrzeszania się była możliwość korzystania z ustawowych środków pomocy
publicznej. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach, pomoc taka była oferowana jednak tylko grupom producentów rolnych12. Ustawa ta, jak już wspomniano, jest podstawą
prawną funkcjonowania grup producentów rolnych. W początkowym okresie
obowiązywania nie spowodowała jednak dużego zainteresowania zakładaniem
nowych grup (zob. tabela 4). Także nowelizacja ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach z dn. 18 czerwca 2004 r., która umożliwiła członkostwo
w grupie również osobom prawnym, nie przyniosła spodziewanych rezultatów.
Duże ożywienie w rejestracji grup wniosła kolejna nowelizacja ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach z dnia 15 grudnia 2006 r., ponieważ
umożliwiała łatwiejsze przekształcenie spółdzielni w grupę producentów
(por. tabela 4).
Tabela 4
Zestawienie ilościowe grup producentów rolnych wpisanych do rejestrów wojewodów/marszałków w latach 2001–2008
Liczba/procentowy udział grup producentów w latach
2001
Liczba utworzonych grup
producentów

8

2002

20

2003

39

2004

31

2005

34

2006

50

2007

104

do
XI
2008
133

Łączna liczba
grup producentów
419
z czego 48 wykreśliło się z rejestru,
co daje 371
działających grup

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie: http://grupy.
krs.org.pl/plik.php?d=pobierz&plik=gpr_dane_poczatek_xi_2008.pdf,
03.03.2010.

12
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach
oraz o zmianie innych ustaw, DzU z 2000 r., nr 88, poz. 983 z późn. zm.
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1 listopada 2008 roku większość z 371 funkcjonujących grup producentów
rolnych, działała jako spółki z o.o. (212). Zaledwie 10 jako formę prawną swej
działalności przyjęło stowarzyszenie (por. tabela 5). 11 sierpnia 2009 roku
funkcjonowało 447 grup. Według danych na koniec roku 2007, na około 600
tysięcy gospodarstw sprzedających swoje produkty na rynek, zaledwie 6 tysięcy
było członkami grupy producenckiej. Oznacza to, że zaledwie około 1% rolników należało do tego rodzaju grupy!13
Tabela 5
Liczba grup producentów rolnych z uwzględnieniem formy prawnej.
Stan na dzień 1 listopada 2008 roku
Forma prawna
Spółka z o.o.
Spółdzielnia
Zrzeszenie
Stowarzyszenie
Suma

Liczba grup
212
107
42
10
371

Źródło: http://grupy.krs.org.pl/plik.php?d=pobierz&plik=gpr_dane
_poczatek_XI_ 2008.pdf, 03.03.2010.

Jakie były zatem przyczyny tak niewielkiego zaangażowania rolników
w tworzenie grup producentów rolnych, pomimo niewątpliwych korzyści płynących z faktu przystąpienia do nich?
Z rozmów z rolnikami wyłania się kilka zasadniczych przyczyn wciąż małego zainteresowania zbiorową formą gospodarowania. Z pewnością jednym
z zasadniczych tego powodów jest konieczność opodatkowania i prowadzenia
księgowości. Dodatkową barierę wzbudzającą obawy stanowią kwestie związane z rejestracją, polegające zarówno na braku umiejętności, jak i wynikającej
z niej biurokracji. Do niewielkiego zainteresowania tworzeniem grup producentów rolnych przyczyniły się także same ustawy o tych grupach i ich związkach
oraz o zmianie innych ustaw. „Mimo dwu nowelizacji ustawy i wielokrotnych
zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tej ustawy, które

13
W tej liczbie nie znalazły się grupy producentów tytoniu, ponieważ ich zorganizowanie było wymuszone ustawodawstwem UE.
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szły w dobrym kierunku, stan organizowania się rolników w struktury gospodarcze jest daleki od potrzeb. Trzeba również przyznać, że zaplanowane
w PROW 2007–2013 udzielenie wsparcia tylko 350 tworzącym się grupom
(50 rocznie), w których według założeń miało zrzeszyć się około 12 000 rolników, jest założeniem zbyt ostrożnym i nie zakłada faktycznego zorganizowania
rynku rolnego w Polsce”14. Jak już wspomniano, grupy producentów rolnych są
podstawową jednostką organizacji rynku rolnego. W obliczu obecnych zmian
zachodzących we Wspólnej Polityce Rolnej oraz zasadach jej finansowania,
niski stopień organizacji podaży, nieprzestrzeganie obowiązujących standardów
towarowych oraz mała baza licencjonowanych domów składowych są głównymi barierami nowoczesnego rynku rolnego15. Szczególny nacisk na te elementy,
a zwłaszcza na konkurencyjność i konsolidację gospodarstw, położyła już reforma WPR przedstawiona w „Agendzie 2000”16. W tym czasie polskie rolnictwo borykało się z wieloma problemami, było jednym z najtrudniejszych elementów procesu integracji i wymagało ogromnych nakładów finansowych17.
Jednocześnie z bilansu członkostwa Polski w UE wynika, że pomimo wielu
obaw rolnictwo jest gałęzią przemysłu, która wyniosła najwięcej korzyści
z akcesji. Nie oznacza to jednak, że wszystko zostało już zrobione.
Dążenie do poziomej integracji produkcji, czyli współpraca podmiotów
o podobnym profilu produkcji w ramach grup producentów rolnych jest obecnie
jednym z najważniejszych wyzwań polskiego rolnictwa. Między innymi grupy
te mają pomóc w zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz
umożliwić producentom zmaksymalizowanie zysków. Trzeba mieć tu jednak
wzgląd na jeszcze jeden czynnik. Maksymalnie duża koncentracja rynku rolnego na płaszczyźnie poziomej jest punktem wyjścia dalszej współpracy. Ważnym
elementem jest bowiem integracja kolejnych faz produkcji, przetwórstwa
i sprzedaży produktów rolnych, czego wymaga integracja pionowa. Działalność
14
http://grupy.krs.org.pl/plik.php?d=pobierz&plik=perspektywy_rozwoju_gpr_do_2013.pdf,
03.03.2010; Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013, s. 4.
15
M. Jerzak: Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania
w gospodarstwach rolnych w Polsce, w: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb
i interesów polskiego rolnictwa, Warszawa 2008, s. 47.
16

Zob. więcej M. Walkowski: Założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz tzw. Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej zawartych w dokumencie „Agenda 2000”, w: Rolnictwo
polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, red. M. Walkowski, Poznań 1999, s. 64–67.
17
Zob. szerzej Z. Puślecki: Rolnictwo polskie w procesie dostosowań do Unii Europejskiej,
w: Rolnictwo polskie w obliczu integracji…, s. 16–21.
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grup producenckich powinna być zatem punktem wyjścia podmiotów chcących
funkcjonować na rynku rolnym na wysokim poziomie, aby w efekcie osiągnąć
większą aktywność na rynkach międzynarodowych18.

AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS IN POLAND AS THE BASIC UNIT
OF ORGANIZATION OF THE AGRICULTURAL MARKET
LEGAL BASIS AND STAGES OF DEVELOPMENT

Summary
Industry Co-operatives are a basic link in the structure of the agricultural market
of the European Union Member Countries. The primary objective of the formation of
the Groups of agricultural Producers (GPR) is a joint operation by which you can meet
the challenges of market economy based on a competitive basis. Part of EU aid under
the Common Agricultural Policy is designed just for the producer groups. Striving for
the horizontal integration of production, so co-operation of subjects of a similar production profile in the GPR is now one of the major challenges of Polish agriculture. The
concentration of the agricultural market in the horizontal plane, however, is the starting
point for further cooperation. GPR activities should therefore be the starting point for
those wishing to work in the agricultural market at a high level in order to achieve
a result, more active in international markets.

18

Por. M. Jerzak: Instrumenty zarządzania…, s. 46–49.
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RECENZJE
Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim.
Pomorze militarne III, pod red. K. Kozłowskiego, A. Wojtaszaka, Szczecin 2009,
ss. 387

Książka Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim jest kolejną pracą wydaną przez Szczecińskie Towarzystwo
Pogranicze przy współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, w porozumieniu
z Oficyną Wydawniczą Archiwum Państwowego. Powstanie tej pracy stanowi
intelektualną reakcję na brak całościowego zbioru poświęconego temu zagadnieniu.
Pomorze militarne III jest plonem sesji naukowej zorganizowanej w gmachu Uniwersytetu Szczecińskiego 18 kwietnia 2008 roku, dotyczącej tematyki
wojskowej regionu Pomorza Zachodniego. Sposób powstania pracy implikuje
jej wartość merytoryczną, książka jest bowiem skoncentrowanym zbiorem wiedzy i doświadczenia naukowców oraz oficerów Wojska Polskiego związanych
z regionem.
Publikacja, zawierająca osiemnaście referatów, podzielona została na trzy
bloki tematyczne, ze względu na okresy historyczne, którym są poświęcone.
Referaty składające się na recenzowane opracowanie obejmują problematykę
generalicji pomorskiej w wielu kontekstach interpretacyjnych oraz przestrzennych, poczynając od okresu II Rzeczypospolitej, a na czasach współczesnych
kończąc.
Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany Generałowie i wybitni oficerowie
II Rzeczypospolitej związani z Pomorzem Zachodnim, opisuje sylwetki oficerów
wywodzących się z odrodzonego państwa polskiego. Rozpoczynający go artykuł, autorstwa Andrzeja Wojtaszaka, Generałowie Aleksander Litwinowicz
i Aleksander Szybowski oraz ich związki ze Szczecinem, stanowi przekrojowe
wprowadzenie w niełatwe losy dwóch generałów, związanych ze stolicą Pomo-
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rza Zachodniego. W artykule podkreślony został legionowy rodowód gen. bryg.
Aleksandra Litwinowicza, jego wkład w działalność niepodległościową w czasie I wojny światowej, jak również praca na rzecz odbudowy Szczecina po 1946
roku. Nie można też nie docenić wkładu gen. bryg. Henryka Szychowskiego,
aktywnie włączającego się w rozwój polskich kolei na Pomorzu Zachodnim.
Referat Kazimierza Kozłowskiego ma na celu obiektywne przedstawienie
postaci pułkownika Józefa Romana, byłego żołnierza Armii Krajowej, który po
1945 roku zaangażował się w proces polskiego osadnictwa i polonizacji Pomorza Zachodniego, decydując się na ujawnienie swojej akowskiej przeszłości
i tym samym wstępując do odrodzonego Wojska Polskiego. Wypowiedź
K. Kozłowskiego ukazuje losy pułkownika w zwierciadle ówczesnych warunków politycznych oraz niezmiernie trudny wybór pomiędzy ujawnieniem się
przed Komisją Likwidacyjną byłej Armii Krajowej a pozostaniem w konspiracji, którego musiał dokonać.
W artykule Dariusza Faszcza scharakteryzowana została postać pułkownika Kazimierza Bąbińskiego o pseudonimie „Luboń”, legionisty biorącego
udział w kryzysie przysięgowym, późniejszego komendanta Okręgu Armii Krajowej na Wołyniu, zastępcy gen. bryg. Augusta Fieldorfa ps. „Nil” w organizacji Niepodległość. Opisując postać pułkownika Autor, naszkicował wzorzec
życiorysu charakterystyczny dla grupy nazywanej umownie „młodymi piłsudczykami”. Można zauważyć duże podobieństwo losów płk. Bąbińskiego i opisywanego przez A. Wojtaszaka gen. Litwinowicza. Obaj uczestniczyli w kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku, ich system wartości ukształtował się na
podstawie tradycji niepodległościowych, co wymogło na nich późniejsze działanie w konspiracji. Opisywane postacie są doskonałym przykładem silnie zarysowanego poczucia wiary w niepodległość ojczyzny, niezłomności zasad moralnych oraz oddania interesowi narodowemu.
Opracowaniem, które kończy tę grupę tematyczną, jest artykuł Tomasza
Grobli poświęcony pierwszemu polskiemu kapitanowi portu w Kołobrzegu –
komandorowi Stanisławowi Arturowi Mieszkowskiemu, uczestnikowi wojny
z bolszewikami, służąc w 222. Pułku Piechoty, oficerowi marynarki wojennej
w II RP i ofierze „procesu komandorów”. Ta niezwykle charakterystyczna
i barwna postać, słabo jednak znana w powszechnym odbiorze, została przybliżona poprzez swój dorobek jako osoba, która mimo swojej zwyczajności w znaczący sposób odbiła się na historycznych kartach Pomorza.

Recenzje

197

Drugą grupę tematyczną recenzowanej publikacji, zatytułowaną Zbiorowy
portret dowódców ludowego Wojska Polskiego związanych z Pomorzem Zachodnim w latach 1945–1989, rozpoczyna artykuł Dariusza Faszcza o tym samym tytule. Przedmiotem opracowania jest grupa dowódców 12. Dywizji Piechoty oraz 12. Dywizji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej w Szczecinie z lat
1945–1989, opisana pod kątem narodowościowym i demograficzno-społecznym. Autor zwraca uwagę na podobieństwa i różnice między osobami obejmującymi stanowisko dowódcy dywizji. Charakterystyczny w tym przypadku jest
przede wszystkim kontekst narodowościowy. Dopiero bowiem w 1949 roku
dowódcą dywizji po raz pierwszy został Polak – przedwojenny oficer służby
stałej, płk Józef Batkiewicz. Wcześniej stanowisko to zajmowali oficerowie
sowieccy, delegowani do służby w Wojsku Polskim już w czasie wojny.
Kolejny artykuł, autorstwa Michała Trubasa, przedstawia skonkretyzowany obraz kadry dowódczej 2. Pomorskiej Brygady Artylerii, wyjątkowej i istotnej dla Wojska Polskiego w okresie powojennym. M. Trubas ukazuje specyficzne kryteria i metody doboru charakterystyczne dla służby w opisywanej
brygadzie. Konsekwencją daleko idącej selekcji było przede wszystkim stworzenie doskonale przygotowanego i profesjonalnego zespołu, który potrafiłby
poradzić sobie z ewentualnym przeprowadzaniem uderzeń rakietowych. Ważnym spostrzeżeniem Autora jest również fakt dopasowania osobowościowego
kolejnych dowódców brygady do aktualnych zadań operacyjno-taktycznych,
wynikających głównie z bieżącej sytuacji politycznej.
W następnym referacie problematykę 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie zaprezentował Zygmunt Kozak. Tłem historycznym
powstania tej dywizji była przede wszystkim sytuacja militarna w Europie
w czasie eskalacji konfliktu na Półwyspie Koreańskim. Dywizja wywodzi swoje
powstanie z rozkazu Ministra Obrony Narodowej z 7 kwietnia 1951 roku
o utworzeniu trzech trzechpułkowych dywizji lotnictwa myśliwskiego, których
celem miała być osłona wojsk polskich w czasie walki. Autor, przybliżając postacie kolejnych dowódców dywizji, nakreślił wzór przebiegu kariery dowódców, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, które implikowały pełnienie
tej funkcji, a także portret osobowościowy charakterystyczny dla tego stanowiska.
W artykule Janusza Królikowskiego, zatytułowanym Admirałowie Pomorza Zachodniego, przedstawione zostały postacie admirałów pełniących swoją
służbę na Pomorzu Zachodnim. Tłem historycznym powstania jednostek mary-
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narki wojennej w regionie był fakt uzyskania przez Polskę dostępu do morza po
zakończeniu II wojny światowej. Następstwem potrzeby ochrony morskiej granicy państwa było utworzenie Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu oraz
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Autor zaprezentował biogramy
kolejnych dowódców 8. Flotylli, w tym jej pierwszego komandora Zygmunta
Rudomino, oficera wachtowego okrętu podwodnego ORP „Żbik” w Dywizjonie
Okrętów Podwodnych w Gdyni, późniejszego dowódcy Brygady Ochrony
Wodnego Rejonu Głównej Bazy Marynarki Wojennej na Helu oraz od 11 lipca
1958 roku komandora. Referat zawiera również niezwykle bogatą biografię
kontradmirała Włodzimierza Brunona, ostatecznie dowódcy marynarki wojennej. Jest to postać istotna ze względu na niezwykle trudne zadanie, jakim został
obarczony. Przypadł mu bowiem obowiązek zorganizowania i logistycznego
zagospodarowania zachodniego wybrzeża przez marynarkę wojenną.
Opracowanie problematyki generalicji Wojska Polskiego związanej z Pomorzem Zachodnim nie byłoby kompletne bez opisu szefów wojewódzkich
sztabów wojskowych. Wojewódzki sztab wojskowy, jako część administracji
publicznej, jest organem niezwykle ważnym z uwagi na fakt, iż stanowi bezpośrednie ogniwo łączące wojsko ze społeczeństwem. Jan Pałagan, w artykule
zatytułowanym Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych na Pomorzu Zachodnim, przybliża sylwetki wojskowych zajmujących to stanowisko od momentu powstania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, czyli od
pierwszej połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w tym pierwszego szefa
WSzW w Szczecinie, płk. dypl. Edwarda Drzazgi oraz szefa WSzW w Koszalinie, płk. dypl. Bronisława Szeremety.
Kolejny artykuł, autorstwa Jana Pilżysa, został poświęcony komendantom
i kadrze dydaktyczno-dowódczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej, która była pierwszą wyższą uczelnią powstałą w Koszalinie.
Jej zasadniczymi dokonaniami są radykalne zmiany w programie kształcenia
kadry naukowo-dydaktycznej i dowódczej. Autor w sposób tabelaryczny przedstawił wybrane elementy charakterystyki biograficznej i zawodowej komendantów Wyższej Szkoły Oficerskiej z lat 1967–1997, a także opisał skrótowo życiorysy rektorów uczelni, poczynając od płk. dypl. Jana Szamotulskiego, biorącego bezpośredni udział w II wojnie światowej, a na płk. Zdzisławie Patole
kończąc.
Przedostatnim referatem w analizowanej grupie tematycznej jest opracowanie Zbigniewa B. Kumosia dotyczące Wojciecha Jaruzelskiego. W szkicach
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do biografii generała Autor uwzględnił jego szczególne znaczenie dla historii
Polski i Europy, jak również nakreślił lokalny wymiar działalności gen. Jaruzelskiego, wskazując na jego bezpośredni związek z obszarem Pomorza Zachodniego, w tym ze Szczecinem. Generał Jaruzelski był bezpośrednio zaangażowany w walkę o interes Polski na Pomorzu oraz powrót ziemi szczecińskiej do
Polski. Rozumiał bowiem, że dostęp Polski do Morza Bałtyckiego jest jednym
z podstawowych gwarantów stabilności terytorialnej kraju. Szkice do biografii
generała Jaruzelskiego ukazują tę kontrowersyjną postać w nieco innym świetle,
z pełną obiektywnością, dając czytelnikowi możliwość własnej oceny.
Tę grupę artykułów zamyka wystąpienie Andrzeja Ostrokólskiego z Akademii Marynarki Wojennej na temat przeciwlotników na Pomorzu Zachodnim
i Środkowym. Autor zwraca uwagę, że nie można mówić o działalności tej grupy oficerów wyłącznie w kontekście ich zaangażowania w regionie, ponieważ
poświęcili mu tylko pewien okres swojego życia zawodowego. Nie da się
przedstawić ich osiągnięć wyłącznie w wymiarze lokalnym, gdyż byłoby to
nieobiektywne. Artykuł zawiera biogramy najważniejszych oficerów, którzy
swoją pracą szczególnie przyczynili się do rozwoju regionu. Życiorysy zostały
zaprezentowane w sposób alfabetyczny, zwięzły i przejrzysty, co w znacznym
stopniu ułatwia czytelnikowi zapoznanie się z przebiegiem życia zawodowego
opisywanych postaci.
Ostatnia grupa tematyczna recenzowanej publikacji została poświęcona
dziejom najnowszym, tj. generałom służącym w Wojsku Polskim na Pomorzu
Zachodnim w okresie III Rzeczypospolitej. Dział ten jest najbliższy czytelnikowi ze względu na bliskość czasową omawianych postaci i ich bezpośredni
wpływ na życie w regionie.
Blok tematyczny rozpoczyna artykuł Andrzeja Wojtaszaka, zawierający
zestawienie biogramów generałów trwale związanych z Pomorzem Zachodnim.
Karty informacyjne, ukazujące podstawowe dane generałów oraz przebieg ich
służby w Wojsku Polskim zostały przygotowane na podstawie ankiet wypełnianych przez samych zainteresowanych.
Kolejny artykuł, autorstwa Ryszarda Chudoba, poświęcony jest generałom
odbywającym służbę w Wielonarodowym Korpusie Północ-Wschód. Korpus
ten jest związkiem taktycznym Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, którego siedziba znajduje się w Szczecinie. Powstanie Korpusu było odpowiedzią
na potrzebę stworzenia sił, które mogłyby podejmować wspólne działania wojskowe dzięki wspólnym procedurom dowodzenia. W artykule opisane zostały
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główne motywy utworzenia tej formy współpracy, etapy powstawania oraz
struktura organizacyjna Korpusu. Stanowisko dowódcy jest obsadzane rotacyjnie przez trzy współpracujące ze sobą państwa – Polskę, Niemcy i Danię, z tego
też względu Autor przedstawił sylwetki polskich generałów – Zygmunta Sadowskiego i Zdzisława Gorala, jak również biogramy duńskiego dowódcy Henrika Ekmanna i niemieckiego generała Egona Rammsa.
Referat Grzegorza Ciechanowskiego jest natomiast retrospekcją udziału
żołnierzy Pomorza Zachodniego w operacjach pokojowych, od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku do 2007 roku. Jest on świadectwem zaangażowania Polaków w międzynarodową działalność pokojową, ukazuje bowiem, iż Polska jest
jednym z wiodących państw, jeżeli chodzi o udział w wojskowych misjach pokojowych. Opracowanie podzielone zostało na trzy części, ze względu na ramy
czasowe poszczególnych obszarów zagadnienia. Polska aktywność w operacjach pokojowych rozpoczęła się w 1953 roku poprzez uczestnictwo w pracach
komisji nadzorczych w Korei, Indochinach i Wietnamie. Autor podkreśla, że
w okresie PRL działalność ta była jedną z nielicznych możliwości dialogu żołnierzy z państw o różnych ustrojach politycznych. W artykule szczegółowo
opisano pierwszą operację pokojową ONZ, w której wzięło udział Wojsko Polskie – misję Doraźnych Sił Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych na
Bliskim Wschodzie UNEF II, realizowaną w Egipcie. Od tego czasu Polacy
efektywnie uczestniczyli w kolejnych misjach, zarówno w okresie transformacji
ustrojowej, jak i w czasach najnowszych. Ostatnia część wystąpienia podzielona
została ze względu na obszary, w których działalność pokojowa polskich żołnierzy była najbardziej widoczna, tj. w krajach byłej Jugosławii, Iraku oraz
Afganistanie, gdzie od stycznia 2007 roku przebywał z sześciomiesięczną misją
Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód.
Siły powietrzne Pomorza Zachodniego III Rzeczypospolitej opisali Paulina
Kowalska i Piotr Krawczuk w artykule dotyczącym dowódców dwóch jednostek powietrznych istniejących na Pomorzu – 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu. Autorzy przedstawili
krótkie rysy historyczne obu związków oraz biogramy ich dowódców. Obie
jednostki mają szczególne znaczenie dla Polskich Sił Powietrznych ze względu
na autonomię w działaniu i dostosowanie do standardów obowiązujących w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Artykuł zamykający trzeci blok tematyczny, autorstwa Andrzeja Klebeko
i Ryszarda Techmana, został poświęcony dowódcom brygad Wojsk Ochrony
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Pogranicza na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1991. Opracowanie powstało ze względu na brak całościowej biografistyki dowódców jednostek ochrony
granic w literaturze histograficznej. Praca zawiera szczegółowe biogramy dwudziestu pięciu dowódców Bałtyckiej Brygady i Pomorskiej Brygady Wojsk
Ochrony Pogranicza, przedstawiające przebieg kariery zawodowej i przygotowanie merytoryczne do zajmowanych stanowisk.
Publikację zamyka spis bibliograficzny Piotra Chrobaka dwóch pierwszych wydawnictw dotyczących militarnych losów Pomorza Zachodniego: Pomorze militarne. XII–XXI wiek, część I i II oraz Żołnierz polski na Pomorzu
Zachodnim. X–XX wiek, jak również Generałowie i wybrani dowódcy Wojska
Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim. Pomorze militarne III.
Zapoznając się z publikacją powstałą na bazie konferencji naukowej
pt. „Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem
Zachodnim”, czytelnik czuje się tak, jakby przemierzał kolejne pomieszczenia
w lapidarium. Poszczególne referaty, niczym fragmenty wykopalisk, stają się
świadectwem przeszłości, układając się w spójną całość. Poprzez kolejne artykuły, oderwane od całości pracy, militarna historia Pomorza Zachodniego nabiera nowego znaczenia, budząc refleksję i uczucie niezwykłej bliskości pomiędzy opisywanymi postaciami a obszarem, któremu oddały swoje życie.
Książka poświęcona została elitom funkcjonalnym Wojska Polskiego
związanym z Pomorzem Zachodnim. Praca, dotycząca generałów i dowódców
znajdujących się najwyżej w hierarchii wojskowej, od okresu II Rzeczypospolitej do czasów współczesnych, ukazuje zbiorowy portret osób mających bezpośredni wpływ na władzę oraz kształtowanie się postaw i idei militarnych w regionie.
EWELINA ZIOMEK

Jadwiga Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka
regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, ss. 232
Książka Jadwigi Plewko Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce poświęcona jest obecności mniejszości narodowych i etnicznych w życiu publicznym społeczeństwa
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polskiego. Zaskakującym elementem, z jakim spotyka się czytelnik w pierwszym kontakcie z tą publikacją, jest rozbieżność pomiędzy tytułem, jaki został
zamieszczony na okładce: Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym (pod
takim tytułem znajdziemy tę publikację w księgarniach internetowych) a tym,
który widnieje na stronie tytułowej: Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce (tak też jest
wpisana do katalogu Biblioteki Narodowej).
We wstępie Autorka pisze, że jej celem jest analiza zmiany społecznej, jaka zaszła w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych, a przede
wszystkim koncentracja na zadaniach, jakie zostały postawione przed samorządami terytorialnymi wobec mniejszości w zakresie ochrony i realizacji praw
społeczności. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich dokonano wprowadzenia w problematykę sytuacji grup narodowościowych w latach
1945–1989 oraz wskazano na politykę, jaką prowadziły ówczesne władze wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Autorka zapoznaje czytelnika z problemami migracji grup mniejszościowych w pierwszych latach powojennych
i ukazuje problemy, jakich doświadczały grupy narodowościowe w adaptacji do
nowej sytuacji polityczno-społecznej, począwszy od kwestii statystyki ludności
deklarującej przynależność do mniejszości, a skończywszy na próbach eliminowania zróżnicowania narodowościowego podejmowanych przez władze PRL.
Pewien niedosyt w lekturze pierwszego rozdziału pozostawia pobieżny opis
sytuacji mniejszości niemieckiej, ukraińskiej i białoruskiej, wspomnienie Łemków oraz zaledwie kilkuzdaniowe wskazanie na politykę wobec mniejszości
żydowskiej w świetle wydarzeń marcowych.
Drugi rozdział publikacji pt. Ochrona prawna mniejszości narodowych
i etnicznych został poświęcony ochronie prawnej osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w świetle standardów międzynarodowych. Czytelnik wprowadzony zostaje w system regulacji prawnych przyjętych wobec
mniejszości narodowych, począwszy od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a na ochronie mniejszości narodowych w ramach Unii Europejskiej
skończywszy. W rozdziale tym Autorka podjęła się także omówienia budowy
systemu ochrony prawnej mniejszości w Polsce po 1989 roku.
Rozdział trzeci koncentruje się na zadaniach oraz realizacji zobowiązań
samorządu terytorialnego wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Tytułowe zadania samorządu terytorialnego wobec mniejszości oraz ich realizacja
zostały scharakteryzowane przez Autorkę poprzez zapisy Ustawy o mniejszo-
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ściach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia
2005 roku, wskazujące na zobowiązania organów samorządowych w kwestiach
dotyczących języka regionalnego, edukacji i oświaty, a także wspierania działalności kulturalnej.
Recenzowana publikacja może stanowić wsparcie dla studentów oraz osób
zainteresowanych sytuacją mniejszości narodowych i etnicznych, jednakże
Autorka nie wyczerpuje zagadnienia związanego z zadaniami samorządu terytorialnego. Zupełnie pomija kompetencje samorządu gminnego wyznaczone przez
Ustawę o samorządzie gminnym z dnia 17 maja 1990 roku w zakresie działań
na rzecz praw językowych, kulturalnych czy prawa do nauki.
Szkoda także, że J. Plewko ograniczyła się głównie do zrelacjonowania
znanych dokumentów, a pominęła umieszczenie omawianych danych w szerszym kontekście teoretycznym. Zapowiadana we wstępie zmiana społeczna nie
została jednoznacznie zdefiniowana, co więcej, inne pojęcia socjologiczne (społeczność lokalna, instytucje, kultura) są w tej pracy nieobecne. Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych województwach jest przedstawiona zbyt pobieżnie (np. niektóre działania, chociażby wspieranie publikacji w języku mniejszości, nie zostały uwzględnione). Zaletą tej pracy jest próba
opisu sytuacji mniejszości we wszystkich województwach w świetle działań
samorządu terytorialnego – dotychczasowe prace z tego zakresu koncentrowały
się na mniejszych obszarach administracyjnych. Język, którym posługuje się
Autorka, jest niewątpliwie mocną stroną recenzowanej monografii, rekompensującą niedostatek omawianych treści.
DOROTA KOWALEWSKA
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