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ARTYKUàY

WALTER ROTHHOLZ

POLITYCZNA/OBYWATELSKA ROLA RELIGII:
JAKIEJ NARRACJI POTRZEBUJE UNIA EUROPEJSKA?

I
Na postawione w tytule artykuáu pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Faktem jest, Īe Unia Europejska stoi przed gáĊboką zmianą – pod wzglĊdem jej struktury i symboli. Kryzys zadáuĪenia w strefie euro jest tylko zewnĊtrzną oznaką gáĊbszego kryzysu. Unia Europejska w ujĊciu czysto ekonomicznym nie jest w dobrym stanie. Związek Unii Europejskiej z ekonomią, jak
to przewidziaá Jean Monnat juĪ w latach dwudziestych XX wieku, wáaĞnie siĊ
rozpada. Kiedy wyobraĪenie dobra powszechnego nie moĪe byü solidarnie
urzeczywistnione za pomocą ekonomii (problem stanowią poĪyczki paĔstwowe,
obligacje rządowe zamiast redystrybucji dochodów spoáeczeĔstwa za pomocą
systemu podatkowego, sprawiedliwoĞci rozdzielczej), wtedy z wiĊkszą siáą na
pierwszy plan wysuwa siĊ rola kultury i religii.
Tym samym jednym z gáównych zagadnieĔ staje siĊ kategoria politycznoĞci i to, jak mogáaby byü rozumiana. PolitycznoĞü nie jest teorią spoáeczną, lecz
formą symboliczną, imaginarium, wyobraĪeniem spoáecznym (sformuáowanie
social imaginary jest autorstwa Charlesa Taylora). Ludzie wyobraĪają sobie
wspólne Īycie w pewien okreĞlony sposób – poprzez obrazy, opowieĞci, doProf. Walter Rothholz, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego,
e-mail: walter.rothholz@gmx.de.
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Ğwiadczenia i mity. WyobraĪenia nadają siĊ doskonale dla duĪych grup. WáaĞnie przez tego rodzaju spoáeczne imaginarium jest moĪliwe takĪe spoáeczne
doĞwiadczenie. I w tym Europa bardzo róĪni siĊ od Stanów Zjednoczonych,
gdzie takie wyobraĪenia są oczywistoĞcią. Jak wiĊc ludzie wyobraĪają sobie
swoje stosunki spoáeczne lub teĪ jak obywatele Unii Europejskiej wyobraĪają
sobie UniĊ Europejską?1 Zanim bĊdzie moĪliwa odpowiedĨ na to pytanie musi
ono najpierw zostaü skierowane w stronĊ tradycji na obszarze Europy.
Wzajemna relacja religii i polityki jest splotem zagadnieĔ, który stanowi
rdzeĔ kultury europejskiej i – sam nie bĊdąc dokáadnie rozpoznanym – odciska
siĊ na ĞwiadomoĞci ludzkiej i dziaáaniu publicznym. JeĞli spojrzeü na relacje,
jakie istnieją pomiĊdzy religią i polityką, nie naleĪy ograniczaü siĊ do przedstawienia roszczeĔ do wáadzy poszczególnych koĞcioáów i instytucji cywilnych.
W istotĊ relacji pomiĊdzy religią i polityką jako tertio musi zostaü wprowadzona takĪe funkcja prawa, nastĊpnego zagadnienia fundamentalnego dla kultury
zachodniej. Problem politycznej legitymizacji oraz stworzenie spoáecznego
pokoju religijnego pomiĊdzy wrogimi grupami chrzeĞcijaĔskimi w Europie
zostaá przezwyciĊĪony i uregulowany postanowieniami pokoju westfalskiego,
poprzez specyficzny ukáad skrzyĪowania religii i polityki. W relacjach tych
szczególną rolĊ odgrywa wáaĞnie prawo jako czynnik profanujący i neutralizujący. Stworzenie symboliczno-instytucjonalnej równowagi spoáecznej pomiĊdzy
obszarami sakralnymi (sacrum) i Ğwieckimi (profanum) w Ğwiecie ludzkich
doĞwiadczeĔ jest wciąĪ aktualnym problemem do rozwiązania w relacjach spoáecznych. Podstawy doĞwiadczeĔ ludzkiej egzystencji – takie jak narodziny,
Ğmierü, miáoĞü, szczĊĞcie – niosące ze sobą sacrum i profanum, wymagają
wciąĪ od nowa symbolizacji i równowaĪenia proporcji.
Historia relacji pomiĊdzy religią a polityką jest dobrze zbadana. Kategorii
tej, okreĞlanej od czasów Jeana-Jacques’a Rousseau mianem nowoczesnej religii obywatelskiej, bĊdącej zwykle w istocie substytutem religijnym kultu paĔstwa, poĞwiĊcono wiele uwagi. Jednak tĊ historycznie uksztaátowaną kategoriĊ,
powszechnie nazywaną religią cywilną lub obywatelską, wyprzedzają dynamiczne fakty spoáeczne.
Nowoczesne religie obywatelskie są spadkobiercami Ecclesia universalis
(KoĞcióáa powszechnego) w postaci centralnego wizerunku cywilizacji zachodniej – corpus Christi mysticum (mistycznego ciaáa Chrystusa). Ta „prawda”,
1

Zob. H. Ulrich, Obamas politischer Körper, Berlin 2009.
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którą staraá siĊ reprezentowaü KoĞcióá, opiera siĊ nie tylko na instytucjach,
obrzĊdach i naukach; te bowiem w dalszym nastĊpstwie odlewają bezpoĞrednioĞü doĞwiadczenia religijnego w formĊ historycznie skoĔczoną. To jednak
wyáącznie zastĊpuje bezpoĞrednioĞü doĞwiadczenia wiary poprzez reprezentacjĊ
Ĩródáa, przez próbĊ uprzytomnienia sobie wáasnego pochodzenia. Wiara w ten
stosunek reprezentacji, w powodzenie ponownej re-prezenatcji, daáa KoĞcioáowi
autorytet. JeĪeli zjawiska te wystąpią razem, rządzących i rządzonych poáączy
wspólnota wiary, a nie przymus. Istotą takiego politycznego organizmu jest
przynaleĪnoĞü i czáonkostwo kaĪdego. ĝmiertelna jednostka staje siĊ czĊĞcią
nieĞmiertelnego ciaáa, którego gáową jest Chrystus.
ChociaĪ wszyscy chrzeĞcijanie są równoprawnymi czáonkami jednego ciaáa (Chrystusa), to posiadają jednak róĪne àaski Wiary. Wedáug àaski BoĪej
ludzie są albo apostoáami, albo prorokami, kapáanami, cudotwórcami, albo teĪ
wierzącymi. ĩaden chrzeĞcijanin nie pozostaje bez Darów BoĪych (charyzmatów). Jednak wáadza Ğwiecka nie zalicza siĊ do nich. Wáadza polityczna jest
wyáączona z corpus mysticum. Jednak od IX wieku (dokáadnie od 862 r. n.e.)
urząd królewski jest wyposaĪony w boskie charyzmaty. NastĊpny po Chrystusie
jest kapáan, a po nim król. W ten sposób moĪna byáo uniknąü zerwania z pauliĔską koncepcją chrzeĞcijaĔstwa. W okresie Ğredniowiecza ma miejsce przesuniĊcie ciĊĪaru wáadzy; moĪna takĪe mówiü o sekularyzacji w tych przypadkach,
gdy wáadcy Ğwieccy roĞcili sobie coraz bardziej aroganckie prawa do wáadzy
sakralnej. To nowe ciaáo polityczne (organizm polityczny) jawiáo siĊ jako byt
samowystarczalny, w funkcji przynaleĪnej jedynie Bogu. Szczególnie byáo to
widoczne w XIII wieku, w przejawach dziaáalnoĞci cesarza Fryderyka II Hohenstauf, a takĪe wáadców Francji2. Bulla Unam Sanctam Bonifacego VIII
z 1302 roku przedstawia ekstremalne wysiáki tego wyzwania – sprzeciwu wobec samowystarczalnego Ğwieckiego ciaáa, organizmu politycznego. Dlatego
teĪ papieĪ Bonifacy naduĪywaá czysto funkcjonalnej roli organów politycznych
wewnątrz spoáecznoĞci Ğwiatowej corpus Christi mysticum, którego widocznym
przywódcą, wikariuszem Chrystusa, byá papieĪ.
Skutki tego byáy dalekosiĊĪne. Podczas gdy ideĊ KoĞcioáa jako corpus
mysticum przenikaáy z wolna elementy Ğwieckie, paĔstwo dąĪyáo do religijnego
odchylenia w kierunku swego istnienia terytorialnego. Cesarz Fryderyk I Barbarossa nazywając, jak wspomniano powyĪej, swoje cesarstwo imperium sacrum
2

E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich II, Berlin 1932.
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(Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ – ĝwiĊte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego), przejąá termin z prawa rzymskiego. Wincenty
z Beauvais (Vincent de Beauvais) okreĞliá po raz pierwszy organizm polityczny
(ciaáo polityczne) jako „corpus rei publicae mysticum”3 (mistyczne ciaáo
wspólnoty). Po raz pierwszy zostaáo tu okreĞlone przeniesienie terminu ze sfery
nadprzyrodzonej do sfery spoáecznej – jako próba wyniesienia paĔstwa ponad
jego byt czysto fizyczny. Termin corpus mysticum okreĞlaá w tym przypadku
caáoĞü spoáecznoĞci chrzeĞcijaĔskiej w ujĊciu organologicznym – jako organizm
skáadający siĊ z gáowy i koĔczyn. Taka interpretacja pozostawaáa dominująca
do początków czasów nowoĪytnych. W związku z tym okreĞlenie „hominum
collectio in unum corpus mysticum” byá tylko logiczną konsekwencją. Ten rozwój zostaá równieĪ wsparty przez inkorporacjĊ arystotelesowskiej terminologii
do Ğredniowiecznej teorii politycznej; równieĪ w koncepcji arystotelesowsko-platoĔskiej organizm polityczny byá organizmem moralnym, etycznym. To, Īe
czáowiek jest z natury istotą spoáeczną, oznacza jednak, Īe takĪe z natury, a nie
za sprawą àaski BoĪej, moĪe byü czĊĞcią organizmu mistycznego – wkrótce
potem nazwanego przez Dantego „humana civilitas” (powszechna wspólnota)
bĊdącego najwyĪszym celem raju ziemskiego i niebiaĔskiego. W takim związku
arystotelesowska terminologia okazaáa siĊ niezwykle zgodna z koĞcielną.
TĊ samą terminologiĊ moĪemy odnaleĨü w popularnym sformuáowaniu
mówiącym o zaĞlubinach panującego wáadcy z corpus mysticum paĔstwa4. Tak
jak KoĞcióá stanowi ponadindywidualne, zbiorowe corpus Christi, tak paĔstwo
wyraĪa ponadindywidualne, zbiorowe ciaáo wáadcy panującego.
Dopiero po tych stwierdzeniach moĪna zrozumieü doktrynĊ eklezji jako
corpus Christi mysticum w takim znaczeniu, Īe Bóg-Czáowiek Chrystus jednoczy siĊ z czáonkami KoĞcioáa, a poprzez Jego ludzkie wcielenie trwa nadal tajemniczy związek Boga z ludĨmi. We wspólnocie wierzących staje siĊ widoczne dziaáanie oĪywionego Ducha. ChrzeĞcijanie, za poĞrednictwem Chrystusa,
uczestniczyli w identycznej substancji – w Bogu. Krytycznie rzecz ujmując,
moĪna mówiü o redywinizacji spoáecznej. W ujĊciu eklezjologicznym wiĊc
w corpus Christi mysticum widoczna jest jednocząca moc Ducha ĝwiĊtego dlatego, Īe ludzie w to wierzą, a dopiero w konsekwencji konstytucja spoáeczeĔ3

Jan z Salisbury uĪywaá takĪe okreĞlenia res publica corpus quoddam, zob. idem, Policraticus, V, 2.
4

E. Kantorowicz, The King´s two bodies, A Study in Medaeval Political Theology, Princeton 1997, s. 207 i n., s. 220 i n.
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stwa moĪe byü przedmiotem zainteresowania na páaszczyĨnie politycznej. Rezultatem jest specyficzny rodzaj toĪsamoĞci politycznej. Mamy tu do czynienia
z podstawowymi zagadnieniami teologii cywilnej, obywatelskiej. PoniewaĪ
ludzie wierzą w dziaáanie Ducha ĝwiĊtego, posiadają takĪe odpowiednią do
tego ĞwiadomoĞü spoáeczeĔstwa i historii. Jest to chrystologiczna podstawa, na
której póĨniej, w czasach nowoĪytnych, moĪliwa byáa dalsza budowa tej koncepcji. Szczególną rolĊ odegraáy tu przede wszystkim teorie Thomasa Hobbesa
i Rousseau, co zostanie omówione w innym miejscu5.
Problem ten zostaá przewidziany juĪ w Ğredniowieczu. I towarzyszyá
wszystkim procesom sakralizacji i desakralizacji w toku historii. Nowoczesna
sekularyzacja rozpoczĊáa siĊ procesem reform wewnĊtrznych w obrĊbie chrzeĞcijaĔstwa áaciĔskiego, bĊdących próbą uduchowienia tego, co doczesne i Ğwieckie. Oznaczaáo to próbĊ stworzenia idealnego Īycia poza murami klasztoru, to
jest sekularyzacjĊ sfery religijnej i sakralizacjĊ sfery Ğwieckiej. Proces uduchowienia Ğwiata oznaczaá jednoczeĞnie interioryzacjĊ religii, czyli jej derytualizacjĊ i desakralizacjĊ. Początkiem tych zjawisk byáy reformy kluniackie, reformy
papieĪa Grzegorza VII, powoáanie zakonów Īebraczych oraz wspólnot Ğwieckich braci i sióstr, prowadzących do idealnego Īycia chrzeĞcijaĔskiego w Novus
Ordo Seclorum (Nowym Porządku Wieków)6. W Ğredniowieczu tworzyáy siĊ
heterogeniczne, heretyckie sekty i ruchy, próbujące przezwyciĊĪyü przepaĞü
pomiĊdzy transcendencją a Ğwiatem immanentnym. Grupy te prowadziáy bądĨ
surowe, ascetyczne Īycie, bądĨ teĪ staraáy siĊ dostosowaü Ğwiat do norm transcendentnych. Od czasów Maksa Webera znamy nastĊpstwa tego powszechnego
kapáaĔstwa dla kaĪdego z nas (byü mnichem w Ğwiecie, Īyü jak mnich). Poprzez
wprowadzenie transcendencji do Ğwiata doczesnego zostaáo wyeliminowane
wszelkie do niej odniesienie.
Takie religie obywatelskie jak kult francuskiej „nacji”, niemiecka mitologia paĔstwa, anglosaska civil religion, marksizm-leninizm czy konflikt w Kosowie, są historycznie skutecznymi sposobami równowaĪenia polityki i religii
za pomocą dogmatów i instytucji. KaĪda religia obywatelska, która oferuje skuteczną symbolikĊ i równowagĊ sacrum i profanum, zwykle szybko ulega naciskowi nieustających doĞwiadczeĔ bieĪących i staje siĊ zwykáym baáwochwal-

5
W. Rothholz, Religia i polityka. Krótkie wprowadzenie w podstawowej kategorie ich
wzajemnej relacji, [w druku].
6

R. Lerner, The Heresy of the free Spirit in the Later Middle Ages, Notre Dame 1991.
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stwem. Chodzi tu ogólnie o tzw. sáabe konwersje, których rozpad jest zawsze
szybki. W tym sensie wiara moĪe mieü decydujące znaczenie dla dziaáania,
poniewaĪ rzeczywistoĞü polityczna zawsze musi byü dokonana – to, co jest
prawdziwe, moĪe byü tworzone poprzez dziaáanie. Ujmując rzecz w skrócie –
wyobraĨnia, wiara, faászywa ĞwiadomoĞü, káamstwo, gáupota i záudzenie mogą
tworzyü warunki dla „prawdziwych” formom rzeczywistoĞci. Wynika z tego, Īe
religie obywatelskie, które byáy aktywne w paĔstwie narodowym, ewokują wyraĨne, polityczne wzorce dziaáania, które z kolei odnoszą siĊ do sakralizacji
Ğwieckiego, doczesnego obszaru ludzkiej egzystencji.
NaiwnoĞcią jednak byáoby zakáadaü, co jest jednak powszechne, Īe „naród” jest wielkoĞcią zbiorową, która swą aktywnoĞcią wywiera wpáyw na otaczającą czasoprzestrzeĔ; raczej istnieje jako wspólnota w przeĞwiadczeniu swojego mitycznego charakteru. W taki wáaĞnie sposób ujawnia siĊ ten peáen napiĊcia stosunek pomiĊdzy religią a polityką. Religie obywatelskie mają tendencjĊ
do „sekularyzacji” spraw publicznych. Symbolami i pojĊciami takiej sekularyzacji są na przykáad poĞwiĊcenie dla narodu, ĞwiĊta wojna, ĞwiadomoĞü bycia
uczestnikiem Ğwiatowej rewolucji czy teĪ samorealizacja wyemancypowanej
jednostki jako rodzaj zbawienia doczesnego.
Jak to wyraziá juĪ w 1938 roku Eric Voegelin, cywilne religie są zorientowane na trawestacje staroĪytnych, transcendentnych religii zbawienia7. Diwinizacja lub sakralizacja paĔstwa, narodu, spoáeczeĔstwa, nauki, kultury narodu,
rynku czy teĪ nowoczesnoĞci stanowią dalsze etapy wspóáczesnej sekularyzacji8. Na koĔcu pozostaje zawsze novus ordo saeculorum (nowy porządek wieków), nowe dzieáo stworzenia, ulepszone przez ludzi.
Sekularyzacja nie oznacza wiĊc – jak to siĊ czĊsto zakáada ze Ğwieckiej,
pozytywistycznej czy teĪ spoáeczno-liberalnej perspektywy politycznej – profanacji wszechmocnego sacrum i odrzucenia roszczeĔ do wáadzy koĞcielnej. Jednak protagoniĞci wspóáczesnej sekularyzacji wykorzystują stare religijne symbole zbawienia i odwracają ich znaczenie, mówiąc o spoáeczeĔstwie wolnym od
represji, nowoczesnoĞci, nieskoĔczonym dobrobycie, trwaáym postĊpie itp.
Wiara, nadzieja i miáoĞü – stare judeo-chrzeĞcijaĔskie postawy ludzkiej ĞwiadomoĞci w konfrontacji z egzystencją realizują siĊ w sferze rzekomo symbolicznej nowostworzonego Ğwiata. Sfera polityki, która ma swój wáasny obszar
7

E. Voegelin, Religion und Politik, Stockholm 1938.

8

E. Cassirer, The myth of the State, New York 1946.
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doĞwiadczenia, od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej ulega stale mistifikowanemu napiĊciu, które obecnie okreĞla siĊ mianem religii obywatelskiej
i które jest przypadkową kombinacją sacrum i profanum. Od czasów rewolucji
francuskiej polityka jest ograniczona w swojej niezaleĪnoĞci i podlegáa pseudoreligijnej symbolice. CzyĪ nie przeĪyliĞmy tego wáaĞnie jako Ğrodowisko obywatelsko-religijne, kiedy dziaáania polityczne i walka z terroryzmem zostaáy
nobilitowane w Stanach Zjednoczonych do rangi „Sakramentu”?
II
Oddzielenie sacrum i profanum w nowoczesnej polityce ma swój początek
w doĞwiadczeniu ucisku przez elitarną ortodoksjĊ w epoce wojen religijnych
XVI i XVII wieku oraz znajduje swoje odzwierciedlenie we wszystkich konstytucjach europejskich. Jednak, jak juĪ wykazano powyĪej, podziaá ten dotyczy
tylko instytucji prawnych, nie zaĞ ĞwiadomoĞci ludzi. Nie naleĪy przy tym zapominaü, Īe problemy spoáeczne wieku XIX i XX zostaáy takĪe przekazane
gáównie jĊzykiem nacechowanym religijnie.
W XX wieku miaáy miejsce rozmaite próby zaprzestania rozdziaáu polityki
i religii. JednoĞü polityki i religii jest cechą znamienną w spoáeczeĔstwach liberalnych, lecz obciąĪona jest takĪe totalitaryzmem. Potrzeba sensownego Īycia
nie staáa siĊ wspóáczeĞnie sáabsza. To zagadnienie jest takĪe przenoszone
w obrĊbie Unii Europejskiej, aczkolwiek moĪna stąd wnioskowaü, Īe sekularyzacja w kaĪdym przypadku przechodzi przez róĪne stopnie swojego rozwoju.
Jak wiĊc przedstawia siĊ problematyka sekularyzacji w instytucjach Unii Europejskiej?
Spotykamy siĊ tu z konsekwencjami sekularyzacji nowoczesnego paĔstwa
narodowego. Zwáaszcza poprzez Wielką RewolucjĊ Francuską, którą naleĪy
rozumieü jako rewolucjĊ Ğwiatową, koĞcióá zostaá pozbawiony statusu dąĪenia
do prawdy. Istotnie, instytucje religijne oraz nadrzĊdna ĞwiadomoĞü zostaáy
przeksztaácone w sferĊ Ğwieckiego paĔstwa narodowego. Doszáo wtedy do redefinicji przekwalifikowania na przykáad chrzeĞcijaĔskiej symboliki martyrologicznej. Peána poĞwiĊcenia praca dla wspólnego dobra republiki staáa siĊ niczym innym, jak konwersją nakazu religijnego ora et labora. Tego rodzaju
procesy sekularyzacji zostaáy, najpóĨniej od czasów Augusta Comte’a, rytuaáami paĔstwowymi. Shmuel Eisenstadt przeanalizowaá to szczegóáowo w swoich
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ksiąĪkach9 – chrzeĞcijaĔska wiara w Zmartwychwstanie staáa siĊ pracą dobroczynną. MoĪna wiĊc mówiü o symbolicznych reklasyfikacjach i redefinicjach
przy zachowaniu tej samej, staáej struktury10. DziĊki takiej dynamice ĞwiadomoĞci pobudzane są idee wspólnego dobra.
Jak wiadomo, UE nie moĪe zgodziü siĊ na wáączenie Boga do nowej, bardzo kontrowersyjnej konstytucji europejskiej11. W tym przypadku integracja
europejska moĪe byü rozumiana jako zobowiązanie do „Eurosekularyzacji”
(sformuáowanie Petera L. Bergera) lub ujmując problem bardziej precyzyjnie –
celem integracji europejskiej jest utrata mocy wszystkich poprzednich „neo-Durkheimowskich” toĪsamoĞci (sformuáowanie Charlesa Taylora). Oznacza to
Ğcisáy związek nowoczesnego paĔstwa narodowego z religią lub teĪ wzglĊdnie –
religii z porządkiem cywilizacyjnym, a wiĊc tym, co okreĞliáem na wstĊpie jako
religiĊ obywatelską. Z perspektywy europejskiej poáączenie takie zostaáo zdyskredytowane. Stwarza to dodatkowe wyzwanie dla religii, do których zostaáy
wprowadzone wczeĞniejsze formy patriotyzmu. Poáączony tu z patriotyzmem
Bóg stanowi paradoksalnie zagroĪenie dla integracji europejskiej – w zupeánym
przeciwieĔstwie do Stanów Zjednoczonych. Elementy struktury wiary w Stanach Zjednoczonych charakteryzują siĊ obecnoĞcią ĞwiĊtoĞci lub teĪ – jak to
wyraziá Ulrich Haltern – doĞwiadczeniem mysterium tremens. W rozumieniu
Rudolfa Otta owa „ĞwiĊtoĞü” oznacza tu zarówno tajemnicĊ, cud, nadzwyczajnoĞü, niepojĊtoĞü, jak i lĊk oraz obawĊ przed nieuchwytnym, a takie doĞwiadczenie odnosi siĊ w polityce do suwerena, do wáadcy12. Stany Zjednoczone
mają, wedáug Halterna, wszystkie oznaki „katolickiej wyobraĨni”, to znaczy
amerykaĔska „Misja” obejmuje wszystkie atrybuty zbiorowej siáy politycznej
pochodzącej bezpoĞrednio z sakralnego Ĩródáa. Jest to szczególnie widoczne
w dziaáaniach Stanów Zjednoczonych jako imperium, w którym w sposób najbardziej oczywisty pojawiają siĊ próby wystĊpowania w roli organicznej jednoĞci13. Europa natomiast przedstawia siĊ w oczach Stanów Zjednoczonych jako

9
S.N. Eisenstadt, Fundamentalism, sectarianism and revolution. The Jacobin dimension
of modernity, Cambridge 1997; J. Gray, Czarna msza: Apokaliptyczna religia I Ğmierü utopii,
táum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków 2009.
10

Zob. E. Voegelin, In Search of Order, Order and History, Baton Rouge 1987.

11

P. Berger, Religion in the West, „The National Interest”, Summer 2005, s. 112–119.

12

U. Haltern, Obamas politischer Körper, Berlin 2009, s. 423 i n.

13

J. Gray, Czarna msza…, op. cit., s. 176.
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rozdrobniona, fragmentaryczna, niezdolna do dziaáania, lecz nastawiona tylko
na mówienie.
Dlatego rola grup i ugrupowaĔ religijnych pozostaje w pewnym stopniu
w stanie zawieszenia. Znamienne jest jednak dominujące w UE polityczne wyobraĪenie, zgodnie z którym konsensus oraz rozdziaá polityki i religii w demokracji jest priorytetowym kryterium wáadzy. Rozpatrywanie oddzielnie religijnych, politycznych i ekonomicznych obszarów funkcjonalnych umoĪliwia teoria systemów. To dobrze pasuje do wspomnianego powyĪej stanu zawieszenia.
NaiwnoĞcią jest jednak myĞlenie, Īe religia skáada siĊ wyáącznie z indywidualnych uwarunkowaĔ i doĞwiadczeĔ w radzeniu sobie z przypadkowoĞcią.
MoĪe odzwierciedlaü siĊ takĪe w zbiorowych, politycznych koncepcjach áadu
spoáecznego. Otrzymują one wtedy charakter polityczny, jeĞli podchodzą do
kwestii wspóáistnienia ludzkiego. To, co teraz powinno byü sensem Īycia, moĪe
w istocie jedynie odpowiadaü transcendentnemu, sakralizowanemu miejscu
w przestrzeni.
Z powyĪszych rozwaĪaĔ wynika równieĪ to, jakie cele i wartoĞci są ĞwiĊte
dla jednostki i tym samym – poprzez nią – dla spoáeczeĔstwa. Religie peánią
funkcjĊ spoáeczną, jeĪeli niosą w sobie intencje sprawiedliwego porządku spoáecznego (natury doczesnej lub transcendentnej), jak równieĪ potencjaá zaĪegnywania i zmniejszenia konfliktów oraz ich podsycania. Wywodzące siĊ z treĞci
religijnej rozróĪnienie miĊdzy dobrem a záem, sprawiedliwoĞcią a niesprawiedliwoĞcią moĪe prowadziü do integracji, ale takĪe do ekskluzji. Oznacza to, Īe
polityka i religia mają fundamentalną konwergencjĊ – z jednej strony przez
religijną, wrodzoną czáowiekowi inklinacjĊ do porządku i áadu, a z drugiej –
przez potrzebĊ legitymizacji politycznej. Z tej konwergencji – przy analizie
konfliktów – wyáania siĊ nieuchronna trudnoĞü, gdy pojawia siĊ prawdziwie
religijny motyw konfliktu i gdy religia jest instrumentalizowana z powodów
sekularnych. Te kwestie przedstawiają siĊ w UE zupeánie inaczej. Rozwój
w okresie powojennym charakteryzuje siĊ w Europie peánym zalegalizowaniem
polityki. Nie istnieją Īadne pozaprawne zjawiska polityczne – w granicach prawa realizowana jest racjonalna polityka.
TakĪe dyskusja naukowa koncentruje siĊ na prawie i ma tendencjĊ do
ignorowania siá, które w rzeczywistoĞci poruszają politykĊ. Wynika to przede
wszystkim z niemieckich doĞwiadczeĔ politycznych. Narodowy socjalizm estetyzowaá politykĊ, gáoszono: naród jest wszystkim, jednostka jest niczym. Roszczenia ofiar i poszkodowanych, reprezentowane zbiorowo, byáy nadmiernie
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wykorzystywane i nie uznawano ich za sáuszne. Nacjonalizm konstruowaá swoją estetykĊ poprzez naduĪywanie symboli i obrzĊdów chrzeĞcijaĔskich. Historia
zostaáa zinterpretowana jako mityczna, apokaliptyczna historia zbawienia.
Z tych powodów zrozumiaáa jest Ğwiecka wyobraĨnia UE. PaĔstwa Europy
wyciągnĊáy konsekwencje z pewnego retorycznego pojĊcia polityki: prawo
wspólnotowe ma pierwszeĔstwo przed suwerennoĞcią. OdejĞcie od Europy
suwerennoĞci do Europy rynku w Īadnym wypadku nie táumaczy siĊ koniecznoĞcią ekonomiczną. Peter Sloterdijk opisuje to przeksztaácenie jako przejĞcie
od egzystencjalizmu do konsumpcjonizmu14. Unia Europejska opiera siĊ na
racjonalnoĞci pieniądza; pieniądz wnika wszĊdzie, wszystko obiektywizuje.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy skonstatowaá juĪ Karol Marks – skutkiem
jest odstąpienie od transcendencji. Unia Europejska desubstancjalizuje zbiorowoĞü suwerennoĞci narodowej. Choü rynek z pewnoĞcią nie jest ostatecznoĞcią
UE, to jednak związane z nim podstawowe aspekty wolnoĞci są gáównym instrumentem do realizacji tego celu. Wszystko staje siĊ páynne, zmienne i ruchome. ZmiennoĞü i tworzenie struktur wspóápracy wydaje siĊ cechą charakterystyczną wspóáczesnej toĪsamoĞci15.
III
JeĪeli fenomenologicznie stwierdzony upadek wiary i praktyki religijnej
jest niekoniecznie odnotowany, moĪna jednak stwierdziü, Īe status nienaruszalnoĞci wiary zostaá utracony. Rezultatem jest subiektywizacja i osáabienie zjawisk religijnych. Ten stan wspóáczesnego humanizmu europejskiego – jako stan
pewnej „dojrzaáoĞci” w przeciwieĔstwie do „dziecinnej” religii – w poáączeniu
z nowymi, kosmicznymi poglądami tworzy formy irreligijnoĞci, bezboĪnoĞci,
które są bardzo trwaáe, poniewaĪ uznajemy je za mocno zakotwiczone w naszym rozumieniu Ğwiata oraz w doĞwiadczeniach naukowych i technologicznych. To powód, dla którego materializm jest obecnie oczywistoĞcią dla licznych Ğrodowisk w UE. Nowa, kosmiczna wizja rozwinĊáa siĊ, co wprowadziáo
do obiegu koncepcjĊ mechanistyczną czáowieka i Ğwiata. WczeĞniejsze wyobraĪenia, które wyraĪaáy platoĔsko-arystotelesowską ideĊ, Īe otaczający nas Ğwiat
jest urzeczywistnieniem jego sensu, zostaáy caákowicie zniszczone przez suro-

14
P. Sloterdijk, Falls Europa erwacht. Gedanken zum Programm einer Weltmacht am
Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence, Frankfurt am Main 1994, s. 18 i n.
15
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wy materializm. Ten brak moĪe byü doĞwiadczany jako ogromna strata. Sytuacja ta zostaáa podchwycona przez wspóáczesny materializm z jego charakterystycznym zwrotem w stronĊ aktywnoĞci – my sami jesteĞmy tymi, którzy pokonując opór obojĊtnego i wrogiego wszechĞwiata, osiągnĊli porządek i áad wolnoĞci oraz wzajemne korzyĞci.
Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju sekularyzmem, który wykracza
daleko poza rzekome objawienia „nauki”. Obecnie obejmują on moralne elementy znaczeniowe, które czerpiemy ze wszechĞwiata, co oznacza, Īe materializm jest wykorzystywany w tym kosmicznym schemacie pojĊü i wyobraĪeĔ,
ale tylko w taki sposób, by Īyü i siĊ rozwijaü. MuszĊ w tym miejscu podkreĞliü,
Īe to wszystko dzieje siĊ w czasie, w którym idee spoáeczne coraz czĊĞciej są
zdeterminowane przez gospodarkĊ rynkową, jawnoĞü i nadmierną legalizacją
(Verrechlichung) spoáeczeĔstwa. Wymienione pojĊcia odpowiadają rzeczywistoĞci spoáecznej, która siĊ realizuje w kontekĞcie kosmicznej wizji naturalnego
systemu rzeczywistoĞci: wspóáczesne spoáeczeĔstwa są bezosobowe i opierają
siĊ na tworzeniu zbiorowych aktów wspólnego dziaáania. JednoczeĞnie tacy
autorzy jak Sigmund Freud, Karol Marks i Friedrich Nietzsche wskazali na
prawdziwą psychologiĊ gáĊbi. W mistrzowski sposób dokonywaá tego takĪe od
czasów romantyzmu Charles Taylor – przekazane zostaáo poczucie tego, co leĪy
poniĪej powierzchni dostĊpnej bezpoĞrednio. Konsekwencją jest to, Īe mitologia orgiastyczna staje siĊ spoáecznie akceptowalna (Nietzsche). To ona legitymizuje niemoralne, irracjonalne i agresywne siáy w nas, stanowiąc odwrócenie
do zasad oĞwiecenia, ale w Īadnym wypadku nie oznacza powrotu do transcendencji.
IV
Proces sekularyzacji ma kilka innych aspektów, spoĞród których chciaábym wyodrĊbniü jeden16. Od niedawna moĪna zaobserwowaü w tradycyjnym
Ğrodowisku koĞcielnym zjawisko swoistej „easternizacjĊ” Zachodu. To zjawisko pokazuje, Īe aktywne pielĊgnowanie i rozpowszechnianie rytuaáów medytacji buddyjskiej jest niezwykle istotne oraz wykorzystywane takĪe przez chrzeĞcijaĔskich duchownych i teologów. Przykáadem moĪe byü pewna grupa szwajcarskich zakonnic katolickich, która korzysta z azjatyckich pomysáów reinkar-
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C. Campbell, The Easternization of the West, w: New religious Movements: Chlallenge
and Response, eds. J. Cresswall, B. Wilson, London 1999, s. 35–48.
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nacji w swych chrzeĞcijaĔsko-eschatologicznych koncepcjach Īycia wiecznego.
Wystarczy takĪe udaü siĊ na tzw. Dni KoĞcioáa (Kirchentag) katolickiego lub
protestanckiego, aby zobaczyü jak ta zupeánie nowa chrzeĞcijaĔska „duchowoĞü” jest zdeterminowana przez elementy neobuddyjskie.
Wszystkie te zjawiska są konsekwencją ekspresywnej kultury nowoczesnoĞci. Danièle Hervieu-Léger mówi o oddzieleniu wiary od przynaleĪnoĞci
i uwarunkowaĔ toĪsamoĞciowych17. Wiele osób przyáączy siĊ do silnych wspólnot religijnych, poniewaĪ są one miejscem, do którego prowadzą duchowe potrzeby czáowieka. Widaü to na przykáadach pielgrzymek i imprez masowych,
takich jak ĝwiatowe Dni MáodzieĪy, ale takĪe na koncertach rockowych, koncertach rave itp. Taka forma ĞwiĊtowania ma zresztą dáugą tradycjĊ i byáa wystawiana przez elitarne klasy wyĪsze na wszelkie próby reform, z uwagi na podejrzenia o praktyki orgiastyczne.
W tym kontekĞcie frapującym przykáadem wydaje siĊ Wspólnota Taizé.
Jej atrakcyjnoĞü polega czĊĞciowo na tym, Īe przyjmowani są do niej máodzi,
poszukujący ludzie, którzy mogą wyraĪaü siebie bez konfrontacji z normatywnym porządkiem wiary. Jak natomiast klasyfikowane są koncerty rockowe?
Albo piosenkarka pop Madonna na krzyĪu? Nie jestem zupeánie pewien, czy te
formy wyrazu naleĪą do kategorii niereligijnych – peáen rozczarowania Ğwiatopogląd potrzebuje zawsze teorii, aby wyjaĞniü ustawiczne dziaáanie i wpáyw
tego rodzaju doĞwiadczeĔ (Georges Bataille, Sigmund Freud).
V
Tego rodzaju formy wyrazu sekularyzacji poddają siĊ w nieskoĔczonoĞü
dalszej analizie socjologicznej. Zamiast tego wydaje mi siĊ bardziej sensowne
skonstatowanie obecnego stanu rzeczy. Jedną stroną zagadnienia są niezliczone
grupy i ugrupowania religijne, pozwalające stwierdziü, Īe nie tyle wiara religijna w Europie przeĪywa upadek, ile naleĪy raczej mówiü o kruchoĞci róĪnych
stanowisk religijnych. Wspóáczesna kultura europejska jest naznaczona doĞwiadczeniami przeciwstawnych nacisków, które z jednej strony emanują opowieĞciami zamkniĊtej immanencji, z drugiej zaĞ – poczuciem nieadekwatnoĞci
takich opowieĞci. Ruchy religijne odbywają siĊ na páaszczyĨnie równoczesnoĞci, w czysto Ğwieckim czasie, który nie zna punktów kulminacyjnych. Owe
17
D. Hervieu-Leger, Le pélerin et le converti, la religion en movement, Paris 1999, s. 41,
w: G. Davie, Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging, Oxford 1994; idem,
Religion in Modern Europe, Oxford 2000.
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punkty kulminacyjne zostaáy zastąpione przez tzw. wielką narracjĊ (Grosserzählung) (Friedrich Nietzsche, Albert Camus). Jest ona oparta na okreĞlonej interpretacji historii jako obszaru ludzkiej samorealizacji, rozumu, wolnoĞci i praw
czáowieka (na przykáad historia Immanuela Kanta).
Porządek polityczny nie wymaga przywiązania do suwerennoĞci narodowej. JuĪ wiele lat temu ogáoszono przez Trybunaá SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej koniec paĔstwa jako centrum miĊdzypaĔstwowego prawa i oddano
naleĪne miejsce jednostce. Analiza prawa jako formy symbolicznej nie wydaje
siĊ juĪ potrzebna. Dyskurs praw, Ğwiatowych spoáeczeĔstw, obywateli Ğwiata,
miĊdzynarodowego spoáeczeĔstwa obywatelskiego, Ğwieckiego racjonalizmu,
humanizmu i miĊdzynarodowego zarządzania są w Europie tak oczywiste, Īe
pozostaáoĞci preoĞwieceniowej, politycznej koncepcji organizmu politycznego
jawią siĊ dziĞ jako reakcyjne i niebezpieczne.
Táumaczenie Barbara Sztark

Streszczenie
Jak ludzie wyobraĪają sobie UniĊ Europejską? Do tej pory, na to pytanie nie

znaleziono jednoznacznej odpowiedzi, chociaĪ próbowano ją odnaleĨü na
páaszczyĨnie gospodarczej. Doprowadziáo to do duchowego i politycznego kryzysu,
który rozpocząá siĊ w latach osiemdziesiątych XX wieku, a który osiągnąá szczyt po
2008 roku.
W artykule próbowano poáączyü poziom religii i symboli. Nawet jeĞli sekularyzacja jest niezaprzeczalna w ramach Unii Europejskiej, pozostaje prawdą, Īe religia
jest napĊdową siáą stojącą u Ĩródeá spoáecznych wyobraĪeĔ. Religia stanowi centrum
kultury politycznej, choü w niezbyt dobrze rozumiany sposób.
Po 1648 roku paĔstwa narodowe przyjĊáy sakralną ĞwiadomoĞü znaczenia instytucji. Przez to silna dynamika spoáeczna zaczĊáa tworzyü obrazy nowego dobra publicznego. Ta sytuacja jest dobrze widoczna w Unii Europejskiej – widaü tam skutki sekularyzacji paĔstw narodowych, którym zwykle wystarcza pojĊcie Boga zaproponowane
przez Émile’a Durkheima.
Sáowa kluczowe: religia, spoáeczeĔstwo obywatelskie, Unia Europejska
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POLITICAL/CIVIL ROLE OF RELIGION:
WHAT NARRATIVE THE EU NEEDS?

Summary
How people are imagining the European Union? So far, thinking and imagining
was determined by economy and positivist regularities and their expression in social
science. This led to a spiritual and political crises, which started in the eighties of the
last century and reached its high peak in the years after 2008.
In this article, it is tried to incorporate the level of religion and symbols. By this
amplifikation one will meet uptill now neglected level of subjective consciousness
seeking for sense in society and history. Even if secularization is undeniable within the
European union, it remains true that Religion is the driving power behind social imaginations. Religion forms the centre of the European political culture-albeit in a not very
well understood manner.
The political problem of legitimization and the creation of social peace between
hostile Christian groups has been mastered by a certain ratio of entanglement of religion and politics since 1648. Those relationships have steadily to be outbalanced anew.
In the run of those processes new civil religions are coming into being, which for
a certain time are effective but sooner or later break down, because they only partially
can satisfy the existential needs of people. Civil religions in modern times since the 17th
century are necessarily travesties of the old Christian religion oriented towards the
beyond. They may be called a state- cult. Therefore secularization does not mean
a profanization of an overmighty sacred, but modern protagonists using the old salvational symbols, converte their meaning into the opposite, f. ex.: The myth of paradise
into a society free from repression, boundless welfare and so on. Eric Voegelin called
this situation of rededication respectively a “transmogrification of symbols”.
The sphere of politics stands at the latest since the French revolution under a mysterious tension of the sacred: It is true that the church had been removed from her orientation towards the truth, but at the same time, the national states adopted the sacral consciousness bearing the institutions. By this a strong social dynamics started to create
images of a new public welfare.
This situation shows itself very clearly in the structures of the European Union.
Here one meets the consequences of the national states’ secularization. Typically
enough the “Durkheimian” God, i.e. the God of the National state, the God of patriotism is seen as a threat for a seculared selfunderstanding of the European Union.
Key words: religion, civil society, European Union
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WstĊp
Poglądy KoĞcioáa katolickiego na ustrój i relacje z paĔstwem ksztaátowaáy
siĊ w kaĪdej epoce. W Europie od IX wieku paĔstwa przyjmowaáy chrzeĞcijaĔstwo. PrzynaleĪnoĞü do rodziny paĔstw chrzeĞcijaĔskich (Christianitas) oznaczaáo czáonkowstwo w spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, którą tworzyáy wáaĞnie
te paĔstwa. Christianitas upadáo na przeáomie XIX i XX wieku, poniewaĪ od
XIX wieku zacząá siĊ schyáek chrzeĞcijaĔskich (katolickich) monarchii. Przyczyniá siĊ do tego takĪe pokój paryski z 1856 roku, na którym paĔstwa chrzeĞcijaĔskie zawaráy pokój z niechrzeĞcijaĔską Turcją, która dziĊki temu weszáa do
spoáecznoĞci miĊdzynarodowej (po Turcji doáączyáy teĪ Japonia, Persja, Syjam
i Chiny)1. W XIX wieku KoĞcióá prowadzący misje oraz paĔstwa kontynuujące
politykĊ kolonizatorską dziaáaáy wspólnie. Nawracanie nowych obszarów Ğwiata przez KoĞcióá katolicki wiązaáo siĊ z powiĊkszaniem panowania krajów
europejskich i ich kultury. Misjonarze bazowali na strukturach paĔstw kolonizujących w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa oraz zachowania autorytetu politycznego paĔstwa. Speániali oni teĪ w imieniu paĔstwa niektóre funkcje – zajMgr Arkadiusz Krawcewicz, doktorant w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego, e-mail: arek.krawcewicz@gmail.com.
1

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 13–14.
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mowali siĊ ochroną zdrowia, prowadzili dziaáalnoĞü oĞwiatową oraz rozpowszechniali reguáy moralne wĞród nawracanej ludnoĞci. Taka dziaáalnoĞü KoĞcioáa katolickiego w ramach kolonizacji prowadzonej przez paĔstwa Europy
nie zaáamaáa siĊ na przeáomie XIX i XX wieku – kiedy upadaáo Christianitas
i rozpocząá siĊ spór miĊdzy KoĞcioáem a paĔstwem republikaĔskim2 – poniewaĪ
byáa opáacalna dla paĔstw kolonialnych. W okresie upadku Christianitas papieĪe ogáaszali encykliki poruszające temat ustroju i relacji z paĔstwami, które po
upadku monarchii katolickich stawaáy siĊ areligijne.
Na początku naleĪy wyjaĞniü dwa zagadnienia istotne dla badanego tematu.
1. KoĞcióá a paĔstwo wedáug Jacka Bartyzela to:
Relacja pomiĊdzy dwiema spoáecznoĞciami odmiennego rodzaju, lecz
wspólnego pochodzenia (od Boga), oraz o róĪnych, ale niesprzecznych ze
sobą i dopeániających siĊ celach; niezaleĪnymi i autonomicznymi we
wáaĞciwych sobie dziedzinach, lecz záączonymi i wspóádziaáającymi
w zgodnym posáuszeĔstwie Bogu i nakazom Jego prawa dla dobra tych
samych osób ludzkich, które naleĪą do tych spoáecznoĞci jako wierni
KoĞcioáa i obywatele paĔstwa. Caáą trad. naukĊ KoĞcioáa, od Ojców
staroĪ. po „epokĊ Piusów”, ująü moĪna w nastĊpujące zasady publicznego prawa KoĞcioáa, podwaĪone dopiero (pastoralnymi a nie dogmatycznymi) deklaracjami Soboru WatykaĔskiego II, a zwá. nauką o „wolnoĞci religijnej” w Dignitatis humanae: 1˚ suwerennoĞü i niezaleĪnoĞü
KoĞcioáa, jako spoáecznoĞci doskonaáej i wspieranej przez jego Boskiego
ZaáoĪyciela, której celem jest nadprzyrodzone zbawienie dusz; 2˚ odrĊbnoĞci KoĞcioáa i paĔstwa, bĊdącego równieĪ spoáecznoĞcią doskonaáą
i suwerenną w swojej dziedzinie, której bezpoĞrednim celem jest wspólne
dobro doczesne; 3˚ związek pomiĊdzy KoĞcioáem a paĔstwem, którego
podstawą powinna byü jednomyĞlnoĞü dziaáania dla przyrodzonego i nadprzyrodzonego dobra czáowieka; 4˚ poĞrednia jurysdykcja KoĞcioáa nad
doczesnoĞcią, dająca Mu prawo do interweniowania w sprawach doczesnych, które normalnie podlegają jurysdykcji paĔstwa z powodu grzechu
i ze wzglĊdu na zbawienie dusz; 5˚ poĞrednie podporządkowanie paĔstwa
KoĞcioáowi, rozumiane jako zasada wiary lub przynajmniej teol. PewnoĞci, Īe cele realizowane przez paĔstwo sáuĪą osiąganiu przez ludzi zbawienia; 6˚ sáuĪebna funkcja paĔstwa, które powinno wspomagaü KoĞcióá we
wszystkim, co sáuĪy osiąganiu jego zbawczego celu; 7˚ spoá. panowanie
Chrystusa Króla nad wszystkimi jednostkami i spoáeczeĔstwami, które
domagają siĊ przesycania ustawodawstwa paĔstwowego prawem boĪym

2

G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007, s. 44.
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w taki sposób, aby w swojej (doczesnej) dziedzinie byáo ono instrumentem zbawienia dokonanego przez Chrystusa […]3.

2. Tradycjonalizm katolicki wedáug Bartyzela:
[…] obejmuje siĊ áącznie wzglĊdnie szeroki i zróĪnicowany wewnĊtrznie
nurt sprzeciwu wobec tych postanowieĔ i deklaracji Soboru WatykaĔskiego II, które zdają siĊ byü nie do pogodzenia z integralnie traktowanym depozytem wiary (czyli Tradycją sensu stricto), lub przynajmniej
niejasne i wieloznaczne, jak równieĪ wobec nastĊpujących w jego trakcie
i po nim szeregu dziaáaĔ i zjawisk znamionujących kryzys w KoĞciele,
czyniący zeĔ „spustoszoną winnicĊ” (okreĞlenie filozofa katol. Dietricha
von Hildebranda); w szerszym znaczeniu t. katolicki jest reakcją na
wszelkie tendencje progresistowskie i (neo)modernistyczne, postrzegane
jako ukryta bądĨ jawna herezja, w szczególnoĞci zaĞ na rel. naturalizm
i báĊdnie rozumiany (bo otwarcie bądĨ milcząco zaprzeczający zasadzie
jedynozbawczoĞci KoĞcioáa katol.) ekumenizm; signum specificum t. katolickiego jest wiernoĞü (ortodoksyjnemu i najpeániej wyraĪającemu powszechnoĞü KoĞcioáa) klas. rytowi rzym., zwanemu potocznie „trydenckim” bądĨ „rytem Ğw. Piusa V”, a odrzucenie bądĨ przynajmniej peána
wątpliwoĞci rezerwa w stosunku do promulgowanego 1969 przez pap.
Pawáa VI, jako nowy ryt powsz., Novus Ordo Missae, sprawowanego
„twarzą do ludu” i w jĊzykach nar.; pozwala to okreĞliü ów t. w duĪej
mierze – acz z pewnoĞcią nie wyáącznie – jako t. liturgiczny; reprezentanci tak rozumianego t. niechĊtnie autoidentyfikują siĊ jako „tradycjonaliĞci”, podkreĞlając, Īe okreĞlenie to moĪe wywoáywaü wraĪenie
wyznawania jakiegoĞ specyficznego poglądu czy jednej z wielu spornych
interpretacji (istniejącego obok innych „-izmów”), tymczasem „podstawową intencją” w tym wypadku jest stanie na stanowisku integralnoĞci
Tradycji, które obowiązuje kaĪdego katolika, który w Ğcisáym znaczeniu
nie moĪe byü inny, jak „tradycyjny” (okreĞlenie to jest zatem w istocie
pleonazem); dopuszczają oni jedynie uĪywanie tego terminu w sensie
„technicznym”, dla umoĪliwienia zidentyfikowania wáasnych pozycji
wzglĊdem tych, którzy TradycjĊ zagubili lub ją lekcewaĪą4.

3

J. Bartyzel, KoĞcióá a paĔstwo, w: Encyklopedia polityczna. Tom 1. MyĞl polityczna:
gáówne pojĊcia, doktryny i formy ustroju, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Radom
2007, s. 186–191.
4

Idem, Tradycjonalizm, w: Encyklopedia polityczna…, s. 416–417.
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Koncepcje paĔstwa
Do pierwszej poáowy XX wieku KoĞcióá katolicki odwoáywaá siĊ do tomizmu, którego twórcą byá Ğw. Tomasz z Akwinu5. PaĔstwo wedáug Ğw. Tomasza
wytyczaáo wáasne cele i posiadaáo naturalną sferĊ dziaáania, wiĊc byáo „spoáecznoĞcią doskonaáą”: dawaáo ludziom rzeczy potrzebne do Īycia na ziemi (do
Īycia doczesnego)6. W tomizmie paĔstwo byáo postrzegane jako produkt spoáecznej natury czáowieka – „zwierzĊcia politycznego”. Natura prowadziáa czáowieka do Īycia w spoáeczeĔstwie, które przyjmowaáo postaü paĔstwa. Rozumna
natura czáowieka popychaáa go do Īycia w paĔstwie. Z kolei w naturalnym rozumie czáowieka Ğw. Tomasz widziaá, zgodnie z tradycją chrystianizmu, odwzorowanie mądroĞci Boga i planów, zgodnie z którymi Bóg jest rządcą Ğwiata.
W konsekwencji paĔstwo uznawane byáo za pochodzące od Boga7. PaĔstwo
ustanawiaáo obowiązujące prawo, co Ğwiadczyáo o jego suwerennoĞci. Miaáo
byü ono hierarchiczne – na samym szczycie sytuowaá siĊ czynnik kierujący,
czyli wáadza najwyĪsza (wedáug Ğw. Tomasza wzorem byáo panowanie Boga
nad Ğwiatem). Porządek na ziemi opieraá siĊ na systemie zwierzchnoĞci, w którym najwyĪszą zwierzchnoĞcią byá Bóg mający peáną wáadzĊ w odniesieniu do
wszechĞwiata. Uporządkowanie hierarchicznie celów dziaáalnoĞci czáowieka
prezentowaáo stosunek wáadzy duchownej i Ğwieckiej – cele ziemskie byáy na
niĪszej pozycji niĪ cele wieczne. Dlatego papieĪ jako najwyĪsza wáadza duchowna byá ponad wáadzą ziemską. Wedáug Ğw. Tomasza papieĪ áączyá najwyĪszą wáadzĊ ziemską i duchowną, co pozwalaáo na ingerencje w sprawy polityczne niebezpoĞrednio jako najwyĪsza wáadza Ğwiecka, lecz z uwagi na posiadanie najwyĪszej wáadzy duchownej (wáadza papieĪa byáa ograniczona do wywierania wpáywu na moralne kwestie dziaáalnoĞci wáadców ziemskich). Wáadza
papieĪa nad wáadcami ziemskimi miaáa sáuĪyü trosce o dusze ludzi poddanych
wáadcy i o samego wáadcĊ.
Kompetencje wáadzy doczesnej (ziemskiej) i duchownej porównywane byáy do stosunku ciaáa i duszy. Wedáug tradycyjnej doktryny róĪne role KoĞcioáa
5

ĝwiĊty Tomasz z Akwinu (1225–1274) – filozof scholastyczny, teolog, dominikanin,
twórca tomizmu.
6

J. Bartyzel, Dwa miecze. Relacja KoĞcióá – paĔstwo w tradycyjnym nauczaniu i w historii
Christianitas, „Zawsze wierni” 2003, nr 3 (52), www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/608
(3.04.2011).
7
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i paĔstwa nie byáy zaprzeczeniem faktu, Īe KoĞcióá i paĔstwo stanowią caáoĞü
(jedno ciaáo). Opierając siĊ na tomizmie, tradycjonaliĞci katoliccy twierdzili, Īe
hasáo rozdziaáu KoĞcioáa od paĔstwa, które byáo argumentowane poglądami
sekularystycznymi, moĪna „[…] przyrównaü do miecza, który swym ostrzem
przecina jedno ciaáo na dwie oddzielne czĊĞci […]”8. Wedáug doktryny
Ğw. Tomasza paĔstwo nie byáo instytucją ustanowioną przez Boga w celu zwalczania ludzi grzeszących. Ludzka natura stanowiáa Ĩródáo dla powstania spoáeczeĔstwa i podobnie wáadza paĔstwa miaáa poĞrednio Ĩródáo w Bogu – boski
charakter ma tylko zasada wáadzy, ale ustrój byá tworzony przez ludzi. PaĔstwo
miaáo zapewniü ludziom warunki, które prowadzą do zbawienia – pokój i porządek – czyli hierarchiczny ukáad spoáeczny. Utrzymaniu pokoju i porządku sprzyjaáa wáasnoĞü prywatna, która wedáug Ğw. Tomasza wynikaáa z prawa natury.
Najlepszą formą rządów (choü inne formy teĪ byáy dopuszczalne) wedáug
Ğw. Tomasza byáa monarchia, lecz dostrzegaá on zagroĪenie przerodzenia siĊ
monarchy w tyrana. Doktryna Ğw. Tomasza nadawaáa boski charakter wáadzy
paĔstwowej. Istniaáo przekonanie o boskich wáaĞciwoĞciach wáadcy, które miaáy mu dawaü prawo do decydowania w najistotniejszych sprawach. Doktryna
Ğw. Tomasza byáa fundamentem legitymizowania wáadzy politycznej arystokratów w opozycji do nowego porządku ustrojowego po Rewolucji Francuskiej9.
Na tomizmie opará swoją tradycyjną koncepcjĊ paĔstwa hiszpaĔski myĞliciel Jan Vázquez de Mella10, który paĔstwo chrzeĞcijaĔskie uznaá za wáaĞciwy
model relacji miĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem. Wedáug de Melli paĔstwo powinno byü wierne katolicyzmowi i jego moralnoĞci, ale nie powinno podporządkowywaü siĊ duchowieĔstwu i prawu stworzonemu przez KoĞcióá. Nie jest zasadne, aby relacja pomiĊdzy KoĞcioáem a paĔstwem opieraáa siĊ na separacji, poniewaĪ – wedáug Melli – prowadzi to do ateizmu paĔstwowego. KoĞcióá i paĔstwo to unia duchowa i moralna, ale nie unia administracyjna11.
Wedáug tradycjonalistów katolickich neutralnoĞü Ğwiatopoglądowa paĔstwa byáa brakiem wiedzy ze strony jej zwolenników, poniewaĪ paĔstwo przy
tworzeniu i uchwalaniu prawa opieraáo siĊ na rozwiązaniach moralnych, praw-

8

J. Bartyzel, Dwa miecze…, op. cit.

9

B. Szmulik, M. ĩmigrodzki, Geneza paĔstwa, w: Wprowadzenie do nauki o paĔstwie
i polityce, red. B. Szmulik, M. ĩmigrodzki, Lublin 2007, s. 27–29.
10

Jan Vázquez de Mella (1861–1928) – zwolennik karlizmu w Hiszpanii, polityk.
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nych i ideowych. Nie byáy one neutralne i miaáy Ĩródáo w zasadach religijnych,
mimo Īe zostaáy juĪ poddane procesowi laicyzacji. Katolicki charakter paĔstwa
nie negowaá tolerowania kultu prywatnego wyznawców innych religii i ateistów. Taka ograniczona jednoĞü powinna siĊ przejawiaü w postaci wymogu, Īe
gáową paĔstwa mógá zostaü tylko katolik. Ustrój paĔstwa miaá zostaü naznaczony prawami moralnymi gáoszonymi przez KoĞcióá katolicki12.
Poglądy tradycjonalistów katolickich okreĞlające relacje KoĞcioáa i paĔstwa moĪna byáo sprowadziü do trzech twierdzeĔ:
1. „KoĞcióá i paĔstwo są dwiema spoáecznoĞciami realnie odrĊbnymi, obie są
doskonaáe i niezaleĪne w ramach swego porządku”13;
2. „KoĞcióá i paĔstwo nie powinny byü wzajemnie rozdzielone, ale powinny byü
záączone we wzajemnej pokojowej wspóápracy”14;
3. „PaĔstwo jest poĞrednio podporządkowane KoĞcioáowi”15.
KoĞcióá zostaá ustanowiony przez Boga, aby prowadziü do zbawienia, z kolei
paĔstwo byáo traktowane przez tradycjonalistów jako spoáecznoĞü, której celem
byáo zajmowanie siĊ Īyciem doczesnym. Tradycjonalistyczna koncepcja relacji
KoĞcioáa z paĔstwem zakáadaáa, Īe jedyną prawdziwą religią jest katolicyzm
KoĞcioáa rzymskiego, który byá konieczny do zbawienia (paĔstwo miaáo wspieraü KoĞcióá w tym celu). KoĞcióá wedáug tej koncepcji miaá byü niezaleĪny od
paĔstwa w zakresie artykuáowania wáasnych zasad wiary, a wáadza Ğwiecka
(paĔstwo) nie powinna mieü prawa do ingerencji w sprawy religii. Wedáug doktryny sprzed II Soboru WatykaĔskiego KoĞcióá, oprócz prawa do wolnoĞci
w sprawach wewnĊtrznych, miaá prawo do wypowiadania siĊ w kwestiach publicznych; paĔstwo nie mogáo byü neutralne wobec KoĞcioáa katolickiego, gdyĪ
te same osoby byáy obywatelami paĔstwa i czáonkami KoĞcioáa.
Podstawą pokojowej koegzystencji i rozwoju byáo wzajemne powiązanie
KoĞcioáa i paĔstwa. Cele tych dwóch instytucji nie byáy do koĔca odrĊbne
w opinii tradycjonalistów katolickich, poniewaĪ religiĊ katolicką postrzegano
jako konieczną dla dobra ziemskiego – wartoĞci religijne (rzymskokatolickie)
zapewniaáy stabilnoĞü istnienia paĔstwa. SpoáecznoĞci jako caáoĞü powinny
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Ibidem.
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M. Karas, Integryzm Bractwa KapáaĔskiego ĝw. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolickiego ruchu tradycjonalistycznego, Kraków 2008, s. 70.
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wyznawaü religiĊ katolicką. KoniecznoĞü czĊĞciowego podporządkowania paĔstwa KoĞcioáowi uzasadniana byáa wyĪszoĞcią celu zbawienie nad sprawami
doczesnymi. Kwestie cywilne naleĪące do kompetencji paĔstwa wedáug tradycjonalistów miaáy podlegaü wartoĞciom duchowym. Nie oznaczaáo to, Īe KoĞcióá miaá mieü prawo wpáywania na pojedyncze zagadnienia polityczne lub
administracyjne, lecz miaá okreĞlaü ogólne reguáy polityczne i prawne. Sprawy
bĊdące w dziedzinach spoáecznej i wyznaniowej (sprawy mieszane) – na przykáad wychowywanie dzieci, maáĪeĔstwa – miaáy opieraü siĊ na prawie KoĞcioáa
katolickiego, a paĔstwo miaáo to prawo szanowaü (mimo Īe paĔstwo miaáo
Ğrodki, aby skutecznie regulowaü te sprawy). Pogląd ten wynikaá z doktryny
tradycjonalistycznej, którą Alfredo Ottaviani16 formuáowaá podczas obrad II Soboru WatykaĔskiego:
[…] KoĞcióá nie roĞci sobie prawa do wyboru formy rządów i instytucji
zajmujących siĊ Ğwieckimi sprawami narodów chrzeĞcijaĔskich; spoĞród
rozmaitych form rządzenia, KoĞcióá nie potĊpia Īadnej, pod warunkiem,
Īe nie ucierpią z tego powodu religia i zasady moralne. […] wáadza
Ğwiecka musi chroniü w szczególny sposób caákowitą wolnoĞü KoĞcioáa,
i w Īaden sposób nie moĪe przeszkadzaü mu w caáoĞciowym wypeánianiu
jego misji […]17.

CaáoĞü tych poglądów opieraáa siĊ na twierdzeniu o „obiektywnym charakterze” áadu spoáecznego (wáadza pochodzi od Boga) oraz áadu religijnego (katolicyzm jako jedyne prawdziwe wyznanie)18.
Realizacja doktryny przedstawionej powyĪej byáa uzaleĪniona od struktury
wyznaniowej spoáeczeĔstwa, a wiĊc od tego, czy katolicy stanowili wiĊkszoĞü
w paĔstwie i mieli wpáyw na rząd, czy jednak stanowili mniejszoĞü spoĞród
ogóáu obywateli paĔstwa. MoĪliwe dwa modele rozwiązaĔ prawnych w dziedzinie religii uzaleĪnione byáy od struktury wyznaniowej spoáeczeĔstwa. Przywoáany wczeĞniej Ottaviani stwierdzaá:
[…] wáadza Ğwiecka nie moĪe w Īaden sposób zniewalaü sumieĔ do
przyjĊcia wiary objawionej przez Boga. Wiara jest w rzeczy samej kwes16
Alfredo kard. Ottaviani (1890–1979) – autor rozprawy o katolickich zasadach w relacjach
KoĞcióá–paĔstwo Institutiones iuris publici ecclesiastici; naleĪaá do konserwatywnej grupy
Coetus Internationalis Patrum uczestników II Soboru WatykaĔskiego.
17
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tią caákowicie swobodnego wyboru, i nie moĪe byü przedmiotem
jakiegokolwiek przymusu […] nie zwalnia to jednak wáadzy Ğwieckiej od
koniecznoĞci stworzenia warunków intelektualnych, socjalnych i moralnych, potrzebnych po to, by wierzący, nawet ci posiadający mniejszą
wiedzĊ, áatwiej mogli wytrwaü w przyjĊtej wierze. Tak wiĊc […] wáadza
Ğwiecka moĪe samodzielnie regulowaü i ograniczaü publiczne manifestowanie innych wyznaĔ, a takĪe broniü swoich obywateli przed rozpowszechnianiem faászywych doktryn […]19.

Przytoczone sáowa Ğwiadczyáy o tym, Īe wolnoĞü religijna w pierwszym modelu rozwiązaĔ prawnych nie byáa wedáug tradycjonalistów katolickich dopuszczana do funkcjonowania w paĔstwie. Istniaáa teĪ moĪliwoĞü dopuszczenia
tolerancji religijnej w paĔstwach o wiĊkszoĞci katolickiej. Ottaviani w swoim
projekcie dokumentu soborowego pisaá:
[…] w pewnych okolicznoĞciach, moĪna wymóc na wáadzy Ğwieckiej
sprawiedliwą tolerancjĊ […] aby, z jednej strony, uniknąü wiĊkszego záa,
takiego jak zgorszenie lub wojna domowa, stanowiącego przeszkodĊ
w nawracaniu na prawdziwą wiarĊ, czy innego záa tego rodzaju; z drugiej
zaĞ, by uzyskaü waĪniejsze dobro, takie jak spoáeczne wspóádziaáanie
i pokojowa koegzystencja obywateli róĪnych wyznaĔ, wiĊksza wolnoĞü
dla KoĞcioáa i moĪliwoĞü skuteczniejszego wypeániania jego nadprzyrodzonej misji […]20.

Przedstawiona w cytacie tolerancja religijna (okreĞlana takĪe tolerancją cywilną) byáa przeciwieĔstwem tolerancji dogmatycznej, która nie pozwalaáa na
funkcjonowanie innych religii w paĔstwie o wiĊkszoĞci katolickiej. Drugi model rozwiązaĔ prawnych miaá zastosowanie w paĔstwach niekatolickich. W projekcie schematu na II Sobór WatykaĔski Ottaviani napisaá: „[…] niekatolicka
wáadza Ğwiecka musi dostosowaü siĊ przynajmniej do nakazów prawa naturalnego […] winna przyznaü swobody obywatelskie wszelkim formom kultu, które
nie są sprzeczne z religią naturalną”21. Doktryna tradycjonalistów zakáadaáa
podziaá na paĔstwa katolickie i niekatolickie, który zostaá stworzony wedáug
kryterium swobody dziaáalnoĞci instytucjonalnej KoĞcioáa, liczebnoĞci wyznawców katolicyzmu oraz chĊci utrzymania porządku spoáecznego. UáoĪenie
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stosunków w paĔstwie niekatolickim wedáug drugiego modelu nie byáo wzorem
dla relacji KoĞcioáa i paĔstwa. Postulat ustanowienia na caáym Ğwiecie paĔstw
katolickich miaá swoje Ĩródáo: „[…] w uniwersalistycznym dąĪeniu KoĞcioáa
i przekonaniu o absolutnym charakterze katolicyzmu […]”22. Zastosowanie
wariantu dla paĔstw niekatolickich relacji KoĞcióá–paĔstwo byáo dopuszczalne
wedáug integrystów tylko w sytuacjach nadzwyczajnych23.
Koncepcje relacji KoĞcioáa i paĔstwa przedstawiano w oficjalnych dokumentach papieĪy, do których wspóáczeĞnie odwoáują siĊ tradycjonaliĞci katoliccy. WĞród pierwszych dokumentów papieskich krytykujących wolnoĞü sumienia moĪna wymieniü encyklikĊ Grzegorza XVI Mirari vos (O liberalizmie)
z 1832 roku, w której papieĪ stwierdziá, Īe wolnoĞü sumienia szkodzi wáadzy
duchownej i Ğwieckiej. Grzegorz XVI pisaá, Īe paĔstwa, które byáy potĊĪne
i bogate od czasów staroĪytnych, upadáy z powodu dopuszczenia wolnoĞci sumienia, w imiĊ której Īądano ciągle zmian w paĔstwie. Dopuszczenie do wolnoĞci sumienia w paĔstwie katolickim zostaáo okreĞlone w encyklice jako niedorzecznoĞü24. PapieĪ zauwaĪyá, Īe sojusz tronu i oátarza przyniósá wiele korzyĞci dla wáadzy Ğwieckiej i duchownej25. W encyklice Grzegorz XVI zachĊcaá
katolickich monarchów do dbania: „[…] o caáoĞü KoĞcioáa i paĔstwa […]”26,
a takĪe pamiĊtania, Īe wáadza, którą otrzymali od Boga jest gáównie po to, aby
broniü KoĞcioáa. Grzegorz XVI zwracaá siĊ do monarchów, aby „[…] najpierw
popierali sprawĊ zbawienia niĪ paĔstwa […]”27.
W 1864 roku Pius IX ogáosiá spis potĊpionych stwierdzeĔ, które dotyczyáy
miĊdzy innymi indyferentyzmu religijnego, wolnoĞci religijnej i przyjĊcia
w KoĞciele zasad liberalizmu politycznego. Spis nosiá tytuáu Syllabus errorum
i byá doáączony do encykliki Quanta cura (O báĊdach modernizmu). Spis potĊpionych stwierdzeĔ odnosiá siĊ teĪ do stosunków KoĞcioáa i paĔstwa oraz wáadzy duchownej i Ğwieckiej. Syllabus erroum odgrywaá jedną z gáównych ról
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w tradycyjnej doktrynie stosunków KoĞcioáa katolickiego i paĔstwa28. Pius IX
negowaá w Syllabus errorum miĊdzy innymi nastĊpujące stwierdzenia:
– […] XXXIX. PaĔstwo jako Ĩródáo i początek wszelkich praw, posiada
prawo niczym nie ograniczone […];
– XLII. W wypadku konfliktu praw dwóch wáadz, pierwszeĔstwo ma
prawo Ğwieckie […];
– XLIII. Wáadza Ğwiecka ma prawo anulowania, wypowiadania i uniewaĪniania oficjalnych umów zwanych pospolicie konkordatami, odnoszących siĊ do korzystania z praw związanych z nietykalnoĞcią koĞcielną,
zawartych ze Stolicą Apostolską, a moĪe to czyniü bez jej zgody, a nawet
nie uwzglĊdniając jej sprzeciwu […];
– LIV. Królowie i ksiąĪĊta nie tylko wyjĊci są spod jurysdykcji KoĞcioáa,
ale teĪ w rozstrzyganiu kwestii związanych z jurysdykcją stoją wyĪej od
KoĞcioáa […];
– LV. NaleĪy rozdzieliü KoĞcióá od paĔstwa, a paĔstwo od KoĞcioáa […];
– LXXVII. W naszych czasach juĪ nie jest stosowne, aby religia
katolicka traktowana byáa jako jedyna […] religia paĔstwowa, z wykluczeniem wszystkich pozostaáych wierzeĔ […];
– LXXVIII. Dlatego w niektórych paĔstwach katolickich chwalebnie
zostaáo zastrzeĪone w prawie, aby osoby tam przebywające miaáy caákowitą swobodĊ publicznego sprawowania jakiegokolwiek kultu […]29.

Zwolennicy poglądów Piusa IX twierdzili, Īe jego orzeczenia zawarte
w Syllabusie miaáy charakter nieomylnego magisterium KoĞcioáa katolickiego.
Wedáug tradycjonalistów konkordaty podpisane przez Piusa IX z Hiszpanią
w 1851 roku i Ekwadorem w 1862 roku byáy przykáadem ustanawiania stosunków miĊdzy KoĞcioáem a paĔstwem o katolickiej wiĊkszoĞci wĞród obywateli,
co byáo zgodne z tradycyjnymi normami. IntegryĞci twierdzili, Īe podczas
I Soboru WatykaĔskiego30 KoĞcióá zamierzaá ogáosiü dokument o jedynej prawdziwej religii, która byáa równoznaczna z KoĞcioáem rzymskokatolickim oraz
odrzuciü tolerancjĊ religijną. Dokument nie zostaá ogáoszony, poniewaĪ po roz-
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Pius IX, Quanta cura i Syllabus errorum (O báĊdach modernizmu), Warszawa 2002,
s. 26–28, 31–32.
30
I Sobór WatykaĔski – rozpocząá siĊ z inicjatywy Piusa IX; obradowaá w latach 1868–
1870; gdy wojska wáoskie zdobyáy Rzym, zostaá zawieszony; w nastĊpnych latach nie wznowiono obrad.
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poczĊciu wojny francusko-pruskiej w 1871 roku Pius IX przerwaá obrady I Soboru WatykaĔskiego31.
W encyklice Diuturnum illud (O wáadzy politycznej) z 1881 roku Leon
XIII przypominaá, Īe wáadza polityczna pochodzi od Boga – wáadza osób rządzących paĔstwem byáa pochodną wáadzy BoĪej i dlatego panowanie tych osób
miaáo byü traktowana jako posiadające godnoĞü ponadludzką. W takim ujĊciu
wáadzy politycznej, kaĪdy opór obywateli byá sprzeciwem wobec Boga. Leon
XIII zauwaĪaá takĪe, Īe wáadza polityczna i urzĊdy miaáy sáuĪyü caáemu spoáeczeĔstwu, wszystkim obywatelom32. Encyklika stwierdzaáa, Īe gdy paĔstwami
rządzili wáadcy chrzeĞcijaĔscy, to wáadza polityczna posiadaáa równieĪ godnoĞü
religijną, co prowadziáo do wiĊkszego posáuszeĔstwa wáadzy ze strony obywateli paĔstwa33.
Encyklika Immortale Dei (O paĔstwie chrzeĞcijaĔskim) Leona XIII z 1885
roku zawieraáa krytykĊ wolnoĞci religijnej oraz liberalnych swobód obywatelskich34. PapieĪ powtarzaá, Īe wáadcy w paĔstwie chrzeĞcijaĔskim mieli wáadzĊ,
która pochodziáa od Boga, a poddani (obywatele) powinni byü wáadzy posáuszni
(posáuszeĔstwo wáadzy politycznej byáo utoĪsamiane z posáuszeĔstwem woli
Boga)35. Obywatele mogli byü nieposáuszni wáadzy, jeĪeli postĊpowaáa ona
niezgodnie z prawami naturalnymi albo prawem BoĪym36. Wedáug Leona XIII
paĔstwo miaáo mieü religiĊ publiczną, która miaáa cechy prawdy i zostaáa nakazana przez Boga, czyli wyznanie katolickie. Zadaniem paĔstwa byáo sprzyjanie
i ochrona religii publicznej37. Wáadza dzieliáa siĊ na Ğwiecką i duchowną, które
funkcjonowaáy jako najwyĪsze w sprawach dla nich wáaĞciwych – Ğwiecka
w sprawach doczesnych, a duchowna w sprawach religii. Sprawy polityczne
i cywilne podlegaáy wáadzy Ğwieckiej, do której wáadza duchowna nie miaáa
prawa ingerowaü. Leon XIII uwaĪaá, Īe chrzeĞcijaĔski ustrój spoáeczny przynosiá wiele korzyĞci dla obu wáadz (Ğwieckiej i duchownej), jeĪeli byáa zachowana
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miĊdzy nimi harmonia i áad38. Rodzina byáa toĪsama z maáĪeĔstwem, które
w takim ustroju byáo nierozerwalne, chrzeĞcijaĔski ustrój spoáeczny bowiem nie
zakáadaá rozwodów. Ustawy tworzone w procesie politycznym powinny
uwzglĊdniaü interes caáego spoáeczeĔstwa, nie miaáy byü wyrazem ĪyczeĔ ludu,
ale opieraü siĊ na prawdzie i zasadach chrzeĞcijaĔskich. Obywatel i zarazem
chrzeĞcijanin miaá nie posiadaü sprzecznych obowiązków – cele paĔstw i KoĞcioáa byáy zatem wspólne39. Encyklika odnosiáa siĊ do liberalnych swobód
obywatelskich w sposób negatywny. Krytyce poddane byáy zasady równoĞci
obywateli, pojĊcie woli ludu (zamiast wáadzy pochodzącej od Boga), wybór
przedstawicieli przez mieszkaĔców (lud) danego paĔstwa. Rozumienie ludu
jako Ĩródáa praw i wáadzy powodowaáo, wedáug Leona XIII, likwidacjĊ religii
publicznej i brak odwoáywania siĊ wáadzy politycznej do jej BoĪego pochodzenia. Wprowadzenie liberalnych swobód obywatelskich prowadziáo wedáug encykliki do rozdziaáu KoĞcioáa od paĔstwa, zerwania konkordatów i likwidacji
chrzeĞcijaĔskiego porządku w paĔstwie40. Wobec zmian spoáeczno-politycznych w Europie w XIX wieku papieĪ Leon XIII przypominaá w encyklice, Īe
wáadza paĔstwowa ma swoje Ĩródáo od Boga, a nie od ludu. Swoboda wyraĪania myĞli przez obywateli i równouprawnienie wszystkich wyznaĔ nie byáy
prawami obywatelskimi. KoĞcióá katolicki nie sprzeciwiaá siĊ Īadnej formie
rządów, jeĪeli byáa zgodna z doktryną katolicką41. Obowiązkiem obywateli
chrzeĞcijan byá udziaá w Īyciu publicznym, stosowanie obyczajów zgodnych
z Ewangelią, a paĔstwa – zapewnienie nauki religii w szkoáach w celu ksztaátowania obywateli. Udziaá obywateli w Īyciu publicznym miaá byü zabezpieczeniem przed przejĊciem wáadzy politycznej przez wrogów KoĞcioáa katolickiego.
Zadaniem obywateli byáo dąĪenie do nadania paĔstwu chrzeĞcijaĔskiej formy:
wolnoĞü obywatelska miaáa byü zgodna z prawem naturalnym i prawem BoĪym
(nauką KoĞcioáa)42. Leon XIII zauwaĪyá, Īe usuwanie prawa BoĪego z ustawodawstwa paĔstwowego prowadziáo do indyferentyzmu religijnego, który mógá
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objawiaü siĊ w ateizmie paĔstwowym, rozdziale paĔstwa od KoĞcioáa albo
zrównaniu w prawach wszystkich wyznaĔ43.
Niektórzy twierdzili, Īe Leon XIII zmieniá nastawienie KoĞcioáa katolickiego do preferowanego ustroju paĔstwa z promonarchistycznego na prorepublikaĔski. Byáa to mylna opinia, poniewaĪ wczeĞniej, przed pontyfikatem Leona
XIII, KoĞcióá katolicki nie stwierdzaá kategorycznie, Īe monarchia jest jedyną
wáaĞciwą formą rządów. KoĞcióá w swojej tradycyjnej doktrynie akceptowaá
takĪe niemonarchiczne formy rządów oraz formy mieszane, na przykáad monarchie republikaĔskie. Hierarchia KoĞcioáa katolickiego sprzyjaáa monarchiom
zarówno w okresie przed Leonem XIII, jak i w czasie jego rządów, ale to nie
oznaczaáo niemoĪliwoĞci akceptacji innych form. KaĪda forma wáadzy byáa
uznawana przez tradycjonalistów katolickich, jeĪeli tylko przestrzegaáa
„zwierzchnictwa BoĪego”44. Pius X w encyklice Vehementer Nos (O rozdziale
paĔstwa od KoĞcioáa) z 1906 roku odnosiá siĊ krytycznie do dziaáaĔ Francji
wobec KoĞcioáa katolickiego, poniewaĪ Francja w 1903 roku zerwaáa konkordat
oraz w 1905 roku ogáosiáa rozdziaá paĔstwa i KoĞcioáa45.
Jednym z ostatnich papieĪy wyraĪających tradycyjną katolicką koncepcjĊ
paĔstwa byá Pius XI, który w 1925 roku wydaá encyklikĊ Quas Primas (O królewskiej godnoĞci Chrystusa), w której miĊdzy innymi ustanowiá ĞwiĊto Chrystusa Króla46. Pius XI stwierdziá, Īe paĔstwa powinny podlegaü wáadzy Chrystusa, poniewaĪ daje to pomyĞlnoĞü i szczĊĞcie dla obywateli i paĔstwa jako
caáoĞci. Osoby rządzące paĔstwami powinny byáy publicznie zadeklarowaü
oddanie go Chrystusowi, aby zapewniü pomyĞlnoĞü dla swojego kraju. Wedáug
Piusa XI taka deklaracja rządzących nadawaáa ich wáadzy religijny wymiar
i uáatwiaáa posáuszeĔstwo obywateli wobec wáadzy47. Ustanowienie ĞwiĊta
Chrystusa Króla i wezwanie do publicznych deklaracji rządzących paĔstwami
byáy w opinii Piusa XI przeciwdziaáaniem wobec laicyzacji paĔstw. Laicyzm
wedáug encykliki uniemoĪliwiaá KoĞcioáowi wpáywanie na tworzenie prawa
i rządzenie spoáeczeĔstwami oraz prowadziá do równouprawnienia wszystkich
43
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religii, co w konsekwencji znosiáo religiĊ publiczną paĔstwa48. PapieĪ wzywaá
wáadze paĔstw do publicznego oddawania czci Chrystusowi. Takie postĊpowanie osób posiadających wáadzĊ polityczną miaáo przeáoĪyü siĊ na stanowienie
prawa, ksztaácenie w zgodzie z Dekalogiem i zwyczajami chrzeĞcijaĔskimi oraz
nadanie katolickich cech instytucjom paĔstwa49. Oddawanie hoádu Chrystusowi
nie oznaczaáo tylko wymiaru religijnego, ale celem byáo panowanie Chrystusa
nad umysáami ludzi i ich wolą, poniewaĪ wáadza Chrystusa dotyczyáa równieĪ
wszystkich kwestii doczesnych50.
Ostatnią encykliką, którą autor przytoczyá przy opisie tradycyjnej katolickiej koncepcji paĔstwa byáa encyklika Piusa XI Quadragesimo anno (O chrzeĞcijaĔskim ustroju spoáecznym) z 1931 roku. Pius XI stwierdzaá, Īe prawo wáasnoĞci prywatnej nie mogáo byü ograniczane przez paĔstwo, poniewaĪ natura
byáa Ĩródáem wáasnoĞci. Wysokie i liczne podatki stanowiáy naduĪycie ze strony paĔstwa, które w taki sposób wykorzystywaáo prywatny majątek. JeĪeli paĔstwo ustalaáo zasady wáasnoĞci z wymaganiami poĪytku publicznego, sprzyjaáo
to prywatnej wáasnoĞci. Encyklika stwierdzaáa, Īe Bóg ustanowiá wáasnoĞü
prywatną, aby umoĪliwiü áatwiejsze Īycie, dlatego paĔstwo powinno chroniü
wáasnoĞü prywatną przed rozpadem. Obowiązek bogatszych obywateli polegaá
na wspomaganiu biedniejszych. Nadmiar dochodów miaá byü przeznaczany na
powstawanie nowych miejsc pracy, które miaáy sáuĪyü wytwarzaniu dóbr najbardziej potrzebnych51. Pius XI zwracaá uwagĊ na wspóápracĊ wszystkich stanów i zawodów w celu zabezpieczenia zbiorowych interesów52.
Istotnym aspektem w tradycyjnej katolickiej koncepcji paĔstwa byáa sprawa podatków i zasady ich zbierania. Podatki byáy potrzebne, aby zapewniü
funkcjonowanie paĔstwa, ale nie wszystkie byáy sáuszne – prawo paĔstwa miaáo
byü oceniane pod wzglĊdem moralnoĞci, a to dawaáo moĪliwoĞü odmowy páacenia niektórych podatków. TradycjonaliĞci katoliccy powoáywali siĊ na
Ğw. Tomasza z Akwinu, który twierdziá, Īe paĔstwo nie jest instytucją nadrzĊdną, ale ma sáuĪyü realizowaniu dobra ogóáu spoáeczeĔstwa. PaĔstwo byáo ograniczone w zakresie swojej dziaáalnoĞci i dlatego nadmierna liczba podatków
48

Ibidem, s. 20.

49

Ibidem, s. 26.

50

J. Bartyzel, Prawomocna ĞwieckoĞü paĔstwa…, op. cit., s. 40.

51

Pius XI, Quadragesimo anno (O chrzeĞcijaĔskim ustroju spoáecznym), Warszawa 2002,
s. 24–25.
52

Ibidem, s. 37.
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prowadziáa do zatrzymania rozwoju przedsiĊbiorczoĞci i utrudniaáa funkcjonowanie rodzin. JeĪeli podatki byáy niesprawiedliwe, to obywatele mogli sprzeciwiü siĊ ich páaceniu – kryterium stanowiáo tu dobro wspólne.
Leon XIII w encyklice Rerum novarum (O kwestii socjalnej) nazywaá wysokie podatki zamachem na wolnoĞü i zrównywaá je z kradzieĪą. WáasnoĞü
prywatną z kolei traktowaá jako prawo kaĪdego obywatela, które daje moĪliwoĞü ksztaátowania jego dalszego Īycia. JeĪeli podatki sáuĪyáy dobru wspólnemu, to byáy uczciwe, ale gdy przeznaczano je na urzĊdy i rozbudowĊ administracji, to byáy toĪsame z kradzieĪą. Podatki nakáadane przez paĔstwo miaáy
sáuĪyü celom pronatalistycznym i prorodzinnym – paĔstwo powinno pomagaü
rodzinie w speánianiu roli, jaką przypisuje jej prawo naturalne, czyli wychowywaniu dzieci i ksztaátowaniu do dorosáego Īycia. Najkorzystniejszą sytuacją
byáa jak najmniejsza liczba podatków oraz umoĪliwienie obywatelom podejmowania samodzielnych decyzji o ich pieniądzach.
Wysokie koszty pracy, które byáy ksztaátowane przez paĔstwo, ograniczaáy
przedsiĊbiorczoĞü, dobroczynnoĞü, a takĪe blokowaáy wspomaganie rozwoju
pracowników przez pracodawców. TradycjonaliĞci katoliccy twierdzili, Īe
obywatele mieli obowiązek páaciü podatki w celu zapewnienia wspólnego dobra, ale nie oznaczaáo to, Īe paĔstwo mogáo przeznaczaü pieniądze z podatków
na cele, które przez wiĊkszoĞü podatników nie byáy akceptowane, na przykáad
na aborcjĊ53.
Istotnym zagadnieniem związanym z koncepcją paĔstwa wedáug tradycjonalistów katolickich byáo stosowanie kary Ğmierci. Do lat szeĞüdziesiątych
XX wieku KoĞcióá katolicki dopuszczaá stosowanie kary Ğmierci jako kary
gáównej. W opinii tradycjonalistów wymierzenie przestĊpcy kary Ğmierci przez
spoáeczeĔstwo sáuĪyáo trzem celom:
– przywróceniu porządku i sprawiedliwoĞci,
– obronie spoáeczeĔstwa,
– odstraszeniu innych, aby nie popeániali podobnych przestĊpstw.
Za stosowaniem kary Ğmierci przemawiaáy dwa argumenty – prawo spoáeczeĔstwa do obrony oraz stosowanie do obrony wszystkich niezbĊdnych Ğrodków.
W tradycjonalistycznym ujĊciu karĊ Ğmierci moĪna byáo wymierzaü, gdy byáa
konieczna do ochrony przed zagroĪeniem utraty Īycia przez czáonków spoáe-
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P. Toboáa-Pertkiewicz, KoĞcióá katolicki o podatkach. Ile wynosi „cesarskie”?, „Polonia
Christiana” 2009, nr 8, s. 25–28.
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czeĔstwa. Tradycyjne spojrzenie na karĊ Ğmierci, gáoszone miĊdzy innymi przez
Ğw. Tomasza z Akwinu, podkreĞlaáo, Īe ocena niezbĊdnoĞci wykonania tej kary
miaáa uzasadnienie w argumentach powiązanych z moralną zwartoĞcią spoáeczeĔstwa – z jaką siáą paĔstwo miaáo przeciwdziaáaü indywidualizmowi, który
przyczynia siĊ do rozpadu wiĊzi w spoáeczeĔstwie. ĩycie doczesne nie byáo
celem, ale Ğrodkiem, który miaá prowadziü do celu stojącego ponad Īyciem na
ziemi. Wedáug tradycyjnej doktryny odebranie czáowiekowi Īycia nie byáo
równoznaczne z odebraniem mu jego nadprzyrodzonego przeznaczenia. Czáowiek popeániając przestĊpstwo, mógá zgubiü „gáĊboką racjĊ Īycia”54, mimo Īe
chciaá nadal Īyü. TradycjonaliĞci gáosili, Īe paĔstwo odbierając czáowiekowi
Īycie w obronie spoáeczeĔstwa, nie pozbawiaáo go Īycia wiecznego, nie negowaáo sprawiedliwoĞci Boga, który wedáug integrystów oceni na koĔcu doczesne
decyzje ludzi. Obywatel áamiący áad moralny degradowaá siĊ w znaczeniu moralnym, a záamanie áadu wiązaáo siĊ z odwetem ze strony paĔstwa. Kara Ğmierci
pociągaáa za sobą moralną degradacjĊ skazanej osoby, która na jej zastosowanie
zasáuĪyáa. TradycjonaliĞci katoliccy uzasadniając stosowanie kary Ğmierci, powoáywali siĊ na sáowa Piusa XII wygáoszone na spotkaniu z neurologami
w 1952 roku:
[…] Nawet w przypadku stracenia osoby skazanej na Ğmierü paĔstwo nie
rozporządza prawem tej osoby do Īycia. Organowi paĔstwowemu pozostaje tylko pozbawiü ją dobra, jakim jest Īycie, tytuáem ekspiacji – po
tym, jak przez swoją zbrodniĊ sama odebraáa sobie prawo do Īycia55.

W opinii tradycjonalistów kara Ğmierci byáa nazywana barbarzyĔstwem w spoáeczeĔstwie pozbawionym religii, które ograniczaáo swoją przyszáoĞü do doczesnoĞci. W takim spoáeczeĔstwie nie odbieraáo siĊ skazanemu dobra, które
miaáo charakter dobra caáoĞciowego, które osoba ta posiada56.
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R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w KoĞciele katolickim w XX wieku, [b.m.w.] 2009,
s. 508–510.
55

Ibidem, s. 510–518.
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Ibidem, s. 518–519.
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ZakoĔczenie
Zaprezentowane powyĪej poglądy dotyczące koncepcji paĔstwa byáy podzielane przez najbardziej konserwatywną czĊĞü tradycjonalistów katolickich,
którzy nawiązywali do reguá panujących w paĔstwach przed Rewolucją Francuską (tzw. ancien régime), niekiedy nawet do okresu sprzed Reformacji. Tradycjonalistyczna koncepcja paĔstwa miaáa charakter konserwatywny i opieraáa siĊ
na bezwzglĊdnym przywiązaniu „[…] do scentralizowanego porządku i hierarchii […]”57. To tradycjonalistyczne ujĊcie we wspóáczesnej myĞli politycznej
nie zajmowaáo znaczącego miejsca, a poparcie znajdowaáo w maáych grupach,
które dziaáają miĊdzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemczech
i we Francji58. W Polsce do tej koncepcji paĔstwa odwoáywaáy siĊ gáównie
Bractwo KapáaĔskie Ğw. Piusa X i organizacje monarchistyczne.
WspóáczeĞnie tradycyjna katolicka koncepcja paĔstwa nie znalazáa szerokiego zastosowania albo nie wystąpiáa w czystej formie. Po likwidacji ustrojów
autorytarnych w Hiszpanii i Portugalii w latach siedemdziesiątych XX wieku,
a takĪe po wprowadzeniu zmian do konstytucji w republikach demokratycznych, na przykáad we Wáoszech, Irlandii i Kolumbii, zasadniczo na obszarze
cywilizacji Zachodu zniknĊáy paĔstwa katolickie. W 2011 roku istniaáy trzy
paĔstwa katolickie, które mieĞciáy siĊ w róĪnym stopniu w tradycyjnej koncepcji paĔstwa – PaĔstwo WatykaĔskie oraz dwa maáe ksiĊstwa Andora59 i Monako60, w których religią publiczną (paĔstwową) byá katolicyzm. Istniaá jeszcze
Zakon Kawalerów MaltaĔskich61, który posiadaá status paĔstwa i eksterytorialne posiadáoĞci, ale nie odgrywaá znaczącej roli w stosunkach miĊdzynarodowych. W praktyce wiĊc nie byáo juĪ Īadnej znaczącej wspólnoty politycznej
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M. Karas, op. cit., s. 80.
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Ibidem, s. 80–81.
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Andora – poáoĪona w Europie monarchia konstytucyjna; funkcje gáowy paĔstwa sprawują
dwa podmioty: wspóáksiąĪĊ prezydent Francji i wspóáksiąĪĊ katolicki biskup diecezji Urgell
w Hiszpanii. Por. T. GoduĔ i in., Leksykon systemów politycznych, Warszawa 2003, s. 26.
60

Monako – poáoĪona w Europie monarchia konstytucyjna; obecnie wáadcą KsiĊstwa Monako jest ksiąĪĊ Albert II z dynastii Grimaldi. Por. ibidem, s. 210.
61

Zakon Kawalerów MaltaĔskich – katolicki zakon rycerski z siedzibą w Paáacu MaltaĔskim w Rzymie; klasyfikowany jako monarchia elekcyjna, której gáową jest Wielki Mistrz Zakonu Kawalerów MaltaĔskich Robert M. Festing; czáonkiem Zakonu jest miĊdzy innymi polski
polityk Marcin Libicki z Poznania.
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(paĔstwa), które chciaáoby wyraĪaü prawdĊ transcendentną62, wykraczającą
poza Īycie doczesne. W Lichtensteinie63 rozpocząá siĊ proces rozdzielenia KoĞcioáa katolickiego i paĔstwa – katolicyzm przestaá byü religią oficjalną – za
zgodą KoĞcioáa uroczystoĞci koĞcielne nie miaáy charakteru uroczystoĞci paĔstwowej64.

Streszczenie
Na przeáomie XIX i XX wieku upadáo Christianitas, poniewaĪ od XIX wieku
rozpadaáy siĊ katolickie monarchie. W tym czasie powstaá spór miĊdzy KoĞcioáem
a paĔstwem republikaĔskim. PapieĪe ogáaszali encykliki na temat ustroju i relacji z paĔstwami: Grzegorz XVI (Mirari vos), Pius IX (Syllabus errorum, Quanta cura), Leon
XIII (Diuturnum illud, Immortale Dei), Pius X (Vehementer Nos), Pius XI (Quas Primas, Quadragesimo anno). TradycjonaliĞci powoáują siĊ takĪe na filozofiĊ Ğw. Tomasza z Akwinu, który twierdziá, Īe paĔstwo pochodzi od Boga.
TradycjonaliĞci katoliccy sprzeciwiają siĊ takĪe uchwalonej na II Soborze
WatykaĔskim (1962–1965) Deklaracji o wolnoĞci religijnej (Dignitatis humanae),
która w ich opinii przyczyniáa siĊ do upadku ostatnich paĔstw katolickich. WspóáczeĞnie ostatnimi paĔstwami katolickimi są: Watykan, Andora, Monako i Zakon Kawalerów
MaltaĔskich. ĩadne ze znaczących paĔstw nie wyraĪa prawdy transcendentnej.
Sáowa kluczowe: paĔstwo, KoĞcióá katolicki, myĞl polityczna
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J. Bartyzel, PaĔstwo i Ĩródáo wáadzy w katolickiej teologii politycznej, w: Cywilizacja
u progu…, s. 75.
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Liechtenstein – poáoĪona w Europie monarchia konstytucyjna; obecnie wáadcą KsiĊstwa
Liechtenstein jest ksiąĪĊ Hans Adam II. Por. T. GoduĔ i in., op. cit., s. 180–181.
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Liechtenstein: nowe prawo o finansowaniu wspólnot koĞcielnych, www.radiovaticana.
org/pol_RG/2011/luglio/11_07_17.html (18.07.2011).
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THE CONCEPTION OF STATE ACCORDING
TO CATHOLIC TRADITIONAL MOVEMENT
Summary
At the turn of the 19th and 20th century Christianitas fell, because since the 19th
century the catholic monarchies were disappearing. During that time a dispute arised
between the Church and republican state. Popes published encyclicals on the topic
of political systems and relationship with states: Gregory XVI (Mirari vos), Pius IX
(Syllabus errorum, Quanta cura), Leon XIII (Diuturnum illud, Immortale Dei), Pius X
(Vehementer Nos), Pius XI (Quas Primas, Quadragesimo anno). The traditionalists cite
the philosophy of St. Thomas Aquinas, who claimed that the state came frome God.
The traditional movement also object to pronounced on Second Vatican Council
(1962–1965) Decree on religious freedom (Dignitatis humanae), that in their opinion
contributed to falling of last catholic countries. At present, the last catholic states are:
Vatican, Andora, Monaco and Order of Malta. None of the significant states, express
the transcendent truth.
Key words: state, Catholic Church, political though
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POLITYKA NON-DECISION U PLATONA

Tematem niniejszego artykuáu jest problem milczenia w polityce. Jest to
niemal caákowicie nierozpoznany przedmiot: jedynie Platon, Peter Bachrach
i Morton S. Baratz1 zajmowali siĊ dogáĊbnie tym problemem. Teza jest nastĊpująca – róĪnica w postrzeganiu problemu milczenia u Platona, Bachracha i Baratza jest taka, jak miĊdzy „zamkniĊtym spoáeczeĔstwem”, synchronicznym (jednoczesnym) i podbudowanym dialektyką filozoficzną, a „otwartym”, demokratycznym, linearnym (nastĊpczym) spoáeczeĔstwem Bachracha i Baratza. Ufundowane jest ono na zmianie spoáecznej, której platoĔskim odpowiednikiem jest
otwarte na historiĊ nastĊpstwo zepsutych ustrojów: arystokratycznego (i monarchicznego), timokratycznego, oligarchicznego, demokratycznego oraz tyranii.
Wprowadzenie dziejów, zrozumiaáe w epoce Herodota i Tukidydesa, oznacza
dla Platona stopniowe odejĞcie od idealnego paĔstwa nastawionego na metafizyczny ideaá – ideĊ Dobra, która umoĪliwia postrzeganie i rozumienie zarówno Ğwiata rzeczy zmiennych, materialnych, jak i bezcielesnych idei.
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1
P. Bachrach, M.S. Baratz, The Two Faces of Power, „American Political Science Review” 1962, Vol. 56, No. 4 (December), s. 947–952; P. Bachrach, M.S. Baratz, Decisions and
Nondecisions: An Analytical Framework, „American Political Science Review” 1963, Vol. 57,
No. 3 (September), s. 641–651; P. Bachrach, M.S. Baratz, Power and Poverty: Theory and
Practice, New York 1970.
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Poprzez odniesienie wychowania mĊdrców-wáadców do dialektyki (sztuki
rozumowania oraz dyskutowania) i tym samym kontemplacji Dobra, wáadza
u Platona zyskuje kryterium metafizyczne, czyli skupiające siĊ na najgáĊbszych
i najbardziej podstawowych fundamentach bytu. MoĪemy rozpatrzyü piĊü poziomów wáadzy i jej wymiary: pierwszy wymiar to zwykáa przyczynowoĞü,
ujĊta przez Roberta Dahla i Maksa Webera w ich fizyczno-psychologicznej
przyczynowoĞci2; drugi wymiar to poziom non-decision Bachracha i Baratza,
czyli usuniĊcie z agendy politycznej opinii, tematów, problemów i interesów
niewygodnych dla wáadzy politycznej; trzeci wymiar, rozpoznany przez Stevena Lukesa3, to wymiar funkcjonowania Marksowskiej „faászywej ĞwiadomoĞci”; czwarty wymiar, wyróĪniony przez Petera Digesera4, to poziom Foucaultowskiego „automatyzmu” i biopolityki, oraz tzw. wáadzy dyscyplinarnej; ale
najwaĪniejszy, piąty poziom, to najbardziej uniwersalny wymiar wáadzy metafizycznej, który istnieje w postaci figury Dike u Parmenidesa5. Jak siĊ okaĪe,
problem aporrheta – tego, co sekretne, niewypowiadalne w filozofii politycznej
2

Przytoczmy teraz klasyczną i uĪyteczną definicjĊ Webera jako punkt wyjĞcia tej czĊĞci
rozwaĪaĔ nad wáadzą: „Wáadza (Macht) oznacza szansĊ przeprowadzenia swej woli, takĪe wbrew
oporowi, w ramach pewnego stosunku spoáecznego, bez wzglĊdu na to, na czym ta szansa polega.
Panowaniem (Herrschaft) nazywamy szansĊ posáuszeĔstwa pewnych osób wobec rozkazu
o okreĞlonej treĞci; dyscypliną nazywamy szansĊ natychmiastowego, automatycznego i schematycznego posáuszeĔstwa wobec rozkazu ze strony wielu ludzi, wynikającą z wyüwiczonego
nastawienia”. M. Weber, Gospodarka i spoáeczeĔstwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeá.
i wstĊpem opatrzyáa D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 39–40. Por. „NajbliĪszym równowaĪnikiem dla relacji wáadzy jest relacja przyczynowa. Dla asercji ‘C ma wáadzĊ nad R’ moĪna daü
wyraĪenie ‘zachowanie C przyczynuje zachowanie R’. JeĞli ktoĞ moĪe zdefiniowaü relacjĊ przyczynową, moĪe takĪe okreĞliü wpáyw, wáadzĊ lub autorytet i odwrotnie. R. Dahl, Power, w: D.L.
Shills, International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 12, New York 1968,
s. 405–15. Power: A Reader, ed. M. Haugaard, Manchester–New York, 2002, s. 8–25.
3
S. Lukes, Power: A Radical View. The Original Text with Two Major New Chapters,
ed. 2, London 2005.
4
P. Digeser, The Fourth Face of Power, „Journal of Politics” 1992, Vol. 54, No. 4,
s. 977–1007.
5
Protoplastą wszelkich dociekaĔ ontologicznych o wáadzy byá, jak siĊ zdaje, Parmenides
we fragm. 8.12-5: „I nigdy moc przekonywania nie stwierdzi tego, iĪ z bytu powstaje cokolwiek
przy nim; dlatego teĪ ani powstawaü ani ginąü nie pozwoliáa Dike, mogąc rozluĨniü swe wiĊzy,
ale je utrzymuje”(por. 1.14: „Do nich to Dike karząca posiada klucze rozwierające”; 1.26-8: „To
nie Mojra záa zleciáa wpierw tobie przemierzyü / DrogĊ tĊ, która zaiste od traktu ludzkiego daleka
jest, / Ale Temida i Dike”). Dike, Temida, Mojra, Ananke i Dajmon są tutaj archetypem wáadzy
ontycznej. Podobnie jak „przemoĪna Ananke / W pĊtach swych granic go trzyma, co zewsząd go
okalają” (fragm. 8.30-1); „Nic przecieĪ nie jest ni bĊdzie / Innego oprócz bytu, poniewaĪ go
Mojra tak zespoliáa, / By caáy trwaá i nieruchomo” (fragm. 8.36-8); „W ich Ğrodku natomiast
Dajmon, co wszystkim rozporządza” (fragm. 12.3). M. Wesoáy, Parmenides z Elei – physikos,
„Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” R. 10, 2001, nr 2 (38), s. 59–85.
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Platona – jest ĞciĞle związane z koncepcją nauczania rządzących mĊdrców dialektyki i ontyczną wáadzą idei Dobra, które jest warunkiem bytu i filozoficznego poznania – noesis (umysá).
I
Na początek przyjrzyjmy siĊ problemowi milczenia w PaĔstwie Platona.
Dlaczego filozofowie powinni czasem powstrzymaü siĊ od mówienia? W opisie
jaskini w PaĔstwie Platona (R. 514 A-519 D) moĪna dokáadnie wyznaczyü, na
czym polega istota prawdziwego filozofa poĞredniczącego w oglądaniu (theorein) idei nieskoĔczonoĞci przez skoĔczonoĞü. Opisując wychodzenie czáowieka, który filozofuje, z jaskini peánej przykutych do Ğciany ludzi oglądających
tylko cienie rzeczy, ku Ğwiatu idei, zwáaszcza idei Dobra, Platon tak opisuje
powrót tego mĊdrca do ojczystej jaskini6:
A gdyby teraz znowu musiaá wykáadaü tamte cienie na wyĞcigi z tymi,
którzy bez przerwy siedzą w kajdanach, a tu jego oczy byáyby sáabe,
zanim by nie wróciáy do siebie, bo przystosowanie ich wymaga nie
bardzo maáego czasu, to czy nie naraĪaáby siĊ na Ğmiech i czy nie mówiono by o nim, Īe chodzi na górĊ, a potem wraca z zepsutymi oczami, i Īe
nie warto nawet chodziü tam pod górĊ. I gdyby ich ktoĞ próbowaá
wyzwalaü i podprowadzaü wyĪej, to gdyby tylko mogli chwyciü coĞ
w garĞü i zabiü go, na pewno by go zabili (516 E-517 A).

RoztropnoĞü zatem wskazuje na koniecznoĞü stosowania milczenia w niektórych sytuacjach, po to aby uchroniü filozofów od losu Sokratesa. Z drugiej strony mamy wiele miejsc w Obronie Sokratesa, w których umieszczony jest nakaz
dla filozofa bezwarunkowego otwartego mówienia prawdy w kaĪdej, równieĪ
groĪącej Ğmiercią z rąk paĔstwa, sytuacji7.
6

Platon, PaĔstwo, przeá., wstĊpem i objaĞnieniami opatrzyá W. Witwicki, Warszawa 1958.
Plato, Platonis Opera, recognovit breviqve adnotationes critica instrvxit Joannes Burnet, t. 1–5,
Oxonii e Typographeo Clarendoniano, 1957.
7
Obrona: Ap. 17 B, 28 AB, 28 E-29 A, 29 D: „Ale posáucham boga raczej aniĪeli was
i póki mi tchu starczy, póki siá, bezwarunkowo nie przestanĊ filozofowaü i was pobudzaü, i pokazywaü drogĊ kaĪdemu, kogo tylko spotkam”; 30 A: „I tak bĊdĊ robiá máodym i starym, i kogo
tylko spotkam, i swoim, i obcym, a tym bardziej swoim, boĞcie mi bliĪsi krwią. Tak rozkazuje
bóg, dobrze sobie to pamiĊtajcie, a mnie siĊ zdaje, Īe wy w ogóle nie macie w paĔstwie nic cenniejszego”; 30 E: „Bo jeĞli mnie skaĪecie, to nieáatwo znajdziecie, drugiego takiego, który by tak,
Ğmiech powiedzieü, jak bąk z rĊki boga puszczony, siadaá miastu na kark; ono niby koĔ wielki
i rasowy, ale taki duĪy, Īe gnuĞnieje i potrzebuje jakiegoĞ Īądáa, Īeby go budziáo”. Platon, Uczta.
Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, przeá. W. Witwicki, Warszawa 1986.

Jerzy Pawliszcze

42

JednakĪe Platon nie utrzymuje dalej owej opozycji tchórzostwa i polityki
otwartoĞci. Jak sáusznie zauwaĪa Karl Raimund Popper8, jest on obroĔcą „zamkniĊtego spoáeczeĔstwa” i buduje dyskurs polityczny nie tylko na prawdzie,
ale takĪe na „szlachetnym káamstwie”9, którego problem tutaj pomijamy, i przemilczeniu (aporrheta) przybierającym postaü paĔstwowej tajemnicy, sekretu
(arcanum – Ast: s.v.10). Nie piszemy tutaj o káamstwie u Platona, poniewaĪ
zachodzi istotna róĪnica pomiĊdzy czynem, którym jest káamstwo – „mówieniem tego, co nie jest” – a przemilczeniem, sekretem i tajemnicą, którą jest
aporrhetos jako zatajenie prawdy.
II
WeĨmy pod uwagĊ niektóre wszystkie uĪycia „aporrhetos” wystĊpujące
u Platona. Na początek dwa miejsca w PaĔstwie: II. 378 AB i V. 460 C.
W pierwszym Sokrates powiada:
Nie uwaĪaábym, Īeby to naleĪaáo tak sobie opowiadaü ludziom gáupim
i máodym, tylko najlepiej to przemilczeü (sigasthai), a gdyby juĪ jakoĞ
trzeba byáo o tym mówiü, to tylko pod osáoną najwiĊkszej tajemnicy
(di’aporrheton) i niechby tego sáuchaáo jak najmniej osób, po záoĪeniu
8

K.R. Popper, SpoáeczeĔstwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Urok Platona, przeá. H. Krahelska, oprac. A. Chmielowski, Warszawa 2006.
9

Na początku Platon stawia sprawĊ mitów, z których jedne są aprobowane, jako uĪyteczne dla wychowania dzieci faásze, inne zaĞ, które w záym Ğwietle stawiają bogów, są zakazane:
PaĔstwo, R. 376 E-377 A: „A opowiadaĔ są dwa rodzaje; jedne prawdziwe, a drugie faászywe? –
Tak. – WiĊc ksztaáciü trzeba z pomocą jednych i drugich, ale naprzód z pomocą faászywych. –
Nie rozumiem – powiada – jak ty to myĞlisz. – Nie rozumiesz – mówiĊ – Īe z początku dzieciom
mity opowiadamy? A to są, mówiąc na ogóá, faásze, choü trafiają siĊ miĊdzy nimi i prawdziwe”,
por. 378 BC; 382 A-D, gdzie mowa o tym, Īe w samej myĞli zwalczamy faásze, natomiast czasami te faásze, które są zawarte w sáowach, są uĪyteczne; 389 BC: „Zatem jeĪeli w ogóle ktokolwiek, to rządzący w paĔstwie mają prawo káamaü; albo w stosunku do wrogów, albo wáasnych
obywateli, dla dobra paĔstwa. A inny nikt niech czegoĞ takiego nie próbuje. Gdyby czáowiek
prywatny takich rządzących okáamywaá, uznamy to za taki sam, a nawet za wiĊkszy grzech, jak
gdyby chory lekarzowi albo üwiczący siĊ nauczycielowi gimnastyki mówiá nieprawdĊ o tym, jak
siĊ ma jego ciaáo, albo jak by ktoĞ sternikowi mówiá nieprawdĊ o okrĊcie, co siĊ na nim dzieje,
i o páynących, i o tym, jak mu siĊ wiedzie samemu albo któremuĞ z towarzyszów podróĪy”;
414 B-415 C o uĪytecznym faászu w micie o metalach, z których uczynieni są ludzie, który to
faász uzasadnia wobec táumu podziaá na kasty w idealnym ustroju platoĔskim; o faászu eugenicznym 459 CD: „Zdaje siĊ, Īe nasi rządzący bĊdą musieli czĊsto stosowaü káamstwo i oszukiwanie
dla dobra rządzonych. A mówiliĞmy jakoĞ tak, Īe wszystkie takie rzeczy nadają siĊ do uĪytku
jako lekarstwa. – I to sáusznie – powiada. – Zdaje siĊ, Īe to »sáusznie« znajdzie nie najmniejsze
zastosowanie w zaĞlubinach i w robieniu dzieci”.
10

1908.

D. Fridericius Astius, Lexicon Platonicum sive vocum platonicarum index, Bd. 3, Berlin
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ofiary nie z wieprza, ale z czegoĞ wielkiego i co by trudno byáo dostaü,
aby liczba sáuchających byáa jak najmniejsza. – Tak jest – mówi – to są
opowiadania bardzo przykre. – I nie trzeba ich powtarzaü, Adejmancie –
powiedziaáem – w naszym mieĞcie. I nie trzeba mówiü, kiedy máody
sáucha, Īe dopuszczając siĊ niesprawiedliwoĞci najwiĊkszej, nie robiáby
nic nieprawdopodobnego, ani teĪ mszcząc siĊ na swoim ojcu za jego
zbrodnie w sposób niewybredny tylko by postĊpowaá tak jak pierwsi
i najwiĊksi z bogów. -– Nie, na Zeusa – powiada – mnie siĊ teĪ wydaje,
Īe te rzeczy nie nadają siĊ do opowiadania.

Mamy tutaj wyraĨne odniesienie nie tylko do misteriów, ale przede wszystkim
do praktyki wychowawczej w idealnym paĔstwie – podobnie „dialektyka” nie
jest przeznaczona dla ludzi gáupich i máodych.
W drugim miejscu (460 C) Platon ustami Sokratesa mówi o paĔstwowym
dzieciobójstwie:
A dzieci tych gorszych, gdyby siĊ tym innym jakieĞ uáomne urodziáo, to
teĪ w jakimĞ miejscu, o którym siĊ nie mówi i nie bardzo wiadomo
(en aporrheto te kai adelo katakrupsousin), gdzie by ono byáo, ukryją, jak
siĊ naleĪy.

W Prawach: Lg. XI. 932 C czytamy: o niemoĪliwoĞci wyjawienia wáadzom swojego poáoĪenia i swoich rodziców (aporrheton meden poioumenoi);
w XII. 961 B wybór do NajwyĪszej Rady jest tajemnicą; w XII. 968 E AteĔczyk powiada: „Niesáuszne z pewnoĞcią byáoby zdanie, Īe o tych rzeczach
w ogóle mówiü nie naleĪy (aporrheta […] lekhthenta ouk an orthos legoito),
najsáuszniej moĪna twierdziü natomiast, Īe nie naleĪy o nich mówiü przedwczeĞnie, bo to, co by siĊ o nich powiedziaáo przedwczeĞnie, nie wyjaĞniáoby
niczego” – mamy tutaj jasne odniesienie do kasty mĊdrców z PaĔstwa, którzy
zajmują siĊ dialektyką dopiero po dáugich studiach i nie wczeĞniej niĪ po ukoĔczeniu piĊüdziesiĊciu lat; IX. 854 E: mówi o „wielkiej i niesáychanej zbrodni”.
JednakĪe oprócz Lg. XII. 968 E mamy i inne miejsca, które juĪ wprost odnoszą
nas do jakiejĞ orfickiej lub pitagorejskiej sekretnej nauki: pierwsze, to sáowa
z Teajteta 152 C: „(Protagoras) uczniom w tajemnicy wielkiej prawdĊ mówiá”;
drugie miejsce to Fedon (62 B): – „nauka tajemna mówi o tej sprawie”; w Kratylosie 413 A mamy wyraĪenie: „o tym dowiedziaáem siĊ w naukach tajemnych”. W niektórych zatem bardzo waĪkich dla caáoĞci nauki Platona fragmentach mamy doĞü oczywiste odniesienie do wyĪszej wiedzy filozoficznej, do
„dialektyki”.
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III
Jaki jest sens polityczny tych okreĞleĔ u Platona? Musimy tutaj odnieĞü siĊ
do waĪnego fragmentu w PaĔstwie Platona (R. VII. 532 A-D):
Tak samo i wtedy, kiedy ktoĞ z drugim mądrze rozmawiaü (dialegesthai)
zacznie, a nie posáuguje siĊ przy tym Īadnymi spostrzeĪeniami zmysáowymi (ton aistheseon), tylko siĊ myĞlą zwraca do tego, co jest Dobrem
samym (agathon aute noesei); wtedy staje u szczytu Ğwiata myĞli,
podobnie jak tamten u szczytu Ğwiata widzialnego. – Ze wszech miar –
powiada. – WiĊc cóĪ, czy tej drogi nie nazywasz sztuką mądrych
rozmów? Dialektyką? – No, tak. – OtóĪ jest – dodaáem – wyzwolenie
z kajdan i odwrócenie siĊ od cieni do wizerunków samych i do Ğwiatáa,
oto jest wyjĞcie w górĊ z podziemia na sáoĔce, do tych zwierząt i roĞlin
tam, i do blasku sáoĔca, który olĞniewa tak, Īe patrzeü trudno, ale odbicia
w wodach tego, co boskie, i cienie bytów rzeczywistych tam widzieü
moĪna, a nie patrzeü tylko na cienie wizerunków, które rzuca nie sáoĔce,
ale inne takie Ğwiatáo, inne w porównaniu do sáoĔca, caáe to zajmowanie
siĊ umiejĊtnoĞciami (ton tekhnon), któreĞmy przeszli, posiada tĊ siáĊ;
podprowadza w górĊ to, co najlepsze poĞród bytów, podobnie jak tam to,
co najjaĞniejsze w ciele, podnosiáo siĊ do oglądania tego, co najĞwietniejsze w Ğwiecie cielesnym i widzialnym.

Platon wypowiada siĊ tam szerzej takĪe o dialektyce (R. VII. 533 A-C):
WiĊc o to – powiedziaáem – nikt z nami spieraü siĊ nie bĊdzie, Īe jeĞli
chodzi o te rzeczy same, to tylko pewna metoda stara siĊ systematycznie
(synchronia) chwytaü, czym kaĪda rzecz jest. A wszystkie inne umiejĊtnoĞci albo zaspokajają mniemania ludzkie i pragnienia, albo jakąĞ
produkcjĊ i jakieĞ syntezy (linearyzm11) mają na oku, albo są caákowicie
oddane dbaniu o to, co Īyje, i o produkty syntez. A pozostaáe, które,
powiedzieliĞmy, mają coĞ do czynienia z bytem, jak te tam geometrie i te,
11
M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, s. 139–140: „Co siĊ tyczy sáowa
»dyskurs«, którego dotąd uĪywaáem i naduĪywaáem nadając mu bardzo róĪne znaczenia, zrozumiaáa staje siĊ teraz jego wieloznacznoĞü. W sensie najogólniejszym i najbardziej chwiejnym
oznaczaáo ono zbiór realizacji werbalnych, a zatem przez dyskurs rozumiano w tym wypadku, to,
co zostaáo stworzone (ewentualnie wszystko co zostaáo stworzone) w zakresie zbiorów znaków.
Ale rozumiano równieĪ przez dyskurs zespóá aktów formowania, serie zdaĔ gramatycznych lub
logicznych. Wreszcie – i to wáaĞnie znaczenie zostaáo w koĔcu uprzywilejowane (wraz z pierwszym sáuĪącym mi za horyzont) – dyskurs jest tworzony przez zbiór sekwencji znaków, jeĪeli
sekwencje te są wypowiedziami, a wiĊc jeĪeli moĪna im przypisaü szczególny sposób istnienia”.
Tutaj rozszerzamy termin „sekwencja” jako odnoszący siĊ do uporządkowanych na osi syntagmatycznej znaków i rzeczy Ğwiata pozajĊzykowego, ujawniającego swe ciągi przyczynowo-skutkowe (zresztą zgodnie z metodologią strukturalistyczną, która jest w tym zakresie spójna
z teorią nastĊpstwa „typów idealnych” Maksa Webera).
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które siĊ z nią wiąĪą, widzimy, Īe tylko przez sen marzą na temat bytu,
a na jawie dojrzeü go nie mogą, jak dáugo siĊ zaáoĪeniami (hupothesesi)
(linearyzm) posáugują i nie tykają ich w ogóle, bo nie umieją ich zanalizowaü ĞciĞle. PrzecieĪ, jeĪeli siĊ coĞ zaczyna od samych niewiadomych,
a koniec i Ğrodek (linearyzm) ma spleciony teĪ z niewiadomych, to jakim
sposobem zbiór takich ustaleĔ moĪe byü nauką (epistemen)?12

Ten caáy wywód Platona ma na celu wyjaĞnienie, jak to siĊ dzieje, Īe idealne paĔstwo nie zmienia siĊ oraz jest rozwiązaniem problemu „jednoĞci-w-wieloĞci”. Natomiast caáe póĨniejsze przedstawienie linearnego ciągu ustrojów
zepsutych dowodzi tego, Īe nie tylko Platonowi znajome byáo pojĊcie ciągu
historycznego, lecz traktowaá on je takĪe jako oddalenia od ideaáu, koĔczącego
siĊ w „bezkresie”13 záych ustrojów. Platon stwierdza bowiem, Īe to, co dobre
jest tylko jedno (idea Dobra i idealny ustrój są jedyne)14, a záo jest róĪno12
Por. R. VII. 533 D-534 A: „WiĊc czy to bĊdzie áadnie – ciągnąáem – tak jak przedtem,
nazwaü pierwszy dziaá nauką (epistemen), drugi rozsądnym rozwaĪaniem (dianoian), trzeci wiarą, (pistin), a czwarty myĞleniem obrazami (eikasian). I te dwie rzeczy ostatnie, to bĊdzie mniemanie (doxan), a dwie pierwsze, to rozum (noesin). Mniemanie ma za przedmiot zjawiska, które
powstają i giną (linearyzm), a przedmiotem rozumu jest byt (peri ousian). I jak siĊ istota (ousia)
ma do zjawisk (genesin), tak siĊ ma rozum do mniemania. A czym jest rozum w stosunku do
mniemania, tym jest nauka w stosunku do wiary, a rozsądne rozwaĪanie w stosunku do myĞlenia
obrazami? A juĪ stosunek, w którym te rzeczy zostają, i podziaá obu czĊĞci na dwie grupy, na
przedmioty mniemaĔ i przedmioty rozumu, zostawmy, Glaukonie, Īeby nas to nie wpĊdziáo
w rozwaĪania jeszcze bardziej róĪnorodne niĪ to, co byáo”. Por. R. VII. 534 E: o szczycie nauk,
jakim jest dialektyka, oraz 540 AB: o tym, Īe jest ona dostĊpna tylko ludziom po piĊüdziesiątym
roku Īycia wĞród tych, którzy stanowią kastĊ mĊdrców.
13
„Apeiria” – „bezkres” z Fileba (Phlb. 16 C, por. Parmenides: Prm. 158 D, oraz „apeiros”
z Phlb. 18 A, 24 E, 25 D, 32 A, por. Prm. 144 A oraz zwá. R 445 CD – przyp. 17 niniejszego
artykuáu). Z tej strony Ğwiat wydaje siĊ dla Platona nieskoĔczony, ale inne Ğwiadectwa, mniej
przekonywujące, twierdzą inaczej: Tim. 92 C: „Teraz stwierdĨmy, Īe nasze rozumowanie dotyczące wszechĞwiata dobiegáo koĔca. Ten Ğwiat bowiem przez to, Īe wcháonąá w siebie Īyjące
jestestwa, Ğmiertelne i nieĞmiertelne, i jest nimi wypeániony, staá siĊ jestestwem Īywym widzialnym, które obejmuje w sobie wszystkie rzeczy widzialne – i jest obrazem niewidzialnego [Ğwiata], bogiem postrzegalnym zmysáami, najwiĊkszym, najlepszym, najpiĊkniejszym i najdoskonalszym – tym jest niebo jedno i jednorodne”; por. Tim. 33A.
14

Pltc. 269 D: „To, Īeby zawsze byü niezmiennym pod tym samym wzglĊdem i zawsze
byü tym samym, to przysáuguje tylko istotom najbardziej boskim”. Por. Lg. X. 904 CD: „Zmienia
siĊ tedy wszystko, co posiada duszĊ, i przyczynĊ zmiany nosi samo w sobie, a gdy siĊ zmienia,
przenosi siĊ na inne miejsce zgodnie z nakazem i prawem nieubáaganego przeznaczenia. Dusze,
które nie tak bardzo siĊ zmieniáy w swych obyczajach i nie w najwaĪniejszych, na powierzchni
ziemi znajdują nowe siedziby; jeĪeli zaĞ czĊstszych i ciĊĪszych dopuĞciáy siĊ nieprawoĞci, strącone zostają do otcháannej gáĊbi podziemnego, jak siĊ mówi, Ğwiata, który – nazywany Hadesem
lub okreĞlany innymi podobnymi nazwami – budzi grozĊ drĊczącą ludzi na jawie i we Ğnie, za
Īycia i gdy siĊ juĪ rozáączą z ciaáem”. Platon, Prawa, przeá. i oprac. M. Maykowska, Warszawa
1960.
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rakie15. Platon szczegóáowo charakteryzuje zepsute ustroje, wskazując zwáaszcza na te ich elementy, które wprowadzają zmianĊ, wywoáują coraz gorszy stan.
Ustrojem przedostatnim w tym linearnym ciągu jest demokracja, której wyrodzeniem siĊ jest juĪ tylko tyrania.
Przedstawmy w skrócie analizĊ Platona (R. 543 A-576 B). Jak sáusznie
stwierdza Ernest Barker:
Przedstawia on (Platon) logiczny i a priori obraz kierunku zepsucia,
który byáby, zakáadając Īe zaczĊliĞmy od idealnego PaĔstwa, doskonaáym
wytworem doskonaáego umysáu, i Īe degradacja PaĔstwa wychodzi od
wewnątrz, a nie od przypadków zewnĊtrznych impulsów16.

Obraz ten nie jest historyczną wersją, jak báĊdnie zauwaĪa Arystoteles (Polityka: Pol. 1316 a 1-b 27), lecz jakby zastosowaniem teorii typów idealnych Maksa Webera.

15
J.H. Jacques, Plato's Republic: A Beginner's Guide, Derby 1971, s. 98; W.K.C. Guthrie,
A History of Greek Philosophy, Vol. 5: Plato. The Man and His Dialogues: Earlier Period,
Cambridge 1975, s. 508, przyp. 1. Istnieje niezliczona liczba rzeczy záych (kakia), natomiast
istnieje tylko jedna idea Dobra (tj. w sensie jednej cnoty – arete) (R. 445 CD): „WiĊc chodĨ tu –
powiadam – abyĞ zobaczyá, ile to postaci ma záy charakter, tak mi siĊ przynajmniej wydaje; to
warto zobaczyü. – Ja idĊ za tobą – powiada. – Mów tylko. – Tak jest – mówiĊ. – Ja widzĊ jakby
z wieĪy straĪniczej, kiedyĞmy aĪ tu, tak wysoko zaszli w rozwaĪaniach, Īe jedna istnieje postaü
dzielnoĞci, a nieprzebrana iloĞü záych charakterów. PoĞród nich pewne cztery, o których warto
wspomnieü. – Jak to rozumiesz? – mówi. – Ile jest postaci ustrojów paĔstwowych, tyle gotowo
byü rodzajów charakteru duszy ludzkiej. – A ileĪ to? – PiĊü – mówiĊ – jest rodzajów ustroju
i piĊü charakterów”. Warto zauwaĪyü totalitarny charakter platoĔskiej koncepcji moralnoĞci
paĔstwowej (Prawa: Lg. 942 B-D): „KaĪdy powinien i podczas wojny i podczas pokoju mieü
oczy wciąĪ zwrócone na przeáoĪonego i poddawaü siĊ jego zarządzeniom w najdrobniejszych
nawet sprawach, staü wiĊc, gdy nakaĪe, maszerowaü, üwiczyü siĊ, myü, spoĪywaü posiáki, zrywaü siĊ w nocy dla objĊcia warty lub przeniesienia jakiegoĞ meldunku, a podczas walki nie moĪe
nikt ani rzuciü siĊ w pogoĔ, ani cofnąü siĊ o krok bez otrzymania nakazu dowódców. Wszyscy,
jednym sáowem, muszą przyzwyczaiü siĊ i wdroĪyü do tego, Īeby nie myĞląc nawet o tym, iĪ
moĪna coĞ robiü osobno i w oddzieleniu od innych, i nie umiejąc w ogóle tak postĊpowaü, áączyü
zawsze swoje wysiáki i wspólnie dziaáaü we wszystkim. Nie ma bowiem i nie bĊdzie zaprawdĊ
lepszego, skuteczniejszego i mądrzejszego sposobu zapewnienia sobie ocalenia i zwyciĊstwa
w wojnie. W tym wiĊc üwiczyü siĊ trzeba i zaprawiaü podczas pokoju juĪ od lat dziecinnych;
nauczyü siĊ trzeba rządziü innymi i sáuchaü innych, wszelką zaĞ samowolĊ wytrzebiü naleĪy
z Īycia ludzi oraz spoĞród zwierząt sáuĪących czáowiekowi”. Wreszcie w PaĔstwie (379 BC)
Platon rozwija ten problem z „teologicznej”, jak byĞmy dzisiaj powiedzieli, strony: „Zatem i bóg,
skoro jest dobry, nie moĪe byü przyczyną wszystkiego, jak mówią szerokie koáa, tylko niewielu
rzeczy ludziom jest przyczyną a wielu rzeczom nie jest winien. Bo mamy znacznie mniej rzeczy
dobrych niĪ záych. I dobrych rzeczy nikomu innemu nie zawdziĊczamy, a dla záych trzeba szukaü
jakichĞ innych przyczyn” (por. przyp. 15 o „bezkresie”, w którym pogrąĪone są rzeczy).
16

E. Barker, The Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959, s. 176–178.
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Nawet idealne paĔstwo nie trwa wiecznie, poniewaĪ wszystko, co siĊ narodziáo, musi kiedyĞ zginąü. Przede wszystkim dlatego, Īe ludzie nie dotrzymują prawideá poczĊcia i narodzin (eugenika), a takĪe dlatego, Īe zarówno rozum,
jak i postrzeganie zmysáowe są zawodne (PaĔstwo: R. 546 B 1-2). MoĪemy
tutaj oszczĊdziü sobie szczegóáów zepsucia, które wreszcie prowadzi do demokracji i najgorszego z ustrojów – tyranii. W przypadku demokracji Platon dokáadnie rysuje obraz charakteru demokratycznego (R. 555 B i 557 B). Początkiem przejĞcia od oligarchii do demokracji jest rozleniwienie oligarchów przez
luksus17 i zmĊczenie walką klasową:
OtóĪ demokracja nastaje, uwaĪam, kiedy ubodzy zwyciĊĪą i jednych
bogaczów pozabijają, drugich wygnają z kraju, a pozostaáych dopuszczą
na równych prawach do udziaáu w ustroju i w rządach. A tam po wiĊkszej
czĊĞci o stanowiskach rządowych decyduje losowanie (R. 557 A).

WolnoĞü i swoboda sáowa (isegoria) oraz równoĞü (isonomia)18 powodują, Īe
z synchronicznego, opartego na dialektyce paĔstwa idealnego stopniowo
w demokracji paĔstwo zamienia siĊ w rynek czy olbrzymi sklep (pantopolion)
(R. 557 D), gdzie kaĪdy moĪe nabyü odpowiednią dla siebie ideĊ czy wybraü
ulubionego polityka (zasada linearyzmu w dyskursie publicznym):
NieprawdaĪ – dodaáem – i tak sobie Īyje z dnia na dzieĔ, folgując w ten
sposób kaĪdemu poĪądaniu, jakie siĊ nadarzy. Raz siĊ upija i upaja siĊ
muzyką fletów, to znowu pije tylko wodĊ i odchudza siĊ, to znów zapala
siĊ do gimnastyki, a bywa, Īe w ogóle nic nie robi i o nic nie dba, a potem
niby to zajmuje siĊ filozofią. CzĊsto bierze siĊ do polityki, porywa siĊ
z miejsca i mówi byle co, i to samo robi. Jak czasem zacznie zazdroĞciü –
jakimĞ wojskowym, to rzuca siĊ w tĊ stronĊ, a jak tym, co robią pieniądze, to znowu w tamtą. Ani jakiegoĞ porządku, ani koniecznoĞci nie ma
w jego Īyciu, ani nad nim. On to Īycie nazywa przyjemnym i wolnym,
i szczĊĞliwym, i uĪywa go aĪ do koĔca (R. 561 CD).

17

R. 550 E: „WiĊc teĪ dlatego – dodaáem – w miarĊ jak coraz wiĊksze robią majątki, to im
wyĪej cenią dzielnoĞü. Czy nie ma tego odstĊpu miĊdzy bogactwem i dzielnoĞcią, jak by jedno
i drugie na szalach wagi wisiaáo, i zawsze kiedy jedno idzie w górĊ, wtedy drugie opada?”.
18

R. 558 C: „to byáby, zdaje siĊ, ustrój przyjemny”.
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W takim paĔstwie anarchia przejawia siĊ nawet wobec zwierząt domowych:
Bo jeĪeli chodzi o zwierzĊta, które ludzie chowają, to o ile one są
bardziej swobodne tam, niĪ gdzie indziej, w to by nikt nie uwierzyá, kto
by tego sam nie doĞwiadczyá. Po prostu suki prowadzą siĊ tam, zgodnie
z przysáowiem, caákiem tak jak ich panie, a zdarzają siĊ teĪ konie i osáy
przyzwyczajone do tego, Īeby siĊ poruszaü po drogach bardzo swobodnie, i z godnoĞcią i wpadają na kaĪdego przechodnia, jeĪeli im nie ustąpi.
I w ogóle w ten sposób, gdzie siĊ tylko ruszyü, wszĊdzie peáno wolnoĞci
(R. 563 CD).

IV
PrzejdĨmy teraz do krótkiego omówienia koncepcji non-decision Bachracha i Baratza, która ujmuje aspekt przemilczenia w filozofii polityki. Istnieje
powaĪna róĪnica pomiĊdzy nimi a Platonem – o ile Bachrach i Baratz mówią
o interesach jednostek i grup, o tyle Platon mówi o stabilnoĞci caáego systemu
politycznego idealnego paĔstwa i jego holistycznym interesie. O ile Bachrach
i Baratz są zwolennikami demokracji liberalnej, o tyle Platon jest stronnikiem
najbardziej skrajnej wersji totalitaryzmu, który bardziej przypomina obóz koncentracyjny niĪ nawet znane nam z historii autorytarne i totalitarne dyktatury.
Koncepcja aporrheta u niego przypomina swą funkcją „utrzymywanie wzorców
dziaáania” (latent pattern maintenance) Talcotta Parsonsa, obejmujących normy
prawne, zwyczaje, systemy symboliczne skáadające siĊ na kulturĊ, wzorce socjalizacji itd. Przywoáajmy wypowiedĨ tego wybitnego amerykaĔskiego socjologa:
Analizując wzajemne powiązania miĊdzy czterema systemami dziaáania
[tj. adaptation (adaptacja), goal attainment (osiąganie celów), integration
(integracja), latent pattern maintenance: AGIL – J.P.] oraz powiązania
miĊdzy tymi systemami i Ğrodowiskami dziaáania, trzeba koniecznie mieü
na uwadze problem interpenetracji. Najlepiej znanym przypadkiem
interpenetracji jest internalizacja przedmiotów spoáecznych i norm kulturowych przez osobowoĞü jednostki. Wyuczona treĞü doĞwiadczenia,
zorganizowana i zgromadzona przez mechanizm zapamiĊtywania, w jaki
wyposaĪony jest organizm, moĪe sáuĪyü jako inny przykáad tego zjawiska, podobnie jak intytucjonalizacja normatywnych skáadników systemów kulturowych w postaci konstytutywnych struktur systemów spoáecznych […]. DziĊki istnieniu sfer interpenetracji moĪe mieü miejsce
proces wymiany miĊdzy systemami19.
19
T. Parsons, The System of Modern Societes, Englewood Cliffs, N.J. 1971, s. 5–6. Cyt. za:
J. Szacki, Historia myĞli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2004, s. 820–821.
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Robert A. Dahl przedstawia „intuicyjną koncepcjĊ wáadzy” jako: „coĞ
w tym rodzaju: A ma wáadzĊ nad B w takim zakresie, w jakim A moĪe sprawiü,
by B zrobiá coĞ, czego w innym wypadku, by nie zrobiá”. Nelson W. Polsby
argumentuje, Īe stwierdzenie:
kto ma przewagĊ w procesie podejmowania decyzji [wydaje siĊ] najlepszym sposobem ustalenia, jakie jednostki i grupy mają ‘wiĊcej’ wáadzy
w Īyciu spoáecznym, poniewaĪ bezpoĞredni konflikt pomiĊdzy jego
podmiotami jawi siĊ jako sytuacja najbliĪsza eksperymentalnemu badaniu
ich moĪliwoĞci oddziaáywania na decyzje20.

„BezpoĞrednie” konflikty to rzeczywiste i obserwowalne konflikty miĊdzy
– co konieczne, choü moĪe niewystarczające – dwiema jednostkami albo grupami, które mają róĪne preferencje w stosunku do wyboru okreĞlonej polityki
(policy). „PluraliĞci” sprzeciwiają siĊ:
poglądowi, Īe ludzie mogą siĊ w istocie myliü w ocenie wáasnych
interesów lub teĪ byü ich nieĞwiadomi. Konkludując: analizowanie wáadzy z perspektywy jednowymiarowej wiąĪe siĊ z koncentracją na zachowaniach ludzi w procesie podejmowania decyzji w kwestiach, w których
wystĊpuje obserwowalny konflikt (subiektywnych) interesów, postrzeganych jako wyraz preferencji politycznych ujawnianych w aktywnoĞci
politycznej21.

Pogląd Bachracha i Baratza jest nieco inny. Dowodzą oni, Īe perspektywa
Dahla jest zawĊĪona i z tej racji przesadnie optymistyczna:
Stosunek wáadzy zachodzi wtedy, gdy A bierze udziaá w podejmowaniu
decyzji, które dotyczą B. Zachodzi on jednak równieĪ wtedy, gdy
A podejmuje starania, by stworzyü lub wzmocniü wartoĞci spoáeczne
i polityczne oraz procedury instytucjonalne ograniczające prowadzoną
w procesie politycznym debatĊ publiczną tylko do tych kwestii, które są
wzglĊdnie nieszkodliwe dla A. W takim zakresie, w jakim A to siĊ udaje,
B zostaje pozbawiony, praktycznie rzecz biorąc, moĪliwoĞci wniesienia
na wokandĊ tych kwestii, których rozwiązanie mogáoby przynieĞü
znaczący uszczerbek w zbiorze preferencji A22.
20

N.W. Polsby, Community Power and Political Theory, New Haven–London 1963, s. 4.

21

S. Lukes, Wáadza w ujĊciu radykalnym, w: Wspóáczesne teorie socjologiczne, wyb.
i oprac. A. JasiĔska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Zióákowski, Warszawa 2006, s. 502–511.
22

P. Bachrach, M.S. Baratz, Power and Poverty…, op. cit., s. 7.
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Podstawowe twierdzenie brzmi:
W zakresie, w jakim jakaĞ osoba lub grupa, Ğwiadomie lub nie, tworzy
albo wzmacnia bariery nie pozwalające upubliczniü konfliktów dotyczących kierunków polityki (policy conflicts), osoba ta lub grupa sprawuje
wáadzĊ23.

Autorzy sformuáowali koncepcje, w której gáówną rolĊ gra pojĊcie „nie-decyzji”
(non-decision) – „decyzji, która powoduje stáumienie lub udaremnienie ukrytego bądĨ otwartego zakwestionowania wartoĞci lub interesów podejmującego
decyzjĊ”24. Nie-decyzje to, interpretując szerzej, platoĔskie nie-byty, czyli takie
negacje, które wspóágrają w harmonii caáego politycznego uniwersum – jest to
drugi wymiar wáadzy. ZajĊli siĊ oni zatem problemem milczenia, mistycznym
pytaniem przybranym w empiryczną treĞü. Brak decyzji, non-decision moĪe byü
czĊĞcią ciągu przyczynowo-skutkowego prowadzącego do ĞciĞle okreĞlonych,
a czasami nieobliczalnych konsekwencji – na przykáad wyeliminowania z dyskursu politycznego pytaĔ niewygodnych dla rządzących. Analiza Bachracha
i Baratza pokazaáa, Īe „nie-byty” platoĔskie w jakiĞ sposób jednak funkcjonują
w realnym Ğwiecie spoáecznym, choü spotkaáa siĊ ona takĪe z krytyką – temu,
co nieobserwowalne nie moĪna bowiem przypisywaü mocy sprawczej.
Odrzucają oni mówienie o wáadzy nie tylko w przypadku dobrowolnej
podlegáoĞci, ale takĪe w przypadku samego uĪycia siáy jako narzĊdzia przemocy
w celu wymuszenia zgody25.
Milczenie to PlatoĔski nie-byt z Sofisty (Sph. 258 DE), który jakoĞ dalej
jest bytem, chociaĪ w kilku miejscach PlatoĔski Parmenides twierdzi, Īe o tym,
co nie istnieje nie moĪna w ogóle czegokolwiek powiedzieü. Nie-decyzja,
podob-nie jak „milczenie”, nie posiada sáyszalnych postaci (jak khora, hupodokhe, „karmicielka” – Tim. 49A) – „przestrzeĔ” w Timajosie Platona jest nie
biernym zbiornikiem, ale aktywną siáą. Wychodzą oni z tego, Īe Dahl ignoruje
to, co nazywa siĊ w ich teorii second face of power: wáadza pojawia siĊ równieĪ
wtedy, gdy z operacjonalistycznego punktu widzenie nic siĊ nie zdarza, czyli
jest wáaĞnie platoĔskim nie-bytem. Tam gdzie pojawia siĊ u Dahla pojĊcie de-

23

Ibidem, s. 8.

24

Ibidem, s. 39.

25

P. Bachrach, M.S. Baratz, Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework…,
op. cit., s. 633–634.
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cyzji, u Bachracha i Baratza pojawia siĊ non-decision. Nie-decyzje są sytuacjami,
w których niepodjĊcie decyzji skutkuje zmianami w zachowaniu podmiotów.
Sytuacje takie spowodowane mogą byü na przykáad oddziaáywaniem na
zasoby agenta w celu powstrzymania siĊ od politycznej decyzji. Zachowanie
agenta moĪe byü bowiem wynikiem oddziaáywania wáadzy silniejszego partnera
na sáabszego. W ten sposób punkt widzenia Dahla okazuje siĊ jednostronnym
spojrzeniem na bogactwo fenomenów wáadzy. Restrykcje Dahla ograniczające
wáadzĊ do tego, co czyni aktor, są zdaniem Bachracha i Baratza arbitralne. Co
jest zastanawiające u Dahla oraz jego adwersarzy, to nacisk na zawĊĪanie wáadzy do sfery ĞciĞle politycznej, tymczasem zjawisko wáadzy spoáecznej ma
szersze granice. Lukes rozszerzyá krytykĊ Bachracha i Baratza o istotne uwagi –
mianowicie zarzuciá on tej krytyce fragmentarycznoĞü i niekonsekwencjĊ. Polemika ta pokazuje ograniczenia koncepcji Dahla, ale wychodzi z tych samych,
behawiorystycznych zaáoĪeĔ. W zamian Lukes proponuje wáasny, „trzeci wymiar” wáadzy, a mianowicie „utajone konflikty […], w których sprzecznoĞü
pomiĊdzy interesami wykonujących wáadzĊ a realnymi interesami tych, których
siĊ wyáącza26.
Wydaje siĊ jednak, Īe koncepcja aporrheta u Platona nie jest skoncentrowana na teorii interesów okreĞlonej jednostki lub grupy spoáecznej w ramach
paĔstwa, lecz na interesie caáoĞci paĔstwa27 – zbliĪa to jego koncepcjĊ do pojĊü
tabu28, „politycznej poprawnoĞci” i uwidacznia siĊ takĪe w nowoczesnym pojĊ-

26

S. Lukes, Power…, op. cit., s. 24–25.

27

R. 428 CD: „czy istnieje w tym mieĞcie, któreĞmy ĞwieĪo zaáoĪyli, u niektórych obywateli jakaĞ wiedza, która sobie radzi nie z kimĞ tam lub z czymĞ, co jest w mieĞcie, ale radzi sobie
z caáym paĔstwem i wyznacza, w jaki sposób ono powinno traktowaü samo siebie oraz inne
paĔstwa, tak aby wszystko byáo jak najlepiej?”. Wreszcie znamienne, holistyczne w wydĨwiĊku,
sáowa (R. 519 E – 520 A): „prawu nie na tym zaleĪy, aby jakiĞ jeden rodzaj ludzi byá osobliwie
szczĊĞliwy; prawo zmierza do tego stanu dla caáego paĔstwa; harmonizując obywateli namową
i przymusem, skáania ich do tego, Īeby siĊ z sobą dzielili tym poĪytkiem, jaki kaĪdy potrafi
przynieĞü dla wspólnego dobra; prawo samo wytwarza takich ludzi w paĔstwie nie na to, Īeby
potem pozwoliü kaĪdemu, niech sobie idzie, którĊdy sam zechce, ale na to, Īeby siĊ nimi posáugiwaü dla zjednoczenia paĔstwa”.
28

K.R. Popper, SpoáeczeĔstwo otwarte i jego wrogowie…, op. cit., s. 75: „Jedną z charakterystycznych cech magicznej postawy pierwotnych plemiennych lub »zamkniĊtych« spoáeczeĔstw
jest to, Īe Īyją one w zaklĊtym krĊgu niezmiennych tabu, praw i zwyczajów, które uwaĪają za
równie konieczne jak wschód sáoĔca, pory roku czy podobnie oczywiste prawidáowoĞci przyrody.
Dopiero wraz z upadkiem magicznego, »zamkniĊtego« spoáeczeĔstwa moĪna byáo zrozumieü
w teoretyczny sposób róĪnicĊ miĊdzy »naturą« a »spoáeczeĔstwem«”.
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ciu prawniczym „tajemnicy paĔstwowej”29, które to instytucje mają na wzglĊdzie stabilnoĞü systemu politycznego jako caáoĞci.

Streszczenie
Celem artykuáu jest wyjaĞnienie historyczno-systematycznego problemu non-decision u Petera Bachracha i Mortona S. Baratza jako usankcjonowanego w praktyce politycznej linearnego (demokratycznego) milczenia. Przykáadami takiego milczenia
w czasach nowszych jest tabu, „poprawnoĞü polityczna” i „tajemnica paĔstwowa” –
pojĊcie aporrheta (sekret, tajemnica) Platon przedstawia jednak jako element synchronicznego (totalitarnego) dyskursu30.
Sáowa kluczowe: milczenie, non-decision, otwarte spoáeczeĔstwo, tabu

29
Tajemnica paĔstwowa – nieaktualny termin prawniczy, który w prawie polskim zostaá
zdefiniowany w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych. Oznacza informacjĊ okreĞloną w wykazie rodzajów informacji zaáączonych do ustawy, której nieuprawnione ujawnienie moĪe spowodowaü istotne zagroĪenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących porządku publicznego, obronnoĞci, bezpieczeĔstwa, stosunków miĊdzynarodowych lub gospodarczych paĔstwa (art. 2 pkt 1). Definicja z tej ustawy przed
nowelizacją z 15 kwietnia 2005 roku miaáa szerszy zakres, poniewaĪ obejmowaáa informacjĊ
niejawną okreĞloną w wykazie rodzajów informacji niejawnych zawartym w ustawie, której
nieuprawnione ujawnienie mogáo spowodowaü istotne zagroĪenie dla podstawowych interesów
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnoĞci dla niepodlegáoĞci lub nienaruszalnoĞci terytorium,
interesów obronnoĞci, bezpieczeĔstwa paĔstwa i obywateli, albo naraziü te interesy na co najmniej znaczną szkodĊ. Dokumenty lub materiaáy zawierające „tajemnicĊ paĔstwową” mogą byü
oznaczone klauzulami: „ĞciĞle tajne” (zgodnie z wykazem stanowiącym zaáącznik nr 1 do ww.
ustawy – czĊĞü I) i „tajne” (zgodnie z wykazem stanowiącym zaáącznik nr 1 do ww. ustawy –
czĊĞü II). PojĊcie tajemnicy paĔstwowej zostaáo zlikwidowane w Ustawie o ochronie informacji
niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku.
30
Wiele moĪna pisaü o totalitaryzmie u Platona – co jest kwestią sporną, ale naleĪy zauwaĪyü, Īe mĊdrcy Platona z PaĔstwa üwiczą siĊ takĪe na przykáadzie wiecznych i niezmiennych
bytów matematycznych (tj. geometrii), jak uczyniü, by spoáeczeĔstwo pozostaáo niezmienne
i caákowicie poddane ich wáadzy oraz wáadzy ideologii (Ğwiata idei) – jest to nie tylko podejĞcie
autorytarne, ale takĪe totalitarne.
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POLICY OF „NON-DECISION” IN PLATO

Summary
The aim of presented paper is an explanation of historical-systematic problem
of „non-decision” by P. Bachrach and M.S. Baratz as silence sanctioned in linear (democratic) political practice. There are examples of this pattern in modern times as „taboo”, „political corectness” and „state secret”, in times of Plato there is the concept
of aporrheta (secret), who developed the theory of it as elements of synchronic (totalitarian) discourse.
Key words: silence, non-decision, open society, taboo
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1. Aspekty definicyjne pojĊcia „wspóápraca transgraniczna”
Analizując pojĊcie „wspóápraca transgraniczna”, moĪna odwoáaü siĊ do definicji zaproponowanej w Europejskiej Konwencji Ramowej o Wspóápracy
Transgranicznej miĊdzy Wspólnotami i Wáadzami Terytorialnymi, bĊdącej dokumentem Rady Europy, a podpisanej w Madrycie 21 maja 1980 roku. W konwencji tej:
[za] wspóápracĊ transgraniczną uwaĪa siĊ kaĪde wspólne dziaáanie,
skierowane na umocnienie i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków miĊdzy
wspólnotami i organami wáadzy znajdującymi siĊ pod jurysdykcją dwóch
lub kilku umawiających siĊ stron, jak równieĪ zawarcie w tym celu
koniecznych umów lub porozumieĔ. Wspóápraca transgraniczna realizowana jest w zakresie kompetencji wspólnot terytorialnych lub organów
wáadzy okreĞlonych przez prawo wewnĊtrzne1.

Podobne rozumienie tego terminu proponuje siĊ w Europejskiej Karcie Regionów Granicznych i Transgranicznych, przyjĊtej w 1981 roku i zmienionej
Dr Artur Staszczyk, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego,
e-mail: artstaszczyk@op.pl.
1

Cyt. za: Podstawowe zasady wspóápracy transgranicznej i funkcjonowania euroregionów,
www.wyklady.ekpu.lublin.pl/wyklady/trojan/trojanw2.htm (11.08.2009).
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w 1995 roku przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. Za
wspóápracĊ transgraniczną okreĞla siĊ tu wspóápracĊ zarówno sąsiedzką odnoszącą siĊ do przylegających do siebie regionów granicznych, jak i zagraniczną
realizowaną przez wáadze szczebla regionalnego i lokalnego, organizacje lub
instytucje reprezentujące obszary graniczne. PodkreĞla siĊ, Īe wspóápraca transgraniczna odnosi siĊ nie tylko do dziaáaĔ wáadz lokalnych i regionalnych, ale
równieĪ do wspólnych inicjatyw przedsiĊbiorstw, organizacji i mieszkaĔców.
Jest ona szczególnym przypadkiem wspóápracy miĊdzynarodowej, której cechy
charakterystyczne to sąsiedzkoĞü kontaktów oraz lokalny lub regionalny poziom wspóádziaáania. Nie moĪna jej rozumieü jako polityki zagranicznej
paĔstwa2.
Szczególną formą wspóápracy transgranicznej, w której biorą udziaá spoáecznoĞci lokalne i regionalne, jest wspóápraca euroregionalna, która charakteryzuje siĊ najwyĪszym stopniem instytucjonalizacji struktur wspóádziaáania
ponadgranicznego. Ma ona miejsce wtedy, gdy wprowadzone zostają staáe,
instytucjonalne formy wspóádziaáania poprzez tworzenie stowarzyszeĔ (związków celowych), rad, sekretariatów, grup roboczych, komitetów zarządzających,
a takĪe licznych powiązaĔ z wyspecjalizowanymi krajowymi i miĊdzynarodowymi organami koordynacji wspóápracy transgranicznej3.
Wspóápraca euroregionalna ma miejsce w ramach euroregionu, który jest
jednostką wspóápracy transgranicznej o wielorakim znaczeniu. MoĪemy go
okreĞliü jako:
obszar przekraczający co najmniej jedną granicĊ paĔstwową i stanowiący
sumĊ przynajmniej dwóch przestrzeni spoáeczno-gospodarczych o policentrycznym sposobie organizacji. Euroregion nie stanowi jednej administracyjnej struktury miĊdzygranicznej, jest natomiast organizacją powoáaną do wspólnego prowadzenia dziaáaĔ rozwiązujących problemy wystĊpujące po obu stronach granicy4.

2

PojĊcie wspóápracy transgranicznej samorządu terytorialnego, www.pism.pl/index/?id
(9.06.2012).
3

Wspóápraca transgraniczna w Europie, www.stat.gov.pl/cps/role/xbcr/wroc/ASSETS_
14-19.pdf (26.04.2012).
4

Encyklopedia politologii, t. 5: Stosunki miĊdzynarodowe, red. T. àoĞ-Nowak, A. Florczak, Warszawa 2010, s. 172.
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Nazwa „euroregion” moĪe wiĊc oznaczaü zarówno wyodrĊbniony region
europejski, poáoĪony na pograniczu dwóch lub kilku sąsiadujących ze sobą
paĔstw, jak i organizacjĊ powoáaną do koordynacji wspóápracy w róĪnych dziedzinach na takim obszarze. Sama nazwa pochodzi natomiast od najstarszej inicjatywy wspóápracy transgranicznej „Euroregio”, która powoáana w 1958 roku,
objĊáa swoim dziaáaniem obszar leĪący na granicy holendersko-niemieckiej5.
Cechą charakterystyczną tej sformalizowanej i zinstytucjonalizowanej
struktury wspóápracy transgranicznej, czyli euroregionu, jest to, Īe skupia ona
przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego, a takĪe partnerów spoáecznych, którzy mają status podmiotów prawnych, stawiających przed sobą cele
i posiadających rozlegáe moĪliwoĞci dziaáania.

2. Geneza wspóápracy transgranicznej w Europie i Polsce
Analiza procesu ksztaátowania siĊ europejskiej wspóápracy transgranicznej
pozwala przyjąü zaáoĪenie, Īe partnerstwo ponad granicami paĔstw stanowi
pochodną czy wrĊcz czĊĞü skáadową procesu integracji europejskiej. Temu zjawisku sprzyja odchodzenie w Europie od tradycyjnego pojmowania linii granicznej jako koĔca terytorium i początku obszaru odmiennego, zasadniczo obcego czy wrĊcz wrogiego, na rzecz sprowadzania roli granicy do znaczenia
czysto administracyjnego. Obszary przygraniczne traktowane są obecnie jako
pomosty w procesie integracji europejskiej6.
Idea wspóápracy transgranicznej pojawia siĊ w Europie w latach szeĞüdziesiątych XX wieku i jest wyrazem dąĪeĔ regionalistycznych wpisujących siĊ
w lansowaną w procesie integracji europejskiej koncepcjĊ Europy regionów,
którą zaczĊto przeciwstawiaü Europie paĔstw narodowych. Oznaczaáo to podwaĪanie wartoĞci scentralizowanego paĔstwa narodowego jako gáównego kreatora polityki w dziedzinach od gospodarki począwszy, a na sprawach zagranicznych i bezpieczeĔstwa koĔcząc. Koncepcja Europy regionów wywieraáa
swoistą presjĊ regionalistyczną na rządy paĔstw zachodnioeuropejskich inicjujących proces decentralizacji czy wrĊcz federalizacji struktur paĔstwa, których
5

W. JastrzĊbska, Rola euroregionów i wspóápracy transgranicznej w procesie integracji
europejskiej, www.univ.rzeszow.pl/file/6542/08-Jastrzebska.pdf, s. 97 (30.05.2012).
6

W. Malendowski, M. Ratajczak, Euroregiony – pierwszy krok do integracji europejskiej,
Wrocáaw 1998, s. 44.
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konsekwencją byá wzrost autonomii poszczególnych regionów. Procesowi temu
towarzyszyáa od przeáomu lat szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku
intensyfikacja transgranicznej wspóápracy regionalnej7.
Do najstarszych transgranicznych regionów w Europie Zachodniej naleĪą
euroregiony na pograniczu takich krajów jak: Holandia i Niemcy; Francja,
Szwajcaria i Niemcy; Szwajcaria, Francja i Wáochy; Belgia, Holandia i Niemcy;
Francja i Niemcy; Francja, Andora i Hiszpania; Szwajcaria i Francja. Wzrost
znaczenia lokalnych ugrupowaĔ regionalnych oraz regionów autonomicznych
i transgranicznych doprowadziá do instytucjonalizacji wspóápracy regionalnej
w Europie zarówno na szczeblu poszczególnych regionów, jak i paĔstw. Konsekwencją tego procesu byáo powstanie Stowarzyszenia Europejskich Regionów Transgranicznych, Staáej Konferencji Wáadz Lokalnych i Regionalnych
Europy pod auspicjami Rady Europy, Komitetu Regionów w ramach Unii Europejskiej8.
W Polsce wzrost zainteresowania wspóápracą transgraniczną byá konsekwencją zmian demokratycznych zapoczątkowanych w 1989 roku. Zainicjowaáy one okres decentralizacji kraju, w tym decentralizacji kontaktów miĊdzynarodowych. Proces ten doprowadziá do upodmiotowienia jednostek terenowych, czyli województw (regionów), powiatów, miast i gmin, nawiązania przez
nie bezpoĞrednich kontaktów z ich zagranicznymi odpowiednikami, jak i wyposaĪyá je w prawo do uczestnictwa w miĊdzynarodowych organizacjach regionalnych9. Proces euroregionalizacji zostaá zapoczątkowany przez powstanie
w grudniu 1991 roku Euroregionu Nysa. W sumie w okresie kilkunastu lat
utworzonych zostaáo 16 euroregionów, w tym cztery na granicy zachodniej:
polsko-niemieckie euroregiony Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa–Nysa–Bóbr oraz poáoĪony na styku pogranicza zachodniego i poáudniowego polsko-czesko-niemiecki Euroregion Nysa. W ramach euroregionów za podstawowy cel wspóápracy uznano rozwój spoáeczno-gospodarczy, staáą poprawĊ wa-

7

S. Parzymies, Europa regionów, „Sprawy MiĊdzynarodowe” 1994, nr 3, s. 18–19.

8

M. Lechwar, Instytucjonalne podstawy europejskiej wspóápracy transgranicznej,
www.univ.rzeszow.pl/file/6535/02-Lechwar.pdf, s. 24 (26.07.2012).
9

K. Potulska, J. Potulski, Podstawy prawne i formy istnienia euroregionów na granicach
Polski, www.2p.pl/nn/samorzad/raporty/euroreg.html (31.05.2012).
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runków Īycia mieszkaĔców oraz uáatwianie wzajemnych kontaktów pomiĊdzy
spoáecznoĞciami z obu stron granicy10.

3. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój wspóápracy
transgranicznej
PolitykĊ regionalną UE (bĊdącą kierunkiem polityki strukturalnej) moĪemy zdefiniowaü jako:
Tematycznie uporządkowane, wytyczane przez oĞrodek decyzji, dziaáanie
mające na celu usuniĊcie, przy pomocy zespoáu instrumentów prawnych
i finansowych, dysproporcji w rozwoju gospodarczym i spoáecznym
regionów w UE oraz zapewnienie zrównowaĪonego wzrostu jej obszarów
z zachowaniem jej wewnĊtrznej spójnoĞci ekonomicznej i spoáecznej11.

Przez politykĊ regionalną UE moĪemy wiĊc rozumieü politykĊ sáuĪącą zapewnieniu spójnoĞci ekonomicznej i spoáecznej na terytorium paĔstw czáonkowskich. Ma ona na celu niwelowanie róĪnic w strukturze gospodarczej i spoáecznej UE, dlatego nazywana jest takĪe polityką strukturalną12, a od wejĞcia
w Īycie w 1987 roku Jednolitego Aktu Europejskiego, który nadaá jej podstawy
traktatowe – równieĪ polityką spójnoĞci.
Jej ustanowienie na szczeblu wspólnotowym byáo konsekwencją procesu
akcesji do Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich13 nowych paĔstw, co
spowodowaáo, Īe organizacje te przestaáy w wymiarze terytorialnym obejmowaü obszar homogeniczny pod wzglĊdem struktury spoáecznej i gospodarczej.

10
Stan wspóápracy euroregionalnej
ASSETS_20-21.pdf (23.06.2012).

w

Polsce,

www.stat.gov.pl/cps/role/xbcr/wroc/

11

M. Rudnicki, Polityka regionalna Unii Europejskiej, PoznaĔ 2000, s. 30.

12

M. Witkowska, Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 253.

13

Do wejĞcia w Īycie Traktatu z Lizbony, Unia Europejska oraz Wspólnota Europejska byáy pod wzglĊdem formalnoprawnym odrĊbnymi organizacjami, choü silnie ze sobą powiązanymi.
Oznaczaáo to, Īe inny byá status prawny UE i Wspólnot Europejskich. UniĊ budowano na podstawie Wspólnoty, uzupeániając je poszczególnymi zakresami wspólnie realizowanych polityk
i formami wspóápracy ustanowionymi przez Traktat o Unii Europejskiej. Por. szerzej:
K. Myszona-Kostrzewa, Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej, Warszawa–PoznaĔ 2005,
s. 31–36. Wraz z wejĞciem w Īycie Traktatu z Lizbony Wspólnota Europejska ulegáa likwidacji,
a jej zadania i kompetencje zostaáy inkorporowane przez UE, która staáa siĊ jednolitą i spójną
organizacją miĊdzynarodową.
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W wielu, zwáaszcza nowych paĔstwach UE istnieją regiony zacofane pod
wzglĊdem gospodarczym i spoáecznym, których poziom rozwoju, w tym dobrobyt mieszkaĔców, odbiega daleko od standardów obowiązujących w najwyĪej
rozwiniĊtych krajach UE. Funkcjonowanie tych ubogich regionów powoduje
pogáĊbianie siĊ trudnych do usuniĊcia konfliktów spoáecznych i przyczynia siĊ do
deformacji strukturalnych opóĨniających proces integrowania siĊ paĔstw UE14.
DuĪe zróĪnicowanie spoáeczne i gospodarcze pomiĊdzy poszczególnymi
paĔstwami czáonkowskimi uznane zostaáo za niekorzystne dla funkcjonowania
UE. Ograniczenie nadmiernych zróĪnicowaĔ leĪy wiĊc w strategicznym i dáugofalowym interesie nie tylko regionów biedniejszych, lecz takĪe bogatych. SpójnoĞü w ramach UE przynosi bowiem róĪnorodne korzyĞci: ekonomiczne, spoáeczne, polityczne i kulturowe. W europejskim kontekĞcie nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja wieloletniej marginalizacji spoáeczno-ekonomicznej
niektórych obszarów, która ma czĊsto nieodwracalny charakter15.
Wzrost znaczenia polityki regionalnej, która obok wspólnej polityki rolnej
stanowi obecnie jedną z najwaĪniejszych polityk UE, jest niewątpliwie konsekwencją procesu regionalizacji, który doprowadziá do nadania regionom silnej
pozycji w UE. Pochodną tego procesu jest wzrost ĞwiadomoĞci regionalnej
mieszkaĔców, dąĪenie lokalnych elit do skutecznego zarządzania swoim obszarem, a takĪe przekonanie, Īe UE poprzez swoją politykĊ moĪe wpáywaü na rozwój poszczególnych regionów.
W proces regionalizacji, któremu towarzyszy rozwój polityki regionalnej
UE, wpisuje siĊ równieĪ wspóápraca transgraniczna. Sprzyja ona mobilizacji
i optymalnemu wykorzystaniu juĪ istniejącego potencjaáu regionów przygranicznych, a takĪe poáączeniu ich potencjalnych moĪliwoĞci i Ğrodków w celu
okreĞlenia zadaĔ rozwoju w granicach regionów transgranicznych, co wspieraü
ma ich przeksztaácenie w obszary wzrostu.
Wáączenie wspóápracy transgraniczznej w ramy polityki regionalnej UE
skutkowaáo przyjĊciem na początku lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, której celem byáo wspieranie wspóápracy transgranicznej, miĊdzyregionalnej i miĊdzynarodowej zarówno na zewnĊtrznych,

14
Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska po zakoĔczeniu negocjacji Polski z Unią
Europejską, Biaáystok 2003, s. 426.
15

J. Szlachta, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 6.
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jak i wewnĊtrznych granicach UE, tak aby nie stanowiáy one przeszkody dla
zrównowaĪonego rozwoju i integracji obszaru europejskiego. Program INTERREG funkcjonowaá przez trzy kolejne edycje:
1. INTERREG I dziaáający w latach 1991–1993, z kopertą finansową okoáo
1,1 miliarda euro, realizowaá takie cele jak: pomoc obszarom granicznym
w przezwyciĊĪeniu ich peryferyjnoĞci, rozwój wspóápracy transgranicznej na
wewnĊtrznych granicach UE oraz wspieranie wspóápracy z krajami trzecimi
na jej zewnĊtrznych granicach.
2. INTERREG II funkcjonowaá w latach 1994–1999 z budĪetem okoáo 3,5 miliarda euro, a w jego ramach realizowano nastĊpujące cele: wspomaganie
zintegrowanego rozwoju wspóápracy transgranicznej (komponent A), likwidowanie luk w transeuropejskich sieciach transportowych i energetycznych
(komponent B), stworzenie warunków do zrównowaĪonego rozwoju Europy
w kontekĞcie planowania przestrzennego oraz gospodarki wodnej (komponent C).
3. INTERREG III realizowany byá w latach 2000–2006, dysponowaá kwotą
okoáo 4,9 miliarda euro, a w jego ramach wydzielono trzy komponenty:
A – wspóápraca transgraniczna, B – wspóápraca transnarodowa, C – wspóápraca miĊdzyregionalna.
Polska do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III przystąpiáa w 2004 roku
wraz z wejĞciem do UE i do 2006 roku otrzymaáa na jej realizacjĊ 221,4 milionów euro, z tego na komponent A – wspóápraca transgraniczna przeznaczono
178 milionów euro16.
Przed przystąpieniem Polski do UE waĪnym instrumentem wsparcia dla
rozwoju wspóápracy transgranicznej miĊdzy Unią Europejską a Rzeczypospolitą
Polską byá program PHARE, w ramach którego w 1994 roku utworzono Program Wspóápracy Przygranicznej (PHARE CBC). Do listopada 2006 roku
w Polsce w ramach tego programu zrealizowano ponad 500 projektów na sumĊ
ponad 510 milionów euro17.
KontynuacjĊ programów wspóápracy transgranicznej, transnarodowej
i miĊdzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III stanowi w latach 2007–2013 Europejska Wspóápraca Terytorialna

16
Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wspierające wspóápracĊ transgraniczną,
www.stat.gov.pl/cps/role/xbcr/wroc/ASSETS_39-40.pdf (15.09.2012).
17

Ibidem, s. 31–32.
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jako odrĊbny cel polityki spójnoĞci UE. Wspóápraca ta jest wdraĪana za pomocą
trzech typów programów operacyjnych:
– wspóápracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych
inicjatyw lokalnych i regionalnych,
– wspóápracy transnarodowej, ukierunkowanej na integracjĊ terytorialną
Unii Europejskiej poprzez wspieranie zrównowaĪonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjnoĞci i dziaáaĔ na rzecz ochrony Ğrodowiska
naturalnego,
– wspóápracy miĊdzyregionalnej, umoĪliwiającej wymianĊ doĞwiadczeĔ
i najlepszych praktyk w zakresie wspierania innowacyjnoĞci i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony Ğrodowiska18.
Programy wspóápracy transgranicznej są wdraĪane zarówno w regionach
usytuowanych wzdáuĪ wewnĊtrznych i niektórych zewnĊtrznych granic lądowych UE, jak i w obszarach nadmorskich oddzielonych od siebie maksymalnie
o 150 kilometrów. W ramach tych programów realizowane są dziaáania mające
na celu:
– wspieranie przedsiĊbiorczoĞci, rozwój maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, turystyki, kultury, handlu transgranicznego,
– ochronĊ dóbr naturalnych, dóbr kultury, zapobieganie zagroĪeniom naturalnym i technologicznym,
– rozwój i wspólne wykorzystanie infrastruktury w dziedzinie ochrony
zdrowia, kultury, edukacji,
– rozwój gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz systemów energetycznych,
– poprawĊ dostĊpu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych,
– wspieranie powiązaĔ miĊdzy obszarami miejskimi i wiejskimi,
– wspieranie wspóápracy administracyjnej oraz integracji spoáecznoĞci
lokalnych poprzez podejmowanie wspólnych dziaáaĔ odnoĞnie rynku
pracy i promocji równouprawnienia19.
Na rozwój wspóápracy terytorialnej, w tym transgranicznej w latach 2007–
2013, przeznaczono z budĪetu UE 7,75 miliardów euro, z czego polska alokacja
18

Wspóápraca Terytorialna w latach 2007–2013, www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/
(14.02.2008).
19

M. Jankowska, A. Sokóá, A. Wicher, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiĊbiorców
2007–2013, Warszawa 2009, s. 72–73.
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na realizacjĊ programów operacyjnych w ramach Europejskiej Wspóápracy
Terytorialnej wynosi okoáo 558 milionów euro. Ponadto w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa20 zostaáo dla Polski przeznaczonych ponad 173 milionów euro na rozwój wspóápracy transgranicznej z paĔstwami Europy Wschodniej nienaleĪącymi do UE21.

4. Programy wspóápracy transgranicznej realizowane przez PolskĊ i Niemcy
4.1. Transgraniczny Program Celu Europejska Wspóápraca Terytorialna Krajów
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej
(województwo zachodniopomorskie)

Jego gáównym celem jest przyczynianie siĊ do równomiernego i zrównowaĪonego rozwoju obszaru wsparcia i transgranicznego zbliĪenia mieszkaĔców,
przedsiĊbiorstw i instytucji. Obszar wsparcia obejmuje po stronie polskiej powiaty podregionu szczeciĔskiego i koszaliĔskiego, a po stronie niemieckiej –
powiaty landu Meklemburgia-Pomorze Przednie i póánocnej czĊĞci landu Brandenburgia.
Priorytety programu to:
1. Wspieranie dziaáaĔ na rzecz infrastruktury sáuĪącej wspóápracy transgranicznej i poprawie stanu Ğrodowiska w obszarze wsparcia. W ramach tego
priorytetu realizowane są nastĊpujące dziaáania, mające na celu: poprawĊ
transgranicznych poáączeĔ komunikacyjnych (drogi, koleje, tory wodne,
ĞcieĪki rowerowe), wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej, poprawĊ jakoĞci wody, ochrony Ğrodowiska, zachowanie krajobrazu, przeciwdziaáanie skutkom zmian klimatycznych, ograniczenie negatywnego wpáywu na Ğrodowisko.

20

Jest to pomocowy instrument finansowy UE ustanowiony w paĨdzierniku 2006 roku
w celu Ğwiadczenia pomocy wspólnotowej dla paĔstw sąsiedzkich UE, który zastąpiá wczeĞniej
istniejące programy TACIS i MEDA. Na wdraĪanie powyĪszego rozporządzenia w okresie 2007–
2013 zamierzano przeznaczyü 11,2 miliardów euro. Zob. Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paĨdziernika 2006 r. okreĞlające przepisy ogólne
w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/1_310/1_31020061109p100010014.pdf (24.05.2012).
21

Programy Europejskiej Wspóápracy Terytorialnej, www.ewt.gov.pl (27.05.2011).
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2. Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie wspóápracy gospodarczo-naukowej. W ramach tego priorytetu wspierane są nastĊpujące dziaáania: wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci wspóápracy gospodarczej, dziaáania na rzecz transgranicznego
marketingu turystycznego, sieci oĞrodków naukowych, badawczych i technologicznych.
3. Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie wspóápracy transgranicznej w zakresie kultury, edukacji i ochrony zdrowia. W ramach tego
priorytetu podejmowane są dziaáania na rzecz wspólnych projektów w zakresie kwalifikacji zawodowych, edukacji ekologicznej, wspierania wydawania wspólnych Ğwiadectw i uprawnieĔ zawodowych, wspierania wspóápracy jednostek samorządu terytorialnego, oĞrodków kultury, stowarzyszeĔ
i instytucji dziaáających na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych,
integracji spoáecznej.
4. Pomoc techniczna. W ramach tego priorytetu podejmowane są dziaáania na
rzecz przygotowania, realizacji, monitoringu, kontroli, ewaluacji, informacji
i promocji.
Caákowity budĪet programu wynosi ponad 156 milionów euro, w tym ze
Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) pochodzi
okoáo 133 milionów euro. Partnerzy programu ze Ğrodków EFRR mogą uzyskaü
dofinansowanie w wysokoĞci 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu.
ĝrodki te są przekazywane w postaci refundacji. Potencjalnymi beneficjentami
są miĊdzy innymi jednostki samorządu terytorialnego, komunalne związki celowe, stowarzyszenia (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania),
związki, fundacje, towarzystwa wspierania gospodarki, centra technologiczne,
placówki badawczo-rozwojowe, szkoáy wyĪsze, placówki kultury, sportu, sáuĪby zdrowia22.
4.2. Program Operacyjny Wspóápracy Transgranicznej Polska (województwo
lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 w ramach Europejskiej Wspóápracy
Terytorialnej

Jego gáównym celem jest pokonywanie granic, redukcja niedogodnoĞci
spowodowanych poáoĪeniem przygranicznym i wspólny rozwój województwa
22

O programie zob. www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-Mkl/ (10.04.2008).

Polityka regionalna Unii Europejskiej…

65

lubuskiego oraz landu Brandenburgia. Cele szczegóáowe programu to: poprawa
infrastruktury i stanu Ğrodowiska; rozbudowa powiązaĔ gospodarczych oraz
wspóápracy sektorów gospodarki i nauki; wspieranie dalszego rozwoju zasobów
ludzkich i rozbudowa transgranicznej kooperacji.
ZasiĊg terytorialny programu obejmuje po stronie polskiej powiaty podregionu gorzowskiego i zielonogórskiego, a po stronie niemieckiej – nadgraniczne powiaty landu Brandenburgia.
Priorytety programu to:
1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu Ğrodowiska. W ramach tego
priorytetu podejmowane są dziaáania na rzecz budowy i poprawy szeroko
rozumianej infrastruktury transgranicznej (drogi, koleje, mosty, szlaki wodne, ĞcieĪki rowerowe, Ğcieki, gospodarka odpadami, infrastruktura turystyczna i spoáeczna), ochrony zasobów naturalnych, ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi, ochrony przeciwpoĪarowej i usuwania skutków katastrof oraz zapobiegania im. Ponadto realizowane są
dziaáania w zakresie rozwoju regionalnego, planowania regionalnego, rozwoju miĊdzy jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Wspieranie powiązaĔ gospodarczych oraz wspóápracy sektorów gospodarki
i nauki. W ramach tego priorytetu realizowane są dziaáania wspierające gospodarkĊ, regionalny i lokalny marketing, badania i transfer technologii.
3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji. Priorytet ten obejmuje dziaáania mające na celu wspieranie projektów
z zakresu ksztaácenia oraz zatrudnienia, wspieranie wspóápracy sąsiedzkiej
oraz projektów o charakterze spoáecznym, kulturalnym, sportowym, máodzieĪowym.
4. Pomoc techniczna ma na celu przygotowanie, realizacjĊ, monitoring, ocenĊ
i kontrolĊ interwencji.
Program ten w latach 2007–2013 jest finansowany z EFRR (124,5 milionów euro) oraz wspóáfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych,
a jego beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie wyĪsze, organizacje
pozarządowe, koĞcioáy i związki wyznaniowe23.

23

O programie zob. www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Brandenburgia.
aspx (27.04.2012).
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4.3. Program Operacyjny Wspóápracy Transgranicznej Polska–Saksonia
2007–2013

Jego gáównym celem jest wspieranie zrównowaĪonego rozwoju polsko-saksoĔskiego obszaru wsparcia w celu wzmocnienia jego spójnoĞci gospodarczej i spoáecznej. WĞród celów szczegóáowych moĪemy wyróĪniü: zapewnienie
konkurencyjnoĞci obszaru wsparcia poprzez wyrównanie warunków ramowych,
co prowadziü ma do likwidowania zróĪnicowaĔ strukturalnych i gospodarczych
oraz utoĪsamianie siĊ mieszkaĔców z obszarem wsparcia dziĊki wzmocnieniu
wspóápracy.
ZasiĊg terytorialny programu obejmuje po stronie polskiej czĊĞü powiatów
województwa dolnoĞląskiego, wchodzących w skáad podregionu jeleniogórsko-waábrzyskiego oraz niektóre powiaty województwa lubuskiego tworzące podregion zielonogórski. Po stronie niemieckiej obszar wsparcia programu obejmuje nadgraniczne powiaty landu Saksonia.
Osie priorytetowe programu to:
1. Rozwój transgraniczny, w ramach którego wyróĪniamy takie dziedziny
wsparcia jak: gospodarka i nauka, turystyka i dziaáalnoĞü uzdrowiskowa,
transport i komunikacja, Ğrodowisko naturalne, áad przestrzenny i planowanie regionalne.
2. Transgraniczna integracja spoáeczna z takimi dziedzinami wsparcia jak:
ksztaácenie i szkolenie, kultura i sztuka, infrastruktura spoáeczna, bezpieczeĔstwo publiczne, rozwój wspóápracy partnerskiej, Fundusz Maáych Projektów.
3. Pomoc techniczna, w ramach której realizowane są dziaáania sáuĪące przede
wszystkim zapewnieniu i zwiĊkszeniu stopnia skutecznoĞci, efektywnoĞci
we wdraĪaniu programu.
BudĪet programu jest finansowany z EFRR oraz wspóáfinansowany przez
partnerów i uczestników krajowych. àączny budĪet programu wynosi okoáo
123,7 milionów euro, w tym wysokoĞü Ğrodków z EFRR to ponad 105 milionów euro. Ze Ğrodków tych polscy partnerzy mogą uzyskaü dofinansowanie
w wysokoĞci do 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Potencjalnymi
beneficjentami programu są: jednostki samorządu terytorialnego kaĪdego szczebla, ich związki i stowarzyszenia, organy administracji rządowej, spóáki prawa
handlowego, w których wiĊkszoĞü udziaáów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub skarb paĔstwa, instytucje kultury, parki narodowe,
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placówki naukowe, szkoáy wyĪsze, zakáady opieki zdrowotnej, organizacje
pozarządowe, maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa24.

ZakoĔczenie
Wspóápraca transgraniczna jest rozwijana w Europie od kilkudziesiĊciu lat
i stanowi próbĊ przezwyciĊĪenia granic paĔstwowych, rozumianych jako linie
dzielące odrĊbne i czĊsto wrogo do siebie nastawione organizmy polityczne.
Jest ona próbą pokonania barier granicznych i przygotowania wspólnych dziaáaĔ dotyczących infrastruktury, ekologii, kultury, nauki, oĞwiaty, polityki spoáecznej. Wspóápraca transgraniczna stanowi jeden z najwaĪniejszych elementów
strategii integracji europejskiej, w ramach której szczególna rola przypada regionom granicznym i transgranicznym, mającym speániaü role pomostów áączących spoáecznoĞci z obydwu stron granic i stwarzających szanse ich rozwoju
gospodarczego oraz spoáecznego. Oprócz tego, Īe wspóápraca transgraniczna
jest jednym ze sposobów wáączania nowych paĔstw w struktury zjednoczonej
Europy, jest równieĪ formuáą polityki regionalnej UE, która stawia sobie za cel
jej rozwój, przy aktywnym udziale wáadz regionalnych i lokalnych. W latach
2007–2013 doceniono znaczenie wspóápracy transgranicznej dla funkcjonowania polityki regionalnej UE, czyniąc ją obok wspóápracy transnarodowej i miĊdzyregionalnej, przedmiotem odrĊbnego celu polityki spójnoĞci, na realizacjĊ
którego przeznaczono 7,75 miliardów euro, co stanowi 2,52 procent caáoĞci
alokacji.
Rozwój wspóápracy transgranicznej na granicach Polski determinowany
byá zmianami ustrojowymi, które miaáy miejsce w naszej czĊĞci Europy na
przeáomie lat tych osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych XX wieku. Zmiany te
w krajach sąsiadujących z Polską miaáy róĪny zasiĊg i charakter, co niewątpliwie wpáynĊáo na rozwój wspóápracy transgranicznej. Z krajów graniczących
z Polską najbardziej rozwiniĊte formy tej wspóápracy istnieją na pograniczu
polsko-niemieckim. Republika Federalna Niemiec jest krajem rozwijającym
wspóápracĊ transgraniczną juĪ od koĔca lat piĊüdziesiątych XX wieku i przez to
mogącym to doĞwiadczenie przekazaü swojemu wschodniemu sąsiadowi – Polsce, która od ponad 20 lat rozwija samorządnoĞü lokalną i ĞwiadomoĞü regio24

Zob. www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/pl-sn/ (19.11.2008).
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nalną. Programy operacyjne wspóápracy transgranicznej, obejmujące swoim
zakresem terytorialnym pogranicze polsko-niemieckie, których koperty finansowe wynoszą ponad 400 milionów euro, stanowią waĪny instrument wsparcia
finansowego wspóápracy nadgranicznych spoáecznoĞci lokalnych. SáuĪą one
wspieraniu takich dziedzin wspóápracy jak: wymiana doĞwiadczeĔ i informacji,
rozwój gospodarczy, funkcjonowanie rynku pracy, rozwój infrastruktury zarówno technicznej, jak i spoáecznej, handlu, turystki, a takĪe ochrona Ğrodowiska, nauka, edukacja, kultura, bezpieczeĔstwo publiczne, áad przestrzenny, planowanie regionalne. JednakĪe naleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ, Īe wspóápraca
euroregionalna na zachodniej granicy Polski, a zwáaszcza jej finansowanie ze
strony UE, napotyka pewne bariery w postaci skomplikowanych procedur realizacji i rozliczania projektów, trudnoĞci w znalezieniu partnera zagranicznego
(wspierane są tylko projekty, przy których wspóápracują beneficjenci z co najmniej dwóch krajów), dáugiego okresu oczekiwania na zwrot poniesionych
kosztów realizacji projektów oraz niewystarczającej liczby Ğrodków przeznaczanych z EFRR na wspieranie wspóápracy terytorialnej, w tym transgranicznej.
Pewną barierą w nawiązywaniu wspóápracy jest zarówno nieznajomoĞü jĊzyka
swojego sąsiada, jak i wiĊksze moĪliwoĞci finansowe partnerów niemieckich.
Nie zmienia to jednak faktu, Īe intensywny rozwój wspóápracy transgranicznej
na pograniczu polsko-niemieckim nie byáby moĪliwy zarówno bez Ğrodków
europejskich, jak i przekonania obu stron, Īe warto w imiĊ rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków zbliĪaü do siebie spoáecznoĞci lokalne poprzez realizacjĊ
wspólnych projektów.

Streszczenie
Artykuá porusza kwestie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej dla
wspóápracy transgranicznej Polski i Niemiec. Wspóápraca ta jest najwaĪniejszym komponentem Europejskiej Wspóápracy Terytorialnej, stanowiącej w perspektywie finansowej 2007–2013 odrĊbny cel polityki spójnoĞci UE. Na granicy polsko-niemieckiej
wspóápraca transgraniczna przybiera przede wszystkim formĊ wspóápracy euroregionalnej. Na pograniczu polsko-niemieckim wspóápraca ta w porównaniu z innymi obszarami granicznymi jest najbardziej zaawansowana i przynosi najlepsze efekty, zbliĪając do siebie obie spoáecznoĞci. Wspóápraca transgraniczna na pograniczu polsko-niemieckim wpisuje siĊ w ramy polityki regionalnej UE, co pozwala na jej finansowanie w ramach transgranicznych programów operacyjnych. Autor w swoim artykule
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zaznacza równieĪ, Īe wspóápraca transgraniczna wpisuje siĊ w obecne w UE tendencje
regionalistyczne, bĊdące konsekwencją zyskiwania na popularnoĞci koncepcji „Europy
Regionów”.
Sáowa kluczowe: Unia Europejska, polityka regionalna, wspóápraca polsko-niemiecka

EU REGIONAL POLICY AND CROSS-BORDER COOPERATION
BETWEEN POLAND AND GERMANY

Summary
The aim of this article is to analyze the issue of European Union’s financial support for cross border cooperation of Poland and Germany. This cooperation is the main
component of European Territorial Cooperation, that is composing distinct target
of cohesion policy. On the Polish-German border cooperation is mostly taking form of
the euroregional cooperation. On the Polish-German borderland this cooperation,
in comparison to other territories close to border, is the most developed and creates the
best effects, bringing together both societies. Cross border cooperation on the Polish-German border fits into the European Union’s regional policy, what allows funding
through cross border operational programmes.
Key words: European Union, regional politics, Polish-German cooperation
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2013

JOANNA WOħNIAK

FEDERALIZM W PROGRAMIE POLITYCZNYM LIGI PÓàNOCNEJ
NA RZECZ NIEPODLEGàOĝCI PADANII

Termin „federalizm” wystĊpuje w programie Ligi Póánocnej1 od momentu
jej powstania stawiany jest na pierwszym miejscu w skali waĪnoĞci, co niekoniecznie w peáni oddaje jego esencjonalne znaczenie. Liga Póánocna, dąĪąc
do wprowadzenia we Wáoszech federalizmu, siĊga przede wszystkim do przeszáoĞci i myĞli historycznej, jak równieĪ do obecnej sytuacji, czyli braku zgody
na nierówne traktowanie regionów wáoskich przez paĔstwo centralne. NaleĪy
teĪ zauwaĪyü, Īe Liga zmieniaáa charakter swojej wizji w zaleĪnoĞci od sytuacji
politycznej, w której siĊ znajdowaáa, szukając jednakĪe zawsze podstaw prawnych swoich dziaáaĔ. Dla Ligi Póánocnej federalizm jest „czymĞ wiĊcej niĪ modelem reformy instytucjonalnej: jest systemem poglądów mających wymiar
Mgr Joanna WoĨniak, doktorantka w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu
SzczeciĔskiego, joanna.k.wozniak@gmail.com.
1

Początki Ligi Póánocnej siĊgają 1979 roku, kiedy to obecny lider partii Umberto Bossi
wraz z Brunonem Salvadorim zaáoĪyli wspólne pismo „Nord-Ovest” („Póánocny-Zachód”) oraz
jednoczeĞnie stronnictwo pod nazwą Unione Nord Occidentale Lombarda per l’Autonomia (Póánocno-Zachodnia Unia Lombardii na rzecz Autonomii), które jednak nie odegraáo zasadniczej
roli, koncentrując siĊ początkowo przede wszystkim na zgromadzeniu odpowiedniej iloĞci sympatyków i rozpowszechnieniu programu. Kolejne mutacje, które przechodziáa partia, miĊdzy
innymi wiosną 1982 roku powstaáa Autonomiczna Liga Lombardzka (Lega Lombarda Autonomista), a 12 kwietnia 1984 roku na jej bazie ukonstytuowaáa siĊ Liga Lombardzka (Lega Lombarda), która jednoczeĞnie zastąpiáa poprzednie ugrupowanie. W siedem lat póĨniej jednoczące siĊ
stronnictwa lokalne utworzyáy LigĊ Póánocną (Lega Nord), aby w 1997 roku przeksztaáciü ją
w LigĊ Póánocną na rzecz NiepodlegáoĞci Padanii (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania),
co nastąpiáo podczas III Kongresu Federalnego w Mediolanie.
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filozoficzny, antropologiczny i gospodarczy”2. Wynika to z faktu, Īe partia ta
stara siĊ utoĪsamiaü z tradycją istniejących paĔstw federalnych, ale takĪe z filozofami federalizmu3 takimi jak Alexander Hamilton4, Immanuel Kant5, Pierre-Joseph Proudhon6, Carlo Cattaneo oraz z refleksjami politycznymi na temat
federalizmu autorstwa Ettore Albertoniego7 oraz Daniela J. Elazara8. Umberto
Bossi czerpie równieĪ myĞli z idei wypracowanych przez intelektualistów francuskich: Roberta Arona, Aleksandra Marca i Szwajcara Denisa de Rougemonta9. W latach dziewiĊüdziesiątych XX wieku Gianfranco Miglio byá jednym
z gáównych ideologów Ligi, szczególnie jeĞli chodzi o koncepcjĊ liberalną paĔstwa i federalizmu10. Bossi uwaĪa, Īe:
federalizm nie jest magiczną róĪdĪką, czy systemem mającym na celu
podzielenie spoáeczeĔstwa jednolitego. SáuĪy po to, aby utrzymywaü
razem spoáeczeĔstwo nie do koĔca jednolite. A ja jestem przekonany –
mówi badacz – Īe we Wáoszech nie istnieje jeden lud, ale róĪne ludy,
poáączone retoryką zjednoczeniową11.

WyraĪeniem tym lider Ligi zaznaczaá wystĊpowanie róĪnic w paĔstwie wáoskim, które zostaáo zjednoczone wbrew logice i bez brania pod uwagĊ potrzeb
spoáecznych.

2
M. Huysseune, Modernità e secessione Le scienze sociali e il discorso politico della Lega
Nord, Roma 2004, s. 226.
3
Dorota Struska twierdzi, Īe: „Liga rzadko odwoáuje siĊ do koncepcji innych federalistów.
Jednym z wyjątków jest Carlo Cattaneo”. Autorka nie zgadza siĊ z tą opinią, poniewaĪ – jak
wskazuje – liderzy Ligi bardzo powaĪnie podeszli do badaĔ z zakresu federalizmu, przede
wszystkim po to, aby wytrąciü argumenty przeciwnikom politycznym oraz wdroĪyü ustrój najbardziej odpowiadający paĔstwu wáoskiemu. Por. wiĊcej: D. Struska, MiĊdzy unitaryzmem
a federalizmem. Ewolucja wspóáczesnej myĞli i praktyki ustrojowej Wáoch, Warszawa 2008, s. 74.
4

Sylwetka Aleksandra Hamiltona jest omówiona w dalszej czĊĞci artykuáu.

5

Teoria Immanuela Kanta jest przytoczona w dalszej czĊĞci artykuáu.

6

Charakterystyka koncepcji Pierra-Josepha Proudhona i jego postaü znajduje siĊ w dalszej
czĊĞci artykuáu.
7
Ettore Albertoni jest docentem w Instytucie Doktryn Politycznych Uniwersytetu w Mediolanie i ekspertem ds. federalizmu.
8

Osoba Daniela J. Elazara jest omówiona poniĪej.

9

Informacje na temat Roberta Arona, Aleksandra Marca oraz Denisa de Rougemonta są
przybliĪone w dalszej czĊĞci artykuáu.
10

Por. M. Huysseune, Modernità…, op. cit., s. 195.

11

U. Bossi, D. Vimercati, Vento dal Nord, Milano 1992, s. 159.
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1. Uwagi teoretyczne
PojĊcie federalizmu pochodzi od áaciĔskiego sáowa foedus, „które oznacza
traktat, pakt, konwencjĊ, sojusz, oparty na wspólnym zaufaniu i wspólnym
uznaniu”12. W związku z tym jest to Ğwiadome porozumienie poszczególnych
paĔstw co do powoáania wspólnego związku i scedowania pewnej czĊĞci wáasnej suwerennoĞci na rzecz wáadzy federalnej, przy zachowaniu swojej autonomii. Federacja staáa siĊ synonimem paĔstwa federalnego, w którym wystĊpuje
podziaá kompetencji pomiĊdzy róĪnymi poziomami wáadzy gwarantujący ich
prawa w Konstytucji. Od áaciĔskiego foedus pochodzi foedero (áączenie w federacjĊ) i foederatio (federacja). W staroĪytnym Rzymie natomiast uĪywano pojĊcia foedus aequum na okreĞlenie swego rodzaju porozumienia lub sojuszu, na
rzecz którego dane paĔstwo-miasto zrzekaáo siĊ dobrowolnie czĊĞci swojej suwerennoĞci13. W swej formie przypominaáo ono pakt federalny zawierany pomiĊdzy paĔstwami we wspóáczesnym Ğwiecie.
Za jedno z pierwszych tego typu porozumieĔ uznaje siĊ podpisanie Konstytucji filadelfijskiej z 1787 roku14, pomimo faktu, Īe historia znaáa takĪe inne
formy stowarzyszania siĊ paĔstw, na przykáad w staroĪytnej Grecji15. Klasycznymi przykáadami federacji we wspóáczesnym Ğwiecie są Stany Zjednoczone
Ameryki Póánocnej, Szwajcaria, Kanada, Niemcy, Austria itd. Trudno jednak
stwierdziü jednoznacznie, Īe w tych paĔstwach system federalny jest jednakowy. MoĪna wyróĪniü wspólne cechy federacji, takie jak autonomia czĊĞci skáadowych, które ponadto posiadają wáasną KonstytucjĊ, odpowiedni podziaá
funkcji i kompetencji pomiĊdzy poszczególnymi jednostkami federacji i wáadzą
centralną; moĪliwoĞü podpisywania porozumieĔ miĊdzynarodowych przez jed-

12

T. Groppi, Il Federalismo, Roma–Bari 2004, s. 5.

13

Zob. szerzej: D. Zeminian, Il Federalismo e le tappe del pensiero federalista, „Quaderni
Padani” 2002, No. 42, s. 29. Por. takĪe: J. Ruszkowski, WstĊp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.
14

Konstytucja filadelfijska zostaáa uchwalona 17 wrzeĞnia 1787 roku podczas konwencji
odbywającej siĊ w Filadelfii. Zostaáa podpisana przez 13 stanów i jest ustawą zasadniczą Stanów
Zjednoczonych, która z niewielkimi zmianami obowiązuje w tym kraju do dziĞ.
15
Por. Federalismo e autonomia. Dal Settecento ai giorni nostri, ed. F. Pozzoli, Milano
1997, s. 14–16. Por. takĪe: R.C. Lane, Supranationalism and the Law: A Comparative Study
of Constitutional Law and Practice in Canada and the European Community, Exeter 1984.
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nostki skáadowe federacji, istnienie drugiej izby w parlamencie paĔstwa, która
dba o interesy czáonków federacji (na przykáad w Niemczech Bundesrat)16.
Niektóre aspekty wspóáczesnego paĔstwa, którym warto siĊ przyjrzeü, zostaáy opracowane przez Johannesa Althausa, niemieckiego prawnika z przeáomu
XVI i XVII wieku. Althaus opracowaá preambuáĊ Unii z Utrechtu, która w rzeczywistoĞci ustanawiaáa pakt federalny pomiĊdzy 17 prowincjami wspóáczesnej
Holandii. Unia zostaáa zawiązana w 1579 roku, jednakĪe autonomia prowincji,
podobnie jak niepodlegáoĞü Konfederacji Szwajcarskiej, zostaáy uznane dopiero
w 1648 roku podczas zawarcia traktatu westfalskiego koĔczącego wojnĊ trzydziestoletnią17.
Nowa era federalizmu rozpoczyna siĊ jednak wraz z powstaniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1787 roku. Termin „federalizm” nabraá nowego
znaczenia i zacząá siĊ wiązaü z teorią paĔstwa federalnego. Alexander Hamilton18, jeden z pierwszych teoretyków federalizmu, początkowo opowiedziaá siĊ
za utworzeniem silnego rządu centralnego w Stanach Zjednoczonych, aby póĨniej w caáoĞci poprzeü KonstytucjĊ federalną tego paĔstwa19. W 1788 roku pisaá, Īe
w jednolitej republice wszystkie uprawnienia, których spoáeczeĔstwo siĊ
wyrzeka są powierzone jednemu rządowi, ale przed moĪliwymi i ewentualnymi naduĪyciami asekuruje siĊ dzieląc rząd na róĪne dziaáy oraz odrĊbne organy. W federalnej Ameryce, jest tak, Īe uprawnienia, których
spoáeczeĔstwo siĊ wyrzeka, na początku są podzielone pomiĊdzy dwoma
róĪnymi systemami konstytucyjnymi, w których nastĊpuje podziaá na
róĪne sektory i organy. Stąd podwójna gwarancja wolnoĞci dla spoáeczeĔstwa. W rzeczywistoĞci rządy bĊdą kontrolowaü siebie samych i jednoczeĞnie nastąpi obustronny nadzór20.
16
Zob. T. Groppi, op. cit., s. 139. Por. takĪe: Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bokajáo, Wrocáaw 1998.
17
Zob. wiĊcej: D. Zeminian, Il Federalismo…, op. cit., s. 29. Wojna trzydziestoletnia, która
toczyáa siĊ w latach 1618–1648 byáa efektem konfliktu pomiĊdzy protestanckim paĔstwami
Rzeszy Niemieckiej i katolicką dynastią Habsburgów, zakoĔczoną zawarciem pokoju w Westfalii
w 1648 roku.
18
Aleksander Hamilton byá sekretarzem Georga Washingtona oraz delegatem Stanu Nowy
Jork na KonwencjĊ filadelfijską. ZaáoĪyá Bank Federalny Stanów Zjednoczonych i wspólnie
z Jamesem Madisonem i Johnem Jayem zacząá tworzyü „Federalist Papers”, w którym znajdowaáy siĊ kluczowe refleksje na temat paĔstwa federalnego.
19
Por. wiĊcej: L. Levi, Il pensiero federalista, Roma–Bari 2002, s. 3; N. Bolleyer, Intergovernmental Cooperation. Rational Choise in Federal Systems and Beyond, Oxford 2009.
20

Federalismo e autonomia…, op. cit., s. 21.
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Hamilton podkreĞla, Īe paĔstwo unitarne nie jest w stanie zapewniü takiej
kontroli wáadz i porządku, jaką daje ustrój federalny, pozostawiając przy tym
spoáeczeĔstwu jego swobody obywatelskie oraz wolnoĞci. Ponadto Hamilton
wyjaĞnia, Īe kompetencje wáadz federalnych są nieliczne i ĞciĞle okreĞlone,
natomiast uprawnienia, które pozostaáy do dyspozycji poszczególnych paĔstw,
są nieskoĔczone. W konsekwencji dla Hamiltona paĔstwo federalne nie chce
wprowadzaü nowych wartoĞci, ale konsoliduje zasady liberalno-demokratyczne,
które posiadaáo wczeĞniej spoáeczeĔstwo amerykaĔskie.
Kolejnym teoretykiem federalizmu jest Immanuel Kant21, który zacząá
formuáowaü podstawy teorii federalnej rozumianej jako „czĊĞü projektu o charakterze globalnym”22. Z jednej strony Kant odrzuca wojnĊ i anarchiĊ miĊdzynarodową jako elementy zuboĪające czáowieka oraz jego postĊp, a z drugiej
strony podkreĞla spójnoĞü pomiĊdzy wiecznym pokojem, federacją oraz emancypacją czáowieka. Twierdzi, Īe czáowiek jako istota spoáeczna, posiada tendencje do áączenia siĊ w grupy, ale posiada takĪe skáonnoĞci do dzielenia siĊ,
w celu realizacji swoich prywatnych interesów. To rodzi konflikty, wiĊc aby
temu zapobiec, naleĪaáoby stworzyü paĔstwo o zasiĊgu Ğwiatowym oparte na
fundamentach federalnych, w którym obowiązywaáoby prawo kosmopolityczne
(ponadnarodowe), bĊdące w stanie powstrzymaü „zamiáowanie” ludzi do wojny23. Teoria Kanta stoi w sprzecznoĞci z porządkiem wspóáczesnego mu Ğwiata,
poniewaĪ prawa jednostki nie byáy przestrzegane i nie posiadaáa ona praw równych panującemu wáadcy, wiĊc moĪna stwierdziü, Īe byáa ona rewolucyjna na
owe czasy.
Zjednoczenie paĔstwa wáoskiego w XIX wieku zostaáo poddane ostrej krytyce nie tylko przez rodzimych intelektualistów, ale takĪe przez Pierre’a-Josepha Proudhona24. Podobnie jak Kant, Proudhon uwaĪa, Īe poáączenie narodu
oraz paĔstwa w jedną caáoĞü prowokowaü moĪe tylko konflikty i agresjĊ wobec
innych nacji. Podstawowym centrum wáadzy powinna byü gmina, w której za-

21

Immanuel Kant byá filozofem niemieckim, który stworzyá podstawy metodologiczne idealizmu niemieckiego. W swojej teorii paĔstwa nawiązywaá do koncepcji Jeana-Jacques’a Rousseau, czyli paĔstwa jako zrzeszenia pewnej liczby ludzi pod rządami prawa.
22

Ibidem, s. 20.

23

Por. L. Levi, op. cit., s. 20–32.

24

Pierre-Joseph Proudhon byá francuskim teoretykiem socjalizmu. Jako jeden z pierwszych
rozwinąá koncepcje globalną, polityczną, gospodarczą, spoáeczną i filozoficzną federalizmu. Por.
wiĊcej: Federalismo e autonomia…, op. cit., s. 305–331.
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padają najwaĪniejsze decyzje dotyczące spoáecznoĞci i pozwalają na aktywne
uczestnictwo w Īyciu tejĪe jednostki. Federalizm jest dla Proudhona „formuáą
polityczną o uniwersalnym zakresie, formą polityczną ludzkoĞci”25. Oznacza to,
Īe wszystkie paĔstwa powinny pójĞü w kierunku decentralizacji odĞrodkowej
i doĞrodkowej, dziĊki czemu równoĞü i wolnoĞü miaáyby charakter globalny,
ograniczający wáadzĊ oraz stan posiadania paĔstwa, jak równieĪ innych grup
uprzywilejowanych na rzecz jednostki, stając przeciwko wykorzystywaniu ludzi
przez ludzi. Proudhon jest przedstawicielem federalizmu integralnego, poniewaĪ zająá siĊ wszystkimi jego aspektami spoáecznymi, gospodarczymi, politycznymi i filozoficznymi. Kontynuatorami jego myĞli są Robert Aron26,
Alexandre Marc27 i Denis de Rougemont28.
Wspóáczesny teoretyk federalizmu Daniel J. Elazar29 uwaĪaá, Īe federalizm
wywodzi siĊ z okresu antycznego i oznacza „pakt pomiĊdzy Bogiem i czáowiekiem oraz pomiĊdzy Bogiem i ludem Izraela”30. W związku z tym Elazar podchodzi do tego zagadnienia z punktu widzenia religijnego, jako biblijnego sojuszu pomiĊdzy Bogiem i czáowiekiem. Potwierdzeniem dla niego byáy miĊdzy
innymi ruchy protestanckie, przede wszystkim hugenoci, kalwiniĞci i purytanie
angielscy. Wedáug Elazara wspóáczesne paĔstwa narodowe kontynentu europejskiego są zaangaĪowane w procesy transformacji ustrojowej, niekoniecznie
jednak idące w kierunku federalnym. Federalizm dla Elazara byá czymĞ w rodzaju instrumentu:
integracji politycznej w celu zapewnienia funkcjonowania spoáeczeĔstwa
pluralistycznego, ochrony mniejszoĞci, rozwiązywania konfliktów etnicz-

25

L. Levi, op. cit., s. 45.

26

Robert Aron byá francuskim intelektualistą i zaáoĪycielem czasopisma „Ordre Nouveau”
(Nowy Porządek).
27

Aleksander Marc byá francuzem pochodzenia rosyjskiego. ZaáoĪyá Klub „Moulin Vert”
(Zielony Wiatrak) w 1930 roku. Wspóápracowaá z Robertem Aronem, z którym wspólnie publikowaá opracowania poĞwiĊcone federalizmowi.
28
Denis de Rougemont byá publicystą pochodzącym z francuskiego kantonu Neuchâtel
w Szwajcarii. NaleĪaá do „Ordre Nouveau”. Po drugiej wojnie Ğwiatowej staá siĊ zwolennikiem
integracji europejskiej.
29

Daniel J. Elazar byá Przewodniczącym Jerozolimskiego Centrum Spraw Publicznych,
profesorem stosunków miĊdzynarodowych na Uniwersytecie Bar Ilan oraz Dyrektorem Centrum
Studiów nad Federalizmem na Uniwersytecie Temple.
30

Ibidem, s. 111.
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nych, religijnych i narodowych wynikających z potrzeby pokoju oraz
solidarnoĞci miĊdzynarodowej31.

Elazar tymi sáowami pragnie podkreĞliü, Īe w paĔstwie federalnym róĪnice
pomiĊdzy ludĨmi nie są postrzegane jako zagroĪenie dla caáego paĔstwa, wrĊcz
przeciwnie – jako element wzbogacający spoáeczeĔstwo i eliminujący wszelkiego rodzaju spory. Badacz twierdzi, Īe „federalizm ma na celu osiągniĊcie
pewnego stopnia integracji politycznej opierającej siĊ na kombinacji samorządu
i podziaáu rządu”32. Ten podziaá, a raczej pakt pomiĊdzy samorządem a rządem
centralnym jest w stanie zapewniü pokój tylko wtedy, kiedy posiadają odpowiednie poparcie i zapewniona jest odpowiednia niezaleĪnoĞü pomiĊdzy tymi
dwiema jednostkami.
Jak juĪ wspomniano wczeĞniej – nie istnieje jeden model federalizmu,
moĪna wyróĪniü kilka jego typów, miĊdzy innymi federalizm dualny, kooperacyjny, konkurencyjny czy fiskalny.
Koncepcja federalizmu dualnego zostaáa opracowana przez Edwarda
S. Corwina w latach trzydziestych XX wieku i skupiaáa siĊ na kilku kwestiach.
Rząd centralny posiada okreĞlone kompetencje, takĪe cele są jasno
sprecyzowane, które paĔstwo moĪe promowaü, rząd centralny i wáadze
stanowe, w swoich wyznaczonych sferach są suwerenne i równe, stosunki
dwóch poziomów wáadzy (centralnej i stanowych) moĪna rozwaĪyü
w relacjach antagonistycznych niĪ wspóápracy33.

PowyĪszy cytat sugeruje, Īe podziaá wáadzy pomiĊdzy stanami a rządem centralnym jest szczegóáowo sformuáowany. Wynika z tego, Īe oba poziomy nie
przeszkadzają sobie w wykonywaniu swych obowiązków, ale teĪ nie wspóápracują ze sobą. Teoria ta jest bardzo uproszczona oraz statyczna i czĊsto porównywana do layer cake, czyli kilkuwarstwowego ciasta, w którym wáadza centralna oraz stanowa w ramach posiadanej suwerennoĞci i przyznanych im kompetencji bez przeszkód okreĞlają oraz wdraĪają projekty dziaáaĔ34.

31

Ibidem, s. 114.

32

Federalismo e autonomia…, op. cit., s. 299.

33

J.F. Zimmerman, Contemporary American Fderalism. The Growth of National Power,
New York 2008, s. 7.
34

Por. ibidem.
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Federalizm kooperacyjny natomiast ma odmienny charakter, poniewaĪ odcina siĊ od podziaáu kompetencji pomiĊdzy wáadzą centralną i stanami, na jakim
opiera siĊ teoria federalizmu dualnego, káadąc nacisk na wzmocnienie roli rządu
centralnego oraz ogólnie rozumianej wspóápracy wertykalnej i horyzontalnej
pomiĊdzy instytucjami. Rozwój paĔstwa socjalnego – szczególnie widoczny po
drugiej wojnie Ğwiatowej – spowodowaá, Īe rząd centralny byá w stanie podjąü
siĊ tego zadania i zapewniü odpowiedni poziom usáug w tym zakresie. W celu
lepszej komunikacji pomiĊdzy szczeblami administracyjnymi powoáywane są
odpowiednie organy czĊsto o charakterze staáym, które przyczyniają siĊ do podejmowania wspólnych porozumieĔ miĊdzyrządowych35. Przykáadem takiego
paĔstwa są Niemcy.
Teoria federalizmu konkurencyjnego zostaáa stworzona przez ekonomistĊ
amerykaĔskiego Charlesa Tiebouta i opublikowana w „The Journal of Political
Economy” w 1956 roku. Opisując teoriĊ wydatków publicznych, Tiebout zauwaĪyá, Īe wspóápraca pomiĊdzy róĪnymi szczeblami administracji paĔstwowej
oraz lokalnej powinna byü konkurencyjna, w przeciwnym wypadku jest nieskuteczna i áatwo moĪe dojĞü do sprzecznoĞci interesów. Konsument-wyborca, jak
nazywa mieszkaĔców Tiebout, premiuje tych administratorów lokalnych, którzy
okaĪą siĊ bardziej przedsiĊbiorczy i bĊdą potrafili zapewniü lepsze usáugi
mieszkaĔcom. Porównanie pakietu usáug odbywaü siĊ powinno horyzontalnie,
czyli pomiĊdzy administracjami lokalnymi tego samego szczebla oraz wertykalnie, czyli pomiĊdzy administracjami paĔstwowymi róĪnych szczebli. Ta
konfrontacja usáug moĪe prowadziü do zmiany upodobaĔ politycznych spoáeczeĔstwa i chroni ich przed tendencjami centralistycznymi paĔstwa36.
Termin „federalizm fiskalny” po raz pierwszy zostaá uĪyty przez ekonomistów amerykaĔskich – Richarda Musgrave’a w 1959 roku oraz Wallace’a Oatesa w 1972 roku. Federalizm fiskalny w Stanach Zjednoczonych oznaczaá przyjĊcie przez rząd okreĞlonej linii politycznej w zakresie okreĞlonych kompetencji
stanowych, mającej na celu przejĞcie z federalizmu dualnego na federalizm
kooperacyjny i przeáamanie w ten sposób lokalizmów. Federalizm fiskalny wyjaĞnia, w jaki sposób kompetencje (wydatki) i instrumenty fiskalne (przychody)

35

Zob. T. Groppi, op. cit., s. 70–72. Szerzej: K. Lenaerts, Constitutionalism and the Many
faces of Federalism, „American Journal of Comparative Law” 1990, No. 38.
36

Por. wiĊcej: C.M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, „The Journal of Political Economy” 1956, Vol. 64, No. 5, s. 416–424. Por. takĪe: T. Groppi, op. cit., s. 68–70.
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są dzielone miĊdzy róĪnymi szczeblami (wertykalnie) administracji37. We Wáoszech oznacza w rzeczywistoĞci przekazanie wiĊkszej iloĞci Ğrodków finansowych regionom i zmniejszenie w tym zakresie roli rządu centralnego.
Ilustracje trajektorii, które dadzą siĊ zidentyfikowaü w procesach federacyjnych, moĪe stanowiü poniĪszy schemat:
Schemat nr 1. Ewolucja federalizmu w paĔstwach
PaĔstwo federalne

autonomia

Procesy
federacyjne

wspóápraca

PaĔstwo unitarne

ħródáo: schemat opracowany na podstawie: V. de Briant, Contribution à l’étude des
«arrangements fédératifs», de l’État fédéral à l’État unitaire décentralisé,
„Fédéralisme Régionalisme” 2009, Vol. 9, No. 2, http://popups.ulg.ac. be/federalisme/document.php?id=841.

37

Por. T. Groppi, op. cit., s. 74–76. Zob. takĪe: P. Hay, Federalism and Supranational
Organizations, Chicago 1966.
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W perspektywie teorii Daniela Elazara o procesach przemian zachodzących w paĔstwach europejskich powyĪszy schemat moĪe wskazywaü kierunek
tych zmian. W paĔstwie unitarnym, jakim byáy Wáochy po 1947 roku, wraz
z dojĞciem do wáadzy Ligi Póánocnej paĔstwo to zostaáo poddane procesom
federacyjnym zmieniającym je najpierw w kraj regionalny, a nastĊpnie dziĊki
wspóápracy wáadz lokalnych i rządu centralnego zmierzaáo do regionu rozwijającego siĊ w kierunku federalizmu fiskalnego. W schemacie nr 1 moĪna zauwaĪyü, Īe bez wspóápracy pomiĊdzy autonomicznymi jednostkami lokalnymi
a jednostkami rządu centralnego procesy federalne nie bĊdą zachodziü, poniewaĪ – jak podkreĞlają teoretycy – federalizm jest dobrowolnym paktem czy
traktatem pomiĊdzy poszczególnymi podmiotami pragnącymi go zawiązaü,
czyli regionami.

2. Projekty reform federalnych Ligi Póánocnej
W momencie tworzenia Ligi Lombardzkiej Umberto Bossi pragnąá nadania Lombardii autonomii, na wzór posiadanej przez regiony specjalne38. Na
początku lat dziewiĊüdziesiątych natomiast, koncepcja paĔstwa wáoskiego ulegáa zmianie. 12 grudnia 1993 roku Gianfranco Miglio przedstawiá tekst Tymczasowej Konstytucji Federalnej (Costituzione Federale Provvisoria), zwanej
takĪe Dekalogiem z Assago (Decalogo d’Assago)39. Dokument ten rzeczywiĞcie
zgodnie z nazwą skáada siĊ z 10 artykuáów i zakáada podziaá Wáoch na trzy republiki: PadaniĊ (leĪącą na póánocy), EtruriĊ (obejmującą regiony centralne)
i Poáudnie (czyli regiony poáudnia Wáoch) oraz piĊü regionów o statusie specjalnym, które miaáy tworzyü UniĊ40. Republiki Federalne lub makroregiony,
jak chce je nazywaü partia, wedáug Dekalogu miaáy skáadaü siĊ z obecnych
regionów, z tym Īe regionom o statusie zwyczajnym przyznane miaáy byü kompetencje regionów o statusie specjalnym. Ponadto planowano przeprowadzenie

38

Zob. M. Huysseune, Modernità…, op. cit., s. 227.

39

UĪywanie nazwy zwyczajowej Dekalog z Assago wiąĪe siĊ z tym, Īe dokument ten skáada siĊ z 10 punktów i zostaá ogáoszony podczas II Kongresu Ligi Póánocnej w Assago w 1993
roku. Wszystkie przywoáywane artykuáy Dekalogu z Assago cytujĊ z „Quaderni Padani” 1999,
No. 25–26, s. 54.
40

Por. Art. 1 Dekalogu z Assago. Por. równieĪ: U. Bossi, D. Vimercati, op. cit., s. 159;
Federalismo e autonomia in Italia dall’Unità a oggi, ed. C. Petraccone, Milano 1995, s. 309.
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plebiscytu, który ostatecznie miaá wyznaczyü terytorium tych trzech republik41.
Artykuá czwarty zakáada, Īe kaĪda Republika miaáa mieü prawo do uchwalania
wáasnego regulaminu i wyboru wáadz, na czele których staü miaá gubernator
wybierany w wyborach bezpoĞrednich42. Ten podziaá na UniĊ i gubernatora,
który stoi na czele wáadzy wykonawczej, przypomina bardzo opis administracji
Stanów Zjednoczonych zaproponowany przez Alexisa de Tocqueville’a w monografii O Demokracji w Ameryce, w której biorąc pod uwagĊ okres powstania
ksiąĪki, czyli lata od 1835 do 1840, de Tocqueville nazywa Stany Zjednoczone
Unią i wymienia gubernatora jako przedstawiciela wáadzy wykonawczej stanu.
KaĪda Republika posiadaü miaáa tymczasowy sejmik záoĪony ze 100 osób
wybranych w wyborach bezpoĞrednich do rad regionalnych i skierowanych
przez te rady do sejmików. W momencie uchwalenia Konstytucji Unii czáonkowie sejmików mieliby byü wybierani w wyborach bezpoĞrednich przez
mieszkaĔców poszczególnych republik. Zebrane wspólnie sejmiki formowaáyby
Zgromadzenie Polityczne Unii. Wáadza uchwaáodawcza naleĪeü miaáaby do
dwustuosobowej struktury kolegialnej wybieranej równieĪ w wyborach bezpoĞrednich przez mieszkaĔców Unii43. Na czele rządu staáby premier wybierany
bezpoĞrednio, a jego poczynania monitorowane byáyby przez dyrekcjĊ, záoĪoną
z gubernatorów poszczególnych republik oraz z jednego przedstawiciela rządu
regionów specjalnych, wybieranych rotacyjnie. Znaczenie gospodarki w programie Ligi Póánocnej pokazuje równieĪ fakt, Īe decyzjĊ w tych sprawach miaáyby byü podejmowane jednomyĞlnie przez dyrekcjĊ44. Premier nominowaáby
i odwoáywaáby swoich ministrów, natomiast premiera moĪna byáoby odwoáaü
wiĊkszoĞcią kwalifikowaną przez Zgromadzenie Polityczne Unii45.
Artykuá siódmy Dekalogu z Assago wymienia kompetencje rządu Unii,
który miaáby zajmowaü siĊ polityką zagraniczną i stosunkami miĊdzynarodowymi, obroną, sprawiedliwoĞcią, programami gospodarczymi, prawem do emisji pieniądza i sprawami kredytowymi46. Republikom natomiast przysáugiwaáyby kompetencje związane z polityką fiskalną, rozwojem przemysáowym, go-

41

Zob. Art. 3 Dekalogu z Assago.

42

Zob. Art. 4 Dekalogu z Assago.

43

Por. Art. 5 Dekalogu z Assago.

44

Por. Art. 6 Dekalogu z Assago.

45

Por. Art. 7 Dekalogu z Assago.

46

Por. Art. 7 Dekalogu z Assago.
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spodarczym i rolnym. Ponadto posiadaáyby one prawo do zawiązywania porozumieĔ ze Wspólnotami Europejskimi47. Regionom zaĞ przysáugiwaü miaáyby
prawa w zakresie gospodarki, sprawiedliwoĞci, szkolnictwa, opieki sanitarnej
oraz koordynacji wáadz lokalnych. Prowincje i gminy miaáyby posiadaü autonomiĊ w zakresie planowania przestrzennego, ekologii i turystyki, szpitalnictwa
oraz opieki spoáecznej i ochrony dziedzictwa kulturalnego (w tym dialektów
regionalnych)48.
Artykuáy ósmy i dziewiąty Dekalogu regulują politykĊ fiskalną i finansową Unii. Zakáada siĊ w nich, Īe podatki Ğciągane w gminach pozostawaáyby
w tychĪe gminach, czĊĞü byáaby przekazywana natomiast na finansowanie zadaĔ Republik i Unii49. W tym miejscu moĪna zauwaĪyü szczególną dbaáoĞü
o sprawiedliwy rozdziaá dóbr, poniewaĪ Liga Póánocna przywiązuje do tej kwestii bardzo duĪą wagĊ, w przeciwieĔstwie do Wáoch, które tej zasady nie przestrzegają.
Artykuá 10 Dekalogu zapowiada, Īe do momentu uchwalenia Konstytucji
Federalnej równolegle miaáy obowiązywaü przepisy znajdujące siĊ w Dekalogu
z Assago i Konstytucji Wáoch z 1947 roku, ale tylko te przepisy, o których nie
mówiáa Konstytucja PrzejĞciowa50. PodkreĞlano przy tym, Īe to nie jest zamach
na paĔstwo lub konstytucjĊ, ale naprawienie báĊdów zjednoczeniowych51. Zakáadano, Īe w nowym paĔstwie wymienione republiki nie miaáyby prawa do
secesji ze wzglĊdów taktycznych i strategicznych, czyli z powodu unikniĊcia
oskarĪenia o pogwaácenie konstytucji oraz tego, Īe w niedáugim czasie Europa
sama miaáa zweryfikowaü rolĊ paĔstwa unitarnego na kontynencie52. Wedáug
Ligi paĔstwo, które powstaáo w XIX wieku, nie jest w stanie wypeániaü swoich
funkcji we wáaĞciwy sposób tak, aby zaspokoiü niezbĊdne potrzeby spoáeczeĔstwa i dlatego naleĪaáoby je zmieniü oraz dostosowaü instytucjonalnie. Federalizm w tym przypadku byáby czynnikiem spajającym caáoĞü paĔstwa, a jeĪeli do

47

Wspólnoty Europejskie posiadają zdolnoĞü do zawierania umów miĊdzynarodowych
z paĔstwami lub organizacjami miĊdzynarodowymi, ale nie z pojedynczymi regionami, tak jak
pragnĊáaby tego Liga Póánocna.
48

Por. U. Bossi, D. Vimercati, op. cit., s. 162.

49

Zob. Art 8 i 9 Dekalogu z Assago.

50

Por. Art. 10 Dekalogu z Assago.

51

Por. U. Bossi, D. Vimercati, op. cit., s. 164–165.

52

Ibidem, s. 165.
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tego by nie doszáo, wówczas Póánoc miaáa siĊ oddzieliü od reszty kraju53. Liderzy Ligi wyraĨnie podkreĞlają, Īe kraje scentralizowane byáy gniazdem nacjonalizmu oraz agresji i ciągle narzucaáy homogeniczną formĊ wspóáistnienia, nie
zwracając uwagi na tradycjĊ i kulturĊ regionalną.
W 1994 roku podczas III Kongresu Ligi Póánocnej w Genui zostaáa zaprezentowana propozycja zmiany ustroju Wáoch na federalny i wprowadzenia odpowiednich zmian w Konstytucji Republiki. Dokument Proposta di Riforma
Federalista della Costituzione della Repubblica Italiana (Propozycje federalnych reform Konstytucji Republiki Wáoskiej) jest kompleksowy oraz bardzo
obszerny, poniewaĪ skáada siĊ z 147 artykuáów i przepisów przejĞciowych,
a w swojej formie przypomina KonstytucjĊ Wáoch. Pierwsza czĊĞü tego projektu, czyli Prawa i Obowiązki Obywateli, zostaáa opracowana przez wspomnianego juĪ Ettore Albertoniego, Roberta Biza, GianMaria Galimbertiego, Sergia
Ortino i Giancarla Pagliariniego54, natomiast druga – czyli Struktura Republiki
Federalnej, przez byáego Ministra ds. Reform Instytucjonalnych Francesco
Enrica Speroniego.
Z najwaĪniejszych postanowieĔ projektu reform naleĪy wymieniü artykuá
pierwszy, poniewaĪ zakáada on, Īe Wáochy byáyby republiką federalną55, záoĪoną z gmin, prowincji, regionów oraz dziewiĊciu paĔstw, które obejmowaáyby
nastĊpujące regiony: 1. Piemont, DolinĊ Aosty, LiguriĊ; 2. LombardiĊ; 3. Trentino-Górną AdygĊ, Veneto, Friuli-WenecjĊ Julijską; 4. EmiliĊ i ToskaniĊ;
5. RomagniĊ, UmbriĊ, Marche, Lacjum; 6. Abruzzo, Molise, ApuliĊ; 7. KampaniĊ i KalabriĊ; 8. SycyliĊ; 9. SardyniĊ56. Stolicą byáby Rzym, który tworzyáby
zarazem powiat federalny57. Parlament nowej republiki skáadaáby siĊ ze Zgromadzenia Federalnego (Assemblea Federale) oraz ze Zgromadzenia PaĔstw
(Assemblea degli Stati)58. Zgromadzenie Federalne skáadaáoby siĊ z 475 posáów,

53

Zob. ibidem, s. 165–167.

54

Roberto Biza, GianMaria Galimberti i Sergio Ortino są czáonkami Ligi Póánocnej. Niestety nie istnieje wiele informacji na ich temat. GianMaria Galimberti byá Wicedyrektorem Banku
Credieuronord, w którym sáuĪby odkryáy powaĪne báĊdy w zarządzaniu funduszami banku i caáy
zarząd oskarĪono, nakazując wypáacenie odszkodowania w wysokoĞci 3 milionów euro.
55
Por. Art. 1 Proposta di Riforma Federalista della Costituzione della Repubblica Italiana,
„Quaderni Padani” 1999, No. 25/26, s. 3.
56

Zob. Art 2, ibidem.

57

Por. Art. 6, ibidem.

58

Por. Art. 55, ibidem, s. 6.
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którzy wybierani byliby w wyborach powszechnych oraz bezpoĞrednich59.
Zgromadzenie PaĔstw záoĪone byáoby z 315 senatorów. KaĪdy region posiadaáby co najmniej siedmiu senatorów, natomiast regiony Molise miaáby tylko
dwóch, a Val d’Aosta jednego, ze wzglĊdu na ich niewielki obszar60. Mandat
obu izb trwaáby cztery lata61. Nie wymienia siĊ jednakĪe szczegóáowych funkcji
obu izb. Wybór Prezydenta Republiki nie zmieniáby siĊ, poniewaĪ wybierany
byáby tak, jak to dzieje siĊ obecnie, przez Parlament62. Jego kadencja trwaáaby
jednakĪe tylko szeĞü lat, a nie siedem, jak to okreĞla Konstytucja Wáoch i nie
byáaby odnawialna63. Jego funkcje obejmowaáyby miĊdzy innymi wyznaczanie
nowych wyborów parlamentarnych, przygotowywanie projektów ustaw, promulgowanie ustaw, nominowanie wyĪszych funkcjonariuszy Federacji, akredytowanie nowych przedstawicieli dyplomatycznych oraz prawo áaski64. Prezydent Republiki nominowaáby premiera i nowych ministrów65. Nie wyjaĞniono
jednakĪe, jak oni są wybierani, czy stanowią czĊĞü zwyciĊskiej koalicji, czy
wybierani są spoza Parlamentu.
Zgodnie z artykuáem sto szesnastym, PaĔstwa byáyby jednostkami terytorialnymi, które posiadaáyby okreĞlone funkcje i wáadzĊ66. Wáadza PaĔstwa skáadaáaby siĊ z Przewodniczącego (Presidente), Parlamentu i Trybunaáu Konstytucyjnego. W skáad Parlamentu wchodziliby senatorowie, którzy zostali wybrani
do Zgromadzenia PaĔstw oraz czáonkowie Rad Regionalnych danego PaĔstwa67. KaĪde PaĔstwo posiadaáoby wáasny Statut zgodny z Konstytucją68.
Wszystkie uchwaáy przyjĊte przez PaĔstwo musiaáyby byü przesáane Komisarzowi Prezydenta Republiki, mającego swoją siedzibĊ w stolicy PaĔstwa69.
Funkcja Komisarza przypomina bardzo stanowisko Prefekta, który jest przedstawicielem paĔstwa wáoskiego w terenie. Regiony, prowincje i gminy wedáug
59

Zob. Art. 56, ibidem.

60

Por. Art. 58, ibidem.

61

Por. Art. 59, ibidem.

62

Zob. Art. 83, ibidem, s. 8.

63

Por. Art. 85, ibidem.

64

Por. Art. 87, ibidem, s. 8–9.

65

Zob. Art. 92, ibidem, s. 9.

66

Por. Art. 116, ibidem, s. 11.

67

Por. ibidem.

68

Zob. Art. 117, ibidem, s. 11.

69

Por. Art. 120, ibidem.

Federalizm w programie politycznym Ligi Póánocnej…

85

projektu praktycznie nie zmieniają swojego charakteru. Ich funkcje oraz wáadza
są praktycznie jednakowe.
W tym projekcie wyraĨnie daje siĊ wyróĪniü pewną ciągáoĞü myĞli Ligi,
poniewaĪ jej początkowe propozycje dotyczyáy podziaáu caáego paĔstwa wáoskiego na wiĊksze jednostki administracyjne, na przykáad makroregiony,
i wprowadzenie ustroju federalnego w caáym kraju przy zachowaniu wszelkich
atrybutów paĔstwa wáoskiego, na przykáad trzykolorowej flagi Wáoch.
W 1995 roku koncepcja przedstawiona w Assago ulegáa nieznacznej modyfikacji, polegającej na zmianie iloĞci republik z trzech na dziewiĊü i dzieląc
region Emilia-Romagna na dwie czĊĞci, czyli EmiliĊ i RomagnĊ. W programie
wyborczym z 1996 roku Liga Póánocna proponowaáa piĊciopunktową charakterystykĊ federacji:
1. Decentralizacja – paĔstwo wáoskie wedáug programu powinno byü zdecentralizowane, zredukowano by równieĪ liczbĊ ministerstw rządu federalnego,
zostawiając tylko te, które dotyczyáy dobra ogóáu, na przykáad obronnoĞü.
2. Dáug publiczny – rząd federalny nie mógáby posiadaü i zarządzaü dáugiem
publicznym, republiki wchodzące w skáad federacji miaáy same decydowaü,
w jaki sposób ten dáug zminimalizowaü.
3. i 4, Kwestie podatkowe – paĔstwa wchodzące w skáad federacji miaáy zatrzymywaü podatki lokalne oraz od dochodu, a tylko niewielka czĊĞü z nich
miaáa byü wysyáana na rzecz rządu centralnego.
5. SolidarnoĞü – paĔstwa miaáy wysyáaü czĊĞü swoich Ğrodków finansowych
pochodzących z podatków do funduszu solidarnoĞci na rzecz regionów gorzej rozwiniĊtych w celu wyrównania róĪnic w rozwoju gospodarczym70.
PowyĪszy plan wyraĨnie odnosi siĊ do tego, co zostaáo okreĞlone w Traktacie
z Maastricht, czyli do kryteriów pozwalających na przystąpienie do wspólnej
waluty euro. Umberto Bossi twierdziá, Īe póánoc Wáoch byáa gotowa w kaĪdym
momencie do przystąpienia do strefy euro, natomiast reszta Wáoch powinna
nadrobiü zalegáoĞci, szczególnie w zakresie dáugu publicznego71. Wedáug powyĪszego programu wyborczego, dziĊki federalizmowi Īadna wspólnota nie
zaleĪaáaby od hojnoĞci drugiej w kwestiach realizacji zadaĔ we wáasnej jednost-

70

Zob. wiĊcej: Program Wyborczy Ligi Póánocnej, Milano 1996, s. 7.

71

Obecnie Liga Póánocna zmieniáa zdanie i opowiada siĊ za powrotem do lira wáoskiego.
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ce terytorialnej, ale byáaby zaleĪna wyáącznie od pracowitoĞci oraz zysku
z produkcji72.
Nowy trend w koncepcji Ligi dotyczącej reformy paĔstwa wáoskiego prezentuje dokument o nazwie Konstytucja Wspólnot politycznych Narodów Póánocy (Costituzione della Comunità politica dei popoli del Nord). Zostaáa ona
przedstawiona po raz pierwszy w kwietniu 1996 roku podczas obrad Parlamentu Póánocy. Opracowania podjĊli siĊ Francesco Enrico Speroni i Rolando Fontan73. Dokument skáada siĊ z Deklaracji do Samostanowienia, SuwerennoĞci
i Stowarzyszania, Preambuáy, Norm Specjalnych i 110 artykuáów Konstytucji.
DeklaracjĊ Samostanowienia, SuwerennoĞci i Stowarzyszania ogáaszaáy
narody znajdujące siĊ w regionach: Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemont, Romagna, Toskania, Trentino-Górna Adyga, Umbria, Dolina Aosty,
Veneto, Venecja Julijska. Byáa ona wedáug autorów koniecznoĞcią ze wzglĊdu
na kryzys moralny, instytucjonalny i polityczny, jaki panowaá we Wáoszech.
Narody te pragnĊáyby utworzyü nową wspólnotĊ polityczną, która byáaby
w stanie wpóápracowaü z innymi spoáecznoĞciami Republiki Wáoskiej oraz
z innymi paĔstwami Unii Europejskiej. Wspólnota Polityczna Narodów Póánocy oparta byáaby na zasadzie suwerennoĞci i prawie do stowarzyszania siĊ oraz
budowania podobnych Wspólnot we Wáoszech i Unii Europejskiej74. Niewątpliwie to, Īe po utworzeniu Wspólnoty Politycznej Narodów Póánocy we Wáoszech, równieĪ w innych paĔstwach, zaczĊáyby powstawaü podobne struktury
jest bardzo odwaĪnym zaáoĪeniem. Niestety ich supozycja byáa báĊdna, ale
znamienne jest to, Īe do swoich planów Liga chciaáa wáączyü takĪe kraje UE.
Konstytucja byáa przedsionkiem tego, co wydarzyáo siĊ miaáo w 1997 roku,
czyli nawoáywanie Ligi do secesji.
Jednym z najciekawszych i najwaĪniejszch zaáoĪeĔ Konstytucji jest miĊdzy innymi artykuá piąty, który okreĞla kompetencje regionów wchodzących
w skáad Wspólnoty i wymienionych w Deklaracji. Wedáug niego mianowicie
regiony miaáyby prawo do wydawania uchwaá w dziedzinach niezarezerwowa-
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Por. Program Wyborczy, op. cit., s. 10.
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Rolando Fontan byá Deputowanym Ligi Póánocnej w dwóch kadencjach 1994–2001 oraz
czáonkiem Komisji Parlamentarnej ds. Reform Instytucjonalnych w 1994 roku. Pochodzi z regionu Trentino-Górna Adyga.
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Por. wiĊcej: Dichiarazione della Costituzione della Comunità politica dei popoli del
Nord, „Quaderni Padani” 1999, No. 25/26, s. 72.
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nych dla paĔstwa75 oraz prawo do zawierania porozumieĔ z innymi krajami,
a takĪe do wspóápracy z organizacjami miĊdzynarodowymi76. Zgodnie z artykuáem ósmym dwa lub wiĊcej regionów mogáyby áączyü siĊ ze sobą, w przypadku
gdy byáaby wyraĨna wola mieszkaĔców okreĞlona w referendum77. MniejszoĞü
etniczna, która znajdowaáaby siĊ w danym regionie, posiadaáaby moĪliwoĞü
utworzenia wáasnego paĔstwa78. W artykule 10 podkreĞla siĊ, Īe wáadze lokalne
miaáyby autonomiĊ normatywną, instytucjonalną, administracyjną, finansową,
statutową i organizacyjną79, czyli te cechy, których brakowaáo w paĔstwie wáoskim.
W artykule 14 zakáada siĊ, Īe Wspólnota byáaby paĔstwem federalnym80,
które wspóápracuje z Unią Europejską w celu realizacji Stanów Zjednoczonych
Europy81. Europa Regionów jest jedną z tez programowych Ligi i stanowi idealny rodzaj wspóápracy pomiĊdzy regionami, poniewaĪ wedáug Ligi, Unia Europejska w obecnym stanie rzeczy tego nie zapewnia.
Bardzo interesującą normĊ ustala artykuá 31 okreĞlający, Īe kierownicy
pracujący w administracji regionalnej musieliby pochodziü z danego regionu.
Ten zapis jest skierowany przeciwko mieszkaĔcom Poáudnia, którzy wedáug
Ligi opanowali stanowiska waĪniejszch instytucji publicznych, przenosząc ze
sobą koneksje mafijne i przede wszystkim biernoĞü i nieskutecznoĞü w codziennej pracy82.
Wáadza ustawodawcza naleĪaáaby do Zgromadzenia Narodowego i Zgromadzenia Regionów83. Do Zgromadzenia Regionów wchodziliby czáonkowie
Rad Regionalnych, które by ich powoáywaáy i odwoáywaáy. KaĪdy region posiadaáby przynajmniej trzech przedstawicieli w Zgromadzeniu oraz jednego
czáonka wybieranego na kaĪde dwa miliony mieszkaĔców, czyli w przypadku
gdy jeden region posiada cztery miliony mieszkaĔców, dodatkowo wysyáaáby
75

Zob. Art. 5 Costituzione della Comunità politica dei popoli del Nord, „Quaderni Padani”
1999, No. 25/26, s. 73.
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Por. Art. 6, ibidem.
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Por. Art. 8, ibidem.
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Por, Art. 9, ibidem.
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Por. Art. 10, ibidem.
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Por. Art. 14, ibidem.
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Por. Art. 15, ibidem.
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Por. Art. 31, ibidem, s. 74.

83

Por. Art. 50, ibidem, s. 75.
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do Zgromadzenia dwóch reprezentantów84. Zgromadzenie Narodowe wybierane
byáoby natomiast w wyborach powszechnych i bezpoĞrednich, a jego skáad
ustalono by w wysokoĞci dwustu deputowanych85. Kadencja Zgromadzenia
Narodowego trwaáaby piĊü lat, czyli tyle samo ile wáoskiej Izby Deputowanych86. Zgromadzenie Narodowe i Zgromadzenie Regionów wspólnie wybieraáyby Prezydenta Republiki na czteroletnią kadencjĊ87. Niezrozumiaáe jest, dlaczego Liga nie chce zmieniü tej zasady poĞredniego wyboru Prezydenta, która
obowiązuje równieĪ w paĔstwie wáoskim.
Rząd skáadaáby siĊ natomiast z premiera, wybieranego wiĊkszoĞcią gáosów
przez Zgromadzenie Narodowe, oraz ministrów nominowanych przez Preydenta
Republiki na wniosek Premiera88. Premier odpowiadaáby za ogólne kierunki
polityki paĔstwa, a ministrowie kolegialnie odpowiedzialni byliby za dziaáania
rządu89. Jest to frapujący dokument Ligi, poniewaĪ zapowiada zmianĊ jej kierunku politycznego na bardziej agresywny. Jest to takĪe przede wszystkim
zwiastun póĨniejszych akcji dąĪących do dezintegracji paĔstwa wáoskiego.
WáaĞnie po wyborach parlamentarnych 1996 roku, Liga Póánocna poszáa
dalej w swoich planach, ogáaszając wyraĨnie projekty secesyjne. Byáo to z jednej strony odrzucenie jakiegokolwiek programu reformy paĔstwa i przesuniĊcie
jej do momentu uzyskania niepodlegáoĞci Padanii, jak równieĪ poszukiwanie
podstaw samostanowienia narodów, które realizuje siĊ poprzez secesjĊ90. Stanowiáo takĪe nawiązanie do teorii mówiącej o zmierzchu tradycyjnego paĔstwa
narodowego zcentralizowanego, jako niespeániającego swych funkcji w stosunku do obywatela91. Bazy prawnej Liga poszukiwaáa w dokumentach miĊdzynarodowych, takich jak Karta Narodów Zjednoczonych, MiĊdzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych, MiĊdzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych, Akt KoĔcowy Konferencji BezpieczeĔstwa
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Por. Art. 51, ibidem.
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Zob. wiĊcej: Art. 52, ibidem.
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Por. Art. 53, ibidem.

87

Por. Art. 73 i 75, ibidem, s. 76.
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Zob. wiĊcej: Art. 81, Art. 83 i 84, ibidem, s. 77.
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Por. Art. 82, ibidem, s. 77.
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Por. M. Huysseune, Modernità…, op. cit., s. 229.
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Por. ibidem, s. 230.
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i Wspóápracy w Europie92 oraz w praktyce innych paĔstw, miĊdzy innymi
w referendach przeprowadzanych w Szkocji i Quebecu93 w sprawie przyznania
autonomii lub niepodlegáoĞci. Secesja byáa równieĪ wybiegiem medialnym Ligi,
tak aby zwróciü na siebie uwagĊ i pokazaü, Īe partia nie zaprzestaáa dziaáaĔ na
rzecz rozdziaáu Italii na przynajmniej dwie czĊĞci. W ten sposób póánoc staáaby
siĊ bardziej konkurencyjna gospodarczo na rynku Ğwiatowym, czego nie gwarantuje paĔstwo wáoskie w tej formie, w której istnieje dzisiaj.
W 1998 roku pojawiáo siĊ kilka nowych propozycji Konstytucji Padanii,
w której Padania ujĊta jest w sensie largo i stricto. Jednym z takich dokumentów jest Konstytucja Padanii, przedstawiona przez Parlament Padanii w Chignolo Po 19 kwietnia 1998 roku i opracowana przez Massimo Ferrario i Augusto
Conti – czáonków Komisji Techniczno-Naukowej Parlamentu. Skáada siĊ ona
z preambuáy i 15 artykuáów. Interesującą kwestią jest jednak to, Īe deklaracja,
jak ją nazwali twórcy, nie zostaáa przyjĊta przez kierownictwo partii, poniewaĪ
uznali oni, Īe prowincjom przyznano zbyt wiele kompetencji. Warto jednak
92
Karta Narodów Zjednoczonych – dokument podpisany podczas Konferencji Narodów
Zjednoczonych, w San Francisco (Stany Zjednoczone) 26 czerwca 1945 roku, na podstawie
której powstaáa Organizacja Narodów Zjednoczonych, chroniąca prawa czáowieka i zapewniająca
pokój na Ğwiecie. MiĊdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych –
dokument przyjĊty przez OrganizacjĊ Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 roku. MiĊdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – dokument przyjĊty 16 grudnia 1996 roku
przez ONZ. Oba poprzednie dokumenty wchodzą do uniwersalnego kanonu praw chroniących
praw czáowieka. Akt KoĔcowy Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie – dokument
podpisany 1 sierpnia 1975 roku w Helsinkach, po Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy
w Europie, który podpisaáo 35 paĔstw, w tym Stany Zjednoczone i Kanada. Dokument ten byá
próbą obrony demokracji oraz praw czáowieka i zapewnienia pokoju na Ğwiecie.
93

Kwestia referendum w Szkocji dotyczyáa nadania szerszej autonomii regionowi oraz ustanowienia w nim Zgromadzenia Parlamentarnego, w związku z coraz silniejszymi tendencjami
odĞrodkowymi i powiĊkszającym siĊ poparciem dla Szkockiej Partii Narodowej (Scottish National Party). Referendum wyznaczono na dzieĔ 1 marca 1979 roku i uczestniczyáo w nim 33 procent uprawnionych do gáosowania. Pozytywnie opowiedziaáo siĊ 51,5 procent gáosujących, jednakĪe referendum nie zostaáo uznane za waĪne, poniewaĪ rząd brytyjski postawiá warunek, Īe
liczba gáosujących miaáa przekroczyü próg 40 procentowy. W Quebecu natomiast podejmowano
kilka prób odáączenia siĊ od Kanady. 20 maja 1980 roku przeprowadzono referendum w sprawie
uzyskania suwerennoĞci przez Quebec. Udziaá w gáosowaniu wziĊáo 98,26 procent uprawnionych
i za oderwaniem siĊ opowiedziaáo siĊ 40,44 procent spoáecznoĞci Quebecu. W 1992 roku rząd
kanadyjski wyznaczyá referendum w sprawie uaktualnienia Konstytucji Kanady, jednak nie
zostaáo ono przyjĊte ani przez Kanadyjczyków, ani przez mieszkaĔców Quebecu (udziaá w gáosowaniu wziĊáo 82,8 procent obywateli Quebecu i swój sprzeciw przeciwko zmianom wyraziáo
56,7 procent), poniewaĪ uwaĪano, Īe proponowane zmiany nie przyznają w wystarczającym
stopniu autonomii prowincji Quebecu. MieszkaĔcy Quebecu po raz kolejny zdecydowali siĊ
przeprowadziü referendum w sprawie oderwania siĊ od Kanady 30 paĨdziernika 1995 roku. Niewielka róĪnica gáosów zdecydowaáa o niepowodzeniu referendum, poniewaĪ przeciwko opowiedziaáo siĊ 50,58 procent na 94 procent uprawnionych do gáosowania.
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przyjrzeü siĊ jej bliĪej ze wzglĊdu na to, Īe Padania jest nieco inaczej rozumiana, niĪ jak dotąd przedstawiaáa to Liga. Padania wedáug tej propozycji obejmowaáa gminy i prowincje regionu Doliny Aosty, Piemontu, Lombardii, Ligurii,
Górnej Adygi, Veneto, Friuli – Wenecji Julijskiej, Emilii-Romagnii oraz miasto
Massa Carrara w regionie Toskania (dawne KsiĊstwo Massa Carrara) oraz prowincja Pesaro – Urbino w regionie Marche. Wedáug Ligi te obszary pod wzglĊdem ĞwiadomoĞci i kultury są wspólnotami naturalnymi i tworzą historyczną
PadaniĊ94. Wspólnoty te miaáyby tworzyü UniĊ Federalną Padanii (Unione Federale della Padania). W Preambule zawarta jest wola utworzenia paĔstwa demokratycznego, wolnego i federalnego, gdzie przestrzegane są prawa i wolnoĞci
czáowieka, dba siĊ o zasoby naturalne i Ğrodowisko oraz gdzie instytucje stworzone przez spoáeczeĔstwo Padanii funkcjonują w sposób prawidáowy i skuteczny95. Autorzy Konstytucji skupili siĊ na omówieniu organizacji gmin i prowincji przyszáej unii. Artykuá pierwszy wymienia wszystkie miasta wchodzące
w skáad unii (Padania sensu stricto)96. Artykuá drugi natomiast zakáada, Īe unia
miaáaby byü paĔstwem republikaĔskim, demokratycznym i socjalnym, w którym przestrzegane są wszystkie prawa i wolnoĞci obywatelskie97 oraz dba siĊ
o mniejszoĞci98, nie wskazując jednakĪe, o jakie mniejszoĞci chodzi – narodowe
czy etniczne. Wedáug artykuáu czwartego Konstytucji, gminy unii zorganizowane byáyby w Autonomiczne Jednostki Terytorialne, znajdujące siĊ najbliĪej
obywatela i posiadające prawa do uchwalania wáasnego statutu zaakceptowanego przez spoáeczeĔstwo w referendum oraz zgodnego z zaleceniami prowincji,
w której siĊ znajdują99. Gminy posiadaáyby autonomiĊ statutową, administracyjną, organizacyjną i finansową100. Pomimo Īe Konstytucja nie zostaáa przyjĊta, to zasady staáy siĊ inspiracją dla innych i znalazáy siĊ przykáadowo w TekĞcie jednolitym praw regulujących wáadze lokalne. Artykuá szósty wymienia
kompetencje gmin i potwierdza moĪliwoĞü wykonywania funkcji dodatkowych,
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Por. Costituzione della Comunità politica dei popoli del Nord, op. cit., s. 80.

95

Zob. wiĊcej: Preambuáa Konstytucji Padanii z 1998 roku, „Quaderni Padani”, Novara,
1999, nr 25/26, s. 81–82.
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Zob. Art. 1, ibidem, s. 82.
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Por. Art. 2, ibidem.
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Por. Art. 3, ibidem.

99

Zob. Art. 4, ibidem.

100

Zob. Art. 5, ibidem.
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jeĪeli zostaáyby one zlecone przez prowincje czy FederacjĊ101. Gminy posiadaáyby prawo áączenia siĊ w celu wykonywania wspólnych zadaĔ oraz prawo do
separacji102. Natomiast artykuá ósmy Konstytucji omawia kolejną jednostkĊ
podziaáu terytorialnego, czyli prowincje, które byáyby stowarzyszeniami federacyjnymi103. Zorganizowane byáyby one w Autonomiczne Jednostki Federacyjne
z doĞü szerokim zakresem kompetencji104 oraz posiadaáyby prawo do uchwalania wáasnych podatków105. Ponadto prowincje mogáyby áączyü siĊ ze sobą
i tworzyü nowe prowincje106. Miasta, takie jak Turyn, Genua, Mediolan, Wenecja i Bologna, stanowiáyby oddzielne Autonomiczne Jednostki Federacyjne ze
wzglĊdu na ich charakter metropolitalny107. Zgodnie z artykuáem 13 prowincje
w celu wykonywania wspólnych zadaĔ mogáyby áączyü siĊ w Konfederacje
Prowincji Narodowych108 i posiadaáyby prawa legislacyjne w sprawach, które
nie są zarezerwowane dla gmin, prowincji czy Federacji109. Artykuá 15 reguluje
kompetencje wáadz federalnych, które byáyby odpowiedzialne za obronĊ i siáy
zbrojne, emisjĊ pieniądza, politykĊ zagraniczną oraz sprawy bezpieczeĔstwa
narodowego110. Konstytucja nie wskazuje, na jakiej zasadzie miaáyby byü zorganizowane wáadze federalne i jak wáaĞciwie miaáaby wyglądaü ta federacja,
oprócz tego, Īe istniaáyby gminy, miasta historyczne, takie jak Mediolan, Wenecja czy Bologna oraz prowincje, bez wyszczególnienia regionów.
W maju 1998 roku Gilberto Oneto przedstawiá w ramach Komisji Naukowo-Technicznej Parlamentu Padanii roboczy dokument Paktu Konstytucyjnego
Wspólnot Padanii (Patto Costituzionale fra le Comunità Padane). Pakt skáada
siĊ z 12 artykuáów, w tym dwa opisujące normy przejĞciowe. Tak jak w Konstytucji Padanii powstaáej miesiąc wczeĞniej, Padania definiowana jest sensu
stricto, co oznacza, Īe w jej skáad zaliczono takie regiony, jak Dolina Aosty,
101

Por. Art. 6, ibidem.

102

Zob. wiĊcej: Art. 7, ibidem.
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Zob. Art. 8, ibidem, s. 82–83.

104

Por. Art. 9, ibidem, s. 83.

105

Zob. Art. 10, ibidem.
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Por. Art. 11, ibidem.

107

Zob. Art. 12, ibidem. Przyznanie miastom praw prowincji przypomina postĊpowanie
w przypadku polskich miast grodzkich.
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Por. Art. 13, ibidem.
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Por. ibidem.

110

Zob. Art. 15, ibidem, s. 83.
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Piemont, Liguria, Lombardia, Trydent-Górna Adyga, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli i miasto Triest111. Wedáug tej propozycji nie są brane pod uwagĊ takie
regiony, jak Toskania, Umbria i Marche. Federacji miaáy byü przyznane doĞü
szerokie kompetencje w zakresie polityki zagranicznej, emisji pieniądza, regulacji prawnych, cywilnych i procesowych, prawa wyborczego niezbĊdnego do
wyboru rządzących, Senatu Federalnego oraz przedstawicieli wszelkich instytucji miĊdzynarodowych, bilansu i finansów federalnych, granic, norm prawa
imigracyjnego, wprowadzania poprawek do konstytucji. Ponadto Federacja
koordynowaáaby dziaáania w zakresie transportu, opieki spoáecznej i sanitarnej,
planowania przestrzennego, badaĔ naukowych i produkcji energii112. Wedáug
artykuáu czwartego Pakt miaáby obowiązywaü 20 lat. Okres ten mógáby zostaü
przedáuĪony, jeĪeli w gáosowaniu zostaáaby podjĊta decyzja wiĊkszoĞcią kwalifikowaną113 mieszkaĔców Wspólnot, chyba Īe któraĞ ze Wspólnot wycofaáaby
siĊ wczeĞniej. PrzyjĊcie lub odejĞcie z Federacji musiaáoby byü poparte gáosowaniem wiĊkszoĞcią kwalifikowaną czáonków Paktu (przewidziana jest takĪe
instytucja referendum w tej sprawie)114. Na czele wáadz Federacji staáby Pierwszy Zarządca (Primo Reggitore), który wybierany byáby na piĊü lat, z moĪliwoĞcią jednej reelekcji. Bierne prawo wyborcze naleĪaáoby do osób, które ukoĔczyáy 30 lat, urodziáy siĊ na terytorium Padanii, a ich rodzice równieĪ byliby
obywatelami Padanii. Zarządca byáby odpowiedzialny za wybór czáonków rządu oraz ich kierowanie. Drugi Zarządca miaáby zajmowaü siĊ przewodniczeniem Senatowi, a w razie niemoĪnoĞci peánienia funkcji przez Pierwszego ZarządcĊ, zastĊpowaáby go w wypeánianiu obowiązków115.
Artykuá szósty reguluje funkcjonowanie wáadzy ustawodawczej Federacji,
która skáadaáaby siĊ z Izby Narodów Padanii i Senatu Wspólnot Padanii. Izba
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Por. Art. 1 Patto Costituzionale fra le Comunità Padane, „Quaderni Padani” 1999,
No. 25/26, s. 84.
112

Zob. Art. 2, ibidem.
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W tym przypadku podejmowanie decyzji wiĊkszoĞcią kwalifikowaną oznacza, Īe liczą
siĊ gáosy mieszkaĔców Wspólnot. Gáosowanie uwaĪane jest za waĪne, jeĪeli opowiedziaáo siĊ
w nim za okreĞloną decyzją dwie trzecie mieszkaĔców. Inaczej siĊ dzieje w gáosowaniach Rady
Ministrów Unii Europejskiej, poniewaĪ wiĊkszoĞü kwalifikowana oznacza, Īe kaĪde z paĔstw
czáonkowskich posiada okreĞloną liczbĊ gáosów, ustaloną na podstawie demograficznej. JeĪeli
gáosowanie nie odbywa siĊ na wniosek Komisji, oprócz wiĊkszoĞci kwalifikowanej wymagane
jest równieĪ gáosowanie okreĞlonej liczby paĔstw czáonkowskich.
114

Por. Art. 4, ibidem.

115

Por. Art. 5, ibidem.
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Narodów Padanii, jak sama nazwa wskazuje, reprezentowaáaby grupy etniczne
zamieszkujące obszary Padanii, miĊdzy innymi Prowansalczycy, Retoromanie
czy SáoweĔcy, i byáby on organem staáym. Senat natomiast wybierany byáby na
piĊü lat i kaĪda Wspólnota mogáaby wprowadziü do Senatu czterech przedstawicieli, którzy ukoĔczyli 18. rok Īycia116. Konstytucja przewidywaáa ustanowienie jeszcze jednej struktury, a mianowicie Federalnej Rady Starszych, która
byáaby organem staáym i skáadaáaby siĊ z 20 czáonków, z czego 10 nominowaáby Pierwszy Zarządca, a kolejnych 10 – Senat. Gáównym zadaniem Rady byáyby sprawy w zakresie interpretacji konstytucji, stosunków pomiĊdzy wspólnotami oraz pomiĊdzy wspólnotami i rządem federalnym117. JĊzykiem oficjalnym
Federacji byáby jĊzyk toskaĔski, natomiast poszczególne wspólnoty miaáy prawo posáugiwaü siĊ dialektami na równi z tym jĊzykiem118. Jest to bardzo interesująca kwestia, poniewaĪ Gilberto Oneto nie nazywa jĊzyka toskaĔskiego wáoskim, choü nim jest w rzeczywistoĞci. Ponadto naleĪy podkreĞliü, Īe Toskania
nie wchodziáaby w skáad Federacji, tylko niektóre jej ksiĊstwa, wiĊc niezrozumiaáe jest w tym przypadku wykorzystywanie jĊzyka toskaĔskiego jako Ğrodka
komunikacji wewnątrz Federacji. Prawdopodobnie przewaĪyá zdrowy rozsądek,
poniewaĪ samym czáonkom Federacji, a przede wszystkim obcokrajowcom
trudno byáoby posáugiwaü siĊ wyáącznie dialektami. Siedzibą rządu miaáaby byü
Wenecja, natomiast reszta instytucji rządowych porozrzucana byáaby po caáym
terytorium Federacji. Symbolem i flagą Federacji byáoby SáoĔce Alp119. Trydent
i Toskania mogáyby staü siĊ wspólnotami stowarzyszonymi z Federacją, jeĪeli
wyraziáyby taką chĊü120. Pakt Konstytucyjny jest dokumentem przepeánionym
ideaáami Gilberto Oneto, które w wiĊkszoĞci są utopijne i niemoĪliwe do zrealizowania, poniewaĪ nie definiują, w jaki sposób wyglądaáoby oderwanie siĊ od
Rzymu, jak uregulowane byáyby stosunki z paĔstwem wáoskim i spoáecznoĞcią
miĊdzynarodową. Ponadto ojczyzna definiowana przez Oneto, którą jest Padania, wydaje siĊ za bardzo przez niego wyidealizowana.
28 czerwca 1998 roku Parlament Padanii przyjąá kolejny dokument pod
nazwą Pakt Unii (Patto d’Unione), który zostaá opracowany przez Roberto Ron-

116

Zob. wiĊcej: Art. 6, ibidem.
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Por. Art. 7, Patto…, op. cit., s. 85.
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Zob. Art. 9, ibidem.
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Por. Art. 10, ibidem.
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Zob. wiĊcej: Art. 11, ibidem.
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chiego i uzupeániony przez KomisjĊ Naukowo-Techniczną Parlamentu pod
przewodnictwem Ettore Albertoniego. W przeciwieĔstwie do poprzednich dokumentów, w Preambule Pakt zwraca siĊ ogólnie do wszystkich narodów Padanii, nie definiując, które z nich wchodzą w jej skáad. Pakt skáada siĊ z szeĞciu
artykuáów i jest to bardziej deklaracja woli utworzenia braterskiej wiĊzi pomiĊdzy spoáecznoĞciami Padanii, w której istniaáaby moĪliwoĞü samostanowienia,
przestrzegane byáyby wolnoĞci i prawa mieszkaĔców, dbano by o zapewnienie
ich dobrobytu i chroniono by prawa mniejszoĞci narodowych121. Pakt Unii
w swoim tonie jest odmienny od poprzednich, poniewaĪ wyraĪa tylko chĊü
stworzenia unii pomiĊdzy regionami póánocnymi, nie planuje drastycznego
oderwania siĊ od paĔstwa wáoskiego, jednak wymienia cechy kraju idealnego,
podkreĞlając, Īe Wáochy nim nie są.
12 lipca 1998 roku przedstawiono w Parlamencie Padanii dwie propozycje
konstytucji, jedną pod nazwą Konstytucji Konfederacji Wspólnot Padanii (Costituzione della Confederazione delle Comunità Padane), opracowaną przez
Alessandra Stortiego i uzupeánioną przez Komitet A Parlamentu, drugą natomiast przyjĊtą pod nazwą Konstytucji Federalnej Unii Padanii (Costituzione
dell’Unione Federale Padana) i opracowaną przez Antonia Zoffiliego, a uzupeánioną przez Komitet D Parlamentu122.
Konstytucja Konfederacji skáada siĊ z 13 artykuáów i podobnie jak Pakt
Unii nie wymienia dokáadnie, jakie ziemie miaáyby wejĞü w skáad związku
paĔstw. Artykuá drugi zostawia puste miejsce na ich szczegóáowe omówienie,
co oczywiĞcie nie zostaáo do tej pory wykonane123. Wáadzą zarządzającą Konfederacji byáaby Rada záoĪona z gubernatorów i prezydentów wszystkich stowarzyszonych wspólnot, nie wiadomo jednak, ile lat miaáaby ona dziaáaü. Gáównymi zadaniami Rady miaáaby byü polityka obronna, stosunki zewnĊtrzne,
przyjĊcie do Konfederacji, bilans Konfederacji i wprowadzanie poprawek do
Konstytucji124. Rada nominowaáaby spoĞród swoich czáonków Prezydenta Kon121

Zob. wiĊcej: Patto d’Unione, „Quaderni Padani” 1999, No. 25/26, s. 103.

122

Parlament Padanii powoáaá staáe Komitety do opracowania Konstytucji Padanii: Komitet
A ds. Samostanowienia oraz Praw Wspólnot i MieszkaĔców, Komitet B ds. Stosunków Spoáeczno-Gospodarczych, Komitet C ds. Systemu Gwarancji: referendum, inicjatywy spoáeczne, Komitet D ds. Formy PaĔstwa, Komitet E ds. Formy Rządu Padanii, Komitet F ds. Stosunków z Unią
Europejską.
123
Zob. Art. 2 Costituzione della Confederazione delle Comunità Padane, „Quaderni Padani” 1999, No. 25/26, s. 86.
124

Zob. wiĊcej: Art. 5, ibidem.

Federalizm w programie politycznym Ligi Póánocnej…

95

federacji na okres dwóch lat, który reprezentowaáby KonfederacjĊ na zewnątrz
i przewodniczyáby Radzie w jej posiedzeniach125. Kolejnym organem byáoby
Zgromadzenie Delegatów i Trybunaá Konstytucyjny126. Czáonków Zgromadzenia Delegatów wybieraü miaáoby kaĪde zgromadzenie lokalne w liczbie piĊciu
przedstawicieli. W tym przypadku równieĪ nie jest sprecyzowany czas trwania
mandatu tej struktury, a jej gáównym zadaniem byáoby uchwalanie praw niezbĊdnych do prawidáowego funkcjonowania Konfederacji127. Trybunaá Konstytucyjny interweniowaáby w momencie áamania konstytucji lub na wniosek
obywateli, dbaáby równieĪ o to, aby prawa uchwalane przez Zgromadzenie byáy
zgodne z Konstytucją128. Artykuá szósty natomiast wymienia szczególne prawo,
które nadawane jest wspólnotom, a mianowicie prawo do secesji, nie wprowadzając przy tym Īadnych restrykcji lub kar129. WyraĨnie widaü, Īe ten zapis
związany jest z doĞwiadczeniami Ligi Póánocnej i odmawianiem jej prawa do
utworzenia Padanii. Konstytucja Konfederacji niestety nie definiuje, jak miaáa
dokáadnie wyglądaü ta konfederacja i jak miaáy dziaáaü jej poszczególne czĊĞci
skáadowe. Wáadze Konfederacji byáyby wybierane spoĞród czáonków wáadz
lokalnych, w związku z tym mieszkaĔcy nie mieliby bezpoĞredniego wpáywu na
wáadzĊ Konfederacji.
Odmienny charakter ma Konstytucja Federalna Unii Padanii skáadająca siĊ
z 20 artykuáów, która jasno okreĞla, jakie obszary wchodziáyby w jej skáad.
Byliby to mianowicie mieszkaĔcy regionów Emilii, Friuli, Ligurii, Lombardii,
Umbrii, Marche, Piemontu, Romagnii, Poáudniowego Tyrolu, Toskanii, Trydentu, Veneto, miasta Triest, Doliny Aosty, które tworzyáyby PadaniĊ jako uniĊ
polityczną, federalną, instytucjonalną, niezaleĪną, demokratyczną i historyczną130. PrzyjĊcie lub odejĞcie z unii powinno byü zawsze poparte w referendum131. WáadzĊ ustawodawczą miaá stanowiü Kongres Federalnej Unii Padanii
záoĪony z dwóch izb – Zgromadzenia Federalnego Padanii oraz Izby Narodów.
Czáonkowie Zgromadzenia mieliby byü wybierani przez poszczególne narody
125

Por. Art. 10, ibidem.

126

Zob. Art. 9, ibidem.

127

Zob. Art. 11, ibidem.

128

Por. Art. 12, ibidem.

129

Por. Art. 6, ibidem.

130

Zob. wiĊcej: Art. 1 Costituzione dell’Unione Federale Padana, „Quaderni Padani” 1999,
No. 25/26, s. 87.
131

Zob. wiĊcej: Art. 2, ibidem.
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unii na okres czterech lat, a wybory miaáyby byü wolne, proporcjonalne, powszechne i bezpoĞrednie. Izba Narodów, podobnie jak Zgromadzenie, wybierana byáaby na cztery lata w wyborach bezpoĞrednich i reprezentowana byáaby
przez trzech przedstawicieli z kaĪdego regionu, a jego kompetencje obejmowaáyby kontrolĊ nad wáadzą wykonawczą i administracją.
Kongres Federalnej Unii Padanii posiadaáby prawo uchwalania ustaw
w szerokim zakresie, miĊdzy innymi polityki zagranicznej, polityki monetarnej,
stosunków miĊdzynarodowych, finansów, bezpieczeĔstwa, imigracji, poczty,
sprawiedliwoĞci na poziomie federalnym oraz prawa wyborczego132. Dyrekcja
Federalna stanowiáaby rząd unii i byáaby záoĪona z przynajmniej jednego
z przedstawicieli kaĪdego narodu unii, wybranego na cztery lata przez Kongres.
Dyrekcja wybieraü miaáaby spoĞród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na okres 12 miesiĊcy, bez braku moĪliwoĞci reelekcji133. OczywiĞcie
unia zapewniaáaby obywatelom podstawowe wolnoĞci, a gáówną komórkĊ spoáeczną stanowiáaby rodzina134. Nowa federacja przedstawiana jest jako paĔstwo
dbające o swoich obywateli, funkcjonujące w sposób prawidáowy i niezbiurokratyzowany, ponadto sprawiedliwe w rozdziale bogactw paĔstwowych135. Ten
dokument jest bardzo ciekawy, poniewaĪ wyraĨnie widaü inne ujĊcie Padanii,
a takĪe struktury federacji. Naturalnie wszystkie te projekty oddają w peáni idee
programowe Ligi Póánocnej w zakresie organizacji paĔstwa, polityki fiskalnej,
prawa do samostanowienia oraz samorządnoĞci136.

3. Federalizm fiskalny we Wáoszech
Liga Póánocna po upadku jej planów związanych z devolution137 w 2006
roku staáa siĊ zwolennikiem teorii federalizmu fiskalnego, widząc w niej szanse
132

Por. Art. 11 Costituzione dell’Unione..., op. cit., s. 87–88.

133

Zob. wiĊcej: Art. 12, ibidem, s. 88.

134

Por. Art. 7, ibidem, s. 87.

135

Ibidem, s. 87–88.

136

Dorota Struska, która niewątpliwie uchwyciáa ideĊ Umberta Bossiego i samej Ligi Póánocnej zastosowaáa pewne uproszczenie, pisząc, Īe Liga przedstawiáa nieliczne projekty Konstytucji. Autorka uwaĪa, Īe Liga ma doĞü bogaty dorobek zaprezentowany powyĪej. Por. wiĊcej:
D. Struska, op. cit., s. 137.
137
Devolution lub odpowiednik wáoskiego devoluzione, co oznacza gáĊbokie przemiany konstytucyjne, polegające na przeniesieniu kompetencji ze szczebla centralnego (w tym przypadku
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na uwolnienie siĊ od Poáudnia i niesprawiedliwego podziaáu dochodów regionów póánocnych Wáoch138.
Tabela nr 1. Opinia na temat devolution i federalizmu fiskalnego

Obszar
Wáochy
Póánoc
Centrum
Poáudnie
Wyborcy Ligi Póánocnej

Procent (%) ocen
pozytywnych
na temat devolution
w 2006 roku
16,6
22,4
10,5
9,7
70,5

Procent (%) ocen pozytywnych
na temat federalizmu
fiskalnego w 2009 roku
31,8
44,5
28,4
14,5
62,4

ħródáo za: R. Biorcio, La rivincita del Nord…, op. cit., s. 156.

Z tabeli nr 1 wynika, Īe nowy projekt federalizmu fiskalnego miaá wiĊksze
poparcie wĞród spoáeczeĔstwa niĪ devolution. Projekt devolution nie byá popularny na poáudniu Wáoch, pozytywną ocenĊ wyraziáo tylko 9,7 badanych,
natomiast wprowadzenie federalizmu fiskalnego cieszyáo siĊ wiĊkszym powodzeniem o prawie 5 procent. Zwolennicy Ligi Póánocnej bardzo entuzjastycznie
przyjĊli reformĊ dewolucji, po poraĪce referendalnej jednakĪe mniej przychylnie ustosunkowali siĊ do federalizmu fiskalnego.
Federalizm fiskalny we Wáoszech wszedá w Īycie wraz z Ustawą Konstytucyjną nr 42 z dnia 5 maja 2009 roku139. Celem tej ustawy byáo „ustanorządu) na inne szczeble administracyjne (w tym przypadku na poziom wáadzy lokalnej).
W odróĪnieniu od systemów federalnych, system dewolucji jest bardzo elastyczny, poniewaĪ
w kaĪdej chwili rząd centralny moĪe cofnąü przyznane kompetencje, które byáy poddane dewolucji. Devolution polegaáa przede wszystkim na dokoĔczeniu i uzupeánieniu transferu funkcji legislacyjnych paĔstwa na poziom regionów, to jest wzmocnienie i wiĊksze zaangaĪowanie spoáeczeĔstwa w podejmowanie decyzji, poprzez organizowanie referendów oraz reorganizacjĊ parlamentu Wáoch poprzez stworzenie Senatu Federalnego i wzmocnienie w nim pozycji regionów.
Referendum w sprawie przyjĊcia devolution odbyáo siĊ w zaplanowanym terminie 25 oraz 26
czerwca 2006 roku. Uczestniczyáo w nim 52,3 procent wyborców i za wprowadzeniem devolution gáosowaáo 38,7 procent, natomiast przeciwko opowiedziaáo siĊ 61,3 procent uprawnionych
do gáosowania. Wynik powyĪszy wskazuje, Īe niewiele ponad poáowa uprawnionych do gáosowania wziĊáa udziaá w referendum i w wiĊkszoĞci wypowiedziaáa siĊ przeciwko reformie ustroju.
NajwiĊksze poparcie reforma uzyskaáa na póánocy Wáoch, w związku z tym, Īe Liga oraz Póánoc
byáy jej promotorem, zdobywając 48 procent gáosów.
138
Zob. wiĊcej: M. Huysseune, Federalism and the Extreme Right in Italy, „Fédéralisme
Régionalisme” 2001–2002, Vol. 2, http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=250.
139
Pierwsze kroki w kierunku federalizmu fiskalnego byáy podjĊte wraz ze zmianą artykuáu
119 Konstytucji Republiki Wáoch (Ustawa z 2001, nr 3), poniewaĪ regionom, prowincjom, gmi-
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wienie proporcjonalnoĞci pomiĊdzy przychodami na okreĞlonym obszarze terytorium paĔstwa – gmin, prowincji, regionów – i podatkami efektywnie
wykorzystywanymi na tym obszarze”140. Oznacza to, Īe poszczególne jednostki
podziaáu terytorialnego Wáoch byáyby zmuszone do wiĊkszej odpowiedzialnoĞci i gospodarnoĞci za posiadane zasoby, jak równieĪ do mniejszej zaleĪnoĞci
od paĔstwa w tej kwestii. Jedynie regiony o niskich dochodach korzystaáyby
z funduszu wyrównawczego, o którym wspomina takĪe artykuá 119 zmodyfikowany ustawą nr 3 z 2001 roku. Ustawa nr 42/2009 zostaáa uzupeániona kolejnymi dekretami:
1. Dekret prawny nr 85 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przyznania gminom, prowincjom, miastom metropolitalnym i regionom dziedzictwa paĔstwowego.
2. Rzym – stolica – dekret prawny nr 156 z dnia 17 wrzeĞnia 2010 roku.
3. Dekret prawny nr 216 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie okreĞlenia
kosztów i potrzeb gmin, miast metropolitalnych i prowincji.
4. Dekret prawny nr 23 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie dyspozycji
w zakresie federalizmu fiskalnego gmin.
5. Dekret prawny nr 68 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie autonomii przychodów regionów o statucie zwyczajnym i prowincji oraz okreĞlenie kosztów i potrzeb w sektorze opieki zdrowotnej.
6. Dekret prawny nr 88 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie dyspozycji
w zakresie dodatkowych Ğrodków i zadaĔ specjalnych w celu usuniĊcia
róĪnic gospodarczych i spoáecznych pomiĊdzy poszczególnymi jednostkami
podziaáu terytorialnego Wáoch.
7. Dekret prawny nr 118 z dnia 23 czerwca 2011 roku w sprawie harmonizacji
ksiĊgowoĞci i budĪetów regionów, wáadz lokalnych i ich organizmów oraz
innych jednostek.
8. Dekret prawny nr 149 z dnia 6 wrzeĞnia 2011 roku w sprawie mechanizmów sankcji i premii dla regionów, prowincji i gmin.
Do zakoĔczenia procesu wdraĪania federalizmu fiskalnego we Wáoszech potrzebnych jest jeszcze przynajmniej 70 aktów prawnych.
nom i miastom metropolitalnym nadano autonomiĊ finansową z moĪliwoĞcią ustanawiania wáasnych podatków lokalnych. Por. „Legge Costituzionale” No. 3, 18.10.2001, „Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana” No. 248, 24.10.2001.
140

S. Natoli, Il federalismo fiscale, „Il Sole 24ore”, www.ilsole24ore.com/art/notizie/201010-21/federalismo-fiscale-113956.shtml?uuid=AYIkMRcC (22.10.2010).
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Federalizm fiskalny, który wszedá w Īycie w 2009 roku, wykazaá od razu
poziom gospodarnoĞci wáadz lokalnych i potwierdziá sáowa Ligi Póánocnej,
poniewaĪ Póánoc dowiodáa swoich umiejĊtnoĞci w zarządzaniu, natomiast Poáudnie zaczĊáo pogrąĪaü siĊ w dáugach, szczególnie w obszarze opieki medycznej. Niemniej jednak federalizm fiskalny byá pozytywnym krokiem Wáoch,
dobrze ocenianym takĪe przez spoáeczeĔstwo, niestety przerwanym przez nowy
rząd techników. Premier Mario Monti141, pod pretekstem oszczĊdnoĞci i uzdro141
Mario Monti zostaá powoáany na stanowisko premiera 16 listopada 2011 roku po upadku
rządu Silvia Berlusconiego, po serii kryzysów rządowych. Pierwszy kryzys nastąpiá 10 paĨdziernika, kiedy sprawozdanie finansowe paĔstwa za 2010 roku nie zostaáo przegáosowane przez
koalicjĊ rządzącą, poniewaĪ zabrakáo jej jednego gáosu (stosunek gáosów wyniósá: 290 za i 290
przeciw). Opozycja od razu przystąpiáa do ataku i krzyczaáa z áaw Izby Deputowanych, aby
Berlusconi ustąpiá ze stanowiska. Premier postanowiá jednak przed kolejnym gáosowaniem nad
sprawozdaniem finansowym sprawdziü poparcie, jakie posiada w Izbie Deputowanych, wiĊc
zarządziá gáosowanie nad votum zaufania. Berlusconi 14 paĨdziernika 2011 roku otrzymaá votum
zaufania w Izbie, otrzymując 316 gáosów za i 301 przeciw. Wymagane quorum wynosiáo 309
gáosów. To gáosowanie pokazaáo, Īe Berlusconi posiada pewien margines poparcia w Parlamencie, ale nie zabrakáo takĪe krytyki, jakoby doszáo do przekupstwa posáów za otrzymane gáosy
poparcia. 8 listopada 2011 roku powtórzono gáosowanie nad sprawozdaniem finansowym paĔstwa. Wynik nie byá zadowalający dla Berlusconiego, poniewaĪ otrzymaá tylko 308 gáosów poparcia na wymagane 316, a centro-lewica w ogóle opuĞciáa aulĊ. TuĪ przed samym gáosowaniem
kilku czáonków partii Berlusconiego, tzw. 11 zdrajców, miĊdzy innymi Santo Versace, brat zmaráego tragicznie Gianniego Versace, którzy albo wstrzymali siĊ od gáosowania, albo w ogóle nie
wziĊli w nim udziaáu. Dla Berlusconiego jedynym wyjĞciem w tym wypadku byáo potwierdzenie
zamiaru záoĪenia dymisji na rĊce Prezydenta Republiki Giorgia Napolitano, ale dopiero po gáosowaniu nad paktem stabilizacyjnym finansów paĔstwa, gdyĪ Wáochy znalazáy siĊ w trudnym
poáoĪeniu gospodarczym. Liga Póánocna natomiast zaproponowaáa niepodawanie rządu do dymisji, ale jego przemodelowanie z Angelinem Alfano jako premierem, a który przed objĊciem funkcji sekretarza PDL, byá ministrem sprawiedliwoĞci w rządzie Berlusconiego. Dla Ligi ten scenariusz byáby dogodniejszy ze wzglĊdu na to, Īe zapewniono by kontynuacjĊ prac nad wprowadzeniem ustroju federalnego we Wáoszech. 12 listopada 2011 roku odbyáo siĊ oczekiwane gáosowanie nad paktem stabilizacyjnym, który poparáo w Izbie Deputowanych 379 posáów, 26 zagáosowaáo przeciw, a dwóch wstrzymaáo siĊ od gáosu. W związku z tym Berlusconi podaá siĊ do dymisji. W tym wypadku Prezydent Giorgio Napolitano przyjąá od razu rezygnacjĊ Berlusconiego
i rozpocząá konsultacjĊ z partiami politycznymi nad sformowaniem nowego rządu technicznego
z Mariem Montim na czele. Ilvo Diamanti uwaĪa, Īe upadek Berlusconiego odbywaá siĊ w specyficznych warunkach, a wáaĞciwie pod naciskiem na demokracjĊ wáoską takich instytucji zagranicznych, jak Europejski Bank Centralny, Unia Europejska, MiĊdzynarodowy Fundusz Walutowy. NiewydolnoĞü wáoskiej demokracji oraz systemu politycznego w warunkach kryzysu gospodarczego i ekscesy Berlusconiego wydawaáy siĊ nie na miejscu i byáy Ĩle oceniane w kraju, gdzie
i tak nigdy nie miaá dobrej prasy oraz poza jego granicami. Z drugiej strony naleĪaáoby zadaü
pytanie, dlaczego Napolitano nie chciaá jednakĪe zatrzymaü Berlusconiego tak, jak czyniá to
wczeĞniej z Romanem Prodim lub przynajmniej tak, jak proponowaáa Liga zmieniü tylko jakoĞciowo skáad rządu. Diamanti cytując francuskiego intelektualistĊ Emmanuela Todda, odpowiedziaá niejako na to pytanie, twierdząc Īe „czasami, Īeby obroniü demokracjĊ, naleĪy chroniü ją
przed sobą samą”, czyli trzeba podjąü takie kroki, które pozwoliáyby na uzdrowienie paĔstwa,
pomimo tego, Īe są one niepopularne. Rząd Montiego zostaá zaprzysiĊĪony 16 listopada 2011
roku. Liga Póánocna nie poparáa rządu Mariego Montiego z kilku wzglĊdów, a mianowicie nie
zgadzali siĊ z postĊpowaniem Prezydenta Napolitano i okolicznoĞciami powoáania Montiego,

Joanna WoĨniak

100

wienia finansów publicznych, zmierza w kierunku centralizacji paĔstwowej.
Przykáadem moĪe byü naáoĪenie nowych podatków od nieruchomoĞci, z którego poáowa miaáa pójĞü na rzecz skarbu paĔstwa. Gminy bardzo oprotestowaáy
nowy projekt, poniewaĪ straciáy doĞü powaĪny dochód, potrzebny na utrzymanie poziomu usáug gmin. Ponadto Wáochy znajdują siĊ w fazie drugiej afery
„Tangentopoli”142, jak podkreĞlają sami politycy wáoscy, w związku z odkryciem nieprawidáowoĞci w takich regionach jak Lacjum, Lombardia czy Kalabria. Politycy lokalni oskarĪeni są o powiązania z mafią, defraudacjĊ pieniĊdzy
publicznych i ich przywáaszczenie do celów prywatnych.
Fakty te powodują, Īe kompetencje przyznane regionom i zapisane
w Konstytucji Republiki Wáoskiej, bĊdące atrybutem ich autonomii lokalnej
oraz finansowej, są pretekstem do ich ograniczania przez obecny rząd Maria
Montiego. W nowym projekcie dekretu prawnego, wchodzącego w skáad
wiĊkszego dekretu Salva-Italia z dnia 10 paĨdziernika 2012 roku regionom
zostaáyby odebrane kompetencje w zakresie energii, infrastruktury, turystyki
i komunikacji, które w konsekwencji powrócą do wyáącznych uprawnieĔ
paĔstwa wáoskiego. Roberto Maroni, Sekretarz Generalny Ligi Póánocnej powiedziaá, Īe ograniczanie kompetencji regionów jest objawem pozycji centralistycznej wáadz i tylko faszyzm miaá takie same podejĞcie do regionów
i gmin143. W związku z tym, Īe jest to ustawa konstytucyjna, musi ona byü
poddana odpowiedniemu procesowi legislacyjnemu, wyjątkowo dáugiemu, wiĊc

uwaĪając, Īe nie moĪna zmieniaü demokratycznie wybranej wiĊkszoĞci rządzącej, a poza tym
Monti nie planowaá kontynuacji reform federalnych zapoczątkowanych przez Berlusconiego
i samą LigĊ. W nowym skáadzie rządu nie ma ministra zajmującego siĊ reformą ustroju, a wrĊcz
przeciwnie – Fabrizio Barca zostaá ministrem spójnoĞci terytorialnej. Dla Ligi oznacza to cofanie
siĊ i zniweczenie kilkuletniej pracy. Ponadto, Mario Monti reprezentuje sobą banki i finanse oraz
UniĊ Europejską, co oznacza, Īe to wáaĞnie one są odpowiedzialne za kryzys gospodarczy oraz
walutowy. Monti byá takĪe komisarzem Komisji Europejskiej, która jest strukturą nieodpowiadającą na potrzeby maáych wspólnot terytorialnych i jĊzykowych. W związku z tym,
Liga Póánocna stanĊáa w opozycji wobec rządu Montiego, pozostając formalnie w koalicji z PDL,
która w przeciwieĔstwie do Ligi popiera Montiego. Liderzy Ligi, jak to dziaáo siĊ juĪ w przeszáoĞci, stworzyli ponownie partiĊ buntu i partiĊ antyrządową, „odkurzając” hasáa utworzenia Padanii
i koniecznoĞci rozpoczĊcia obrad Parlamentu Padanii. Lidze nie udaáo siĊ ponownie doprowadziü
do koĔca projektu reformy ustroju politycznego paĔstwa wáoskiego.
142

Tangentopoli, lub mani pulite (afera áapówkarska lub akcja „czyste rĊce”) to seria afer
korupcyjnych i tych dotyczących nielegalnego finansowania partii politycznych, w które zamieszani byli politycy oraz wyĪsi urzĊdnicy paĔstwowi; wykryto je w 1992 roku.
143
Zob. wiĊcej: F. Vinciarelli, Energia: Monti depotenzia le Regioni, „PMI.IT”, www.
pmi.it/economia/green-economy/news/58816/energia-monti-depotenzia-le-regioni.html
(10.10.2012).
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prawdopwodobnie moĪe nie zostaü uchwalona w związku ze zbliĪającymi siĊ
wyborami parlamentarnymi w 2013 roku, które pokaĪą, w jakim kierunku pójdą
Wáochy – centralizacji czy federalizmu fiskalnego. NaleĪy jednakĪe podkreĞliü,
Īe proces wdraĪania federalizmu fiskalnego jest zaawansowany nie tylko
ustawowo, ale takĪe mentalnie, mogą wiĊc pojawiü siĊ trudnoĞci w odwróceniu
jego biegu.

Streszczenie
Liga Póánocna na rzecz NiepodlegáoĞci Padania to jedna z partii wáoskich, która
pojawiáa siĊ w 1979 roku w Lombardii (jeden z najbogatszych regionów w póánocnych
Wáoszech). NajwaĪniejszym celem tej partii byáa zmiana systemu terytorialnego we
Wáoszech na federalny i w konsekwencji przekazanie wiĊkszej wáadzy regionom.
Jedynym sposobem na stworzenie systemu federalnego we Wáoszech byáa zmiana
konstytucji i odpowiednie projekty reform na przykáad devolution, co oznacza przeniesienie czĊĞci kompetencji paĔstwa na poziom administracji regionalnej. Wáoski
parlament przyjąá projekt decentralizacji, ale ostateczne zatwierdzenie zaleĪaáo od obywateli w referendum, które Liga przegraáa w 2006 roku. Inny projekt przedstawiony
przez LigĊ dotyczyá federalizmu fiskalnego, który umoĪliwiaáby wykorzystywanie
lokalnych Ğrodków finansowych oraz instrumentów podatkowych przez administracjĊ
regionalną czy gminną. Proces przekazywania kompetencji paĔstwa w zakresie finansów lokalnych jest w trakcie realizacji.
Sáowa kluczowe: federalizm, partie polityczne, Wáochy
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Joanna WoĨniak
FEDERALISM IN THE POLITICAL PROGRAM
OF THE NORTHERN LEAGUE
FOR THE INDEPENDENCE OF PADANIA

Summary
The Northern League for Independence of Padania is the one of the Italian’s parties, which occurred in 1979 in Lombardy (one of the richest region in Northern Italy).
The principal goal of that party was to change the territorial system in Italy for the federalism and in consequence to give more political power for the regions.
The only way for creation of the federal system in Italy was to change the Constitution and present projects of the reforms. One of it was the devolution which signifies
the transfer of competences from the state level to the regional administration. The
Italian Parliament accepted the project of devolution but the final approval depended on
citizens in the referendum which Lega lost in 2006. Another project presented by the
League introduces the fiscal federalism which concerns how expenditures and fiscal
instruments are allocated across different levels of the administration.
Key words: federalism, political parties, Italy
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PRZESàANKI STANOWISKA ROSJI I TURCJI
WOBEC ARABSKIEJ WIOSNY NA PRZYKàADZIE SYRII

WstĊp
Na początku Arabskiej Wiosny treĞci i kierunki rozwoju tego politycznego
zjawiska nie byáy do koĔca czytelne, dlatego ogólne podejĞcie europejskich
analityków oĞrodków decyzji politycznej do tych wydarzeĔ miaáy charakter
ostroĪnej obserwacji i wyczekiwania. Wyjątkiem od tej reguáy byáo stanowisko
Rosji. PaĔstwo to od samego początku podtrzymywaáo, Īe Arabska Wiosna to
konspiracja zachodnia stworzona w celu destabilizacji regionów Bliskiego
Wschodu i Póánocnej Afryki. W przypadku Syrii stanowisko rosyjskie przeobraziáo siĊ z dyplomatycznego sprzeciwu w aktywne wspieranie dyktatorskiego reĪimu syryjskiego.
Inicjatorami i gáówną siáą napĊdową Wiosny Arabskiej byáy máode pokolenia bĊdące dzieümi ery globalizacji i rewolucji technologicznej. Niestety
wĞród tych pokoleĔ brakowaáo skrystalizowanej wizji politycznej w formie
zorganizowanego ruchu, który byáby w stanie sterowaü porewolucyjnym procesem politycznym. Arabskie ruchy islamskie wykorzystaáy stan pustki politycznej stworzonej przez rewolucjĊ, by zrealizowaü swój cel w zdobywaniu wáadzy.
Taki rozwój wydarzeĔ przedstawiá WiosnĊ Arabską, jako renesans islamskich
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ruchów politycznych, tworząc przy tym miĊdzynarodową aurĊ sceptycyzmu,
w stosunku do przyszáoĞci politycznej Ğwiata arabskiego.
Dominacja scen politycznych przez siáy islamskie w krajach Wiosny Arabskiej dramatycznie zmieniáa ukáad siá w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej, tworząc przez to powaĪne zagroĪenie dla rosyjskiego bezpieczeĔstwa narodowego.
PoáoĪenie geopolityczne tego paĔstwa oraz jego struktura etniczna zadecydowaáy o tym, Īe jest on jednym z krajów euroazjatyckich najbardziej dotkniĊtych
konsekwencjami Arabskiej Wiosny Ludów. Natomiast dla Turcji zmiany te idą
w kierunku zgodnym z zaáoĪeniami jej neootomaĔskiej polityki zagranicznej,
które uksztaáciáy siĊ po upadku ZSRR. Dlatego teĪ stanowisko tureckie, w przeciwieĔstwie do rosyjskiego, od początku Arabskiej Wiosny wykazuje wobec
niej przychylnoĞü. Sytuacja ta automatycznie stworzyáa nowe pola rywalizacji
polityczno-gospodarczej miĊdzy Rosą a Turcją. Przejawy tej rywalizacji przywodzą na myĞl historyczne konflikty miĊdzy tymi krajami z czasów wojny
krymskiej lub sceny z okresu Zimnej Wojny1.
Przez nieustĊpliwe stanowisko w sprawie syryjskiej Rosja oprócz tego, Īe
próbuje niwelowaü czynniki zagraĪające stabilnoĞci jej áadu wewnĊtrznego,
jednoczeĞnie chce czerpaü korzyĞci gospodarcze. Przez wielu ekspertów stanowisko rosyjskie jest traktowane jako pewna forma miĊdzynarodowego szantaĪu.
Poprzez analizĊ stanowiska rosyjskiego wobec rewolucji w Syrii od marca do
grudnia 2011 roku przedstawione bĊdą takĪe inne aspekty nastawienia rosyjskiego wobec Arabskiej Wiosny, a tym bardziej kwestii syryjskiej, które takĪe
są godne uwagi.

1. Wspóáczesna Syria oraz ogólne cechy jej obecnego systemu politycznego
Wspóáczesna Syria jest wyjątkowym bytem z bardzo newralgicznym poáoĪeniem geopolitycznym na mapie Bliskiego Wschodu. Jest to kraj posiadający
okoáo 23 miliony ludzi o mozaicznym skáadzie etnicznym i religijnym.
Historia wspóáczesnego paĔstwa syryjskiego zaczyna siĊ od jego dekolonizacji w 1946 roku spod mandatu francuskiego. Okres po odzyskaniu niepodlegáoĞci charakteryzowaá siĊ duĪą niestabilnoĞcią systemu politycznego. Strate-

1

Rosyjska eskadra u wybrzeĪy Szkocji. Powiaáo zimną wojną, www.tvn24.pl/wiadomosc.
html (15.12.2011).
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gia budowania paĔstwa przyjĊta przez nacjonalistyczne elity w okresie postdekolonizacyjnym Ğcieraáa siĊ z zewnĊtrznymi zagroĪeniami i jednoczeĞnie
brakiem wewnĊtrznej stabilizacji2.
Obecny system polityczny Syrii stworzony przez Socjalistyczną PartiĊ Odrodzenia Arabskiego al-Bass funkcjonuje od 1963 roku. System ten, w celu
eliminacji zewnĊtrznych i wewnĊtrznych zagroĪeĔ, stosowaá metodĊ mariaĪu
armii z polityką. Ideologicznie system ten pozostaá w orbicie myĞli panarabizmu, czyli arabskiego nacjonalizmu oraz realizacji ideaáów pragmatycznego
socjalizmu, uksztaátowanego wedáug realiów Ğwiata arabskiego3. Na páaszczyĨnie polityki zagranicznej al-Bass skoncentrowaáa siĊ na utrwalaniu i zaciĞniĊciu
wspóápracy z ZSRR. Wspóápraca ta początkowo miaáa charakter wojskowy,
a w dalszych etapach takĪe gospodarczo-kulturowy4. Walczący z wewnĊtrzną
destabilizacją systemu politycznego musieli czekaü jeszcze przez kilka lat do
nastĊpnego puczu wojskowego wewnątrz al-Bass z 1970 roku, przeprowadzonego przez Hafiz al-Assad, który daá początek obecnemu reĪimowi w Syrii5.
Pod wzglĊdem politycznym i administracyjnym al-Asad dąĪyá do podporządkowania sobie kaĪdej instytucji w paĔstwie. NastĊpnie przeprowadzona przez
al-Asada czystka w wojsku miaáa na celu eliminowanie ewentualnych Ĩródeá
zagroĪenia dla jego wáadzy spoĞród oficerów na najwyĪszych stanowiskach
wojskowych. Na ich miejscu obsadziá swoich krewnych i ludzi pochodzenia
alawickiego, z którego on sam siĊ wywodziá6. SpoĞród najwaĪniejszych grup
klasowo-religijnych al-Asad powierzaá wáadzĊ i kapitaá takĪe najbardziej lojalnym wobec niego sunnitów i chrzeĞcijan7.
Przez nastĊpne trzy dekady XX wieku dyktatura wojskowa al-Asada staáa
siĊ najwaĪniejszym sojusznikiem i sprzymierzeĔcem wojskowym ZSRR w ob2

Ibidem.

3

Gussan Muhammed Rashad Hadad, Min Tarich Syria al-Muaaser (1946–1966), [Wspóáczesna historia Syrii w latach 1946–1966], Amman 2001, s. 74.
4

Początki wspóápracy miĊdzy Syrią i Rosją datuje siĊ na 1957 rok, kiedy to Syria po raz
pierwszy importowaáa broĔ z byáego Związku Sowieckiego. Od tego czasu do obecnej chwili oba
kraje zawaráy ponad 300 gospodarczo-militarno-kulturowych porozumieĔ. Warto takĪe dodaü, Īe
pierwsza baza rosyskej morskiej floty nad Morzem ĝródziemnym powstaáa w Syrii w 1963 roku,
Zob. Nabtha An Alalaqat Alrusja Alsurja [Przegląd stosunków rosyjsko-syryjskich] http://arabic.
rt.com/news_all_news/info/18591 (7.08.2009).
5

D. Madeyska, Historia Wspóáczesna ĝwiata Arabskiego, Warszawa 2008, s. 46.

6

Alawici stanowią okoáo 8 procent ludnoĞci w Syrii. Ibidem, s. 40.

7

A. El-Maaytah, Na Zachodzie Minus Jeden, W Syrii Bez Zmian, www.Stosunki.pl
(25.10.2011).
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rĊbie Morza ĝródziemnego na Bliskim Wschodzie. JuĪ od drugiej poáowy lat
siedemdziesiątych wewnątrz kraju reĪim al-Asada kierowaá siĊ ku militaryzacji
Īycia spoáecznego i budowy kultu bóstwa osoby prezydenta. Pod wzglĊdem
ideologicznym jego wáadza opieraáa siĊ na szerokim i skomplikowanym systemie, co moĪna opisaü, jako autorytarno-populistyczny. Z czasem system ten
przybraá charakter absolutnej dyktatury wojskowej. Faszyzujące paramilitarne
organizacje zdominowaáy niemal wszystkie sfery Īycia spoáecznego równolegle
do szerzącej siĊ korupcji w aparacie paĔstwowym. KaĪda opozycja, krytykująca
lub kwestionująca status quo w Syrii, byáa brutalnie i bezwzglĊdnie táumiona8.
Al-Asad byá oficerem siá lotniczych szkolonym w ZSRR i od początku –
zgodnie z dogmatem komunistów „wáadzy raz wziĊtej nie oddawaü za Īadną
cenĊ” – planowaá przekazaü wáadzĊ synom w spadku9. Po mistycznej Ğmierci
starszego syna al-Asada w 1994 roku jego máodszy syn Baszar zostaá poddany
systematycznemu szkoleniu mającemu na celu przejĊcie wáadzy po ojcu. Hafiz
al-Asad zmará w 2000 roku, jego syn Baszar w ciągu jednego dnia staá siĊ prezydentem, dowódcą armii i szefem partii10. W konstytucji syryjskiej widniaá paragraf mówiący, Īe minimalny wiek prezydenta to 40 lat. Paragraf ten anulowano
podczas obrad nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu powoáanego w tym celu,
co umoĪliwiáo trzydziestoczteroletniemu Baszarowi objĊcie wáadzy.
Máody al-Asad musiaá rządziü imperium odziedziczonym po ojcu w nieco
innym klimacie politycznym. Początkowe hasáa jego prezydentury, takie jak
reforma i modernizacja kraju, byáy niemoĪliwe do realizacji przy caákowitym
braku legitymizacji jego prezydentury oraz mocnej pozycji „starej gwardii”
piastującej kluczowe stanowiska w aparacie paĔstwowym.
W polityce zagranicznej máody al-Asad utrzymywaá równowagĊ reĪimu
poprzez dalszą intensyfikacjĊ militarnej wspóápracy z Federacją Rosyjską, sojuszem z Iranem i bliskimi związkami z Zachodem, zwáaszcza z Turcją bĊdącą
najbliĪszym partnerem Zachodu w regionie11. Na szczeblu polityki krajowej
8
Do stáumienia powstania Ruchu Braci MuzuámaĔskich w mieĞcie Hama w 1982 roku, reĪim syryjski nie wahaá siĊ stosowaü samolotów myĞliwskich oraz ciĊĪkiej artylerii przeciw wáasnym obywatelom. LiczbĊ ofiar Ğmiertelnych szacowano wówczas na 10–30 tysiĊcy osób. Zob.
D. Madeyska, op. cit., s. 47. Istnieją takĪe inne nieoficjalne Ĩródáa historyczne, które podają
liczbĊ 40 tysiĊcy ofiar w wyniku brutalnego stáumienia powstania w mieĞcie Hama.
9

Stan wojenny w Syrii i wspomnienie o Gdyni 1970, http://witas1972. Salon24.pl/
(17.12.2011).
10

A. El-Maaytah, op. cit.

11

Ibidem.
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máody al-Asad udowodniá, Īe jest gorszym lustrzanym odbiciem ojca12. Dalej
stosowaá wiĊc wypróbowane metody ojca, czyli táumienie opozycji i koncentracjĊ
kluczowych stanowisk wojskowych i sektorów gospodarki w rĊkach rodzinnych.
Kiedy rozpoczĊáa siĊ rewolucja w krajach arabskich, to maáo kto wierzyá,
Īe moĪe ona dotrzeü do Syrii. Sceptycyzm ten byá oparty na specyfice Syrii pod
wzglĊdem geopolitycznego poáoĪenia, struktury spoáeczeĔstwa i reĪimu syryjskiego, a takĪe sáaboĞci opozycji. Jednak nieĞmiaáe manifestacje na początku
marca 2011 roku przerodziáy siĊ w powstanie, które wstrząsnĊáo syryjską dyktaturą rządzącą poprzez metodĊ Īelaznej rĊki od ponad 40 lat.
Od samego początku demonstracji w Syrii w marcu 2011 roku reĪim syryjski stawiaá na militarne rozwiązania i bezwzglĊdną brutalnoĞü przeciw demonstrantom13. Oficjalne stanowisko reĪimu syryjskiego wobec demonstracji
gáosi, Īe są one zachodnią konspiracją w celu zburzenia pokoju w Syrii, a demonstranci uznawani są za terrorystów. Mimo miĊdzynarodowego oburzenia
reĪim al-Asada kontynuuje swoją brutalnoĞü przeciw rewolucji. Pomaga mu
w tym mocno popierająca Federacja Rosyjska14.

2. NeootomaĔskie aspiracje Turcji w erze Arabskiej Wiosny
Wraz z dojĞciem do wáadzy Partii SprawiedliwoĞci i Rozwoju (Adalet
ve Kalkınma Partisi – AKP) w 2002 roku moĪna zauwaĪyü nowy kurs polityki
zagranicznej Turcji w stosunku do Bliskiego Wschodu. WiĊkszoĞü elementów
tego trendu wywodzi siĊ z teorii Strategicznej GáĊbi Turcji15. Korzenie tej teorii
siĊgają początków lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku, kiedy po upadku ZSRR
nastąpiáo odrodzenie siĊ neootomaĔskiej ambicji tureckiej. Teoria ta skáada siĊ
z dwóch elementów: gáĊbi historycznej i gáĊbi geograficznej Turcji.
12

N. van Dam, Al. Siraa Ala al. Sulta fi Suria [Spór o wáadzĊ w Syrii], Kairo 1995, s. 28.

13

Raport Organizacji Avaaz, która zajmuje siĊ zagadnieniami takimi jak prawa czáowieka,
podaje liczbĊ 6237 zabitych w Syrii, wĞród których 400 to dzieci oraz 617 to osoby, które zginĊáy
podczas tortur. Raport ten podaje takĪe, Īe od wybuchu powstania w Syrii do poáowy grudnia
2011 roku, zostaáo aresztowanych 69 tysiĊcy osób. http://saaa25.com/ar/typography/the-news/
4108--qq-q-6200-q (23.12.2011).
14
„Rząd syryjski walczy przeciw terrorystom, którzy chcą obaliü legalny rząd i prezydenta
syryjskiego”. Dmitrij Miedwiediew odpowiedziaá na pytania dziennikarzy Euro News,
http://polish.ruvr.ru/55902307.html (9.09.2011).
15

J. Gáogowska, Koncepcja Strategicznej GáĊbi (Stratejik Derinlik) jako nowa doktryna polityki zagranicznej Turcji, www.stosunki.pl (7.02.2011).
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Z punktu widzenia geograficznego Turcja jest krajem bliskowschodnim,
a takĪe jednoczeĞnie kaukaskim, europejskim, azjatyckim oraz niewątpliwie
krajem czarnomorskim i Ğródziemnomorskim. Do lądowej strefy jej wpáywów
naleĪą Baákany, Kaukaz i Bliski Wschód, zaĞ do morskiej – Morze Czarne,
wschodnia czĊĞü Morza ĝródziemnego, Morze Kaspijskie oraz Zatoka Perska16.
Architekci tej teorii uwaĪają, Īe wymiar GáĊbi Historycznej Turcji wynika
z faktu, Īe jest ona spadkobiercą imperium otomaĔskiego oraz jej przynaleĪnoĞci do wielu regionów. TurcjĊ moĪna zdefiniowaü, jako kraj centralny, a nie
jedynie jako pomost áączący Wschód z Zachodem. ToĪsamoĞü Turcji nie moĪe
byü zredukowana do jednego obszaru geograficzno-kulturowego. Kraj ten zawsze znajdowaá siĊ w epicentrum wydarzeĔ historycznych, dlatego poáoĪenie
geopolityczne Turcji daje jej moĪliwoĞü dziaáania w wielu regionach jednoczeĞnie i pozwala na kontrolĊ strefy bliskiego sąsiedztwa17. Przedstawiciele tej teorii
uwaĪają, Īe turecka polityka zagraniczna powinna mieü wielowektorowy charakter, a jej cel ma polegaü na maksymalnym wykorzystaniu dziedzicznego
potencjaáu geograficznego i historycznego Turcji do realizacji jej ambicji jako
przyszáego supermocarstwa18. Na podstawie wizji GáĊbi Historycznej Turcja
sformuáowaáa nowy dáugofalowy cel polityki zagranicznej. Jest on realizowany
poprzez czĊsto organizowane tureckie konferencje islamskie i wspieranie
mniejszoĞci islamskich zamieszkujących kraje od Chile do Indonezji, od Afryki
do Azji ĝrodkowej, a takĪe w krajach Unii Europejskiej. Inicjatywy te mają na
celu uczyniü z Turcji globalnego aktora sceny politycznej19.
Jeszcze przed okresem Arabskiej Wiosny Turcja musiaáa zrewidowaü pojĊcie wáasnej toĪsamoĞci. Po kilkukrotnym odmówieniu wáączenia jej do Unii
Europejskiej, a takĪe ze wzglĊdów kulturowych Ankara w ostatecznoĞci wybraáa orbitowanie bardziej na Wschód niĪ Zachód. Na drodze powrotu do swojego
naturalnego Ğrodowiska Turcja przewartoĞciowaáa swój stosunek do paĔstwa
Izrael. Dzisiejszy stan relacji tego paĔstwa z Izraelem jest najlepszym znakiem
wskazującym na to, Īe Turcja zdecydowaáa siĊ jednak porzuciü stary kontynent
i powróciü do Bliskiego Wschodu20. Obecna sytuacja gospodarcza Unii Euro-

16

Ibidem.

17

Ibidem.

18

Ibidem.

19

Ibidem.

20

P. Luty, Bliskowschodnia Real (geo) politik, www.stosunki.pl (12.11.2010).
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pejskiej tym bardziej uĞwiadamia Turcji, Īe jej naturalne miejsce jest bardziej
na Wschodzie niĪ na Zachodzie oraz Īe ewentualne wejĞcie do UE moĪe byü
nieopáacalnym przedsiĊwziĊciem. Nawiązując do teorii gáĊbi geograficznych
i historycznych oraz obecnego rozkwitu gospodarczego, Turcja opracowaáa
wáasną wizjĊ przyszáego Bliskiego Wschodu. Turcja widzi go zintegrowanego
w pewną formĊ unii podobnej do Unii Europejskiej, gdzie islamska toĪsamoĞü
kulturowa byáaby podstawowym czynnikiem integrującym ten ukáad. Z drugiej
strony to dzisiejsza Turcja notuje bum ekonomiczny i przechodzi transformacjĊ
demokratyczną. PaĔstwo to jest dla islamistów z krajów arabskich wzorem udanego wchodzenia islamu w nowoczesnoĞü21. W Tunezji, Maroku i Egipcie
IslamiĞci odnieĞli wielki sukces i wyraĨnie spoglądają w stronĊ wspóápracy
z Turcją. Dlatego teĪ wewnątrz kaĪdej formy integracji regionalnej Turcja widzi
siebie w roli przewodniego mocarstwa gospodarczo-militarno-kulturowego.
PoáoĪenie Syrii i przyszáy ksztaát jej systemu politycznego są waĪnymi
elementami realizacji planów tureckiej gáĊbi strategicznej, gdyĪ geopolityczne
poáoĪnie Syrii stanowi lądowy most áączący kraje Arabskiej Wiosny z Turcją.
Dlatego teĪ Turcja uwaĪa, Īe musi byü aktywnie zaangaĪowana w procesy
zmian zachodzących w Syrii22. Plany tureckie budzą zastrzeĪenia innych miĊdzynarodowych i regionalnych aktorów politycznych w obrĊbie Morza ĝródziemnego. WczeĞniej opisane nurty polityki zagranicznej Turcji po upadku
ZSRR stanowią zagroĪenia bezpieczeĔstwa narodowego dla Rosji. Powoáując
siĊ na swoją gáĊbiĊ historyczną Turcja stale próbuje infiltrowaü regiony zamieszkaáe przez wiĊkszoĞü muzuámaĔską w byáych republikach ZSRR lub
obecnie wchodzących w skáad Federacji Rosyjskiej23. Od dáuĪszego czasu takĪe
Turcja dąĪyáa do tego, Īeby staü siĊ gáównym szlakiem transportu gazu i ropy
z Iranu, AzerbejdĪanu i Kazachstanu do Europy24. Sytuacja miĊdzy Turcją
a Rosją byáa od zawsze napiĊta, ale Arabska Wiosna zmieniáa wczeĞniejsze
obawy rosyjskie przed rosnącymi wpáywami tureckimi w powaĪne zagroĪenie.

21

J. Gáogowska, op. cit.

22

G. Samaan, Turcja oraz próby áączenia dwóch przeciwieĔstw / Turkia áa qudrat aldĪame
bayna naqedayn, www.daralhayat.com/internationalarticle/279658 (dostĊp 20.06.2011).
23

Raport fiĔskiego MON – islamizacja Rosji postĊpuje, http://www.europa21.pl
(4.02.2009).
24

G. Samaan, Mówią o Syrii, ale im chodzi o Turcji / Alayn Ala Surya áe alhadaf turkia,
www.daralhayat.com/ksaarticle/306595 (12.09.2011).
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Wybuch afery dyplomatycznej miĊdzy Turcją i Francją w grudniu 2011
roku pokazuje, Īe rywalizacja w obrĊbie Morza ĝródziemnego przybiera nowy
rozmach. Powoáywanie siĊ na stare dzieje historyczne przez strony konfliktu
oraz ich reinterpretacja przez pryzmat róĪnic kulturowo-cywilizacyjnych są
wyrazem nowej polaryzacji siá w obrĊbie basenu Morza ĝródziemnego. Kulturowe przebarwienie tej polaryzacji pokazuje, Īe region ten co prawda jest obszarem kontaktów, ale takĪe konfliktów miĊdzy dwoma wielkimi strefami cywilizacji Zachodu i islamu, jak twierdzi Samuel Huntington25.

3. Przesáanki stanowiska rosyjskiego w stosunku do Arabskiej Wiosny
Bernard Guetta twierdzi, Īe Arabska Wiosna przywodzi na myĞl JesieĔ
Ludów w Europie ĝrodkowo-Wschodniej w 1989 roku, podczas której obalono
niejedną dyktaturĊ bĊdącą wytworem okresu Zimnej Wojny26. W przypadku
krajów arabskich Ğwiat musiaá czekaü dwie dekady na zryw obalający tamtejsze
dyktatury. Jednak Arabska Wiosna dzieje siĊ w erze globalizacji i rewolucji
technologicznej, dlatego jej hasáa szybko odbiáy siĊ szerokim echem na kontynencie europejskim.
Znając obecną strukturĊ i mechanizmy dziaáania politycznego sytemu Rosji, stwierdziü moĪna, Īe ze wszystkich politycznych systemów europejskich to
obecny rosyjski system polityczny jest najbardziej dotkniĊty zmianami systemowymi wywoáanymi przez Arabską WiosnĊ. Moskwa oficjalnie twierdzi, Īe
Arabska Wiosna jest poĞrednim sposobem na realizacjĊ projektu Wielkiego
Bliskiego Wschodu. Projekt ten byá przedstawiono przez administracjĊ neokonserwatystów amerykaĔskich jeszcze w latach dziewiĊüdziesiątych jako przyszáa
wizja demokratyzacji Bliskiego Wschodu. Zdaniem Rosji celem tego projektu
jest zabezpieczenie interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, bardziej niĪ demokratyzacja systemów politycznych tego regionu27. To wyjątkowe – spoĞród krajów europejskich – stanowisko rosyjskie,
przybraáo po wybuchu powstania w Syrii, jeszcze bardziej nieustĊpliwy charakter. Przesáanek tego stanowiska naleĪy szukaü w ogólnych zagroĪeniach wytwo25
26

P. Luty, Geopolityka ĝródziemnomorza, http://stosunki.pl (3.11.2010).

PAP,
(2.02.2011).
27
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www.wprost.pl/ar/229866/Arabska-wiosna-ludow/

Por. G. Samaan, Mówią o Syrii…, op. cit.
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rzonych przez Arabską WiosnĊ, a w szczególnoĞci przez powstanie syryjskie
w stosunku do Federacji Rosyjskiej. ZagroĪenia te moĪna podzieliü na dwie
kategorie. Pierwsza kategoria to zagroĪenia wewnĊtrzne, a mianowicie destabilizacja etniczno-religijna Rosji oraz destabilizacja systemowa. Druga kategoria
to zagroĪenia na páaszczyĨnie miĊdzynarodowej, czyli zagroĪenie rosyjskich
strategicznych interesów gospodarczo-militarnych na Bliskim Wschodzie oraz
na Kaukazie i Baákanach.
3.1. Geopolityczne poáoĪenie Rosji jako euroazjatyckiego kraju spowodowaáo
jego wyjątkowoĞü na kontynencie europejskim pod wzglĊdem skáadu etnicznego i religijnego.
Od dáuĪszego czasu w Rosji, i to jeszcze przed Arabską Wiosną, islam i reislamizacja stanowiáy powaĪne zagroĪenie dla stabilnoĞci wewnĊtrznej tego kraju.
W erze Arabskiej Wiosny i dominacji scen politycznych przez siáy islamskie
zagroĪenia te staáy siĊ bardziej realne. Po upadku Związku Sowieckiego samoĞwiadomoĞü i poczucie wspólnoty wĞród 20 milionów rosyjskich muzuámanów
bardzo siĊ umocniáo. Wysiáki tych wspólnot w kierunku integracji i zachowania
swojej toĪsamoĞci są wspierane gáównie przez TurcjĊ, Iran i ArabiĊ Saudyjską28.
Pail Goble – ekspert do spraw islamu i muzuámanów w Rosji – ocenia, Īe
w 2020 roku 20 procent spoáeczeĔstwa bĊdzie wyznawaáo islam, a jeĞli nie
zmienią siĊ dotychczasowe trendy, to w ciągu trzech dekad muzuámanie bĊdą
stanowili wiĊkszoĞü w Federacji Rosyjskiej. Na podstawie badaĔ przeprowadzonych w 2006 roku badacz zakáada, Īe wiĊkszoĞü rekrutów w armii rosyjskiej
do 2015 roku bĊdzie muzuámanami29. Zmiany demograficzne i wysoki wskaĨnik wzrostu naturalnego w spoáecznoĞci muzuámaĔskiej sprawiają, Īe coraz
wiĊcej osób obawia siĊ rosnącego wpáywu islamu, a nawet przeksztaácenia Rosji w kraj muzuámaĔski30. W związku z wczeĞniejszym konfliktem w Afganistanie i Czeczenii status islamu i spojrzenie na muzuámanów ulegáo znacznym
zmianom. Przedstawiony przez media obraz rzeczywistoĞci miaá wielki udziaá
w rosnącej ksenofobii przeciw islamowi, sprawiając, Īe wiĊkszoĞü Rosjan áączy
28
W 1991 roku byáo okoáo 300 meczetów w Federacji Rosyjskiej i nie istniaáa Īadna szkoáa
muzuámaĔska. Obecnie liczba meczetów dochodzi do 8 tysiĊcy i prawie 60 szkóá muzuámaĔskich, do których uczĊszcza 50 tysiĊcy studentów. Por. Raport fiĔskiego MON…, op. cit.
29

Ibidem.

30

Ibidem.
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obecnie islam z terroryzmem31. Sytuacja ta grozi coraz wiĊkszymi napiĊciami
na tle etniczno-religijnym wewnątrz Rosji. Pozycja muzuámanów w rejonach
zamieszkiwanych w wiĊkszoĞci przez etnicznych Rosjan jest bardzo trudna.
Taki wáaĞnie klimat sprzyja radykalizacji poglądów obu stron. Same wáadze
rosyjskie przyznają siĊ do tego, Īe kwestia koegzystencji i harmonii róĪnych
narodów w obrĊbie Rosji, nie sprawdziáa siĊ do koĔca32.
3.2. Drugi wewnĊtrzny wymiar zagroĪeĔ dla Federacji Rosyjskiej wywoáany
przez Arabską WiosnĊ polega na samym charakterze i strukturze obecnego
systemu politycznego Rosji.
Dziedzictwo kultu politycznego w tym kraju determinowaáo takĪe specyfikĊ
obecnego systemu politycznego Rosji. Mechanizmy dziaáania tego systemu
wáadzy przedstawiają eklektyczny euroazjatycki charakter postkomunistycznych systemów politycznych. Od upadku ZSRR i przez ostatnie dwie minione
dekady system ten i jego metody sprawowania wáadzy stanowią wyraz nieudolnoĞci pozbycia siĊ komunistycznego dziedzictwa. Manipulowanie wáadzy oraz
jej przerzucanie miĊdzy Wáadimirem Putinem i Dmitrijem Miedwiediewem
pokazują, Īe ich metody sprawowania wáadzy nie róĪnią siĊ wiele od systemów,
które Arabska Wiosna obaliáa lub chce obaliü. PodejĞcie Putin–Miedwiediew do
krytyków i ĪądaĔ opozycji przedstawiają europejską kopiĊ poglądów obecnego
reĪimu al-Asada w Syrii. Putin podobnie jak al-Asada unikając konfrontacji
z wymogami demokracji, oskarĪa Zachód o konspiracjĊ oraz finansowe wspieranie opozycji w celu destabilizacji sytuacji jego kraju33.
Geopolityczne poáoĪenie Rosji i strukturalne realia systemu politycznego
tego kraju Ğwiadczą o tym, Īe spoĞród wszystkich systemów europejskich obecny rosyjski system polityczny jest najbardziej dotkniĊty falą zmian rewolucyjnych wywoáanych przez Arabską WiosnĊ. Jej uniwersalne wartoĞci staü siĊ
mogą wzorem godnym naĞladowania przez inne narody. Guetta pisząc o Arabskiej WioĞnie twierdzi, Īe przypomina ona nam, do jakiego stopnia wartoĞci

31

Ibidem.

32

Por. Dmitrij Miedwiediew odpowiedziaá na pytania…, op. cit.

33

Clinton Nadam Huquq Alszab Al Rusy [Clinton wspiera Prawa Narodu Rosyjskiego],
www.aljazeera.net/NR/exeres/F9ACDB57-B85E-4D54-B116-6B61FA19874F. htm?GoogleStatID=9 (8.12.2011).
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demokratyczne są uniwersalne34. Dlatego teĪ zryw narodu rosyjskiego na wzór
Arabskiej Wiosny w celu demokratyzacji systemu politycznego wydaje siĊ bardzo realny35.
3.3. Zmiany, jakie Arabska Wiosna przyniosáa w obrĊbie klasycznych stref
wpáywów rosyjskich stanowią wielkie zagroĪenie gospodarczo-militarne
dla interesów Rosji w obrĊbie basenu Morza ĝródziemnego.
Ewentualny sukces powstania syryjskiego w obaleniu reĪimu al-Asada grozi
utratą strategicznego sojusznika w obrĊbie Morza ĝródziemnego przez MoskwĊ. Syria od drugiej poáowy lat piĊüdziesiątych byáa dla Rosji waĪnym partnerem. Gáówne dostawy broni do Syrii pochodziáy z Rosji, a najwiĊksza morska
baza wojskowa leĪy w syryjskim mieĞcie Tartus nad Morzem ĝródziemnym.
Mimo Īe rosyjsko-syryjskie stosunki handlowe nie byáy zawsze opáacalne dla
Rosji, to jednak musiaáa ona ze wzglĊdów strategicznych zachowaü przymierze
z Syrią36.
NieustĊpliwe stanowisko rosyjskie w stosunku do sprawy syryjskiej przebiegaáo równolegle z rokowaniami Rosji z ĝwiatową Organizacją Handlu
(WTO) oraz dostawami gazu do Europy przez rurociągi South Stream i North
Stream. Z wybuchem powstania syryjskiego Rosja w pierwszej kolejnoĞci
skoncentrowaáa siĊ na tym, Īeby zabezpieczyü zagroĪone interesy gospodarczo-militarne w tym regionie.
W tym okresie moĪna notowaü duĪy stopieĔ retorycznie sformuáowanych
gróĨb oraz demonstracje siá poprzez manewry wojskowe rosyjskiej floty morskiej37. Rosja daáa kilkakrotnie do zrozumienia, Īe Syria stanowi czĊĞü tak zwa-

34

PAP, Arabska Wiosna Ludów, op. cit.

35

PAP, Parlament Europejski wzywa RosjĊ do powtórzenia wyborów, www.tvn24.
pl/wiadomosc.html (14.12.2011).
36
W 1992 roku, syryjski dáug u Rosji wynosiá ponad 13 miliardów dolarów, w 2005 roku
Federacja Rosyjska musiaáa umorzyü 73 procent tego dáugu. Por. Przegląd stosunków rosyjsko-syryjskich…, op. cit.
37

Rosjanie wielokrotnie ostrzegali Zachód, Īe zdecydowanie sprzeciwią siĊ wszelkiej interwencji w Syrii. Por. Rosyjska eskadra u wybrzeĪy Szkocji. Powiaáo zimną wojną, op. cit.
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nych czerwonych linii bezpieczeĔstwa rosyjskiego38. Wydaje siĊ, Īe za tym
nieustĊpliwym stanowiskiem Rosji kryáa siĊ pewna strategia.
Federacja Rosyjska widzi we wzroĞcie wpáywu Turcji na Bliskim Wschodzie wielkie strategiczne zagroĪenie dla jej interesów gospodarczych. Rosja
wie, Īe Turcja jest coraz silniejszym rywalem dla jej interesów w Ğrodkowej
Azji i na Baákanach39. Ewentualna utrata Syrii jako sprzymierzeĔca wojskowego w obrĊbie Morza ĝródziemnego na rzecz Turcji moĪe mieü katastrofalne
skutki dla istotnych i strategicznych interesów rosyjskich.
Europa ĝrodkowa od dáuĪszego czasu marzy o uniezaleĪnieniu siĊ od rosyjskiego monopolu energetycznego. Cztery lata temu zostaá wybudowany gazociąg, którym przez GruzjĊ moĪna dostarczaü azerski gaz do Turcji, a stąd do
Europy, omijając gazociągi w Rosji40. NastĊpny przeáom na drodze áamania
rosyjskiego monopolu nastąpiá, kiedy na początku 2011 roku UE podpisaáa
porozumienie z AzerbejdĪanem, potwierdzające bezpoĞredni dostĊp gazu
z basenu Morza Kaspijskiego do Europy, omijając gazociągi w Rosji. Próby
europejskie w celu zapewnienia sobie innych Ĩródeá gazu, niĪ rosyjskie byáy
alarmującym sygnaáem dla rosyjskich interesów gospodarczych. W okresie
wiosna–lato 2011 Rosja, dąĪąc do ograniczenia swobody dziaáania UE w sprawach energetycznych, próbowaáa sforsowaü propozycjĊ podpisania kalendarza
dostaw rosyjskiego gazu do UE, aĪ do 2050 roku41. Ten manewr nie byá udany,
ale z drugiej strony Rosja przez swoje naciski mogáa dyktowaü NATO swoją
wolĊ. Organizacja Traktatu Póánocnoatlantyckiego wycofaáa siĊ z poparcia
ewentualnej ingerencji wojskowej Turcji w Syrii. NastĊpnym owocem manewrów rosyjskich byáo to, Īe Rosja po dáugich oczekiwaniach dostaáa zgodĊ na to,
by na tureckich wodach Morza Czarnego uáoĪyü gazociąg South Stream, który
ma transportowaü rosyjski gaz do Europy Poáudniowej i ĝrodkowej42.
38
Rosyjski okrĊt o nazwie Admiraá Kuzniecow docelowo ma dotrzeü wraz z eskortą do rosyjskiej bazy morskiej w syryjskim Tartus. Wizyta ma byü wyrazem wsparcia Moskwy dla reĪimu w Syrii. Por. ibidem.
39

G. Samaan, Mówią o Syrii…, op. cit.
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A. Kublik, UE uzgadnia dostawy gazu z AzerbejdĪanu, omijając RosjĊ, http://wyborcza.
biz/biznes/1,101562,8945756,UE_uzgadnia_dostawy_gazu_z_Azerbejdzanu__omijajac.html
(14.01.2011).
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Dostawy gazu dla UE: Putin kontra Barroso, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/
490571,dostawy_gazu_dla_ue_putin_kontra_barroso.html (25.02.2011).
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pl (29.12.2011).
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W tym czasie Rosja mogáa dziĊki mediacji szwajcarskiej dojĞü do kompromisu z Gruzją odnoĞnie do konfliktów terytorialnych, dziĊki czemu Gruzja
nie protestowaáa przeciw czáonkowstwu Rosji w WTO. 15 grudnia 2011 roku
po osiemnastu latach staraĔ Rosja zostaáa przyjĊta do WTO i to na wáasnych
warunkach, co byáo wielkim zwyciĊstwem dla Rosji43. NastĊpnego dnia po
podpisaniu umowy miĊdzy Rosją a WTO Federacja Rosyjska zaskoczyáa miĊdzynarodowe opinie wystąpieniem do rady ONZ z inicjatywą rezolucji w sprawie naduĪycia przemocy w Syrii. Jeszcze dwa miesiące wczeĞniej Rosja sama
uĪyáa prawa veto przeciw takiej rezolucji.
Po tej nagáej zmianie stanowiska rosyjskiego w sprawie syryjskiej reĪim
w Damaszku podpisaá protokóá umoĪliwiający obserwatorom Ligi PaĔstw Arabskich przybycie do kraju. Syryjski minister spraw zagranicznych Walid
al-Muallim poinformowaá, Īe Damaszek zmieniá swoje negatywne stanowisko
w sprawie przyjĊcia arabskich obserwatorów za radą Rosji44.

ZakoĔczenie
ObecnoĞü ruchów islamskich przy wáadzy w kryzysowym porewolucyjnym etapie pogáĊbi istniejące podziaáy wewnątrz ich struktur oraz zmusi ich do
zrewidowania swoich poglądów. Znając polską scenĊ polityczną z pierwszej
dekady po 1989 roku, moĪna twierdziü, Īe najprawdopodobniej los arabskich
ruchów islamskich bĊdzie podobny do losu ruchu SolidarnoĞci w Polsce. Dlatego teĪ obecna gorączka spowodowana obawami przed renesansem islamu politycznego ma charakter fobii przed nieuzasadnionymi zagroĪeniami. Realia ery
globalizacji i potrzeby máodego wyborcy mówią, Īe w ciągu jednej dekady
ruchy te mogą rozpadaü siĊ na mniejsze, przypominające partie chadeckie
w krajach europejskich.
Rewolucja w Syrii osiągnĊáa nieodwracalny etap, w związku z czym reĪym nie bĊdzie w stanie jej stáumiü, a wrĊcz przeciwnie – dojdzie do eskalacji
tego konfliktu. Obecnie eksperci uwaĪają, Īe przyparty do muru al-Asad moĪe
w ostatnim akcie desperacji sprowokowaü wojnĊ domową. Taki plan miaáby na
43

A. Kublik, Rosja weszáa do WTO – zmienia siĊ ukáad siá w Ğwiatowym handlu,
http://wyborcza.biz/biznes/swiatowym.html (19.12.2011).
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celu rozpad Syrii na mniejsze paĔstewka, gdzie mniejszoĞü alawicka bĊdzie
miaáa wáasne paĔstewko. Al-Asadowi i jego gronu wydaje siĊ, Īe to bĊdzie najlepszy sposób, by unikaü kary za ich zbrodnie wobec narodu syryjskiego. Realia syryjskie mówią, Īe wojna domowa w takim wieloetnicznym kraju bĊdzie
trwaáa w nieskoĔczonoĞü. Dlatego teĪ scenariusz ten jest maáo prawdopodobny,
gdyĪ spoáecznoĞü miĊdzynarodowa nie dopuĞciáaby do powstania drugiej Somalii przy granicach paĔstwa Izrael.
Przy nieustĊpliwym stanowisku Federacji Rosyjskiej Turcja bĊdzie zmuszona tymczasem odstąpiü od swoich ambicji mocarstwowych i szukaü wspólnego kompromisowego rozwiązania, w kwestii wĊzáa syryjskiego. Rosja z kolei, przy narastającej presji miĊdzynarodowej opinii publicznej, zmuszona równieĪ bĊdzie do pójĞcia na kompromis. MoĪe ona w ostatecznoĞci zaakceptowaü
odejĞcie al-Asada w zamian za zachowanie jego systemu, wraz ze wszystkimi
obecnie istniejącymi, umowami i ukáadami miĊdzy Syrią i Rosją.

Streszczenie
Arabska Wiosna jest tematem róĪnych monografii naukowych. W artykule tym
autor analizuje ją jako zjawisko polityczne, które oddziaáuje na takie kraje, jak Rosja
i Turcja. W porównaniu z innymi krajami europejskimi stanowisko Rosji wobec Arabskiej Wiosny jest inne ze wzglĊdu na swą strukturĊ etniczno-religijną, poniewaĪ RosjĊ
zamieszkuje ponad 20 milionów muzuámanów. Porównując sytuacjĊ w Rosji i Turcji do
wydarzeĔ w Syrii, autor próbuje udzieliü odpowiedzi na nastĊpujące pytania: W jaki
sposób Arabska Wiosna oddziaáuje na pozycjĊ Turcji na arenie miĊdzynarodowej?
Dlaczego polityka zagraniczna Turcji (neo-otomaĔska) stanowi zagroĪenie dla rosyjskiego bezpieczeĔstwa narodowego? W jaki sposób wpáywy islamu politycznego mogą
oddziaáywaü na áad wewnĊtrzny Rosji? Jakie cele próbuje osiągnąü Turcja i Rosja
poprzez swoje stanowisko wobec Syrii? Czego Rosja oczekuje w zamian za rezygnacjĊ
ze swego stanowiska wobec Syrii? Jakie są dalsze perspektywy rozwoju sytuacji
w Syrii?
Sáowa kluczowe: stosunki miĊdzynarodowe, paĔstwa arabskie, Syria, konflikty polityczne
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THE GROUNDS OF THE RUSSIAN AND TURKISH POSITION
TOWARD ARAB SPRING BASED ON ATTITUDE
TO THE SYRIAN REVOLUTION

Summary
The Arab Spring has been a subject of many scientific researches. In this one we
are trying to analyze this political phenomenon, how it could influence other regions as
Turkey and Russian. It is known that Russian Federation is the only European country
where the ethnic composition contains more than 20 millions of Muslims. Compared
with the other European countries, the position of Russian Federation towards the Arab
Spring is unique and it raises many questions. By analyzing the Russian position in
contrast to the Turkish, towards the Syrian revolution, we are trying to answer the following questions: How can the Arab Spring affect the international position of Turkey
and wayTurkish neo-ottoman foreign policy is threatening Russian national security?
What are the threats brought on by increased influence of political Islam to the role of
future Russian internal governance? What is the motivation behind a tilted attitude of
Turkey and Russian puritanical position towards the Syrian revolution and what are the
goals that each trying to achieve? What Russia is in exchange for the resignation of its
strategic interests in Syrian? What are the prospects for the development of the situation
in Syria?
Key words: international relations, Arab states, Syria, political conflicts
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 – PRAWO I SPRAWIEDLIWOĝû
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Start w wyborach samorządowych w 2010 roku byá dla Prawa i SprawiedliwoĞci (PiS) na Pomorzu Zachodnim trzecim sprawdzianem tego typu. Pierwszy, w 2002 roku, zakoĔczyá siĊ bardzo sáabym wynikiem (ugrupowaniu w Zachodniopomorskiem udaáo siĊ wprowadziü do samorządu zaledwie 11 osób,
w tej liczbie znalazá siĊ: jeden radny sejmiku, trzech radnych miejskich, dwóch
radnych powiatowych i piĊciu radnych gminnych)1. Trudno byáo jednak spodziewaü siĊ lepszego efektu w przypadku partii, która dopiero powstawaáa i nie
zdąĪyáa zbudowaü swoich struktur. Do kolejnych wyborów w 2006 roku PiS
podchodziáo juĪ w zupeánie odmiennej sytuacji. Intensywna rozbudowa organizacji terenowych oraz fakt sprawowania wáadzy na poziomie centralnym spowodowaáy, Īe formacja braci KaczyĔskich znacząco poprawiáa swoją obecnoĞü
w samorządzie województwa zachodniopomorskiego. W tej skali kandydaci PiS
zdobyli wówczas: do rad gmin 58 mandatów, do rad powiatów – 65, a do sejmiku – siedem2. Dodaü naleĪy, Īe przedstawiciele PiS, którzy startowali pod
szyldem lokalnych komitetów wyborczych, zdobyli dodatkowo szeĞü mandatów
w radach miast. W przypadku kandydatów reprezentujących PiS w wyborach

Mgr Andrzej Hoehle, absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego, e-mail: ahoehle@interia.pl.
1

Opracowanie wáasne na podstawie www.pkw.gov.pl.

2

Ibidem.
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bezpoĞrednich sukces odnieĞli: Leszek Dorosz, który po pierwszej turze wyborów zostaá burmistrzem MiĊdzyzdrojów oraz Sáawomir Pajor, który zostaá prezydentem Stargardu SzczeciĔskiego3. NaleĪy podkreĞliü, Īe na powyĪsze rezultaty znaczący wpáyw miaá zapis ordynacji dopuszczającej áączenie w jeden blok
kilku komitetów wyborczych, co skutkowaáo wzmocnieniem najsilniejszego
partnera w grupie4. Przepis ten nie obowiązywaá jednak w wyborach w 2010
roku, osáabiając tym samym moĪliwy do uzyskania przez PiS wynik.
W kadencji 2006–2010 PiS na terenie województwa zachodniopomorskiego wspóárządziáo w róĪnych okresach w miastach Police, Stargard, Koszalin,
Koáobrzeg oraz w powiatach: myĞliborskim i sáawieĔskim5. Jak widaü zakres
uczestnictwa we wáadzy byá stosunkowo niewielki jak na formacjĊ o tak duĪym
znaczeniu w skali kraju. Wáadze regionalne partii wiązaáy wiĊc pewne nadzieje
z kolejnymi wyborami samorządowymi. W caáym województwie PiS wystawiáo
w 2010 roku 555 kandydatów do rad gmin, 400 – do rad powiatów, 58 – do
sejmiku, 14 – na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dziaáacze PiS startowali
takĪe z list komitetów wyborczych wyborców. Sytuacja taka miaáa miejsce
w Gryfinie (KWW GryfiĔska Inicjatywa Samorządowa), Gryficach
(KWW Gryfickie Porozumienie Samorządowe), MyĞliborzu (KWW Wojciecha
Wojtkiewicza), Biaáogardzie (Porozumienie Samorządowe Biaáogard) i Choszcznie (KWW Dobro Gminy)6.
W powyĪszych liczbach zawieraáy siĊ najwaĪniejsze kandydatury, takie
jak radnych sejmiku czy prezydenckie. Ich skáad nie byá wiĊkszą niespodzianką,
poza kandydaturą senatora Krzysztofa Zaremby. WczeĞniejsze sygnaáy páynące
od regionalnych wáadz PiS wskazywaáy na to, Īe w walce o fotel prezydenta
reprezentowaü ich bĊdzie radna Maágorzata Jacyna-Witt (bezpartyjna, przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku zachodniopomorskim). Staáo siĊ jednak
inaczej i w sierpniu 2010 roku obie strony ogáosiáy, Īe ich polityczne drogi siĊ

3

Ibidem; informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarządu OkrĊgowego PiS Leszkiem DobrzyĔskim.
4

M. Drzonek, Kilka uwag o ordynacji wyborczej, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzonek, Szczecin 2007, s. 20–21.
5

Informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarządu OkrĊgowego PiS Leszkiem DobrzyĔskim.
6

Opracowanie wáasne na podstawie www.pkw.gov.pl; informacja na podstawie rozmowy
z Prezesem Zarządu OkrĊgowego PiS Leszkiem DobrzyĔskim.
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rozeszáy7. Wkrótce po tym PiS ogáosiáo, Īe ich kandydatem na prezydenta miasta bĊdzie senator Krzysztof Zaremba, wnuk pierwszego powojennego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby8. Informacja ta byáa zaskakująca, poniewaĪ
senator przewodniczyá wczeĞniej Platformie Obywatelskiej (PO) w regionie
i niejednokrotnie toczyá polityczne boje z przedstawicielami PiS. W swoich
wypowiedziach uzasadniaá, Īe odejĞcie z PO spowodowane byáo blokowaniem
jego dziaáaĔ na rzecz regionu w obronie Stoczni SzczeciĔskiej9. PodkreĞlaá przy
tym, Īe nie przystĊpuje formalnie do PiS (choü senator zasiliá klub parlamentarny PiS), nie chcąc oszukiwaü wyborców, jak to uczyniá wczeĞniej Piotr Krzystek10. W Koszalinie nie byáo niespodzianki i kandydatem na prezydenta miasta
zostaá przedsiĊbiorca Paweá Michalak, byáy senator PiS11. Z kolei w Koáobrzegu
partiĊ tĊ reprezentowaá Bernard Mielcarek, najmáodszy (34 lata) pretendent do
fotela prezydenckiego w Koáobrzegu12. W ĝwinoujĞciu PiS wystawiáo Jacka
Jurkiewicza, absolwenta politologii i prawa administracyjnego, a prywatnie
biegacza maratoĔskiego13. W ostatnim „prezydenckim” mieĞcie w województwie – Stargardzie – PiS zdecydowaáo siĊ poprzeü kandydata Stowarzyszenia
Samorządowego Stargard XXI Sáawomira Pajora, który w poprzednich wyborach startowaá wáaĞnie z listy PiS14.
Uzupeánieniem powyĪszych kandydatur byáy listy do rad miast. W Szczecinie liderami byli: w okrĊgu nr 1 – Stefania Biernat (radna koĔczącej siĊ kadencji, emerytowana nauczycielka, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej), w okrĊgu nr 2 – Artur Szaáabawka (radny koĔczącej siĊ kadencji, Komendant Wojewódzki OHP), w okrĊgu nr 3 – Tomasz Hinc (radny koĔczącej
siĊ kadencji, manager), w okrĊgu nr 4 – Piotr Jania (radny w IV kadencji, dele7
Por. www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=62965, WiadomoĞci z 2.08.2010, Jacyna-Witt: Miarka siĊ przebraáa, mam tego dosyü, autor Miáosz Gocáowski (15.12.2010).
8
Por. www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=63748, WiadomoĞci z 4.09.2010, Zaremba kandydatem PiS na prezydenta Szczecina, autor Krzysztof Zajdel (15.12.2010).
9
Por. www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=49311, WiadomoĞci z 23.04.2009, Senator Krzysztof Zaremba odchodzi z PO, autor Lidia Krawczuk (15.12.2010).
10
Piotr Krzystek kandydowaá w 2006 roku na Prezydenta Miasta Szczecina jako bezpartyjny, a w miesiąc po wygranych wyborach zasiliá szeregi PO.
11

M. Sutryk, Prawo i SprawiedliwoĞü idzie po wáadzĊ, „Gáos KoszaliĔski”, 25.10.2010.

12

[IMA], Koáobrzeg: PiS przeciw nepotyzmowi za festiwalem, „Gáos KoszaliĔski”,
27.10.2010, s. 11; Kto jest na tych listach?, „Gáos KoszaliĔski”, 29.10.2010, s. 2.
13

BaT, Szósty kandydat w ĝwinoujĞciu, „Kurier SzczeciĔski” z 21.10.2010 r., s. 4.

14

[gra], Stargardzka gra zespoáowa, „Kurier SzczeciĔski”, 2.11.2010, s. 4.
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gat Związku Miast i Gmin Morskich), w okrĊgu nr 5 – Leszek Duklanowski
(radny koĔczącej siĊ kadencji, dyrektor Rejonowego UrzĊdu Poczty Polskiej
w Stargardzie SzczeciĔskim)15. W Koszalinie listy otwierali: w okrĊgu nr 1 –
Paweá Michalak (równoczeĞnie kandydat na prezydenta oraz przedsiĊbiorca,
byáy senator), w okrĊgu nr 2 – Mirosáaw Skórka (trener piákarski „Gwardii”
Koszalin), w okrĊgu nr 3 – Hubert Majewski (przedsiĊbiorca), w okrĊgu nr 4 –
Anna MĊtlewicz (nauczyciel, radna mijającej kadencji), w okrĊgu nr 5 – Artur
WiĞniewski (nauczyciel, radny koĔczącej siĊ kadencji)16. W Koáobrzegu liderami list byli: w okrĊgu nr 1 – Wáadysáaw Carewicz (przedsiĊbiorca, radny mijającej kadencji), w okrĊgu nr 2 – Krystyna Demidziuk (emerytowany pracownik administracji), w okrĊgu nr 3 – Antoni Piwowarczyk (radny mijającej kadencji, emerytowany nauczyciel), w okrĊgu nr 4 – Ewa Giza (lekarz, radna Rady Powiatu mijającej kadencji)17. W Stargardzie: w okrĊgu nr 1 – Monika Kieliszak (byáy pracownica stargardzkich mediów, radna mijającej kadencji),
w okrĊgu nr 2 – Wiesáaw Masáowski (kierownik produkcji w duĪym przedsiĊbiorstwie), w okrĊgu nr 3 – Zdzisáaw Wilk (radny mijającej kadencji)18.
Z kolei pierwszymi kandydatami PiS do sejmiku wojewódzkiego byli:
w okrĊgu nr 1 – Leszek DobrzyĔski (prezes Zarządu OkrĊgowego PiS, byáy
poseá), w okrĊgu nr 2 – Waldemar Jaworowski (kapitan Īeglugi wielkiej, radny
gminy Rewal), w okrĊgu nr 3 – Andrzej Subocz (lekarz, radny sejmiku mijającej kadencji), w okrĊgu nr 4 – Piotr Gáod (ekonomista, manager), w okrĊgu nr 5
– Michaá Jach (szef stargardzkich struktur PiS, byáy poseá)19.
Pewną ciekawostką byá start z list PiS Romana Osmana, policjanta koszaliĔskiej drogówki, który staraá siĊ o stanowisko wójta w BĊdzinie20. DoĞü zaskakującym dziaáaniem, staáo siĊ takĪe poparcie przez dotychczasowego burmistrza Biaáogardu Zbigniewa Raczewskiego dziaáacza PiS – Krzysztofa BagiĔskiego – starającego siĊ o fotel burmistrza tego wáaĞnie miasta21.

15

Ulotki kandydatów PiS do Rady Miasta Szczecina ze zbiorów autora.

16

Ulotki kandydatów PiS do Rady Miasta Koszalina ze zbiorów autora.

17

Ulotki kandydatów PiS do Rady Miasta Koáobrzegu ze zbiorów autora.

18

Ulotki kandydatów PiS do Rady Miasta Stargardu ze zbiorów autora.

19

Ulotki kandydatów PiS do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ze zbiorów

autora.
20

M. Sutryk, Kogo znajdziemy na listach wyborczych?, „Gáos KoszaliĔski”, 8.11.2010.

21

Kto jest na tych listach?, „Gáos KoszaliĔski”, 29.10.2010, s. 2.
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Prawo i SprawiedliwoĞü staraáo siĊ prezentowaü jak najszerzej elementy
swojego programu wyborczego poprzez materiaáy reklamowe, konferencje prasowe czy strony internetowe. NajwaĪniejszymi dokumentami byáy jednak broszury Program Samorządowy 2010–2014 i Program Samorządowy 2010–2014
Województwo Zachodniopomorskie. Pierwszy byá ogólną prezentacją proponowanych przez PiS kierunków rozwoju paĔstwa na poziomie lokalnym, drugi zaĞ
– jego rozwiniĊciem zawierającym konkretne rozwiązania dla Pomorza Zachodniego. W wersji ogólnokrajowej zostaá podzielony na rozdziaáy: Nasze
Zobowiązanie, Nowa JakoĞü Samorządu i SamorządnoĞci, Samorząd dla
Wszystkich Ludzi i Zaáącznik. W pierwszym rozdziale przywoáano takie hasáa,
jak tradycja republikaĔska, Polska Solidarna czy zrównowaĪony rozwój, odciĊto siĊ zaĞ od polityki neoliberalnej. W kolejnych zwracano uwagĊ na potrzebĊ
zwiĊkszenia uczestnictwa obywateli w Īyciu spoáecznym, wykorzystanie specyfiki danej gminy, przemyĞlane programowanie strategii i Ğcisáą wspóápracĊ pomiĊdzy sąsiadującymi gminami. W zakresie finansowania PiS wzywaáo do
przekazania niektórych Ğrodków z funduszy celowych województwa na rzecz
gmin oraz szersze wykorzystanie obligacji gminnych. Istotnym postulatem byáo
teĪ ograniczenie liczby kadencji do dwóch osób wybranych bezpoĞrednio.
W programie znalazáo siĊ takĪe przypomnienie wagi ksztaátowania postaw patriotycznych i dbaáoĞci o kulturĊ. W rozdziale Samorząd dla Wszystkich Ludzi
przypomniano o podstawowych obowiązkach samorządu, do których zaliczono
bezpieczeĔstwo publiczne, sprawną obsáugĊ administracyjną, komunikacjĊ,
zapewnienie dostĊpu do oĞwiaty i sáuĪby zdrowia. Zaáącznik miaá z kolei charakter miniporadnika jak budowaü strategie i programy samorządowe w zgodnoĞci z koncepcją zrównowaĪonego rozwoju. Zawieraá on propozycjĊ metodologii opracowania strategii, w której poza tak oczywistymi elementami jak analiza sytuacji czy Ĩródáa finansowania szczególną uwagĊ zwrócono na wybór
priorytetów22.
Program Samorządowy 2010–2014 Województwo Zachodniopomorskie
opatrzony wstĊpem Jarosáawa KaczyĔskiego dotyczyá juĪ niemal wyáącznie
tego regionu. Podzielono go na rozdziaáy: Europejskie i krajowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Opis sytuacji spoáeczno-gospodarczej regionu oraz
jego konkurencyjnej pozycji, Atuty i problemy województwa, Wizja rozwoju

22

Program Samorządowy 2010–2014, Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoĞü, Warszawa 2010.
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województwa do 2020 roku i Priorytety. Ten ostatni, najobszerniejszy, zawieraá
w sobie odniesienia do gospodarki, ekologii, bezpieczeĔstwa, edukacji, polityki
regionalnej i funduszy europejskich. W pierwszym rozdziale podkreĞlono szanse, jakie daje Polsce uczestnictwo w Unii Europejskiej. W drugim z kolei dokonano statystycznego opisu województwa zachodniopomorskiego uzupeánionego
o krótką ocenĊ jego stanu. Dalsza czĊĞü opracowania to analiza mocnych i sáabych stron województwa, dokonana w podziale na poszczególne obszary tematyczne. W Wizji rozwoju zawarto projektowane kierunki rozwoju Pomorza Zachodniego w perspektywie najbliĪszego dziesiĊciolecia. Gáówne tezy programowe znalazáy siĊ jednak w rozdziale Priorytety. W pierwszej kolejnoĞci zwrócono w nim uwagĊ na Ğcisáe powiązanie modernizacji infrastruktury drogowej
ze stanem gospodarki w regionie. W zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich
wskazano na potrzebĊ promowania gospodarstw rodzinnych, szczególnie
w warunkach zachodniopomorskich (Ğrednia powierzchnia gospodarstwa rolnego to 8 hektarów). Wsparciem tego procesu miaáo by byü przekazywanie przez
gminy i starostwa w dzierĪawĊ okoáo 20–50 hektarów ziemi rolnikom do
30. roku Īycia. Dodatkowo widziano urząd marszaáka województwa jako silny
oĞrodek promocji rodzimej ĪywnoĞci za granicą. Poza tym podkreĞlano znaczenie Zakáadu OĞrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach dla transferu
wiedzy naukowej do rolników. Jako istotne zadania w sferze gospodarki wodno-Ğciekowej wymieniono miĊdzy innymi zabezpieczenie Ğrodków na budowĊ
zbiornika retencyjnego w Osówku i dokoĔczenie realizacji projektu Związku
Miast i Gmin Dorzecza ParsĊty. Czynne dziaáania ochrona przyrody w regionie
– zdaniem PiS – to powoáanie parków krajobrazowych: koáobrzeskiego, waáeckiego i bobolicko-polanowskiego, zakoĔczenie planów ochrony rezerwatów,
realizacja zadaĔ konserwatorskich w rezerwatach Bielinek, ĝwidwie, Wzgórze
Widokowe i Puszczy Bukowej.
Poprawa polityki bezpieczeĔstwa z kolei moĪe dokonaü siĊ poprzez
wspóápracĊ policji z lokalnymi wspólnotami mieszkaniowymi, radami osiedli
czy parafiami. W edukacji waĪnym elementem byáo poáoĪenie nacisku na zajĊcia pozalekcyjne, tworzenie klas integracyjnych i sportowych. Poza tym priorytetem powinno byü organizowanie nowych oddziaáów przedszkolnych. W tak
istotnym elemencie jak fundusze europejskie PiS zwracaáo uwagĊ na potrzebĊ
determinacji samorządu wojewódzkiego w pozyskaniu Ğrodków z krajowej
rezerwy wykonania. Za niemniej waĪne uznano rozpoczĊcie prac nad programem wykorzystania przez województwo zachodniopomorskie finansowania
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w perspektywie budĪetowej 2014–2021. PodkreĞlono jednak, Īe w przypadku
inwestycji strategicznych nadal niezbĊdny jest w nich udziaá budĪetu paĔstwa23.
Te uporządkowane propozycje programowe PiS byáy uzupeánione przez
elementy indywidualnych programów poszczególnych kandydatów. W przypadku senatora Krzysztofa Zaremby najczĊĞciej powtarzanym motywem jego
kampanii byáo zobowiązanie do staraĔ o reaktywacjĊ upadáej stoczni. Wprawdzie zaznaczano, Īe kompetencje prezydenta miasta są w tym zakresie minimalne, ale Zaremba zwracaá uwagĊ na potrzebĊ politycznego wsparcia tej inicjatywy. Wspomagali go w tym byli prezesi Porty Holding Krzysztof Piotrowski
i Andrzej StrzeboĔski24. Mocnej krytyce kandydat PiS poddawaá stan szczeciĔskiej edukacji. PodkreĞlaá, Īe wciąĪ likwiduje siĊ szkoáy, a Ğrodowisko nauczycielskie jest skáócane. Ze swojej strony zadeklarowaá, Īe uruchomi program
nagród finansowych dla szkóá, które poprawiają efekty ksztaácenia oraz warunki
nauczania. Poza tym placówki, które wypracują wáasne Ğrodki, bĊdą mogáy je
samodzielnie zagospodarowaü25. SzczeciĔską edukacjĊ dodatkowo miaáy wesprzeü pieniądze przesuniĊte z promocyjnego projektu Floating Garden, przeznaczone na zakup dodatkowych podrĊczników dla uczniów oraz budowa dwóch
nowych przedszkoli26. W kwestiach komunikacyjnych senator podkreĞlaá potrzebĊ skupienia wszystkich Ğrodków na inwestycjach drogowych, nawet kosztem zaniechania innych projektów, takich jak budowa stadionu czy hali widowiskowej27. Zaremba odniósá siĊ takĪe do Strefy Páatnego Parkowania, postulując jej likwidacjĊ w obecnej formie i konsultacjĊ spoáeczną w tej sprawie28.
Transport zbiorowy zaĞ miaá siĊ poprawiü wskutek wybudowania nowych linii
tramwajowych i utworzenia kolejnych postojów dla taksówek. Udogodnieniem
dla pasaĪerów komunikacji miejskiej byá z kolei pomysá przywrócenia biletu
dziesiĊciominutowego29.

23

Program Samorządowy 2010–2014. Województwo Zachodniopomorskie, Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoĞü, Warszawa 2010.
24

[masz], Zaremba ciągnie stoczniĊ, „Kurier SzczeciĔski”, 16.11.2010, s. 4; MPR, Zaremba
z Piotrowskim chcą wskrzesiü stoczniĊ, „Gazeta Wyborcza”, 16.11.2010, s. 5.
25

[jps], Wybory 2010, „Kurier SzczeciĔski”, 26.10.2010, s. 4.

26

JAZ, Zaremba: Nie zamknĊ Īadnej szkoáy, „Gazeta Wyborcza”, 13–14.11.2010, s. 4; ulotka Krzysztofa Zaremby ze zbiorów autora.
27

[mij], PogoĔ, stadion, hala, máodzieĪ i rekreacja, „Kurier SzczeciĔski”, 20.10.2010, s. 27.
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J. Kowalewska, Czym oni nas kusili, „Gazeta Wyborcza”, 19.11.2010, s. 1.

29

[as], Obietnice na topie, „Kurier SzczeciĔski”, 29.10.2010, s. 4.

Andrzej Hoehle

126

Gáówną aktywnoĞü prezydent Szczecina powinna pocháaniaü – zdaniem
Zaremby – rola komiwojaĪera jeĪdĪącego po Europie w poszukiwaniu inwestorów30. Pomysáem na obniĪenie dla mieszkaĔcom miasta kosztów pozyskania
energii elektrycznej i paliwa samochodowego byáo powoáanie SzczeciĔskiej
Grupy Zakupowej. Opieraü siĊ miaáa ona na duĪych miejskich odbiorcach wymienionych mediów, którzy mogliby negocjowaü niĪsze ich ceny od dostawców, dystrybuując je dalej po obniĪonej cenie szczecinianom31. Inwestycją
w nowoczesną technologiĊ miaáo byü zaĞ zbudowanie sieci darmowego Internetu dostĊpnego dla mieszkaĔców miasta. Kandydat PiS zaproponowaá takĪe dokonanie zmian w architekturze miejskiej poprzez zadaszenie czĊĞci ulic wokóá
placu Zamenhofa, wzorem pasaĪu Wiktora Emanuela w Mediolanie32.
Kandydat PiS na prezydenta Koszalina takĪe prezentowaá elementy swojego programu. Jako priorytetową potrzebĊ uznaá inwestycje komunikacyjne,
które udroĪnią ruch samochodowy w mieĞcie. Kolejnym tematem byáo zapewnienie miejsc w przedszkolach i Īáobkach, a takĪe dogodne dla rodziców godziny ich funkcjonowania. Ofertą skierowaną z kolei do seniorów byá postulat
zorganizowania w kaĪdej dzielnicy Ğwietlicy z dostĊpem do Internetu dla osób
starszych. Interesującą propozycją byáo utworzenie Forum Wspóápracy Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. Jego celem miaáo byü skoordynowanie dziaáaĔ
sąsiadujących ze sobą jednostek administracyjnych w zakresie gospodarki wodnej, komunikacji i edukacji. Kandydat PiS zadeklarowaá takĪe Ğcisáą wspóápracĊ
z uczelniami w celu elastycznego dopasowania ich oferty do potrzeb rynku
pracy. Wskazano równieĪ na potrzebĊ zagospodarowania podnóĪa Góry Cheámskiej poprzez budowĊ parkingu, drogi dojazdowej i chodników33.
TakĪe w mniejszych oĞrodkach kandydaci na prezydentów z ramienia PiS
przedstawiali swoje elementy programu. W ĝwinoujĞciu Jacek Jurkiewicz zadeklarowaá mieszkaĔcom budowĊ nowej páywalni, inwestycji w molo oraz halĊ
sportową34. Z kolei Bernard Mielcarek w Koáobrzegu zwróciá uwagĊ na potrze-

30

[as], Prezydent jako komiwojaĪer, „Kurier SzczeciĔski”, 9.11.2010, s. 4.

31

JAZ, Zaremba: Nie zamknĊ Īadnej szkoáy „Gazeta Wyborcza”, 13–14.11.2010, s. 4.

32

Ulotka Krzysztofa Zaremby ze zbiorów autora.

33

Ulotka Pawáa Michalaka ze zbiorów autora; [miá], Góra Cheámska dla ludzi, „Kurier
SzczeciĔski”, 10.11.2010, s. 10.
34

BaT, Szósty kandydat w ĝwinoujĞciu, „Kurier SzczeciĔski”, 21.10.2010, s. 4.
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bĊ utworzenia inkubatora przedsiĊbiorczoĞci, wydáuĪenie czasu pracy straĪników miejskich i udostĊpnienie mieszkaĔcom bezpáatnego Internetu35.
OczywiĞcie nieco inny charakter miaáy propozycje kandydatów do sejmiku
zachodniopomorskiego. Leszek DobrzyĔski, lider listy PiS w okrĊgu nr 1, jako
gáówne zadania stojące przed regionem wskazywaá zwiĊkszenie poziomu wykorzystania funduszy unijnych, doprowadzenie do uruchomienia rządowego programu dla rozwoju Pomorza Zachodniego, ustabilizowanie sytuacji Zakáadów
Chemicznych Police i odbudowĊ Stoczni SzczeciĔskiej36. Startujący w tym
samym okrĊgu Robert Stankiewicz proponowaá modernizacjĊ i uruchomienie
ekspresowego poáączenia ze Szczecina do Berlina, budowĊ przeprawy mostowej Police-ĝwiĊta, udroĪnienie arterii wodnej Odry na odcinku Berlin–Gryfino
–Szczecin, a przede wszystkim koncentracjĊ inwestycji wojewódzkich w obszarze infrastruktury, Ğrodowiska naturalnego, kultury i turystyki37. Z kolei w okrĊgu nr 5 Paweá Mucha deklarowaá wspieranie gospodarczego rozwoju powiatów
wchodzących w skáad okrĊgu wyborczego, miĊdzy innymi poprzez wspóádecydowanie o podziale Ğrodków unijnych38. Reprezentant PiS w okrĊgu nr 2 Waldemar Jaworowski ukierunkowaá swój program na problemy wybrzeĪa. Jako
filar gospodarki tego rejonu wskazaá turystykĊ, którą naleĪy wspieraü, miĊdzy
innymi poprzez przekazanie plaĪ w rĊce lokalnych samorządów. Zwróciá teĪ
uwagĊ na potrzebĊ usprawnienia dziaáania biur Doradztwa Rolniczego39. Deklaracje o podobnym charakterze przedstawiá Piotr Gáod w okrĊgu nr 4, zachĊcając
do uznania turystyki za jedną z gáównych gaáĊzi gospodarki regionu, opierającej
siĊ na rozbudowie infrastruktury morskiej, lotniczej i drogowej40.
W przypadku wyborów do rad miast czĊsto powtarzaáy siĊ takie postulaty,
jak: modernizacja infrastruktury drogowej, nowa organizacja Strefy Páatnego
Parkowania, rewitalizacja budynków komunalnych, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, budowa przedszkoli, poprawa bezpieczeĔstwa na
ulicach (w Szczecinie); naprawa nawierzchni dróg miejskich, budowa systemu
ĞcieĪek rowerowych, remont amfiteatru, podáączenia do sieci kanalizacyjnej

35

[miá], Wybory 2010, „Kurier SzczeciĔski”, 28.10.2010, s. 9.

36

Ulotka Leszka DobrzyĔskiego ze zbiorów autora.

37

Ulotka Roberta Stankiewicza ze zbiorów autora.

38

Ulotka Pawáa Muchy ze zbiorów autora.

39

Ulotka Waldemara Jaworowskiego ze zbiorów autora.

40

Ulotka Piotr Gáoda ze zbiorów autora.
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(w Stargardzie); oĪywienie placów zabaw, edukacji poprzez sport (w Koszalinie)41.
Wszyscy kandydaci starali siĊ braü udziaá w debatach przygotowywanych
przez media lub organizacje spoáeczne. NajwiĊcej okazji do takiego zaprezentowania swojego programu mieli oczywiĞcie politycy mieszkający w duĪych
oĞrodkach miejskich. WystĊpowali przedstawiciele róĪnorodnych organizatorów takich spotkaĔ, od stowarzyszeĔ przedsiĊbiorców, po máodzieĪ licealną
i seniorów42.
W kampanii wyborczej do samorządu duĪe partie polityczne starają siĊ
zwróciü na siebie uwagĊ takĪe poprzez organizacjĊ lokalnych konwencji, czĊsto
wzbogaconych o przyjazd liderów ugrupowania. Model ten zastosowaáo takĪe
zachodniopomorskie PiS. 23 paĨdziernika 2010 roku, Szczecin odwiedziá prezes partii Jarosáaw KaczyĔski, który wziąá udziaá w spotkaniu z mieszkaĔcami
miasta w Filharmonii SzczeciĔskiej. Do okoáo 1000 sáuchaczy w pierwszej kolejnoĞci zwróciá siĊ poseá Joachim BrudziĔski, przedstawiając kandydatów PiS
z pierwszych miejsc list do sejmiku i Rady Miasta Szczecina. Po tych indywidualnych prezentacjach gáos zabraá Jarosáaw KaczyĔski. W swoim wystąpieniu
zwróciá uwagĊ przede wszystkim na potrzebĊ odbudowy szeroko rozumianej
gospodarki morskiej (pochwaliá tu aktywnoĞü Krzysztofa Zaremby) i wykorzystanie turystycznych zalet regionu, które powinny przyciągaü goĞci z Niemiec
i innych krajów. Nie moĪna jednak przy tym popadaü w skrajnoĞü, tworząc
projekt Szczecina jako „zielonych páuc dla Berlina”. Prezes PiS odniósá siĊ teĪ
do kwestii budowy gazociągu Nord Stream, podkreĞlając, Īe gdyby wybory
w 2007 roku zakoĔczyáy siĊ inaczej, „problemu rury by tu nie byáo”. Jako zaletĊ
regionu wymieniá szkolnictwo wyĪsze, dające wyksztaácenie máodym mieszkaĔcom Pomorza Zachodniego. Jak skrzĊtnie odnotowali dziennikarze, w konwencji wziąá udziaá takĪe byáy senator i prezydent miasta Marian Jurczyk43.
Podobne spotkania zorganizowano w koszaliĔskiej czĊĞci województwa
(tutaj jednak prezes PiS wbrew zapowiedziom nie dojechaá). Niemniej jednak
w Hotelu Trawa odbyáa siĊ peána prezentacja liderów poszczególnych list PiS
41

Ulotki kandydatów do rad miast ze zbiorów autora.

42

M. Szczepkowska, Debata prezydencka w PIG, „Kurier SzczeciĔski”, 16.11.2010, s. 12;
M. Sutryk, Przepytali kandydatów, „Gáos KoszaliĔski”, 5.11.2010, s. 2; M. Sutryk, Kandydaci
przy tablicy – egzaminowali seniorzy, „Gáos KoszaliĔski”, 12.11.2010, s. 3.
43

M. Szczepkowska, KaczyĔski o rurze, „Kurier SzczeciĔski”, 25.10.2010; M. Parkitny,
PiS ma dla nas receptĊ, „Gáos SzczeciĔski”, 25.10.2010.
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do samorządu. CzĊsto pojawiającym siĊ motywem byáa tu idea utworzenia województwa Ğrodkowopomorskiego. Obserwatorom nie umknĊáa teĪ obecnoĞü na
sali byáego posáa Samoobrony Jana àącznego44. Drugie takie spotkanie przygotowano w Koáobrzegu, gdzie w Hotelu Diva Spa równieĪ przedstawiono kandydatów PiS, podkreĞlając liczną wĞród nich reprezentacjĊ paĔ. Prowadzący konwencjĊ poseá Czesáaw Hoc wytykaá Platformie Obywatelskiej upolitycznienie
urzĊdów. Z kolei jako element programu swojej partii w Koáobrzegu wymieniá
doĞü zaskakujący pomysá przywrócenia Festiwalu Piosenki ĩoánierskiej45.
Uzupeánieniem tych wydarzeĔ byáy indywidualne prezentacje kandydatów. WyróĪniá siĊ tu kandydat na prezydenta Szczecina Krzysztof Zaremba,
przedstawiający cyklicznie na konferencjach prasowych kolejne elementy swojego programu, które oprawiaá i zawieszaá na Ğcianie sali konferencyjnej w biurze PiS46. W konferencjach kandydatowi zwykle towarzyszyli radni PiS, uzupeániając jego wypowiedzi. Samodzielnie juĪ radni Rady Miasta Szczecina podsumowali mijającą kadencjĊ na innym spotkaniu z dziennikarzami, czĊsto równieĪ wypowiadając siĊ publicznie w kwestiach merytorycznych, na przykáad
o oĞwiacie47. Lokalne struktury PiS wystąpiáy teĪ z pomysáem utworzenia
w Szczecinie na bazie szpitala wojskowego, Zachodniopomorskiego Centrum
Chorób Serca (projekt ten wspará wybitny szczeciĔski kardiochirurg prof. Seweryn Wiechowski)48.
W kampanii nie zabrakáo takĪe konferencji prasowych o bardziej ogólnopolitycznym charakterze. Zaliczyü do nich moĪna poparcie, jakiego udzieliá
kandydatowi PiS na prezydenta Szczecina byáy minister gospodarki morskiej
w rządzie Jarosáawa KaczyĔskiego, obecny eurodeputowany Marek Gróbarczyk49. Z kolei prezes Zarządu OkrĊgowego Leszek DobrzyĔski zwróciá siĊ
z apelem do wyborców, by nie gáosowali na maáe komitety, poniewaĪ w ten
sposób wzmacniają wynik PO50.
44

M. Sutryk, Prawo i SprawiedliwoĞü idzie po wáadzĊ…
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[IMA], Koáobrzeg: PiS przeciw nepotyzmowi za festiwalem „Gáos KoszaliĔski”,
27.10.2010, s. 11.
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M. Szczepkowska, Kandydat w bolidzie, „Kurier SzczeciĔski”, 12.11.2010, s. 18.
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[masz], Radni PiS robią bilans, „Kurier SzczeciĔski”, 10.11.2010, s. 4; M. Kopeü, Czas
na zmiany w oĞwiacie, „Gazeta Wyborcza”, 2.11.2010, s. 5.
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MA, PiS proponuje centrum serca, „Gazeta Wyborcza”, 19.11.2010, s. 3.
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[masz], Wokóá spraw morskich, „Kurier SzczeciĔski”, 18.11.2010, s. 4.
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[masz], PiS: Nie gáosujcie na maáe komitety!, „Kurier SzczeciĔski”, 17.11.2010, s. 4.
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MoĪna oceniü, Īe poza wymienionymi formami aktywnoĞci w kampanii
PiS zabrakáo nieco pomysáowoĞci. Nieszablonowo zachowali siĊ jedynie kandydaci w powiecie goleniowskim, którzy zdecydowali siĊ na ograniczenie do
minimum swojej zewnĊtrznej kampanii, a za zaoszczĊdzone w ten sposób pieniądze zakupili dla miejscowego szpitala sprzĊt medyczny51.
Materiaáy wyborcze wyprodukowane przez Komitet Wyborczy PiS w zdecydowanej wiĊkszoĞci przypadków mieĞciáy siĊ w zunifikowanej szacie graficznej, o jasnym tle, z niebieskimi i czerwonymi paskami zawierającymi dane
kandydata, jego miejsce na liĞcie lub jej numer. Zwykle zawieraáy teĪ poparcie
dla innych kandydatów PiS walczących o stanowisko prezydenta miasta czy
mandat radnego sejmiku wojewódzkiego (zwiĊkszaáo to siáĊ przekazu pojedynczej ulotki). Niektórzy zastosowali takĪe sprawdzony element marketingu politycznego, jakim jest fotografia z liderem ugrupowania, zamieszczając taką
w swoich materiaáach. W kilku przypadkach starano siĊ zwiĊkszyü identyfikacjĊ
kandydata z regionem poprzez dodanie do projektu herbu miasta, w którym
rywalizowano o gáosy wyborców. Nawiązaniem do gáoĞnej inicjatywy referendum w sprawie likwidacji Strefy Páatnego Parkowania w Szczecinie byáo z kolei umieszczenie przez Witolda Witkowskiego na swojej ulotce logo tego przedsiĊwziĊcia. Poza tym jak zwykle w kampanii czĊsto wykorzystywanym motywem byáa rodzina, której fotografie gĊsto wypeániaáy druki kandydatów.
W stolicy województwa wydano takĪe ulotki zbiorcze, prezentujące sylwetki
kandydatów do rady miasta w kaĪdym z piĊciu okrĊgów. Interesującym pomysáem byáo wydanie przez PiS „Gazety Samorządowej”, która nieco przypominaáa darmowe dzienniki rozdawane na ulicach miast. Jej dystrybucja prowadzona
wáaĞnie w ten sposób miaáa zapewne pozwoliü na dotarcie do wyborcy zniechĊconego otrzymywaniem dziesiątek ulotek. Zawieraáa ona wywiad z Jarosáawem
KaczyĔskim odnoszący siĊ do regionu szczeciĔskiego, prezentacjĊ kandydata
PiS na prezydenta Szczecina, peáną listĊ do sejmiku w okrĊgu nr 1, liderów list
do Rady Miasta Szczecina oraz krytyczną ocenĊ rządów PO. Wydawnictwo koĔczyáo siĊ krzyĪówką, w której hasáa wprost nawiązywaáy do Ğwiata polityki52.
Pojedynczy kandydaci zdecydowali siĊ na produkcjĊ gadĪetów wyborczych. MoĪna wiĊc byáo otrzymaü kalendarzyk, brelok do kluczy, maáą latarkĊ,
a nawet cukierka z odpowiednim nadrukiem. Kandydaci PiS do samorządu
51

[cm], SprzĊt zamiast ulotek, „Kurier SzczeciĔski”, 10.11.2010, s. 10.
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Opracowanie wáasne na podstawie zbiorów autora.
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bardzo oszczĊdnie wykorzystywali z kolei reklamĊ prasową. Liderem byá tu
Krzysztof Zaremba, zamieszczający dziesiĊciokrotnie swoje ogáoszenia w „Kurierze SzczeciĔskim” i lokalnym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Dodatkowo
wykupiá on czĊĞü „szczeciĔskiej” wkáadki dziennika „Fakt”. Nieco rzadziej
w podanych tytuáach pojawiaá siĊ kandydat PiS do sejmiku Robert Stankiewicz,
a tylko kilkukrotnie Leszek DobrzyĔski i Kazimierz Drzazga. Uzupeánieniem
tej formy marketingu byáy artykuáy sponsorowane lub ogáoszenia w gazetach
„dzielnicowych”, takich jak „Moje Miasto” i „Panorama 7”. W czĊĞci koszaliĔskiej województwa ogáoszenia prasowe wykorzystano bardzo sporadycznie,
a czynili to gáównie kandydaci PiS do Rady Miasta Koszalina53. Z kolei policka
organizacja PiS wydaáa wáasną gazetkĊ, którą w caáoĞci poĞwiĊcono tematyce
wyborczej54.
KampaniĊ na Pomorzu Zachodnim PiS prowadziá takĪe za pomocą outdooru. Swoje billboardy zaprezentowaáo kilkunastu kandydatów tej formacji.
Byli to przede wszystkim kandydaci na prezydentów (Krzysztof Zaremba, Paweá Michalak) oraz do sejmiku zachodniopomorskiego (Leszek DobrzyĔski,
Michaá Jach, Robert Stankiewicz, Piotr Gáod, Waldemar Jaworowski). Sporadycznie pojawiaáy siĊ plakaty wielkoformatowe kandydatów do rad miast (Marek Duklanowski, Marzena Kopacka, Piotr Jania). Zakres udziaáu PiS w outdoorze byá jednak generalnie niewielki (w porównaniu z konkurencją) i jak na
tak duĪe ugrupowanie wydawaá siĊ zbyt skromny. WiĊksze zaangaĪowanie byáo
widoczne w przypadku plakatów zawieszanych zwykle na sáupach energetycznych, choü i w tych dziaáaniach kampanii PiS zostaáo daleko w tyle za PO czy
Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD). Komitet PiS wykorzystaá takĪe moĪliwoĞü emisji spotów telewizyjnych i radiowych w bezpáatnym czasie antenowym. Zaprezentowano w nich kandydatów na prezydenta, radnych wojewódzkich i miejskich. Dodatkowo kilka osób skorzystaáo z páatnej oferty radia i telewizji (Robert Stankiewicz, Agnieszka Przybylska, Maciej Kopeü).
W materiaáach kandydatów PiS wystąpiáa caáa mozaika haseá wyborczych,
w których gáosili: Krzysztof Zaremba – „Zrobi porządek w Szczecinie”, Tomasz Hinc – „Czyny zamiast sáów”, Urszula Kostuch – „Koszalin miastem bezpiecznym, zasobnym i przyjaznym”, Halina Sztreja – „Kierunek – normalnoĞü”,
Marek Duklanowski – „W Twojej sprawie. Radny Marek Duklanowski”. Nie53
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którzy zdecydowali siĊ na regionalizacjĊ haseá, jak na przykáad Sáawomir Falkiewicz – „PrawobrzeĪe – páuca Szczecina”, Piotr Gáod – „Stawiam na ĝrodkowopomorskie” czy Tomasz Tokarczyk – „Máodzi dla Polic!”. Z kolei kandydaci PiS do Rady Miasta Stargardu zdecydowali siĊ na uĪycie przez wszystkich
tego samego hasáa wyborczego – „NajwaĪniejszy jest Czáowiek”. Informacje
o kandydatach PiS moĪna byáo uzyskaü takĪe na stronie www.pis.szczecin.pl55.
W kampanii wyborczej do samorządu w 2010 roku w województwie
zachodniopomorskim lokalne media tylko w niewielkim zakresie zdecydowaáy
siĊ na przeprowadzenie badaĔ sympatii politycznych mieszkaĔców regionu.
Pierwszy opublikowany sondaĪ pojawiá siĊ 27 paĨdziernika i dotyczyá wyboru
Prezydenta Miasta Szczecina. Kandydat PiS Krzysztof Zaremba uzyskaá w nim
11,2 procent poparcia, wobec 19,5 procenta dla Arkadiusza LitwiĔskiego,
12,5 procenta dla Bartáomieja SochaĔskiego i 12,4 procenta dla Piotra Krzystka56. W kolejnym, zaprezentowanym po ponad dwóch tygodniach, Zaremba
zajmowaá juĪ drugie miejsce, uzyskując 19 procent poparcia (wyprzedzaá go
jedynie Piotr Krzystek z 27 procentami wskazaĔ wyborców)57. NastĊpny prezydencki sondaĪ ukazaá siĊ 17 listopada i tym razem senator Zaremba uzyskaá
11 procent poparcia, wobec 19 procent dla Piotra Krzystka i 15 procent dla
Arkadiusza LitwiĔskiego58. Jeszcze mniej badaĔ przeprowadzono na temat preferencji wyborczych w wyborach do rad. W opublikowanym 15 listopada sondaĪu dotyczącym przyszáej Rady Miasta Szczecina okreĞlono poparcie dla poszczególnych komitetów. I tak PO uzyskaáa w nim 39 procent, PiS – 16 procent,
a SLD 13 procent59.
Odnosząc siĊ juĪ do rzeczywistych wyników do rad powiatów (w wyborach do tych rad PiS w skali województwa nie wystawiá swojej listy wyáącznie
w powiecie áobeskim), najlepszy wynik odnotowano w powiecie myĞliborskim
(23,02 procenta gáosów), a najsáabszy w gryfickim (3,02 procenta gáosów).
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W tym drugim przypadku nie wystawiono jednak list we wszystkich okrĊgach,
co znacząco wpáynĊáo na koĔcowy wynik60.
W Szczecinie kandydat PiS na prezydenta miasta Krzysztof Zaremba zdobyá 21 096 gáosów, co stanowiáo 17,89 procent gáosów. Wynik ten daá senatorowi trzecie miejsce, eliminując go tym samym z dalszej walki o prezydenturĊ.
Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji mogáo byü to, Īe do przedstawiciela PO
Arkadiusza LitwiĔskiego zabrakáo mu tylko niewiele ponad 3 procent gáosów.
Do Rady Miasta Szczecina PiS uzyskaáo 20,62 procent poparcia, co przeáoĪyáo
siĊ na siedem mandatów. Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: Stefania
Biernat – 2557 gáosów, Leszek Duklanowski – 2167 gáosów i Artur Szaáabawka
–2140 gáosów. ZauwaĪyü naleĪy, Īe wymienione osoby zajmowaáy pierwsze
miejsca na listach PiS, co nie pozostaáo bez wpáywu na ostateczny rezultat. Jedyną niespodzianką byáo prawdopodobnie zdobycie mandatu radnego przez
Marka Duklanowskiego, startującego z trzeciego miejsca w okrĊgu nr 4.
W Koszalinie kandydat na prezydenta Paweá Michalak zająá czwarte miejsce,
zdobywając 3228 gáosów, co stanowiáo 9,17 procent poparcia. Do rady miasta
PiS uzyskaáo 15,21 procent gáosów, co daáo trzy mandaty radnych. Najlepszy
wynik indywidualny zanotowaá Mirosáaw Skórka, zdobywając 703 gáosy.
W ĝwinoujĞciu Jacek Jurkiewicz zdobyá zaledwie 881 gáosów, czyli 5,83 procenta poparcia i zająá piąte miejsce. Do Rady Miasta PiS zdobyá 11,76 procent
gáosów, co daáo trzy mandaty. Najlepszy indywidualny to wynik uzyskaá
Andrzej Mrozek – 292 gáosy. Odnotowaü naleĪy jeszcze wynik PiS do Rady
Miasta Stargardu. OsiągniĊto tu 18,83 procenta, co daáo cztery mandaty, w tym
najlepszy wynik zdobyá Zdzisáaw Wilk – 515 gáosów. Sáabym rezultatem dla
PiS zakoĔczyáy siĊ wybory w Koáobrzegu. Kandydat tej partii, Bernard Mielcarek, uzyskaá zaledwie 824 gáosy, czyli 4,66 procenta gáosów. Do Rady Miasta
PiS osiągnąá 13,16 procent, co daáo tylko jeden mandat.
W sejmiku zachodniopomorskim PiS zdobyáo 18,67 procenta gáosów,
zajmując pod wzglĊdem wyniku drugie miejsce i wyprzedzając SLD. Pozwoliáo
to na uzyskanie ogóáem piĊciu mandatów, utracono przy tym jednak jeden
w okrĊgu nr 2. Najlepszy indywidualny rezultat zdobyá Leszek DobrzyĔski –
15793 gáosy, ustĊpując niewiele liderowi listy PO Markowi Taáasiewiczowi.
Dobry wynik uzyskaá takĪe Michaá Jach w okrĊgu nr 5, zdobywając 6991 gáosów, a tuĪ za nim uplasowaá siĊ Paweá Mucha z 5590 gáosami (który jednak
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mandatu juĪ nie uzyskaá). Ocenia siĊ, Īe przyczyną tego byáa zmiana okrĊgów
wyborczych do sejmiku, w której przeniesiono jeden mandat z okrĊgu nr 5 do
czĊĞci koszaliĔskiej. Gdyby funkcjonowaá stary system, mandat radnego przypadáby wáaĞnie Pawáowi Musze61.
Podsumowując ogólną liczbĊ zdobytych przez PiS mandatów w 2010 roku
w skali województwa, kandydaci do rad gmin uzyskali 19 mandatów, do rad
powiatów (w tym miasta na prawach powiatu) – 33, a do sejmiku – piĊü62. PamiĊtaü jednak naleĪy jeszcze o czáonkach PiS startujących z list Komitetów
Wyborczych Wyborców. Dodatkowo kandydaci ci uzyskali piĊü mandatów do
rad gmin, trzy do rady powiatu oraz jedno stanowisko burmistrza63. Niemniej
jednak porównanie powyĪszych liczb z wynikiem PiS w 2006 roku uwidacznia
spory regres. NajwiĊkszy spadek PiS zanotowaáo w przypadku rad gmin, gdzie
cztery lata wczeĞniej uzyskano 58 mandatów. Przyczyn tej sytuacji moĪe byü
kilka. Po pierwsze w 2006 roku funkcjonowaá mechanizm budowania bloków
list, na którym PiS skorzystaáo64. Po drugie formacja ta byáa wówczas partią
sprawującą wáadzĊ centralną, co sprzyja napáywowi osób o znacznym potencjale wyborczym. Czynnikami zewnĊtrznymi byáy teĪ skutecznie wytworzona
w spoáeczeĔstwie atmosfera niechĊci wobec ugrupowania Jarosáawa KaczyĔskiego oraz sytuacja związana z gáoĞnym odejĞciem kilku polityków PiS do
stowarzyszenia „Polska jest NajwaĪniejsza”. Pozostaáe elementy, które wpáynĊáy na sáaby wynik, mają juĪ raczej charakter lokalny i są pochodną jakoĞci pracy
organizacji powiatowych PiS. Przy przeglądzie wyników áatwo zauwaĪyü, Īe
najgorsze rezultaty uzyskano w powiatach poáoĪonych na póánocy czĊĞci szczeciĔskiej i poáudniu czĊĞci koszaliĔskiej województwa. Potwierdzeniem tego
moĪe byü fakt nieuzyskania mandatu sejmiku wojewódzkiego przez PiS
w okrĊgu nr 2, w którym cztery lata wczeĞniej osiągniĊto go bez problemu.
Niewątpliwie powyĪsze wyniki musiaáy staü siĊ dla lokalnych wáadz PiS
podstawą do dokonania przeglądu kadr i wyciągniĊcia odpowiednich wniosków. Determinowaáy do tego nie tylko potrzeba dbaáoĞci o jakoĞü struktur, ale
i zbliĪający siĊ termin wyborów parlamentarnych, w których PiS nie mógá sobie
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juĪ pozwoliü na tak nierównomierną pracĊ komórek terenowych. Byáo to niezwykle istotne w województwie, gdzie w wiĊkszoĞci przypadków wáadzĊ sprawowaáo PO, bĊdące przecieĪ najwiĊkszym politycznym konkurentem PiS.
Oceniając kampaniĊ wyborczą w wykonaniu PiS w województwie zachodniopomorskim i opierając siĊ na ukáadzie tematycznym niniejszego artykuáu, moĪna na podstawie przedstawionych faktów dokonaü kilku dodatkowych
spostrzeĪeĔ. Jednym z nich jest to, Īe PiS w bardzo ograniczonym zakresie
zawieraáo w tych wyborach sojusze z innymi siáami politycznymi. Nieliczne
przykáady, takie jak Police czy Stargard, tylko potwierdzają reguáĊ. Jest to szerszy problem dotyczący wszystkich duĪych ugrupowaĔ ogólnopolskich, które
starają siĊ uniknąü w ten sposób utraty wáasnej identyfikacji. Niemniej jednak
specyfika wyborów samorządowych wymaga zwykle róĪnych form wspóápracy
z lokalnymi komitetami.
Szczegóáowa analiza wyników wyborczych uwidacznia teĪ pewną dysproporcjĊ na listach PiS. Najlepsze rezultaty osiągali tu liderzy list, co jest naturalnym zjawiskiem przy obowiązującej ordynacji, lecz pomiĊdzy nimi a kandydatami z dalszych miejsc wystĊpowaáa juĪ zwykle duĪa róĪnica liczby zdobytych
gáosów. Efekt taki wystĊpuje najczĊĞciej w sytuacji umieszczenia na listach
osób o maáej rozpoznawalnoĞci lub zarzucenia przez nie prowadzenia kampanii.
O ile trudno o weryfikacjĊ pierwszej przyczyny, o tyle moĪna odnieĞü siĊ tu do
drugiej kwestii. W widoczny sposób bowiem kampania PiS nie byáa prowadzona z odpowiednim rozmachem. Wprawdzie niektórzy kandydaci zastosowali
caáą gamĊ Ğrodków marketingu politycznego, ale w porównaniu z konkurencją
aktywnoĞü ta byáa maáo widoczna. NajwiĊksze róĪnice byáo widaü w outdoorze,
gdzie billboardy PiS po prostu zniknĊáy wĞród innych. Poza tym stosunkowo
niewiele reklam zlecono w prasie, choü byáy one dobrze wykonane i odpowiednio wyeksponowane. JeĞli chodzi o indywidualny przekaz, to nie wykazywano
siĊ raczej oryginalnoĞcią. W wiĊkszoĞci przypadków zastosowano sztampowe
hasáa i maáo wyróĪniające siĊ propozycje wyborcze.
Z kolei jasnym punktem kampanii PiS w regionie byáa konwencja wyborcza z udziaáem Jarosáawa KaczyĔskiego. Dobrze przygotowane wystąpienie
lidera PiS, dynamiczne prowadzenie oraz ciekawy przerywnik muzyczny byáy
atutami tego spotkania, które zgromadziá okoáo tysiąca sympatyków partii
i skupiáo uwagĊ wszystkich mediów. Podobny schemat, choü juĪ bez udziaáu
KaczyĔskiego, zastosowano z powodzeniem w Koszalinie i Koáobrzegu. Poza
tym ciekawym pomysáem byáo wydrukowanie przez PiS „Gazety Samorządo-
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wej”, którą – jak siĊ okazaáo – moĪna bardzo áatwo dystrybuowaü (przechodnie
chĊtnie korzystali z moĪliwoĞci otrzymania darmowej prasy)65. Jako pozytyw
naleĪy teĪ wymieniü wydanie przez PiS Programu Samorządowego 2010–2014
i Programu Samorządowego 2010–2014 Województwo Zachodniopomorskie.
Obie publikacje stanowiáy wspólnie caáoĞü zawierającą czytelną propozycjĊ
programową, której przedstawienie nie jest w Polskich warunkach zbyt czĊste.
Warto takĪe zwróciü uwagĊ na to, Īe w wypowiedziach polityków PiS
w regionie zabrakáo raczej ostrych akcentów i krytyki konkurentów z innych
ugrupowaĔ. WiĊkszy ciĊĪar poáoĪono na eksponowanie wáasnego programu,
bez wchodzenia w medialne spory i przepychanki. Wyjątkiem byáy tu relacje
pomiĊdzy Krzysztofem Zarembą a Arkadiuszem LitwiĔskim, choü obaj panowie wzajemne przytyki ograniczyli do bezpoĞrednich spotkaĔ w debatach, bez
poĞrednictwa mediów.
Dokonując ogólnego podsumowania samorządowego sprawdzianu wyborczego, jakiemu poddaáo siĊ zachodniopomorskie PiS w 2010 roku, to
z punktu widzenia tej formacji byá on nieudany. Wprawdzie od strony technicznej partia ta zdaáa egzamin, rejestrując bez problemów listy wyborcze w caáym
regionie i prowadząc kampaniĊ zgodnie ze wspóáczesnymi standardami, ale
ostateczny rezultat wypadá poniĪej oczekiwaĔ (porównanie z wynikami z 2006
roku nie pozostawia tu wątpliwoĞci). Jedynym pozytywem byáo utrzymanie
wspóáuczestnictwa przez PiS w zarządzaniu Stargardem, Policami i Biaáogardem. Byáo to jednak tylko potwierdzenie stanu istniejącego, bez rozszerzenia
zakresu wáadzy w regionie. MoĪna oceniü wiĊc, Īe pomimo uwzglĊdnienia
pewnych negatywnych dla PiS czynników zewnĊtrznych partia ta realnie
zmniejszyáa swój udziaá w samorządzie zachodniopomorskim w 2010 roku.

Streszczenie
Artykuá ocenia w sposób wieloaspektowy udziaá struktur partii Prawo i SprawiedliwoĞü w wyborach samorządowych w 2010 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Opisano w nim sylwetki kandydatów oraz uzyskane przez nich
wyniki, ale przede wszystkim zbadano sposób prowadzenia kampanii. Znajdują siĊ
w tym takie elementy, jak charakterystyka materiaáów wyborczych, autoprezentacja
65

Informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarządu OkrĊgowego PiS Leszkiem DobrzyĔskim.

Wybory samorządowe 2010…

137

kandydatów w mediach czy krótka analiza propozycji programowych PiS. W treĞci
zawarto takĪe odniesienie do poprzednich startów tej partii, a artykuá koĔczy siĊ wnioskami i ogólnym podsumowaniem.
Sáowa kluczowe: partie polityczne, wybory, polityka lokalna

SELF-GOVERNMENT ELECTION 2010 – PRAWO I SPRAWIEDLIWOĝû
IN WEST POMERANIA REGION

Summary
The article contains multi-aspect analysis of Prawo i SprawiedliwoĞü structures
participation in self-government election 2010 in the West Pomerania Region. Personalities of candidates, results of their campaigns and especially ways of campaigns leading
are described. In the article occurs elements such as election papers characteristic, presentation of candidates in media themselves and short analysis of PiS election program
proposals during the election. The article contains also references to former elections of
the Party and wide-spread conclusions.
Key words: political parties, elections, local politics
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Recenzja publikacji Akty ustrojowe Wysp Owczych, wstĊp i táumaczenie
Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2012, s. 74.

Publikacja przygotowana przez KatarzynĊ Szwed przybliĪa nam obszar
znany pod dwiema nazwami: Wyspy Owcze bądĨ Foerøerne. WspóáczeĞnie
wyspy są znane Polakom przede wszystkim z perspektywy piáki noĪnej – druĪyny futbolowe z Polski i Wysp Owczych rywalizowaáy na boisku w latach
2002, 2004 i 2006. Ponadto w polskojĊzycznej literaturze przedmiotu istnieje
kilka prac podejmujących wątki farerskie w optyce politologiczno-prawnej. Na
przykáad Marek SobczyĔski kategoryzuje Wyspy Owcze jako terytorium niesamodzielne, autonomiczne niepodlegające dekolonizacji1. Cieszy zatem fakt
ukazania siĊ kolejnej publikacji w 2012 roku, która pozwala czytelnikowi nieco
dokáadniej przyjrzeü siĊ spoáecznoĞci farerskiej.
Prezentowane treĞci autorka ujĊáa w dwóch czĊĞciach. Pierwsza zatytuáowana jest Dzieje i ustrój Wysp Owczych, druga natomiast – Akty Ustrojowe
Wysp Owczych. CzĊĞü pierwsza skáada siĊ z jedenastu rozdziaáów i dwóch podrozdziaáów oraz odrĊbnej bibliografii, a czĊĞü druga z trzech dokumentów
o charakterze ustrojowym. Taki ukáad treĞci jest do akceptacji, choü równie
dobrze autorka mogáa zaproponowaü czytelnikowi trójczáonową strukturĊ wywodu – konsolidującą rozwaĪania o charakterze historycznym, politologicznym
i prawodawczym. Uzyskano by wówczas wiĊkszą przejrzystoĞü merytoryczną
pracy. Dysproporcja ukáadu treĞci nie byáaby tak mocno zaznaczona.
Katarzyna Szwed dokonuje obszernej charakterystyki geograficzno-historycznej prezentowanego pola badawczego, czerpiąc informacje miĊdzy innymi
1

Zob. M. SobczyĔski, PaĔstwa i terytoria zaleĪne. UjĊcie geograficzno-polityczne, ToruĔ
2006, s. 324–325.
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z bieĪących stron internetowych. Przy opisie regionu wyraĨnie podkreĞla záoĪonoĞü uwarunkowaĔ historyczno-polityczno-gospodarczych, ksztaátujących toĪsamoĞü narodową i kulturową mieszkaĔców wysp oraz w zasadniczy sposób
konstytuujących ich wspóáczesny byt.
Wyspy Owcze to terytorium zaleĪne od Danii. To ona nadaje obywatelstwo i ustala politykĊ monetarną. Status prawny tego obszaru okreĞla ustawa
o zarządzie krajowym Wysp Owczych, natomiast Konstytucja Królestwa Danii
nie przyznaje temu obszarowi statusu autonomii. àączna powierzchnia archipelagu to 1396 kilometrów kwadratowych. Jest to obszar odseparowany, skáadający siĊ z 18 oddzielonych od siebie wąskimi cieĞninami wysp usytuowanych
pomiĊdzy Norwegią, Islandią i Wielką Brytanią. NajbliĪsze sąsiedztwo to Szetlandy, znajdujące siĊ w odlegáoĞci 300 kilometrów od wysp. Liczba mieszkaĔców – Farerów – na poszczególnych wyspach jest zróĪnicowana, oscyluje
w przedziaáach od 22 492 osób na Streymoy, najwiĊkszej z wysp, do jednej
osoby na Koltur. Istnieje teĪ wyspa niezamieszkaáa – Litla Dimun. Statystyki
podają 48 574 osób jako ogólną liczbĊ mieszkaĔców Wysp Owczych, Ğrednia
gĊstoĞü zaludnienia to 35 osób na kilometr kwadratowy. Stolicą paĔstwa jest
Thorshvan (far. Thórshavn). Pierwotnym emblematem narodowym byá herb
z gáową barana, ustanowiony w XV wieku. Od 2004 roku wyspy mają nowy
herb zaprojektowany przez duĔskiego heraldyka – Ronny’ego Andersena. Na
tarczy herbowej widnieje biaáy baran ze záotymi rogami i kopytami. Flaga narodowa, zwana Merkið, zostaáa zaprojektowana w 1919 roku. Przedstawia ona
czerwony krzyĪ otoczony niebieskim konturem na biaáym tle. Hymn narodowy
– Tú alfagra mitt (Mój kraju najpiĊkniejszy) – zostaá skomponowany w 1908
roku przez Simuna av Skarði do muzyki Petera Alberga.
Wyspy Owcze automatycznie od 1949 roku staáy siĊ wraz z Danią czáonkiem NATO. W 1970 roku przystąpiáy do Rady Nordyckiej, co umoĪliwiáo im
kooperacjĊ na podstawie tzw. kryterium nordyckiej korzyĞci. MieszkaĔcy Wysp
Owczych są czáonkami Rady Zachodnionordyckiej oraz stroną specjalnego
porozumienia gospodarczego zawartego z Islandią, ustanawiającego wspólny
obszar gospodarczy. Ponadto od 2007 roku wyspy mają status stowarzyszonego
czáonka Organizacji Narodów Zjednoczonych w agendach do spraw WyĪywienia i Rolnictwa oraz od 2009 roku do spraw OĞwiaty, Nauki i Kultury (UNESCO). PrzynaleĪą takĪe do Organizacji Ryboáówstwa Póánocno-Zachodniego
Atlantyku (NAFO) oraz MiĊdzynarodowej Komisji Wielorybniczej.
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O odrĊbnoĞci decyzyjnej w stosunku do Królestwa Danii zaĞwiadcza fakt
odrzucenia w 1973 roku akcesji do Unii Europejskiej. Z tej przyczyny obywatele duĔscy mieszkający na wyspach nie są traktowani jako obywatele Unii Europejskiej.
Struktura narodowoĞciowa Wysp Owczych jest prawie jednolita
– 91,7 procent to Farerczycy. Liczba imigrantów oraz emigrantów jest zbliĪona
i wynosi kolejno 1351 i 1678 osób. Widoczne jest zainteresowanie DuĔczyków
imigracją na wyspy, równieĪ Polacy są czĊĞcią tej lokalnej spoáecznoĞci.
JĊzyk farerski zalicza siĊ do grupy jĊzyków póánocnogermaĔskich. Wyspy
Owcze zostaáy schrystianizowane okoáo 1000 roku w czasach panowania norweskiego króla Olafa Trygvassona. Obecnie wiĊkszoĞü Farerczyków naleĪy do
KoĞcioáa protestanckiego, w gáównej mierze do ewangelicko-luteraĔskiego. Od
2007 roku KoĞcióá Wysp Owczych ma status niezaleĪny od DuĔskiego KoĞcioáa Narodowego.
Struktura zatrudnienia mieszkaĔców wysp odzwierciedla potrzeby spoáeczne i specyfikĊ regionu. DominantĊ stanowią administracja publiczna, edukacja i sáuĪba zdrowia – 40 procent, nastĊpnie usáugi – 22,5 procent, a takĪe
ryboáówstwo, przetwórstwo rybne i rolnictwo – 17 procent. Przemysá produkcyjny wraz z energetyką i budownictwem (12,5 procent) oraz transport i komunikacja (8 procent) dookreĞlają potencjaá gospodarki Wysp Owczych.
Losy historyczne Farerczyków są nierozerwalnie związane z dziejami
Norwegii i Danii. Przyjmuje siĊ, Īe tereny te zostaáy odkryte przez irlandzkich
mnichów, a nastĊpnie zurbanizowane przez Wikingów, by potem staü siĊ miejscem osiedlenia dla cháopów z zachodniej Norwegii. W 1035 roku Wyspy
Owcze zostaáy wáączone do Królestwa Norwegii. W 1298 roku miaáo miejsce
skodyfikowanie prawa uĪytkowania gruntów na mocy Listu Owczego (Seyÿabroev) przez króla Eryka II. W tym najstarszym dokumencie spisanym
w jĊzyku farerskim zawarto takĪe regulacje odnoszące siĊ do hodowli owiec
oraz polowania na wieloryby. W 1380 roku Norwegia zostaáa poáączona unią
personalną z Danią. W nastĊpstwie zjednoczenia wyspy dostaáy siĊ pod wpáywy duĔskie. Unia kalmarska jednocząca w 1397 roku DaniĊ, SzwecjĊ i NorwegiĊ doprowadziáa do marginalizacji handlu Wysp Owczych.
W XVI stuleciu supremacja duĔska spowodowaáa wyparcie religii katolickiej i wdroĪenie jĊzyka duĔskiego jako urzĊdowego. Co ciekawe, na wyspach
obowiązywaáo islandzkie prawo – Wielki Werdykt (Stóridómur) uchwalony
w 1564 roku – które byáo znacznie ostrzejsze niĪ prawo duĔskie w kwestiach
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spoáecznych. W latach 1720–1775 archipelag Wysp Owczych zostaá zintegrowany administracyjnie w jedną prowincjĊ z Islandią. W epoce napoleoĔskiej
relacje duĔsko-farerskie znacznie ograniczono poprzez ekspansjĊ morską Wielkiej Brytanii.
W 1814 roku na mocy ukáadu koloĔskiego podtrzymano administracjĊ
duĔską nad Farerami. Dwa lata póĨniej archipelag uzyskaá status duĔskiego
okrĊgu. DuĔski gubernator nadzorowaá wdraĪanie prawa duĔskiego zastĊpującego wczeĞniejsze islandzkie rozwiązania prawne. Proces budowania autonomii
wysp byá dáugotrwaáy, wáadze duĔskie nie sprzyjaáy budowaniu mechanizmów
samostanowienia.
Proces ksztaátowania Īycia narodowo-kulturalnego wiązaá siĊ z wdroĪeniem jĊzyka farerskiego do procesu edukacji. W 1888 roku podjĊto dyskusje
o roli i znaczeniu jĊzyka farerskiego w przestrzeni edukacyjnej. MoĪemy to
wydarzenie poniekąd traktowaü jako początek drogi do samodzielnoĞci politycznej. Konsolidacja kulturowa, którą wspierano przez zaplecze ekonomiczne
uwarunkowane zniesieniem monopolu handlowego z Danią w drugiej poáowie
XIX wieku, daáa impuls do kreowania toĪsamoĞci narodowej Farerów2.
Zasadnicze zmiany w relacjach duĔsko-farerskich przyniosáa Druga Wojna
ĝwiatowa. Wyspy Owcze znalazáy siĊ pod okupacją brytyjskią, która zakoĔczyáa siĊ 16 wrzeĞnia 1945 roku. Zerwanie wiĊzi z okupowaną przez Niemcy Danią
przyczyniáo siĊ do transformacji relacji z Kopenhagą. W dniu 14 wrzeĞnia 1946
roku przeprowadzono referendum w sprawie niepodlegáoĞci Wysp Owczych.
Wynik referendum byá zbilansowany: 48,7 procent gáosujących opowiedziaáo
siĊ za niepodlegáoĞcią, a 47,1 procent gáosów byáo za zachowaniem istniejących
stosunków z Danią. Formalnie lokalny parlament ogáosiá niepodlegáoĞü minimalną wiĊkszoĞcią gáosów, ale rząd duĔski zanegowaá tĊ decyzjĊ, rozwiązując
go. Dalsze negocjacje doprowadziáy do wdroĪenia ustawy o ustroju krajowym
Wysp Owczych w 1948 roku.
Ustawa przyznaáa Wyspom Owczym autonomicznoĞü w ramach Królestwa
Danii. Farerowie uznali duĔskiego monarchĊ za gáowĊ paĔstwa, wybierali
dwóch przedstawicieli do Folketingu, posáugiwali siĊ walutami duĔską i miejscową: krone i króne. Dania staáa siĊ odpowiedzialna za obronnoĞü i stosunki
miĊdzynarodowe. DuĔski Sąd NajwyĪszy byá takĪe sądem apelacyjnym od wy-

2

Zob. B. Piotrowski, Maáy etnos skandynawski – Farerowie, „Sprawy NarodowoĞciowe”
Seria Nowa, 1997, t. 6, z. 2 (11), s. 319–328.
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roków zapadáych przed sądami farerskimi. Monarchia zaznaczaáa swe związki
z wyspami poprzez duĔskiego Wysokiego Komisarza funkcjonującego w lokalnym parlamencie. W myĞl zapisu ustawy enumeratywnie wydzielony zostaá
obszar wáadzy ustawodawczej przysáugujący parlamentowi oraz kwestie przez
niego przejĊte na wniosek rządu duĔskiego lub parlamentu farerskiego. JĊzyk
farerski uzyskaá status równoprawny z jĊzykiem urzĊdowym duĔskim.
WspóáczeĞnie swoją samodzielnoĞü polityczną Farerowie zamierzali realizowaü na podstawie modelu islandzkiego z piĊtnastoletnim okresem przejĞciowym. Daleko posuniĊta powĞciągliwoĞü Kopenhagi i zawirowania ekonomiczne
spowolniaáy realizacjĊ postulatu samodzielnoĞci politycznej. KwestiĊ tĊ podnoszono kilkakrotnie w latach 2001–2003. W marcu 2010 roku duĔskiej parlamentarnej komisji przedáoĪono projekt Ustawy parlamentarnej o konstytucji
farerskiej, który zostaá uznany przez duĔskiego premiera za sprzeczny z konstytucją Królestwa Danii.
Autorka pracy prezentuje takĪe etapy budowania zaplecza politycznego
przez Farerów, sáusznie upatrując w nim motor sprawczy kreowania postulatów
samodzielnoĞci terytorialnej. Prezentowany syntetyczny przegląd ugrupowaĔ
politycznych daje nam moĪliwoĞü bliĪszego poznania specyfiki sytemu politycznego Wysp Owczych.
System partyjny na obszarze wysp datuje siĊ od 1906 roku – od faktu rejestracji Partii Unii, bĊdącej pierwszą partią polityczną na Wyspach Owczych.
U progu XX wieku mamy do czynienia z procesem formowania siĊ dwóch partii politycznych: konserwatywnej – produĔskiej Partii Unii (Sambandsflokkurin) – oraz opozycyjnej Partii NiepodlegáoĞciowej (SjálvstǤrisflokkurin).
Scena polityczna zostaáa uzupeániona w 1921 roku przez PartiĊ Socjaldemokratyczną (Javnaðarflokkurin).
W ciągu kilkudziesiĊciu lat na scenie politycznej wysp pojawiáy siĊ nastĊpujące partie: Partia Separatystyczna (1932), Partia Biznesowa (1936), Partia
Ludowa (1940), Partia PostĊpu (1958), Partia Progresywna, Partia Socjalistyczno- Separatystyczna, Partia Centrum (1992), Ruch WolnoĞciowy (1994),
Partia Farerska (1994), Ruch Robotniczy (1994), Partia ĝmieszna (2004), Partia
Studencka (2008). Mimo Īe niektóre z nich miaáy charakter efemeryczny, to
wypracowany pluralistyczny system partyjny wskazuje na duĪe zaangaĪowanie
polityczne spoáecznoĞci farerskiej. Jej potwierdzenie znajdziemy takĪe w danych odnoszących siĊ do frekwencji wyborczej. Frekwencja wyborcza jest tu na
wysokim poziomie: w 2008 roku wynosiáa 89,3 procent, a w 2011 roku

144

Recenzja

– 86,6 procent. Pewną anomalią wyborczą wysp jest sáaba partycypacja polityczna kobiet wynosząca 9,4 procent.
Aktualna scena polityczna jest efektem wyborów parlamentarnych
z 29 paĨdziernika 2011 roku. Tworzą ją:
a) Partia Unii (Sambandsflokkurin) – 24,7 procent poparcia i oĞmiu deputowanych,
b) Partia Ludowa (Fólkaflokkurin) – 22,5 procent poparcia i oĞmiu deputowanych,
c) Republika (Tjóðvedi) – 18,3 procent poparcia i szeĞciu deputowanych,
d) Partia Socjaldemokratyczna (Javnaðarflokkurin) – 17,7 procent poparcia i szeĞciu deputowanych,
e) Partia PostĊpowa (Framsókn) – 6,3 procent poparcia i dwóch deputowanych,
f) Partia Centrum (Miðflokkurin) – 6,2 procent poparcia i dwóch deputowanych,
g) Partia NiepodlegáoĞciowa (SjálvestǤrisflokkurin) – 4,2 procent poparcia i jeden deputowany.
W powojennych dziejach wysp Īadna z funkcjonujących partii nie uzyskiwaáa absolutnej wiĊkszoĞci w parlamencie, dlatego w rejonie tym tworzono
gáównie rządy koalicyjne.
Wybory do parlamentu farerskiego są powszechne, tajne, bezpoĞrednie,
a takĪe od 2007 roku – proporcjonalne. Wyspy Owcze, podobnie jak Grenlandia, mają prawo równieĪ do dwóch reprezentantów w parlamencie duĔskim –
Folketingu.
System wyborczy wysp zostaá zreformowany w 2007 roku. Wówczas
zniesiono podziaá na siedem wielomandatowych okrĊgów wyborczych, zastĊpując je jednym o zasiĊgu krajowym, w którym miejsca w parlamencie są rozdzielane wedáug metody d’Hondta.
Jednoizbowy parlament liczy 33 deputowanych, jego kadencja trwa cztery
lata. Mandat parlamentarny ma charakter wolny, deputowanych nie wiąĪą instrukcje wyborców. Parlamentarzystom przysáuguje immunitet materialny
i formalny, a wynagrodzenie okreĞla sam parlament. Na okres kadencji parlamentu z nowo wyáonionego skáadu wybiera siĊ przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących – jest to prezydium funkcjonujące obok sekretariatu. Przewodniczący kieruje obradami izby, decyduje o kierunkach prac parlamentu, po
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konsultacjach z liderami frakcji politycznych przedstawia kandydaturĊ na stanowisko premiera. Inauguracja parlamentu odbywa siĊ w dniu Ğw. Olafa
– 29 lipca; w jej trakcie premier wygáasza expose o stanie kraju i okreĞla zakres
prac rządu. Deputowani mają szeĞü dni roboczych na publiczną debatĊ nad
expose. Parlament (Lagting) peáni funkcje ustawodawcze, budĪetowo-finansowe, kreacyjną i kontrolną. Ustawy są podejmowane zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów. Do staáych komisji parlamentarnych naleĪą: Komisja Kultury, Komisja
Finansów, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Ryboáówstwa i Przemysáu,
Komisja Spoáeczna, Komisja do Spraw Rządowych, Komisja Prawna. Parlament ratyfikuje takĪe miĊdzy innymi umowy miĊdzynarodowe i poprzez powoáywanych kontrolerów finansowych sprawdza wydatki paĔstwa.
Rząd jest tworzony przez premiera, który sam okreĞla jego iloĞciowy skáad
i zakres odpowiedzialnoĞci poszczególnych ministrów. Odpowiada on za swą
dziaáalnoĞü przed parlamentem. Wotum nieufnoĞci wobec ministra powoduje
jego dymisjĊ, w stosunku do premiera skutkuje dymisją rządu. Do momentu
powoáania nowego rządu premier podejmuje wyáącznie decyzje niezbĊdne dla
dalszego funkcjonowania administracji. Zarządzenie nowych wyborów zostaje
przez niego ogáoszone w przeciągu tygodnia do dnia gáosowania nad votum
nieufnoĞci.
Przygotowana przez autorkĊ publikacji charakterystyka opisowa funkcjonującego wymiaru sprawiedliwoĞci ma charakter pobieĪny, budzi poczucie
niedosytu informacyjnego w tej kwestii. Otrzymujemy bowiem bardzo zwiĊzáą
charakterystykĊ. Wymiar sprawiedliwoĞci jest przyporządkowany duĔskiemu
systemowi sądowniczemu i ma strukturĊ trójstopniową, a Sąd Wysp Owczych
ma siedzibĊ w stolicy w Thorshavn. OkrĊg sądowy skáada siĊ ze wszystkich
wysp archipelagu oraz orzeka w sprawach cywilnych i karnych. Od wyroków
wydanych przez Sąd Wysp Owczych przysáuguje apelacja do Wschodniego
Sądu WyĪszego.
Charakterystyka samorządu terytorialnego takĪe stanowi skrótowy zapis
informacji. Samorząd lokalny ma strukturĊ dwustopniową. Jednostkami terytorialnymi są okrĊgi i gminy, w tym 120 miast i wsi. Podziaá administracyjny
podlegaá kilkukrotnie modyfikacjom, do 2004 roku byáo 48 municypiów,
a w 2005 roku wdroĪono podziaá na 34 municypia. Ostatnia reforma podziaáu
terytorialnego miaáa miejsce w 2009 roku, wówczas cztery gminy ulegáy redukcji poprzez wáączenie ich do innych gmin. Zakáada siĊ w tym przypadku stop-
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niowe przeksztaácenia struktury samorządu terytorialnego, by w 2015 roku
w kaĪdej z gmin liczba mieszkaĔców przekraczaáa 1000.
Do walorów opracowania Katarzyny Szwed zaliczyü moĪna drugą czĊĞü
publikacji, zawierającą akty ustrojowe, czyli podstawowe ustawy okreĞlające
status Wysp Owczych. Autorka zamieĞciáa tu UstawĊ o ustroju krajowym Wysp
Owczych (UstawĊ nr 11 z 31 marca 1948 roku), UstawĊ o zarządzie krajowym
Wysp Owczych (UstawĊ Løgtingu nr 103 z 26 lipca 1994 roku) oraz UstawĊ
o przyjĊciu spraw i obszarów odpowiedzialnoĞci przez wáadze Wysp Owczych
(UstawĊ nr 79 z 12 maja 2005 roku).
Teksty są táumaczeniami dokumentów, dokonanymi przez samą autorkĊ
publikacji. Uzupeánione przypisami wyjaĞniającymi, stanowią doskonaáy materiaá do poznania specyfiki ustrojowej tego obszaru. Dokonana selekcja aktów
ustrojowych pozwala czytelnikowi przeĞledziü etapy ksztaátowania siĊ regulacji
prawnych, budujących wspóáczesny status prawny tego regionu. Szczególnie
interesująca w tym przypadku jest Ustawa o przyjĊciu spraw i obszarów odpowiedzialnoĞci przez wáadze Wysp Owczych nawiązująca do Ustawy z 31 marca
1948 roku. Zawiera ona zapis o porozumieniu pomiĊdzy rządem Wysp Owczych a rządem Danii jako równorzĊdnymi stronami. Zapisy poszczególnych
artykuáów ustawy potwierdzają kolejny etap przejmowania przez wáadze wysp
prerogatyw dotychczas zarezerwowanych dla administracji duĔskiej. Dowodzą
one, Īe nadal mamy do czynienia z procesem przeksztaácania farersko-duĔskich
relacji politycznych i spoáecznych. Ich zasadniczym, dalekosiĊĪnym celem jest
przygotowanie samodzielnego bytu politycznego Wysp Owczych wypracowanego w ramach obustronnego porozumienia.
Maágorzata Mieczkowska
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SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z miĊdzynarodowej konferencji naukowej SolidarnoĞü jako
podstawowa wartoĞü spoáeczna. Teoria i praktyka dziaáania solidarnego
w Polsce i Niemczech, Kulice, 14–16 czerwca 2012 roku

W dniach 14–16 czerwca 2012 roku w oĞrodku konferencyjnym w Kulicach (koáo Nowogardu) odbyáa siĊ polsko-niemiecka konferencja naukowa SolidarnoĞü jako podstawowa wartoĞü spoáeczna. Teoria i praktyka dziaáania
solidarnego w Polsce i Niemczech. Organizatorami konferencji byli Instytut
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego oraz Stowarzyszenie na
rzecz Wspierania Wspóápracy Niemiecko-Polskiej. W konferencji udziaá wziĊli
polscy i niemieccy naukowcy oraz grupa studentów z Instytutu Politologii
i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego.
Referat inaugurujący konferencjĊ wygáosiá prof. dr hab. Jan ĩaryn (Uniwersytet Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie, Instytut PamiĊci Narodowej), który w wystąpieniu Ewolucja pojĊcia „solidarnoĞü” – od solidaryzmu do NSZZ SolidarnoĞü w Polsce dokonaá analizy znaczenia pojĊcia. Przedstawiá etapy ksztaátowania siĊ tego terminu od magisterium z encyklik papieĪa
Leona XIII (1878–1903), przez dziaáalnoĞü pod zaborami organizacji Ligii Polskiej i Ligii Narodowej, aĪ do nauczania Jana Pawáa II (1978–2005) i powstania
NSZZ „SolidarnoĞü”.
Pierwszego dnia konferencji (15 czerwca) odbyáy siĊ dwie sesje poĞwiĊcone zagadnieniom teoretycznym. Pierwsza sesja zostaáa zatytuáowana SolidarnoĞü na podstawie religijnej, w której gáos zabrali: ojciec dr Zygmunt Chmielarz OP z Poznania (Idea solidarnoĞci w myĞli kardynaáa Stefana WyszyĔskiego
– prymasa Polski i papieĪa Jana Pawáa II), prof. dr hab. Bernd Hildebrandt
z Uniwersytetu w Greifswaldzie (Od miáoĞci bliĨniego ku solidarnoĞci – odpowiedzialnoĞü za Ğwiat w kontekĞcie chrzeĞcijaĔskiego przykazania miáoĞci),
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Prezydent Federacji Islamskiej w Berlinie mecenas Fazil Altin (PojĊcie i praktyka solidarnoĞci w kontekĞcie islamskim), dr Olaf Glöckner z Centrum
im. Mosesa Mendelssohna w Potsdamie (Zedaka, Tikkun Olam i próba stabilizacji gmin Īydowskich w Europie Wschodniej po 1989 r.). Druga sesja nosiáa
tytuá SolidarnoĞü w paĔstwie konstytucyjnym, religijnie neutralnym, w której
wystąpili: dr Ryszard Czyszkiewicz (Korzenie pojĊcia SolidarnoĞü. Konotacje
polityczne na przykáadzie Polski), prof. dr hab. Johannes Heinrichs z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie (Czy w pluralistycznym paĔstwie praworządnym
istnieje solidarnoĞü Ğwiatopoglądów stanowiących podstawy solidarnoĞci?),
prof. dr hab. Walter Rotholz z Uniwersytetu SzczeciĔskiego (Uwagi o implikowanych podstawach solidarnoĞci w demokratycznym paĔstwie konstytucyjnym).
Drugiego dnia konferencji (16 czerwca) odbyáa siĊ sesja zatytuáowana SolidarnoĞü miĊdzy Berlinem i Warszawą wzglĊdem polityki europejskiej. Doktor
Janusz JartyĞ z Uniwersytetu SzczeciĔskiego stwierdziá w referacie Koncepcje
miĊdzypaĔstwowej solidarnoĞci, Īe solidarnoĞü miĊdzy paĔstwami jest wieloaspektowa. SolidarnoĞü w Unii Europejskiej (UE) ma wymiar polityczny, ekonomiczny, gospodarczy i historyczny. W tym kontekĞcie wymieniá cele przyĞwiecające UE – zrównowaĪony rozwój, podziaá Ğrodków na pomoc gospodarczą, wspólna polityka i inne. Czynnikiem wiąĪącym paĔstwa w UE jest miĊdzy
innymi system ochrony praw czáowieka. Przykáadem solidarnoĞci wedáug
dra Jartysia jest solidarnoĞü spoáeczna UE, zgodnie z którą dokumenty wydane
w Polsce stosuje siĊ w innych paĔstwach UE, a takĪe moĪliwoĞü korzystania
z opieki socjalnej w innych paĔstwach czáonkowskich. W imiĊ solidarnoĞci
europejskiej kaĪde paĔstwo czáonkowskie UE akceptuje ograniczenie swojej
suwerennoĞci na rzecz Wspólnoty Europejskiej. KaĪde rozszerzenie UE o nowe
paĔstwa jest dzieleniem siĊ solidarnoĞcią. Zdaniem badacza bez idei solidarnoĞci nie byáoby moĪliwe ustanowienie Traktatu LizboĔskiego.
NastĊpny referat SpoáeczeĔstwo obywatelskie a „SolidarnoĞü” 1980–1989
(na przykáadzie aglomeracji szczeciĔskiej) wygáosiá dr Michaá Paziewski
z Uniwersytetu SzczeciĔskiego, który opisaá sytuacjĊ geopolityczną Polski,
okreĞlając ją „paĔstwem obrotowym” (powiązanym raz ze Wschodem, raz z Zachodem, choü Polska dąĪyáa do przynaleĪnoĞci do Zachodu). W jednej z czĊĞci
wystąpienia dr Paziewski przedstawiá początki ruchu „SolidarnoĞü” w okresie
komunizmu w Polsce oraz wartoĞci, jakimi siĊ on kierowaá. Badacz ukazaá dziaáalnoĞü ruchu w Polsce na tle sytuacji w sąsiednich paĔstwach tzw. bloku
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wschodniego (na przykáad w Niemieckiej Republice Demokratycznej nie byáo
aĪ takiej swobody, jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).
Trzecim mówcą byá dr Kai Olaf Lang z Fundacji Nauka i Polityka w Berlinie, który przedstawiá PraktykĊ i perspektywy solidarnoĞci miĊdzy Berlinem
i Warszawą wzglĊdem polityki europejskiej. Lang stwierdziá, Īe bardzo zeuropeizowane stosunki bilateralne pomiĊdzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec, są istotne. Zdaniem badacza Polska jest gáównym propagatorem solidarnoĞci w UE, co wedáug polskiego premiera Donalda Tuska jest
priorytetem rządu RP. Lang pochwaliá Īądanie przez PolskĊ solidarnoĞci europejskiej w stosunkach z Rosją. Lang wymieniá takĪe przykáady braku solidarnoĞci w Europie: temat gazociągu Nord Stream (Niemcy–Rosja), kwestie emisji
dwutlenku wĊgla, problem paĔstw-páatników netto, którzy chcą wpáacaü mniej
do budĪetu UE. W opinii autora referatu solidarnoĞü jest osáabiona w dobie
renacjonalizacji w Europie. W kontekĞcie economic goverments paĔstwo, które
nie bĊdzie naleĪeü do strefy euro (tzw. eurolandu), moĪe byü w „drugim krĊgu
solidarnoĞci” – wiĊksza solidarnoĞü bĊdzie w strefie waluty euro. Lang zaznaczyá, Īe w Niemczech panuje opinia, iĪ z paĔstwami nieodpowiedzialnymi (czyli w powszechnej, tzw. europejskiej, opinii nieposiadającymi waluty euro) nikt
w UE nie bĊdzie chciaá siĊ solidaryzowaü. Przytoczyá on takĪe opiniĊ Kanclerz
Niemiec Angeli Merkel, która stwierdziáa, Īe UE jest zintegrowana przed zagroĪeniem ekonomicznym, ale solidarnoĞü ta jest nieautentyczna. Na koniec
wystąpienia autor wymieniá oczekiwania Niemiec wobec Polski, miĊdzy innymi
wspóápraca przy reformie strefy waluty euro, utworzenie trójkąta gospodarczego Polska–Niemcy–Rosja. W najbliĪszym czasie solidarnoĞü ma byü gáównym
wyzwaniem w relacjach polsko-niemieckich.
Jako przedostatni zabraá gáos dr Maciej Drzonek z Uniwersytetu SzczeciĔskiego, który przedstawiá Koreferat nt. solidarnoĞci polsko-niemieckiej z perspektywy polskiej. W swoim wystąpieniu Drzonek zauwaĪyá, Īe idea solidarnoĞci wymaga w stosunkach miĊdzypaĔstwowych wzajemnego zrozumienia.
W tym kontekĞcie naleĪy zwróciü uwagĊ na cztery elementy: a) wyznawane
wartoĞci, historiĊ, podobieĔstwo w obszarze gospodarczym i demograficznym;
b) aspiracje i cele w polityce zagranicznej; c) podobne relacje ze wspólnymi
znajomymi; d) obecnoĞci we wspólnym towarzystwie (NATO, UE). Wspólnota
wyznawanych wartoĞci polega na tym, Īe Polska i Niemcy są w jednym krĊgu,
posiadają wspólny fundament aksjologiczny (chrzeĞcijaĔstwo). Wzajemna historia Polski i Niemiec byáa trudna, dlatego potrzebne jest pojednanie, czego
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przykáadem – zdaniem badacza – byáa konferencja w Kulicach. W swoim wystąpieniu sáusznie zauwaĪyá, Īe znaczącym problemem jest postaü Eriki Steinbach, która w 1991 roku gáosowaáa przeciw uznaniu granicy polsko-niemieckiej
na Odrze i Nysie àuĪyckiej. Drugim problemem jest rozmywanie winy Niemców przy mówieniu o obozach zagáady, poniewaĪ uĪywa siĊ okreĞlenia „nazistowskie” zamiast „niemieckie”. Kolejnym problemem na drodze do pojednania
polsko-niemieckiego jest gazociąg Nord Stream, który jest korzystny dla Niemiec i Rosji, ale nie dla Polski. Trudno byü solidarnym wobec siebie, kiedy oba
paĔstwa dzieli gospodarcza przepaĞü. W kontekĞcie polskiej prezydencji w UE,
Drzonek zauwaĪyá, Īe polska prezydencja nic nie znaczyáa – gáówną rolĊ odgrywają Niemcy i Francja, w których interesie leĪy marginalizowanie Polski.
W odniesieniu do wspólnego towarzystwa badacz zauwaĪyá, Īe istnieje ono
w UE na róĪnym poziomie: Polska ma inną (niĪszą) rangĊ w UE, niĪ Niemcy.
W koĔcowej czĊĞci referatu autor wystąpienia stwierdziá, Īe dziĞ Polska moĪe
winiü samą siebie za to, Īe nie byáa w stanie przekonaü Niemiec do poáoĪenia
niĪej rur gazociągu.
Ostatnią osobą, która zabraáa gáos przed dyskusją koĔcową byá dr Sebastian Kaniewski z Uniwersytetu SzczeciĔskiego, który mówiá o SolidarnoĞci
polsko-niemieckiej w aspekcie wspóápracy transgranicznej. Przypomniaá, Īe
w 1958 roku na granicy holenderskiej powstaá pierwszy euroregion, który miaá
za zadanie wymianĊ doĞwiadczeĔ, reprezentowanie regionów przed instytucjami, umocnienie sąsiedzkich kontaktów miĊdzy stronami. Kaniewski przywoáaá
przykáady wspóápracy transgranicznej: Hanza Jazz Festiwal w Koszalinie (integracja máodych i starszych mieszkaĔców, koncerty w pubach, zajĊcia z zakresu
transnarodowej integracji); Festiwal Hanzeatycki w Goleniowie (adresowany do
máodych i starszych osób, spotkania dla samorządowców i przedstawicieli
miast); Polsko-Niemieckie Spotkania w Poszukiwaniu swojego Miejsca (organizowane przez Teatr Kana w Szczecinie i Uniwersytet SzczeciĔski); konferencja Wspóápraca i doĞwiadczenia w pracy hospicyjnej w Euroregionie Pomerania, która odbywaáa siĊ w Policach (wolontariat, wspóápraca z hospicjum, opieka nad chorymi; peáni istotną rolĊ w starzejącej siĊ Europie); projekt „Ja – Ty –
My” (w tym akcje: „W karnawale same bale”; „Spotkanie z dzieümi mówiącymi w obcym jĊzyku”). Zdaniem badacza takie inicjatywy sprzyjają niwelowaniu
uprzedzeĔ, tworzą pokojową atmosferĊ, a polityka na szczeblu rządowym nie
przekáada siĊ na tego typu wspóápracĊ. Jako jeden z przykáadów wspóápracy
transgranicznej autor referatu podaá Sáubice i Frankfurt nad Odrą, które zaczy-
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nają funkcjonowaü jako jedno miasto (mówi siĊ juĪ o Sáubfurcie), istnieją teĪ
plany powoáania wspólnej komunikacji miejskiej.
Na zakoĔczenie konferencji odbyáa siĊ dyskusja podsumowująca. Paziewski stwierdziá, Īe dziĊki wpáywom Europy narodziáa siĊ Arabska Wiosna
w 2011 roku w Afryce Póánocnej i na Bliskim Wschodzie. „Drang nach Osten”
zostaáo zastąpione przez „Drang nach Westen”.
Profesor Heinrichs zauwaĪyá, Īe w Polsce funkcjonowaáy tradycje demokratyczne, a w Niemczech demokracja byáa towarem importowanym po drugiej
wojnie Ğwiatowej. Stwierdziá takĪe, Īe kwestie relacji polityki i religii w Polsce
są inaczej zapisane w Konstytucji RP, a inaczej realizowane (katolicyzm odgrywa rolĊ gáównego wyznania).
Doktor Lang stwierdziá, Īe takie máode demokracje, jak Polska, skupiaáy
siĊ w latach dziewiĊüdziesiątych XX wieku na technokratyzacji procesu demokratyzacji, integracji europejskiej. Mówiono, Īe Wschód ma dostosowaü siĊ do
lepszego Zachodu. Jego zdaniem kwestie korupcji i biedy zostaáy w Polsce odsuniĊte po zrealizowaniu celów związanych z integracją europejską. Partie populistyczne, na przykáad PiS w Polsce, Fidesz na WĊgrzech, zyskaáy poparcie
przez gáoszenie hasáa walki z biedą i korupcją.
Z kolei doktorant z Niemiec, odnosząc siĊ do wystąpienia doktora Drzonka
stwierdziá, Īe nie interesuje go – jako máodego czáowieka – rewizjonizm i problem postaci Steinbach; powiedziaá takĪe, Īe nie uwaĪa, iĪ Niemcy nie wybudowali obozów Ğmierci na terenie Polski. Na koniec skonstatowaá, Īe woli zainteresowaü siĊ wynikiem wyborów w Grecji, które bĊdą 17 czerwca 2012 roku,
niĪ odlegáą historią.
Doktor JartyĞ, podsumowując, orzeká, Īe Europa jest bezbronna – áatwiej
mówiü UE o prawach czáowieka, a trudniej je wyegzekwowaü. Istotna jest
wspóápraca UE ze Stanami Zjednoczonymi, poniewaĪ na przykáad w Libii
w czasie Arabskiej Wiosny samodzielne dziaáanie paĔstw europejskich bez
pomocy Stanów Zjednoczonych byáo niemoĪliwe. ZauwaĪyá takĪe, Īe z perspektywy Niemiec wejĞcie Ukrainy do UE to kwestia drugorzĊdna, a dla Polski
jest to sprawa priorytetowa.
Zagadnienie solidarnoĞci w stosunkach polsko-niemieckich naleĪy rozpatrywaü w kontekĞcie czáonkostwa obu paĔstw w UE. Niestety wartoĞü, jaką
stanowi solidarnoĞü, wystĊpuje rzadko. Przykáadem tego jest choüby budowa
gazociągu póánocnego przez Niemcy i RosjĊ, który ogranicza dostĊp do polskich portów na Morzu Baátyckim. Innym przykáadem jest ciche przyzwolenie
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rządu federalnego w Berlinie na dziaáalnoĞü Eriki Steinbach i ziomkostwa niemieckiego, którzy negują winĊ Niemców za ludobójstwo oraz zniszczenie Polski w wymiarze zarówno infrastrukturalnym, jak i spoáecznym w okresie drugiej wojny Ğwiatowej (czego skutki odczuwamy do dzisiaj)1.
Przyczyną takiego stanu jest brak wyĪszych wartoĞci, które spajaáyby oba
paĔstwa na forum UE. SolidarnoĞü ma swoje Ĩródáo w chrzeĞcijaĔstwie. Prawdziwa solidarnoĞü miĊdzy paĔstwami UE (w tym miĊdzy Polską a Niemcami)
przestaáa istnieü, kiedy zaprzestano odwoáywaü siĊ do wartoĞci chrzeĞcijaĔskich
(wartoĞci wyĪszych, którymi kierowali siĊ zaáoĪycie Wspólnot Europejskich:
Alcide de Gasperi i Robert Schuman), a skupiono siĊ na kwestiach finansowych i realizacji kaĪdego z paĔstw wáasnych korzyĞci. Mimo Īe Polska i Niemcy naleĪą teoretycznie do krĊgu zachodniego chrzeĞcijaĔstwa, to jednak chrzeĞcijaĔstwo w Polsce ma w jakimĞ stopniu klasyczny charakter, w przeciwieĔstwie do tzw. chrzeĞcijaĔstwa w Niemczech, w praktyce opowiadającego siĊ za
postulatami, którym przez wieki sprzeciwiali siĊ chrzeĞcijanie (choüby w kwestiach spoáecznych).
Przykáadem braku solidarnoĞci w UE (a przez to w stosunkach polsko-niemieckich) jest obecny kryzys finansowy przetaczający siĊ przez UE – paĔstwa sáabsze muszą podporządkowaü siĊ warunkom stawianym przez silniejszych czáonków UE (na przykáad Niemcy), którzy dysponują odpowiednimi
Ğrodkami finansowymi. Wspóápraca oparta na solidarnoĞci zostaáa zastąpiona
dyktatem silniejszych paĔstw czáonkowskich UE. W stosunku do Polski, niemiecki rząd i kanclerz Angela Merkel wykonują pozorne gesty, które miaáyby
Ğwiadczyü o solidarnoĞci miĊdzy paĔstwami, czym jest miĊdzy innymi deklaracja o moĪliwoĞci przeniesienia gazociągu póánocnego na wiĊkszą gáĊbokoĞü (co
jest tak naprawdĊ mrzonką).
Polska w stosunku do Niemiec (jak i paĔstw starej UE) jest zacofana gospodarczo. W takiej sytuacji nie moĪna mówiü o solidarnoĞci miĊdzy paĔstwami, tym bardziej Īe w Europie (przez euroentuzjastów utoĪsamianej z UE;
w praktyce oba pojĊcia staáy siĊ synonimami) panuje poprawnoĞü polityczna,
spychanie wartoĞci wynikających z chrzeĞcijaĔstwa na margines (przemilczanie), kult pieniądza i materializm. Problemem jest niedostrzeganie przez euroentuzjastów (czĊsto wywodzących siĊ z lewicy) takiego stanu UE, który nie

1
Por. R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Gáówne kierunki – Fakty – Ludzie – Wydarzenia, [b.m.] 2009, s. 242–253.
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daje moĪliwoĞci do solidarnego dziaáania. W sytuacji pogoni za zyskiem paĔstwa czáonkowskie dbają o swoje partykularne interesy, zapominając o wspólnocie europejskiej. Wobec tego solidarnoĞü miĊdzy paĔstwami o róĪnej pozycji
(jak Polska i Niemcy) jest niemoĪliwa, a przynajmniej trudna do zrealizowania2.
Arkadiusz Krawcewicz

Streszczenie
W dniach 14–16 czerwca 2012 roku w Kulicach odbyáa siĊ konferencja naukowa
SolidarnoĞü jako podstawowa wartoĞü spoáeczna. Teoria i praktyka dziaáania solidarnego w Polsce i Niemczech. Organizatorami konferencji byli Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego oraz Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Wspóápracy Niemiecko-Polskiej. W konferencji wziĊli udziaá polscy i niemieccy naukowcy
oraz grupa studentów z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego. W pierwszym dniu konferencji (15 czerwca) odbyáy siĊ dwie sesje poĞwiĊcone
zagadnieniom teoretycznym, dotyczące solidarnoĞci, nad którą debatowano w kontekĞcie religijnym i prawnym. W drugim dniu konferencji (16 czerwca) odbyáa siĊ sesja
zatytuáowana SolidarnoĞü miĊdzy Berlinem i Warszawą wzglĊdem polityki europejskiej, podczas której omówiono przykáady wspóádziaáania w regionach przygranicznych w ramach Unii Europejskiej.
Sáowa kluczowe: wspóápraca polsko-niemiecka, solidarnoĞü, paĔstwo

2
Por. P. Benken, Integracja europejska w obliczu kryzysu, „MyĞl.pl. Pismo spoáeczno-polityczne” 2012, nr 2 (23), s. 83–85.
Mgr Arkadiusz Krawcewicz, doktorant w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu SzczeciĔskiego, e-mail: arek.krawcewicz@gmail.com.
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CONFERENCE SOLIDARITY AS A FUNDAMENTAL PUBLIC VALUE.
THEORY AND PRACTICE OF SOLIDARITY ACTION IN POLAND
AND GERMANY (14–16 JUNE 2012, KULICE)

Summary
On the 14–16 June 2012, a conference took place in Kulice, entitled a Solidarity
as a fundamental public value. Theory and practice of solidarity action in Poland and
Germany. The organizers of the conference were the Institute of Political Science and
European Studies University of Szczecin and Association for Support of German
–Polish Co-operation. The participants of the conference were the Polish and German
scientists and a group of students from the Institute of Political Science and European
Studies University of Szczecin. On the first day of the conference (15th June), two sessions took place dedicated to the theoretical issues, which concern solidarity: it was
considered in religious and legal context. On the second day of conference (16th June),
took place a session entitled Solidarity between Berlin and Warsaw towards the European politics, during which, were discussed the examples of co-operation in regions
borders, within the European Union.
Key words: Polish–German cooperation, solidarity, state

