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ARTYKU Y

WALTER ROTHHOLZ

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

I
Na postawione w tytule artyku u pytanie nie ma jednoznacznej odpowie-

dzi. Faktem jest, e Unia Europejska stoi przed g bok  zmian  – pod wzgl -
dem jej struktury i symboli. Kryzys zad u enia w strefie euro jest tylko ze-
wn trzn  oznak  g bszego kryzysu. Unia Europejska w uj ciu czysto ekono-
micznym nie jest w dobrym stanie. Zwi zek Unii Europejskiej z ekonomi , jak 
to przewidzia  Jean Monnat ju  w latach dwudziestych XX wieku, w a nie si
rozpada. Kiedy wyobra enie dobra powszechnego nie mo e by  solidarnie 
urzeczywistnione za pomoc  ekonomii (problem stanowi  po yczki pa stwowe,
obligacje rz dowe zamiast redystrybucji dochodów spo ecze stwa za pomoc
systemu podatkowego, sprawiedliwo ci rozdzielczej), wtedy z wi ksz  si  na 
pierwszy plan wysuwa si  rola kultury i religii. 

Tym samym jednym z g ównych zagadnie  staje si  kategoria polityczno-
ci i to, jak mog aby by  rozumiana. Polityczno  nie jest teori  spo eczn , lecz 

form  symboliczn , imaginarium, wyobra eniem spo ecznym (sformu owanie
social imaginary jest autorstwa Charlesa Taylora). Ludzie wyobra aj  sobie 
wspólne ycie w pewien okre lony sposób – poprzez obrazy, opowie ci, do-
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6 Walter Rothholz

wiadczenia i mity. Wyobra enia nadaj  si  doskonale dla du ych grup. W a -
nie przez tego rodzaju spo eczne imaginarium jest mo liwe tak e spo eczne
do wiadczenie. I w tym Europa bardzo ró ni si  od Stanów Zjednoczonych, 
gdzie takie wyobra enia s  oczywisto ci . Jak wi c ludzie wyobra aj  sobie 
swoje stosunki spo eczne lub te  jak obywatele Unii Europejskiej wyobra aj
sobie Uni  Europejsk ?1 Zanim b dzie mo liwa odpowied  na to pytanie musi 
ono najpierw zosta  skierowane w stron  tradycji na obszarze Europy. 

Wzajemna relacja religii i polityki jest splotem zagadnie , który stanowi 
rdze  kultury europejskiej i – sam nie b d c dok adnie rozpoznanym – odciska 
si  na wiadomo ci ludzkiej i dzia aniu publicznym. Je li spojrze  na relacje, 
jakie istniej  pomi dzy religi  i polityk , nie nale y ogranicza  si  do przed-
stawienia roszcze  do w adzy poszczególnych ko cio ów i instytucji cywilnych. 
W istot  relacji pomi dzy religi  i polityk  jako tertio musi zosta  wprowadzo-
na tak e funkcja prawa, nast pnego zagadnienia fundamentalnego dla kultury 
zachodniej. Problem politycznej legitymizacji oraz stworzenie spo ecznego
pokoju religijnego pomi dzy wrogimi grupami chrze cija skimi w Europie 
zosta  przezwyci ony i uregulowany postanowieniami pokoju westfalskiego, 
poprzez specyficzny uk ad skrzy owania religii i polityki. W relacjach tych 
szczególn  rol  odgrywa w a nie prawo jako czynnik profanuj cy i neutralizu-
j cy. Stworzenie symboliczno-instytucjonalnej równowagi spo ecznej pomi dzy 
obszarami sakralnymi (sacrum) i wieckimi (profanum) w wiecie ludzkich 
do wiadcze  jest wci  aktualnym problemem do rozwi zania w relacjach spo-
ecznych. Podstawy do wiadcze  ludzkiej egzystencji – takie jak narodziny, 
mier , mi o , szcz cie – nios ce ze sob sacrum i profanum, wymagaj

wci  od nowa symbolizacji i równowa enia proporcji. 
Historia relacji pomi dzy religi  a polityk  jest dobrze zbadana. Kategorii 

tej, okre lanej od czasów Jeana-Jacques’a Rousseau mianem nowoczesnej reli-
gii obywatelskiej, b d cej zwykle w istocie substytutem religijnym kultu pa -
stwa, po wi cono wiele uwagi. Jednak t  historycznie ukszta towan  kategori ,
powszechnie nazywan  religi  cywiln  lub obywatelsk , wyprzedzaj  dyna-
miczne fakty spo eczne.

Nowoczesne religie obywatelskie s  spadkobiercami Ecclesia universalis 
(Ko ció a powszechnego) w postaci centralnego wizerunku cywilizacji zachod-
niej – corpus Christi mysticum (mistycznego cia a Chrystusa). Ta „prawda”, 

                                                          
1  Zob. H. Ulrich, Obamas politischer Körper, Berlin 2009. 
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któr  stara  si  reprezentowa  Ko ció , opiera si  nie tylko na instytucjach,  
obrz dach i naukach; te bowiem w dalszym nast pstwie odlewaj  bezpo red-
nio  do wiadczenia religijnego w form  historycznie sko czon . To jednak 
wy cznie zast puje bezpo rednio  do wiadczenia wiary poprzez reprezentacj
ród a, przez prób  uprzytomnienia sobie w asnego pochodzenia. Wiara w ten 

stosunek reprezentacji, w powodzenie ponownej re-prezenatcji, da a Ko cio owi
autorytet. Je eli zjawiska te wyst pi  razem, rz dz cych i rz dzonych po czy 
wspólnota wiary, a nie przymus. Istot  takiego politycznego organizmu jest 
przynale no  i cz onkostwo ka dego.  miertelna jednostka staje si  cz ci
nie miertelnego cia a, którego g ow  jest Chrystus.

Chocia  wszyscy chrze cijanie s  równoprawnymi cz onkami jednego cia-
a (Chrystusa), to posiadaj  jednak ró ne aski Wiary. Wed ug aski Bo ej

ludzie s  albo aposto ami, albo prorokami, kap anami, cudotwórcami, albo te
wierz cymi. aden chrze cijanin nie pozostaje bez Darów Bo ych (charyzma-
tów). Jednak w adza wiecka nie zalicza si  do  nich. W adza polityczna jest 
wy czona z corpus  mysticum. Jednak od IX wieku (dok adnie od 862 r. n.e.) 
urz d królewski jest wyposa ony w boskie charyzmaty. Nast pny po Chrystusie 
jest kap an, a po nim król. W ten sposób mo na by o unikn  zerwania z pauli -
sk  koncepcj  chrze cija stwa. W okresie redniowiecza ma miejsce przesuni -
cie ci aru w adzy; mo na tak e mówi  o sekularyzacji w tych przypadkach, 
gdy w adcy wieccy ro cili sobie coraz bardziej aroganckie prawa do w adzy 
sakralnej. To nowe cia o polityczne (organizm polityczny) jawi o si  jako byt 
samowystarczalny, w funkcji przynale nej jedynie Bogu. Szczególnie by o to 
widoczne w XIII wieku, w przejawach dzia alno ci cesarza Fryderyka II Ho-
henstauf, a tak e w adców Francji2. Bulla Unam Sanctam Bonifacego VIII  
z 1302 roku przedstawia ekstremalne wysi ki tego wyzwania – sprzeciwu wo-
bec samowystarczalnego wieckiego cia a, organizmu  politycznego. Dlatego 
te  papie  Bonifacy nadu ywa  czysto funkcjonalnej roli organów politycznych 
wewn trz spo eczno ci wiatowej corpus Christi mysticum, którego widocznym 
przywódc , wikariuszem Chrystusa, by  papie .

Skutki tego by y dalekosi ne. Podczas gdy ide  Ko cio a jako corpus
mysticum przenika y z wolna elementy wieckie, pa stwo d y o do religijnego 
odchylenia w kierunku swego istnienia terytorialnego. Cesarz Fryderyk I Barba-
rossa nazywaj c, jak wspomniano powy ej, swoje cesarstwo imperium sacrum

                                                          
2  E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich II, Berlin 1932. 
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(Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ – wi te Cesarstwo Rzym-
skie Narodu Niemieckiego), przej  termin z prawa rzymskiego. Wincenty  
z Beauvais (Vincent de Beauvais) okre li  po raz pierwszy organizm polityczny 
(cia o polityczne) jako „corpus rei publicae mysticum”3 (mistyczne cia o
wspólnoty). Po raz pierwszy zosta o tu okre lone przeniesienie terminu ze sfery 
nadprzyrodzonej do sfery spo ecznej – jako próba wyniesienia pa stwa ponad 
jego byt czysto fizyczny. Termin corpus mysticum okre la  w tym przypadku 
ca o  spo eczno ci chrze cija skiej w uj ciu organologicznym – jako organizm 
sk adaj cy si  z g owy i ko czyn. Taka interpretacja pozostawa a dominuj ca
do pocz tków czasów nowo ytnych. W zwi zku z tym okre lenie „hominum
collectio in unum corpus mysticum” by  tylko logiczn  konsekwencj . Ten roz-
wój zosta  równie  wsparty przez inkorporacj  arystotelesowskiej terminologii 
do redniowiecznej teorii politycznej; równie  w koncepcji arystotelesowsko- 
-plato skiej  organizm polityczny by  organizmem moralnym, etycznym. To, e
cz owiek jest z natury istot  spo eczn , oznacza jednak, e tak e z natury, a nie 
za spraw aski Bo ej, mo e by  cz ci  organizmu mistycznego – wkrótce 
potem nazwanego przez Dantego „humana civilitas” (powszechna wspólnota)
b d cego najwy szym celem raju ziemskiego i niebia skiego. W takim zwi zku
arystotelesowska terminologia okaza a si  niezwykle zgodna  z ko cieln .

T  sam  terminologi  mo emy odnale  w popularnym sformu owaniu
mówi cym o za lubinach panuj cego w adcy z corpus mysticum pa stwa4. Tak 
jak Ko ció  stanowi ponadindywidualne, zbiorowe corpus Christi, tak pa stwo
wyra a ponadindywidualne, zbiorowe cia o w adcy panuj cego.

Dopiero po tych stwierdzeniach mo na zrozumie  doktryn  eklezji jako 
corpus Christi mysticum w takim znaczeniu, e Bóg-Cz owiek Chrystus jedno-
czy si  z cz onkami Ko cio a, a poprzez Jego ludzkie wcielenie trwa nadal ta-
jemniczy zwi zek Boga z lud mi. We wspólnocie wierz cych staje si  widocz-
ne dzia anie o ywionego Ducha. Chrze cijanie, za po rednictwem Chrystusa, 
uczestniczyli w identycznej substancji – w Bogu. Krytycznie rzecz ujmuj c,
mo na mówi  o redywinizacji spo ecznej. W uj ciu eklezjologicznym wi c
w corpus Christi mysticum widoczna jest jednocz ca moc Ducha wi tego dla-
tego, e ludzie w to wierz , a dopiero w konsekwencji konstytucja spo ecze -

                                                          
3  Jan z Salisbury u ywa  tak e okre lenia res publica corpus quoddam, zob. idem, Poli-

craticus, V, 2. 
4  E. Kantorowicz, The King´s two bodies, A Study in Medaeval Political Theology, Prince-

ton 1997, s. 207 i n., s. 220 i n. 
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stwa mo e by  przedmiotem zainteresowania na p aszczy nie politycznej. Re-
zultatem jest specyficzny rodzaj to samo ci politycznej. Mamy tu do czynienia 
z podstawowymi zagadnieniami teologii cywilnej, obywatelskiej. Poniewa
ludzie wierz  w dzia anie Ducha wi tego, posiadaj  tak e odpowiedni  do 
tego wiadomo  spo ecze stwa i historii. Jest to chrystologiczna podstawa, na 
której pó niej, w czasach nowo ytnych, mo liwa by a dalsza budowa tej kon-
cepcji. Szczególn  rol  odegra y tu przede wszystkim teorie Thomasa Hobbesa 
i Rousseau, co zostanie omówione w innym miejscu5.

Problem ten zosta  przewidziany ju  w redniowieczu. I towarzyszy
wszystkim procesom sakralizacji i desakralizacji w toku historii. Nowoczesna 
sekularyzacja rozpocz a si  procesem reform wewn trznych w obr bie chrze -
cija stwa aci skiego, b d cych prób  uduchowienia tego, co doczesne i wiec-
kie. Oznacza o to prób  stworzenia idealnego ycia poza murami klasztoru, to 
jest sekularyzacj  sfery religijnej i sakralizacj  sfery wieckiej. Proces uducho-
wienia wiata oznacza  jednocze nie interioryzacj  religii, czyli jej derytualiza-
cj  i desakralizacj . Pocz tkiem tych zjawisk by y reformy kluniackie, reformy 
papie a Grzegorza VII, powo anie zakonów ebraczych oraz wspólnot wiec-
kich braci i sióstr, prowadz cych do idealnego ycia chrze cija skiego w Novus
Ordo Seclorum (Nowym Porz dku Wieków)6. W redniowieczu tworzy y si
heterogeniczne, heretyckie sekty i ruchy, próbuj ce przezwyci y  przepa
pomi dzy transcendencj  a wiatem immanentnym. Grupy te prowadzi y b d
surowe, ascetyczne ycie, b d  te  stara y si  dostosowa wiat do norm trans-
cendentnych. Od czasów Maksa Webera znamy nast pstwa tego powszechnego 
kap a stwa dla ka dego z nas (by  mnichem w wiecie, y  jak mnich). Poprzez 
wprowadzenie transcendencji do wiata doczesnego zosta o wyeliminowane 
wszelkie do niej odniesienie. 

Takie religie obywatelskie jak kult francuskiej „nacji”, niemiecka mitolo-
gia pa stwa, anglosaska civil religion, marksizm-leninizm czy konflikt w Ko-
sowie, s  historycznie skutecznymi sposobami równowa enia polityki i religii 
za pomoc  dogmatów i instytucji. Ka da religia obywatelska, która oferuje sku-
teczn  symbolik  i równowag sacrum i profanum, zwykle szybko ulega nacis-
kowi nieustaj cych do wiadcze  bie cych i staje si  zwyk ym ba wochwal-

                                                          
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. s abe konwersje, których rozpad jest zawsze 
szybki. W tym sensie wiara mo e mie  decyduj ce znaczenie dla dzia ania,
poniewa  rzeczywisto  polityczna zawsze musi by  dokonana – to, co jest 
prawdziwe, mo e by  tworzone poprzez dzia anie. Ujmuj c rzecz w skrócie – 
wyobra nia, wiara, fa szywa wiadomo , k amstwo, g upota i z udzenie mog
tworzy  warunki dla „prawdziwych” formom rzeczywisto ci. Wynika z tego, e
religie obywatelskie, które by y aktywne w pa stwie narodowym, ewokuj  wy-
ra ne, polityczne wzorce dzia ania, które z kolei odnosz  si  do sakralizacji 
wieckiego, doczesnego obszaru ludzkiej egzystencji. 

Naiwno ci  jednak by oby zak ada , co jest jednak powszechne, e „na-
ród” jest wielko ci  zbiorow , która sw  aktywno ci  wywiera wp yw na ota-
czaj c  czasoprzestrze ; raczej istnieje jako wspólnota w prze wiadczeniu swo-
jego mitycznego charakteru. W taki w a nie sposób ujawnia si  ten pe en napi -
cia stosunek pomi dzy religi  a polityk . Religie obywatelskie maj  tendencj
do „sekularyzacji” spraw publicznych. Symbolami i poj ciami takiej sekulary-
zacji s  na przyk ad po wi cenie dla narodu, wi ta wojna, wiadomo  bycia 
uczestnikiem wiatowej rewolucji czy te  samorealizacja wyemancypowanej 
jednostki jako rodzaj zbawienia doczesnego. 

Jak to wyrazi  ju  w 1938 roku Eric Voegelin, cywilne religie s  zoriento-
wane na trawestacje staro ytnych, transcendentnych religii zbawienia7. Diwini-
zacja lub sakralizacja pa stwa, narodu, spo ecze stwa, nauki, kultury narodu, 
rynku czy te  nowoczesno ci stanowi  dalsze etapy wspó czesnej sekularyza-
cji8. Na ko cu pozostaje zawsze novus ordo saeculorum (nowy porz dek wie-
ków), nowe dzie o stworzenia, ulepszone przez ludzi.

Sekularyzacja nie oznacza wi c – jak to si  cz sto zak ada ze wieckiej,
pozytywistycznej czy te  spo eczno-liberalnej perspektywy politycznej – profa-
nacji wszechmocnego sacrum i odrzucenia roszcze  do w adzy ko cielnej. Jed-
nak protagoni ci wspó czesnej sekularyzacji wykorzystuj  stare religijne sym-
bole zbawienia i odwracaj  ich znaczenie, mówi c o spo ecze stwie wolnym od 
represji, nowoczesno ci, niesko czonym dobrobycie, trwa ym post pie itp. 
Wiara, nadzieja i mi o  – stare judeo-chrze cija skie postawy ludzkiej wia-
domo ci w konfrontacji z egzystencj  realizuj  si  w sferze rzekomo symbo-
licznej nowostworzonego wiata. Sfera polityki, która ma swój w asny obszar 

                                                          
7  E. Voegelin, Religion und Politik, Stockholm 1938. 
8  E. Cassirer, The myth of the State, New York 1946. 
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do wiadczenia, od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej ulega stale mistifi-
kowanemu napi ciu, które obecnie okre la si  mianem religii obywatelskiej 
i które jest przypadkow  kombinacj sacrum i profanum. Od czasów rewolucji 
francuskiej polityka jest ograniczona w swojej niezale no ci i podleg a pseudo-
religijnej symbolice. Czy  nie prze yli my tego w a nie jako rodowisko oby-
watelsko-religijne, kiedy dzia ania polityczne i walka z terroryzmem zosta y
nobilitowane w Stanach Zjednoczonych do rangi „Sakramentu”?  

II
Oddzielenie sacrum i profanum w nowoczesnej polityce ma swój pocz tek

w do wiadczeniu ucisku przez elitarn  ortodoksj  w epoce wojen religijnych 
XVI i XVII wieku oraz znajduje swoje odzwierciedlenie we wszystkich konsty-
tucjach europejskich. Jednak, jak ju  wykazano powy ej, podzia  ten dotyczy 
tylko instytucji prawnych, nie za wiadomo ci ludzi. Nie nale y przy tym za-
pomina , e problemy spo eczne wieku XIX i XX zosta y tak e przekazane 
g ównie j zykiem nacechowanym religijnie. 

W XX wieku mia y miejsce rozmaite próby zaprzestania rozdzia u polityki 
i religii. Jedno  polityki i religii jest cech  znamienn  w spo ecze stwach libe-
ralnych, lecz obci ona jest tak e totalitaryzmem. Potrzeba sensownego ycia 
nie sta a si  wspó cze nie s absza. To zagadnienie jest tak e przenoszone  
w obr bie Unii Europejskiej, aczkolwiek mo na st d wnioskowa , e sekulary-
zacja w ka dym przypadku przechodzi przez ró ne stopnie swojego rozwoju. 
Jak wi c przedstawia si  problematyka sekularyzacji w instytucjach Unii Euro-
pejskiej?

Spotykamy si  tu z konsekwencjami sekularyzacji nowoczesnego pa stwa
narodowego. Zw aszcza poprzez Wielk  Rewolucj  Francusk , któr  nale y
rozumie  jako rewolucj wiatow , ko ció  zosta  pozbawiony statusu d enia
do prawdy. Istotnie, instytucje religijne oraz nadrz dna wiadomo  zosta y
przekszta cone w sfer wieckiego pa stwa narodowego. Dosz o wtedy do rede-
finicji przekwalifikowania na przyk ad chrze cija skiej symboliki martyrolo-
gicznej. Pe na po wi cenia praca dla wspólnego dobra republiki sta a si  ni-
czym innym, jak konwersj  nakazu religijnego ora et labora. Tego rodzaju 
procesy sekularyzacji zosta y, najpó niej od czasów Augusta Comte’a, rytua a-
mi pa stwowymi. Shmuel Eisenstadt przeanalizowa  to szczegó owo w swoich 
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ksi kach9 – chrze cija ska wiara w Zmartwychwstanie sta a si  prac  dobro-
czynn . Mo na wi c mówi  o symbolicznych reklasyfikacjach i redefinicjach 
przy zachowaniu tej samej, sta ej struktury10. Dzi ki takiej dynamice wiado-
mo ci pobudzane s  idee wspólnego dobra. 

Jak wiadomo, UE nie mo e zgodzi  si  na w czenie Boga do nowej, bar-
dzo kontrowersyjnej konstytucji europejskiej11. W tym przypadku integracja 
europejska mo e by  rozumiana jako zobowi zanie do „Eurosekularyzacji” 
(sformu owanie Petera L. Bergera) lub ujmuj c problem bardziej precyzyjnie – 
celem integracji europejskiej jest utrata mocy wszystkich poprzednich „neo- 
-Durkheimowskich” to samo ci (sformu owanie Charlesa Taylora). Oznacza to 
cis y zwi zek nowoczesnego pa stwa narodowego z religi  lub te  wzgl dnie – 

religii z porz dkiem cywilizacyjnym, a wi c tym, co okre li em na wst pie jako 
religi  obywatelsk . Z perspektywy europejskiej po czenie takie zosta o zdy-
skredytowane. Stwarza to dodatkowe wyzwanie dla religii, do których zosta y
wprowadzone wcze niejsze formy patriotyzmu. Po czony tu z patriotyzmem 
Bóg stanowi paradoksalnie zagro enie dla integracji europejskiej – w zupe nym 
przeciwie stwie do Stanów Zjednoczonych. Elementy struktury wiary w Sta-
nach Zjednoczonych charakteryzuj  si  obecno ci wi to ci lub te  – jak to 
wyrazi  Ulrich Haltern – do wiadczeniem mysterium tremens. W rozumieniu 
Rudolfa Otta owa „ wi to ” oznacza tu zarówno tajemnic , cud, nadzwyczaj-
no , niepoj to , jak i l k oraz obaw  przed nieuchwytnym, a takie do wiad-
czenie odnosi si  w polityce do suwerena, do w adcy12. Stany Zjednoczone
maj , wed ug Halterna, wszystkie oznaki „katolickiej wyobra ni”, to znaczy 
ameryka ska „Misja” obejmuje wszystkie atrybuty zbiorowej si y politycznej 
pochodz cej bezpo rednio z sakralnego ród a. Jest to szczególnie widoczne 
w dzia aniach Stanów Zjednoczonych jako imperium, w którym w sposób naj-
bardziej oczywisty pojawiaj  si  próby wyst powania w roli organicznej jedno-
ci13. Europa natomiast przedstawia si  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 mier  utopii,
t um. 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 dzia ania, lecz nastawiona tylko 
na mówienie. 

Dlatego rola grup i ugrupowa  religijnych pozostaje w pewnym stopniu 
w stanie zawieszenia. Znamienne jest jednak dominuj ce w UE polityczne wy-
obra enie, zgodnie z którym konsensus oraz rozdzia  polityki i religii w demo-
kracji jest priorytetowym kryterium w adzy. Rozpatrywanie oddzielnie religij-
nych, politycznych i ekonomicznych obszarów funkcjonalnych umo liwia teo-
ria systemów. To dobrze pasuje do wspomnianego powy ej stanu zawieszenia. 

Naiwno ci  jest jednak my lenie, e religia sk ada si  wy cznie z indywi-
dualnych uwarunkowa  i do wiadcze  w radzeniu sobie z przypadkowo ci .
Mo e odzwierciedla  si  tak e w zbiorowych, politycznych koncepcjach adu
spo ecznego. Otrzymuj  one wtedy charakter polityczny, je li podchodz  do 
kwestii wspó istnienia ludzkiego. To, co teraz powinno by  sensem ycia, mo e
w istocie jedynie odpowiada  transcendentnemu, sakralizowanemu miejscu  
w przestrzeni.

Z powy szych rozwa a  wynika równie  to, jakie cele i warto ci s wi te
dla jednostki i tym samym – poprzez ni  – dla spo ecze stwa. Religie pe ni
funkcj  spo eczn , je eli nios  w sobie intencje sprawiedliwego porz dku spo-
ecznego (natury doczesnej lub transcendentnej), jak równie  potencja  za eg-

nywania i zmniejszenia konfliktów oraz ich podsycania. Wywodz ce si  z tre ci
religijnej rozró nienie mi dzy dobrem a z em, sprawiedliwo ci  a niesprawie-
dliwo ci  mo e prowadzi  do integracji, ale tak e do ekskluzji. Oznacza to, e
polityka i religia maj  fundamentaln  konwergencj  – z jednej strony przez 
religijn , wrodzon  cz owiekowi inklinacj  do porz dku i adu, a z drugiej – 
przez potrzeb  legitymizacji politycznej. Z tej konwergencji – przy analizie 
konfliktów – wy ania si  nieuchronna trudno , gdy pojawia si  prawdziwie 
religijny motyw konfliktu i gdy religia jest instrumentalizowana z powodów 
sekularnych. Te kwestie przedstawiaj  si  w UE zupe nie inaczej. Rozwój  
w okresie powojennym charakteryzuje si  w Europie pe nym zalegalizowaniem 
polityki. Nie istniej adne pozaprawne zjawiska polityczne – w granicach pra-
wa realizowana jest racjonalna polityka.  

Tak e dyskusja naukowa koncentruje si  na prawie i ma tendencj  do 
ignorowania si , które w rzeczywisto ci poruszaj  polityk . Wynika to przede 
wszystkim z niemieckich do wiadcze  politycznych. Narodowy socjalizm este-
tyzowa  polityk , g oszono: naród jest wszystkim, jednostka jest niczym. Rosz-
czenia ofiar i poszkodowanych, reprezentowane zbiorowo, by y nadmiernie 
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wykorzystywane i nie uznawano ich za s uszne. Nacjonalizm konstruowa  swo-
j  estetyk  poprzez nadu ywanie symboli i obrz dów chrze cija skich. Historia 
zosta a zinterpretowana jako mityczna, apokaliptyczna historia zbawienia. 
Z tych powodów zrozumia a jest wiecka wyobra nia UE. Pa stwa Europy 
wyci gn y konsekwencje z pewnego retorycznego poj cia polityki: prawo 
wspólnotowe ma pierwsze stwo przed suwerenno ci . Odej cie od Europy 
suwerenno ci do Europy rynku w adnym wypadku nie t umaczy si  koniecz-
no ci  ekonomiczn . Peter Sloterdijk opisuje to przekszta cenie jako przej cie
od egzystencjalizmu do konsumpcjonizmu14. Unia Europejska opiera si  na 
racjonalno ci pieni dza; pieni dz wnika wsz dzie, wszystko obiektywizuje. 
Konsekwencje takiego stanu rzeczy skonstatowa  ju  Karol Marks – skutkiem 
jest odst pienie od transcendencji. Unia Europejska desubstancjalizuje zbioro-
wo  suwerenno ci narodowej. Cho  rynek z pewno ci  nie jest ostateczno ci
UE, to jednak zwi zane z nim podstawowe aspekty wolno ci s  g ównym in-
strumentem do realizacji tego celu. Wszystko staje si  p ynne, zmienne i ru-
chome. Zmienno  i tworzenie struktur wspó pracy wydaje si  cech  charakte-
rystyczn  wspó czesnej to samo ci15.

III
Je eli fenomenologicznie stwierdzony upadek wiary i praktyki religijnej 

jest niekoniecznie odnotowany, mo na jednak stwierdzi , e status nienaruszal-
no ci wiary zosta  utracony. Rezultatem jest subiektywizacja i os abienie zja-
wisk religijnych. Ten stan wspó czesnego humanizmu europejskiego – jako stan 
pewnej „dojrza o ci” w przeciwie stwie do „dziecinnej” religii – w po czeniu
z nowymi, kosmicznymi pogl dami tworzy formy irreligijno ci, bezbo no ci,
które s  bardzo trwa e, poniewa  uznajemy je za mocno zakotwiczone w na-
szym rozumieniu wiata oraz w do wiadczeniach naukowych i technologicz-
nych. To powód, dla którego materializm jest obecnie oczywisto ci  dla licz-
nych rodowisk w UE. Nowa, kosmiczna wizja rozwin a si , co wprowadzi o
do obiegu koncepcj  mechanistyczn  cz owieka i wiata. Wcze niejsze wyobra-
enia, które wyra a y plato sko-arystotelesowsk  ide , e otaczaj cy nas wiat

jest urzeczywistnieniem jego sensu, zosta y ca kowicie 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  Z. Bauman, Liquid times: Living in  an Age of Uncertainty, London 2007. 
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wy materializm. Ten brak mo e by  do wiadczany jako ogromna strata. Sytu-
acja ta zosta a podchwycona przez wspó czesny materializm z jego charaktery-
stycznym zwrotem w stron  aktywno ci – my sami jeste my tymi, którzy poko-
nuj c opór oboj tnego i wrogiego wszech wiata, osi gn li porz dek i ad wol-
no ci oraz wzajemne korzy ci.

Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju sekularyzmem, który wykracza 
daleko poza rzekome objawienia „nauki”. Obecnie obejmuj  on moralne ele-
menty znaczeniowe, które czerpiemy ze wszech wiata, co oznacza, e materia-
lizm jest wykorzystywany w tym kosmicznym schemacie poj  i wyobra e ,
ale tylko w taki sposób, by y  i si  rozwija . Musz  w tym miejscu podkre li ,
e to wszystko dzieje si  w czasie, w którym idee spo eczne coraz cz ciej s

zdeterminowane przez gospodark  rynkow , jawno  i nadmiern  legalizacj
(Verrechlichung) spo ecze stwa. Wymienione poj cia odpowiadaj  rzeczywi-
sto ci spo ecznej, która si  realizuje w kontek cie kosmicznej wizji naturalnego 
systemu rzeczywisto ci: wspó czesne spo ecze stwa s  bezosobowe i opieraj
si  na tworzeniu zbiorowych aktów wspólnego dzia ania. Jednocze nie tacy 
autorzy jak Sigmund Freud, Karol Marks i Friedrich Nietzsche wskazali na 
prawdziw  psychologi  g bi. W mistrzowski sposób dokonywa  tego tak e od 
czasów romantyzmu Charles Taylor – przekazane zosta o poczucie tego, co le y
poni ej powierzchni dost pnej bezpo rednio. Konsekwencj  jest to, e mitolo-
gia orgiastyczna staje si  spo ecznie akceptowalna (Nietzsche). To ona legity-
mizuje niemoralne, irracjonalne i agresywne si y w nas, stanowi c odwrócenie 
do zasad o wiecenia, ale w adnym wypadku nie oznacza powrotu do transcen-
dencji.

IV
Proces sekularyzacji ma kilka innych aspektów, spo ród których chcia -

bym wyodr bni  jeden16. Od niedawna mo na zaobserwowa w tradycyjnym 
rodowisku ko cielnym zjawisko swoistej „easternizacj ” Zachodu. To zjawi-

sko pokazuje, e aktywne piel gnowanie i rozpowszechnianie rytua ów medy-
tacji buddyjskiej jest niezwykle istotne oraz wykorzystywane tak e przez chrze-
cija skich duchownych i teologów. Przyk adem mo e by  pewna grupa szwaj-

carskich zakonnic katolickich, która korzysta z azjatyckich pomys ów reinkar-

                                                          
16  C. Campbell, The Easternization of the West, w: New religious Movements: Chlallenge 

and Response, eds. J. Cresswall, B. Wilson, London 1999, s. 35–48. 



16 Walter Rothholz

nacji w swych chrze cija sko-eschatologicznych koncepcjach ycia wiecznego. 
Wystarczy tak e uda  si  na tzw. Dni Ko cio a (Kirchentag) katolickiego lub 
protestanckiego, aby zobaczy  jak ta zupe nie nowa chrze cija ska „ducho-
wo ” jest zdeterminowana przez elementy neobuddyjskie.  

Wszystkie te zjawiska s  konsekwencj  ekspresywnej kultury nowoczes-
no ci. Danièle Hervieu-Léger mówi o oddzieleniu wiary od przynale no ci
i uwarunkowa  to samo ciowych17. Wiele osób przy czy si  do silnych wspól-
not religijnych, poniewa  s  one miejscem, do którego prowadz  duchowe po-
trzeby cz owieka. Wida  to na przyk adach pielgrzymek i imprez masowych, 
takich jak wiatowe Dni M odzie y, ale tak e na koncertach rockowych, kon-
certach rave itp. Taka forma wi towania ma zreszt  d ug  tradycj  i by a wy-
stawiana przez elitarne klasy wy sze na wszelkie próby reform, z uwagi na po-
dejrzenia o praktyki orgiastyczne. 

W tym kontek cie frapuj cym przyk adem wydaje si  Wspólnota Taizé. 
Jej atrakcyjno  polega cz ciowo na tym, e przyjmowani s  do niej m odzi,
poszukuj cy ludzie, którzy mog  wyra a  siebie bez konfrontacji z normatyw-
nym porz dkiem wiary. Jak natomiast klasyfikowane s  koncerty rockowe? 
Albo piosenkarka pop Madonna na krzy u? Nie jestem zupe nie pewien, czy te 
formy wyrazu nale  do kategorii niereligijnych – pe en rozczarowania wiato-
pogl d potrzebuje zawsze teorii, aby wyja ni  ustawiczne dzia anie i wp yw 
tego rodzaju do wiadcze  (Georges Bataille, Sigmund Freud). 

V
Tego rodzaju formy wyrazu sekularyzacji poddaj  si  w niesko czono

dalszej analizie socjologicznej. Zamiast tego wydaje mi si  bardziej sensowne 
skonstatowanie obecnego stanu rzeczy. Jedn  stron  zagadnienia s  niezliczone 
grupy i ugrupowania religijne, pozwalaj ce stwierdzi , e nie tyle wiara religij-
na w Europie prze ywa upadek, ile nale y raczej mówi  o krucho ci ró nych 
stanowisk religijnych. Wspó czesna kultura europejska jest naznaczona do-
wiadczeniami przeciwstawnych nacisków, które z jednej strony emanuj  opo-

wie ciami zamkni tej immanencji, z drugiej za  – poczuciem nieadekwatno ci
takich opowie ci. Ruchy religijne odbywaj  si  na p aszczy nie równoczesno-
ci, w czysto wieckim 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 zosta y zast pione przez tzw. wielk  narracj  (Grosserzäh- 
lung) (Friedrich Nietzsche, Albert Camus). Jest ona oparta na okre lonej inter- 
pretacji historii jako obszaru ludzkiej samorealizacji, rozumu, wolno ci i praw 
cz owieka (na przyk ad historia Immanuela Kanta).  

Porz dek polityczny nie wymaga przywi zania do suwerenno ci narodo-
wej. Ju  wiele lat temu og oszono przez Trybuna  Sprawiedliwo ci Unii Euro-
pejskiej koniec pa stwa jako centrum mi dzypa stwowego prawa i oddano 
nale ne miejsce jednostce. Analiza prawa jako formy symbolicznej nie wydaje 
si  ju  potrzebna. Dyskurs praw, wiatowych spo ecze stw, obywateli wiata,
mi dzynarodowego spo ecze stwa obywatelskiego, wieckiego racjonalizmu, 
humanizmu i mi dzynarodowego zarz dzania s  w Europie tak oczywiste, e
pozosta o ci preo wieceniowej, politycznej koncepcji organizmu politycznego 
jawi  si  dzi  jako reakcyjne i niebezpieczne.

T umaczenie Barbara Sztark 

Streszczenie

Jak ludzie wyobra aj  sobie Uni  Europejsk ? Do tej pory, na to pytanie nie 
znaleziono jednoznacznej odpowiedzi, chocia  próbowano j  odnale  na 
p aszczy nie gospodarczej. Doprowadzi o to do duchowego i politycznego kryzysu, 

który rozpocz  si  w latach osiemdziesi tych XX wieku, a który osi gn  szczyt po 

2008 roku. 

W artykule próbowano po czy  poziom religii i symboli. Nawet je li seku-

laryzacja jest niezaprzeczalna w ramach Unii Europejskiej, pozostaje prawd , e religia 

jest nap dow  si  stoj c  u róde  spo ecznych wyobra e . Religia stanowi centrum 

kultury politycznej, cho  w niezbyt dobrze rozumiany sposób. 

Po 1648 roku pa stwa narodowe przyj y sakraln wiadomo  znaczenia insty-

tucji. Przez to silna dynamika spo eczna zacz a tworzy  obrazy nowego dobra publicz-

nego. Ta sytuacja jest dobrze widoczna w Unii Europejskiej – wida  tam skutki seku-

laryzacji pa stw narodowych, którym zwykle wystarcza poj cie Boga zaproponowane 

przez Émile’a Durkheima. 

S owa kluczowe: religia, spo ecze stwo 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 imagi-

nations. 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 reli-

gion 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 salva-

tional 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 mys-

terious tension of the sacred: It is true that the church had been removed from her orien-

tation towards the truth, but at the same time, the national states adopted the sacral con-

sciousness 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 patrio-

tism is seen as a threat for a seculared selfunderstanding of the European Union. 

Key words: religion, civil society, European Union 
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ARKADIUSZ KRAWCEWICZ

KONCEPCJA PA STWA
WED UG TRADYCJONALISTÓW KATOLICKICH 

Wst p

Pogl dy Ko cio a katolickiego na ustrój i relacje z pa stwem kszta towa y
si  w ka dej epoce. W Europie od IX wieku pa stwa przyjmowa y chrze cija -
stwo. Przynale no  do rodziny pa stw chrze cija skich (Christianitas) ozna-
cza o cz onkowstwo w spo eczno ci mi dzynarodowej, któr  tworzy y w a nie
te pa stwa. Christianitas upad o na prze omie XIX i XX wieku, poniewa  od  
XIX wieku zacz  si  schy ek chrze cija skich (katolickich) monarchii. Przy-
czyni  si  do tego tak e pokój paryski z 1856 roku, na którym pa stwa chrze ci-
ja skie zawar y pokój z niechrze cija sk  Turcj , która dzi ki temu wesz a do 
spo eczno ci mi dzynarodowej (po Turcji do czy y te  Japonia, Persja, Syjam 
i Chiny)1. W XIX wieku Ko ció  prowadz cy misje oraz pa stwa kontynuuj ce
polityk  kolonizatorsk  dzia a y wspólnie. Nawracanie nowych obszarów wia-
ta przez Ko ció  katolicki wi za o si  z powi kszaniem panowania krajów  
europejskich i ich kultury. Misjonarze bazowali na strukturach pa stw koloni-
zuj cych w celu zapewnienia bezpiecze stwa oraz zachowania autorytetu poli-
tycznego pa stwa. Spe niali oni te  w imieniu pa stwa niektóre funkcje – zaj-

                                                          
  Mgr Arkadiusz Krawcewicz, doktorant w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersy-

tetu Szczeci skiego, e-mail: arek.krawcewicz@gmail.com.
1  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo mi dzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 13–14. 
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mowali si  ochron  zdrowia, prowadzili dzia alno  o wiatow  oraz rozpo-
wszechniali regu y moralne w ród nawracanej ludno ci. Taka dzia alno  Ko-
cio a katolickiego w ramach kolonizacji prowadzonej przez pa stwa Europy 

nie za ama a si  na prze omie XIX i XX wieku – kiedy upada o Christianitas 
i rozpocz  si  spór mi dzy Ko cio em a pa stwem republika skim2 – poniewa
by a op acalna dla pa stw kolonialnych. W okresie upadku Christianitas papie-
e og aszali encykliki poruszaj ce temat ustroju i relacji z pa stwami, które po 

upadku monarchii katolickich stawa y si  areligijne.
Na pocz tku nale y wyja ni  dwa zagadnienia istotne dla badanego tematu. 

1. Ko ció  a pa stwo wed ug Jacka Bartyzela to:  

Relacja pomi dzy dwiema spo eczno ciami odmiennego rodzaju, lecz 
wspólnego pochodzenia (od Boga), oraz o ró nych, ale niesprzecznych ze 
sob  i dope niaj cych si  celach; niezale nymi i autonomicznymi we 
w a ciwych sobie dziedzinach, lecz z czonymi i wspó dzia aj cymi  
w zgodnym pos usze stwie Bogu i nakazom Jego prawa dla dobra tych 
samych osób ludzkich, które nale  do tych spo eczno ci jako wierni 
Ko cio a i obywatele pa stwa. Ca  trad. nauk  Ko cio a, od Ojców 
staro . po „epok  Piusów”, uj  mo na w nast puj ce zasady publicz-
nego prawa Ko cio a, podwa one dopiero (pastoralnymi a nie dogma-
tycznymi) deklaracjami Soboru Watyka skiego II, a zw . nauk  o „wol-
no ci religijnej” w Dignitatis humanae: 1˚ suwerenno  i niezale no
Ko cio a, jako spo eczno ci doskona ej i wspieranej przez jego Boskiego 
Za o yciela, której celem jest nadprzyrodzone zbawienie dusz; 2˚ odr b-
no ci Ko cio a i pa stwa, b d cego równie  spo eczno ci  doskona
i suwerenn  w swojej dziedzinie, której bezpo rednim celem jest wspólne 
dobro doczesne; 3˚ zwi zek pomi dzy Ko cio em a pa stwem, którego 
podstaw  powinna by  jednomy lno  dzia ania dla przyrodzonego i nad-
przyrodzonego dobra cz owieka; 4˚ po rednia jurysdykcja Ko cio a nad 
doczesno ci , daj ca Mu prawo do interweniowania w sprawach doczes-
nych, które normalnie podlegaj  jurysdykcji pa stwa z powodu grzechu  
i ze wzgl du na zbawienie dusz; 5˚ po rednie podporz dkowanie pa stwa
Ko cio owi, rozumiane jako zasada wiary lub przynajmniej teol. Pewno -
ci, e cele realizowane przez pa stwo s u  osi ganiu przez ludzi zbawie-
nia; 6˚ s u ebna funkcja pa stwa, które powinno wspomaga  Ko ció  we 
wszystkim, co s u y osi ganiu jego zbawczego celu; 7˚ spo . panowanie 
Chrystusa Króla nad wszystkimi jednostkami i spo ecze stwami, które 
domagaj  si  przesycania ustawodawstwa pa stwowego prawem bo ym 

                                                          
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 by o ono instrumen-
tem zbawienia dokonanego przez Chrystusa […]3.

2. Tradycjonalizm katolicki wed ug Bartyzela:  

[…] obejmuje si cznie wzgl dnie szeroki i zró nicowany wewn trznie 
nurt sprzeciwu wobec tych postanowie  i deklaracji Soboru Watyka -
skiego II, które zdaj  si  by  nie do pogodzenia z integralnie traktowa-
nym depozytem wiary (czyli Tradycj sensu stricto), lub przynajmniej 
niejasne i wieloznaczne, jak równie  wobec nast puj cych w jego trakcie 
i po nim szeregu dzia a  i zjawisk znamionuj cych kryzys w Ko ciele,
czyni cy ze  „spustoszon  winnic ” (okre lenie filozofa katol. Dietricha 
von Hildebranda); w szerszym znaczeniu t. katolicki jest reakcj  na 
wszelkie tendencje progresistowskie i (neo)modernistyczne, postrzegane 
jako ukryta b d  jawna herezja, w szczególno ci za  na rel. naturalizm  
i b dnie rozumiany (bo otwarcie b d  milcz co zaprzeczaj cy zasadzie 
jedynozbawczo ci Ko cio a katol.) ekumenizm; signum specificum t. ka-
tolickiego jest wierno  (ortodoksyjnemu i najpe niej wyra aj cemu pow-
szechno  Ko cio a) klas. rytowi rzym., zwanemu potocznie „tryden-
ckim” b d  „rytem w. Piusa V”, a odrzucenie b d  przynajmniej pe na
w tpliwo ci rezerwa w stosunku do promulgowanego 1969 przez pap. 
Paw a VI, jako nowy ryt powsz., Novus Ordo Missae, sprawowanego 
„twarz  do ludu” i w j zykach nar.; pozwala to okre li  ów t. w du ej
mierze – acz z pewno ci  nie wy cznie – jako t. liturgiczny; reprezen-
tanci tak rozumianego t. niech tnie autoidentyfikuj  si  jako „trady-
cjonali ci”, podkre laj c, e okre lenie to mo e wywo ywa  wra enie
wyznawania jakiego  specyficznego pogl du czy jednej z wielu spornych 
interpretacji (istniej cego obok innych „-izmów”), tymczasem „podsta-
wow  intencj ” w tym wypadku jest stanie na stanowisku integralno ci
Tradycji, które obowi zuje ka dego katolika, który w cis ym znaczeniu 
nie mo e by  inny, jak „tradycyjny” (okre lenie to jest zatem w istocie 
pleonazem); dopuszczaj  oni jedynie u ywanie tego terminu w sensie 
„technicznym”, dla umo liwienia zidentyfikowania w asnych pozycji 
wzgl dem tych, którzy Tradycj  zagubili lub j  lekcewa 4.

                                                          
3  J. Bartyzel, Ko ció  a pa stwo, w: Encyklopedia polityczna. Tom 1. My l polityczna: 

g ówne poj cia, 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 pa stwa

Do pierwszej po owy XX wieku Ko ció  katolicki odwo ywa  si  do tomi-
zmu, którego twórc  by w. Tomasz z Akwinu5. Pa stwo wed ug w. Tomasza 
wytycza o w asne cele i posiada o naturaln  sfer  dzia ania, wi c by o „spo-
eczno ci  doskona ”: dawa o ludziom rzeczy potrzebne do ycia na ziemi (do 
ycia doczesnego)6. W tomizmie pa stwo by o postrzegane jako produkt spo-
ecznej natury cz owieka – „zwierz cia politycznego”. Natura prowadzi a cz o-

wieka do ycia w spo ecze stwie, które przyjmowa o posta  pa stwa. Rozumna 
natura cz owieka popycha a go do ycia w pa stwie. Z kolei w naturalnym ro-
zumie cz owieka w. Tomasz widzia , zgodnie z tradycj  chrystianizmu, odwzo-
rowanie m dro ci Boga i planów, zgodnie z którymi Bóg jest rz dc wiata.
W konsekwencji pa stwo uznawane by o za pochodz ce od Boga7. Pa stwo
ustanawia o obowi zuj ce prawo, co wiadczy o o jego suwerenno ci. Mia o
by  ono hierarchiczne – na samym szczycie sytuowa  si  czynnik kieruj cy, 
czyli w adza najwy sza (wed ug w. Tomasza wzorem by o panowanie Boga 
nad wiatem). Porz dek na ziemi opiera  si  na systemie zwierzchno ci, w któ-
rym najwy sz  zwierzchno ci  by  Bóg maj cy pe n  w adz  w odniesieniu do 
wszech wiata. Uporz dkowanie hierarchicznie celów dzia alno ci cz owieka
prezentowa o stosunek w adzy duchownej i wieckiej – cele ziemskie by y na 
ni szej pozycji ni  cele wieczne. Dlatego papie  jako najwy sza w adza du-
chowna by  ponad w adz  ziemsk . Wed ug w. Tomasza papie czy  najwy -
sz  w adz  ziemsk  i duchown , co pozwala o na ingerencje w sprawy poli-
tyczne niebezpo rednio jako najwy sza w adza wiecka, lecz z uwagi na posia-
danie najwy szej w adzy duchownej (w adza papie a by a ograniczona do wy-
wierania wp ywu na moralne kwestie dzia alno ci w adców ziemskich). W adza
papie a nad w adcami ziemskimi mia a s u y  trosce o dusze ludzi poddanych 
w adcy i o samego w adc .

Kompetencje w adzy doczesnej (ziemskiej) i duchownej porównywane by-
y do stosunku cia a i duszy. Wed ug tradycyjnej doktryny ró ne role Ko cio a

                                                          
5 wi ty Tomasz z Akwinu (1225–1274) – filozof scholastyczny, teolog, dominikanin, 

twórca tomizmu.  
6  J. Bartyzel, Dwa miecze. Relacja Ko ció  – pa stwo 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  J. Baszkiewicz, My l polityczna wieków rednich, Pozna  1998, s. 58. 



Koncepcja pa stwa wed ug tradycjonalistów katolickich 23

i pa stwa nie by y zaprzeczeniem faktu, e Ko ció  i pa stwo stanowi  ca o
(jedno cia o). Opieraj c si  na tomizmie, tradycjonali ci katoliccy twierdzili, e
has o rozdzia u Ko cio a od pa stwa, które by o argumentowane pogl dami 
sekularystycznymi, mo na „[…] przyrówna  do miecza, który swym ostrzem 
przecina jedno cia o na dwie oddzielne cz ci […]”8. Wed ug doktryny  
w. Tomasza pa stwo nie by o instytucj  ustanowion  przez Boga w celu zwal-

czania ludzi grzesz cych. Ludzka natura stanowi a ród o dla powstania spo e-
cze stwa i podobnie w adza pa stwa mia a po rednio ród o w Bogu – boski 
charakter ma tylko zasada w adzy, ale ustrój by  tworzony przez ludzi. Pa stwo
mia o zapewni  ludziom warunki, które prowadz  do zbawienia – pokój i porz -
dek – czyli hierarchiczny uk ad spo eczny. Utrzymaniu pokoju i porz dku sprzy-
ja a w asno  prywatna, która wed ug w. Tomasza wynika a z prawa natury.  

Najlepsz  form  rz dów (cho  inne formy te  by y dopuszczalne) wed ug
w. Tomasza by a monarchia, lecz dostrzega  on zagro enie przerodzenia si

monarchy w tyrana. Doktryna w. Tomasza nadawa a boski charakter w adzy 
pa stwowej. Istnia o przekonanie o boskich w a ciwo ciach w adcy, które mia-
y mu dawa  prawo do decydowania w najistotniejszych sprawach. Doktryna 
w. Tomasza by a fundamentem legitymizowania w adzy politycznej arystokra-

tów w opozycji do nowego porz dku ustrojowego po Rewolucji Francuskiej9.
Na tomizmie opar  swoj  tradycyjn  koncepcj  pa stwa hiszpa ski my li-

ciel Jan Vázquez de Mella10, który pa stwo chrze cija skie uzna  za w a ciwy 
model relacji mi dzy pa stwem a Ko cio em. Wed ug de Melli pa stwo powin-
no by  wierne katolicyzmowi i jego moralno ci, ale nie powinno podporz dko-
wywa  si  duchowie stwu i prawu stworzonemu przez Ko ció . Nie jest zasad-
ne, aby relacja pomi dzy Ko cio em a pa stwem opiera a si  na separacji, po-
niewa  – wed ug Melli – prowadzi to do ateizmu pa stwowego. Ko ció  i pa -
stwo to unia duchowa i moralna, ale nie unia administracyjna11.

Wed ug tradycjonalistów katolickich neutralno wiatopogl dowa pa -
stwa by a brakiem wiedzy ze strony jej zwolenników, poniewa  pa stwo przy 
tworzeniu i uchwalaniu prawa opiera o si  na rozwi zaniach moralnych, praw-

                                                          
8  J. Bartyzel, Dwa miecze…, op. cit. 
9  B. Szmulik, M. migrodzki, Geneza pa stwa, w: Wprowadzenie do nauki o pa stwie  

i polityce, red. B. Szmulik, M. migrodzki, Lublin 2007, s. 27–29.
10  Jan Vázquez de Mella (1861–1928) – zwolennik  karlizmu w Hiszpanii, polityk.   
11  J. Bartyzel, Dwa miecze…, op. cit. 
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nych i ideowych. Nie by y one neutralne i mia y ród o w zasadach religijnych, 
mimo e zosta y ju  poddane procesowi laicyzacji. Katolicki charakter pa stwa
nie negowa  tolerowania kultu prywatnego wyznawców innych religii i ate-
istów. Taka ograniczona jedno  powinna si  przejawia  w postaci wymogu, e
g ow  pa stwa móg  zosta  tylko katolik. Ustrój pa stwa mia  zosta  naznaczo-
ny prawami moralnymi g oszonymi przez Ko ció  katolicki12.

Pogl dy tradycjonalistów katolickich okre laj ce relacje Ko cio a i pa -
stwa mo na by o sprowadzi  do trzech twierdze :
1. „Ko ció  i pa stwo s  dwiema spo eczno ciami realnie odr bnymi, obie s
doskona e i niezale ne w ramach swego porz dku”13;
2. „Ko ció  i pa stwo nie powinny by  wzajemnie rozdzielone, ale powinny by
z czone we wzajemnej pokojowej wspó pracy”14;
3. „Pa stwo jest po rednio podporz dkowane Ko cio owi”15.
Ko ció  zosta  ustanowiony przez Boga, aby prowadzi  do zbawienia, z kolei 
pa stwo by o traktowane przez tradycjonalistów jako spo eczno , której celem 
by o zajmowanie si yciem doczesnym. Tradycjonalistyczna koncepcja relacji 
Ko cio a z pa stwem zak ada a, e jedyn  prawdziw  religi  jest katolicyzm 
Ko cio a rzymskiego, który by  konieczny do zbawienia (pa stwo mia o wspie-
ra  Ko ció  w tym celu). Ko ció  wed ug tej koncepcji mia  by  niezale ny od 
pa stwa w zakresie artyku owania w asnych zasad wiary, a w adza wiecka
(pa stwo) nie powinna mie  prawa do ingerencji w sprawy religii. Wed ug dok-
tryny sprzed II Soboru Watyka skiego Ko ció , oprócz prawa do wolno ci
w sprawach wewn trznych, mia  prawo do wypowiadania si  w kwestiach pub-
licznych; pa stwo nie mog o by  neutralne wobec Ko cio a katolickiego, gdy
te same osoby by y obywatelami pa stwa i cz onkami Ko cio a.

Podstaw  pokojowej koegzystencji i rozwoju by o wzajemne powi zanie
Ko cio a i pa stwa. Cele tych dwóch instytucji nie by y do ko ca odr bne
w opinii tradycjonalistów katolickich, poniewa  religi  katolick  postrzegano 
jako konieczn  dla dobra ziemskiego – warto ci religijne (rzymskokatolickie) 
zapewnia y stabilno  istnienia pa stwa. Spo eczno ci jako ca o  powinny 

                                                          
12  Ibidem. 
13  M. Karas, Integryzm Bractwa Kap a skiego w. Piusa X. Historia i doktryna rzymsko-

katolickiego ruchu tradycjonalistycznego, Kraków 2008, s. 70. 
14  Ibidem, s. 71. 
15  Ibidem. 
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wyznawa  religi  katolick . Konieczno  cz ciowego podporz dkowania pa -
stwa Ko cio owi uzasadniana by a wy szo ci  celu zbawienie nad sprawami 
doczesnymi. Kwestie cywilne nale ce do kompetencji pa stwa wed ug trady-
cjonalistów mia y podlega  warto ciom duchowym. Nie oznacza o to, e Ko -
ció  mia  mie  prawo wp ywania na pojedyncze zagadnienia polityczne lub 
administracyjne, lecz mia  okre la  ogólne regu y polityczne i prawne. Sprawy 
b d ce w dziedzinach spo ecznej i wyznaniowej (sprawy mieszane) – na przy-
k ad wychowywanie dzieci, ma e stwa – mia y opiera  si  na prawie Ko cio a
katolickiego, a pa stwo mia o to prawo szanowa  (mimo e pa stwo mia o
rodki, aby skutecznie regulowa  te sprawy). Pogl d ten wynika  z doktryny 

tradycjonalistycznej, któr  Alfredo Ottaviani16 formu owa  podczas obrad II So-
boru Watyka skiego:

[…] Ko ció  nie ro ci sobie prawa do wyboru formy rz dów i instytucji 
zajmuj cych si wieckimi sprawami narodów chrze cija skich; spo ród
rozmaitych form rz dzenia, Ko ció  nie pot pia adnej, pod warunkiem, 
e nie ucierpi  z tego powodu religia i zasady moralne. […] w adza
wiecka musi chroni  w szczególny sposób ca kowit  wolno  Ko cio a,

i w aden sposób nie mo e przeszkadza  mu w ca o ciowym wype nianiu 
jego misji […]17.

Ca o  tych pogl dów opiera a si  na twierdzeniu o „obiektywnym charak-
terze” adu spo ecznego (w adza pochodzi od Boga) oraz adu religijnego (kato-
licyzm jako jedyne prawdziwe wyznanie)18.

Realizacja doktryny przedstawionej powy ej by a uzale niona od struktury 
wyznaniowej spo ecze stwa, a wi c od tego, czy katolicy stanowili wi kszo
w pa stwie i mieli wp yw na rz d, czy jednak stanowili mniejszo  spo ród
ogó u obywateli pa stwa. Mo liwe dwa modele rozwi za  prawnych w dzie-
dzinie religii uzale nione by y od struktury wyznaniowej spo ecze stwa. Przy-
wo any wcze niej Ottaviani stwierdza :

[…] w adza wiecka nie mo e w aden sposób zniewala  sumie  do 
przyj cia wiary objawionej przez Boga. Wiara jest w rzeczy samej kwes-

                                                          
16  Alfredo kard. Ottaviani (1890–1979) – autor rozprawy o katolickich zasadach w relacjach 

Ko ció –pa stwo Institutiones iuris publici ecclesiastici; nale a  do konserwatywnej grupy  
Coetus Internationalis Patrum uczestników II Soboru Watyka skiego.

17  M. Karas, op. cit., s. 73. 
18  Ibidem.  
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ti  ca kowicie swobodnego wyboru, i nie mo e by  przedmiotem 
jakiegokolwiek przymusu […] nie zwalnia to jednak w adzy wieckiej od 
konieczno ci stworzenia warunków intelektualnych, socjalnych i moral-
nych, potrzebnych po to, by wierz cy, nawet ci posiadaj cy mniejsz
wiedz , atwiej mogli wytrwa  w przyj tej wierze. Tak wi c  […] w adza
wiecka mo e samodzielnie regulowa  i ogranicza  publiczne manifesto-

wanie innych wyzna , a tak e broni  swoich obywateli przed rozpow-
szechnianiem fa szywych doktryn […]19.

Przytoczone s owa wiadczy y o tym, e wolno  religijna w pierwszym mode-
lu rozwi za  prawnych nie by a wed ug tradycjonalistów katolickich dopusz-
czana do funkcjonowania w pa stwie. Istnia a te  mo liwo  dopuszczenia 
tolerancji religijnej w pa stwach o wi kszo ci katolickiej. Ottaviani w swoim 
projekcie dokumentu soborowego pisa :

[…] w pewnych okoliczno ciach, mo na wymóc na w adzy wieckiej
sprawiedliw  tolerancj  […] aby, z jednej strony, unikn  wi kszego z a,
takiego jak zgorszenie lub wojna domowa, stanowi cego przeszkod
w nawracaniu na prawdziw  wiar , czy innego z a tego rodzaju; z drugiej 
za , by uzyska  wa niejsze dobro, takie jak spo eczne wspó dzia anie
i pokojowa koegzystencja obywateli ró nych wyzna , wi ksza wolno
dla Ko cio a i mo liwo  skuteczniejszego wype niania jego nadprzyro-
dzonej misji […]20.

Przedstawiona w cytacie tolerancja religijna (okre lana tak e tolerancj  cywil-
n ) by a przeciwie stwem tolerancji dogmatycznej, która nie pozwala a na 
funkcjonowanie innych religii w pa stwie o wi kszo ci katolickiej. Drugi mo-
del rozwi za  prawnych mia  zastosowanie w pa stwach niekatolickich. W pro-
jekcie schematu na II Sobór Watyka ski Ottaviani napisa : „[…] niekatolicka 
w adza wiecka musi dostosowa  si  przynajmniej do nakazów prawa natural-
nego […] winna przyzna  swobody obywatelskie wszelkim formom kultu, które 
nie s  sprzeczne z religi  naturaln ”21. Doktryna tradycjonalistów zak ada a
podzia  na pa stwa katolickie i niekatolickie, który zosta  stworzony wed ug
kryterium swobody dzia alno ci instytucjonalnej Ko cio a, liczebno ci wy-
znawców katolicyzmu oraz ch ci utrzymania porz dku spo ecznego. U o enie

                                                          
19  Ibidem, s. 74. 
20  Ibidem, s. 75. 
21  Ibidem. 
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stosunków w pa stwie niekatolickim wed ug drugiego modelu nie by o wzorem 
dla relacji Ko cio a i pa stwa. Postulat ustanowienia na ca ym wiecie pa stw
katolickich mia  swoje ród o: „[…] w uniwersalistycznym d eniu Ko cio a
i przekonaniu o absolutnym charakterze katolicyzmu […]”22. Zastosowanie 
wariantu dla pa stw niekatolickich relacji Ko ció –pa stwo by o dopuszczalne 
wed ug integrystów tylko w sytuacjach nadzwyczajnych23.

Koncepcje relacji Ko cio a i pa stwa przedstawiano w oficjalnych doku-
mentach papie y, do których wspó cze nie odwo uj  si  tradycjonali ci katolic-
cy. W ród pierwszych dokumentów papieskich krytykuj cych wolno  sumie-
nia mo na wymieni  encyklik  Grzegorza XVI Mirari vos (O liberalizmie)
z 1832 roku, w której papie  stwierdzi , e wolno  sumienia szkodzi w adzy 
duchownej i wieckiej. Grzegorz XVI pisa , e pa stwa, które by y pot ne
i bogate od czasów staro ytnych, upad y z powodu dopuszczenia wolno ci su-
mienia, w imi  której dano ci gle zmian w pa stwie. Dopuszczenie do wolno-
ci sumienia w pa stwie katolickim zosta o okre lone w encyklice jako nie-

dorzeczno 24. Papie  zauwa y , e sojusz tronu i o tarza przyniós  wiele korzy-
ci dla w adzy wieckiej i duchownej25. W encyklice Grzegorz XVI zach ca

katolickich monarchów do dbania: „[…] o ca o  Ko cio a i pa stwa […]”26,
a tak e pami tania, e w adza, któr  otrzymali od Boga jest g ównie po to, aby 
broni  Ko cio a. Grzegorz XVI zwraca  si  do monarchów, aby „[…] najpierw 
popierali spraw  zbawienia ni  pa stwa […]”27.

W 1864 roku Pius IX og osi  spis pot pionych stwierdze , które dotyczy y
mi dzy innymi indyferentyzmu religijnego, wolno ci religijnej i przyj cia
w Ko ciele zasad liberalizmu politycznego. Spis nosi  tytu u Syllabus errorum
i by  do czony do encykliki Quanta cura (O b dach modernizmu). Spis pot -
pionych stwierdze  odnosi  si  te  do stosunków Ko cio a i pa stwa oraz w a-
dzy duchownej i wieckiej. Syllabus erroum odgrywa  jedn  z g ównych ról  

                                                          
22  Ibidem. 
23  Ibidem. 
24  Grzegorz XVI, Mirari vos (O liberalizmie), Warszawa 2003, s. 13–14. 
25  Ibidem, s. 18. 
26  Ibidem, s. 20. 
27  Ibidem.  
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w tradycyjnej doktrynie stosunków Ko cio a katolickiego i pa stwa28. Pius IX 
negowa  w Syllabus errorum mi dzy innymi nast puj ce stwierdzenia:

– […] XXXIX. Pa stwo jako ród o i pocz tek wszelkich praw, posiada 
prawo niczym nie ograniczone […]; 
– XLII. W wypadku konfliktu praw dwóch w adz, pierwsze stwo ma 
prawo wieckie […]; 
– XLIII. W adza wiecka ma prawo anulowania, wypowiadania i unie-
wa niania oficjalnych umów zwanych pospolicie konkordatami, odnosz -
cych si  do korzystania z praw zwi zanych z nietykalno ci  ko cieln ,
zawartych ze Stolic  Apostolsk , a mo e to czyni  bez jej zgody, a nawet 
nie uwzgl dniaj c jej sprzeciwu […]; 
– LIV. Królowie i ksi ta nie tylko wyj ci s  spod jurysdykcji Ko cio a,
ale te  w rozstrzyganiu kwestii zwi zanych z jurysdykcj  stoj  wy ej od 
Ko cio a […]; 
– LV. Nale y rozdzieli  Ko ció  od pa stwa, a pa stwo od Ko cio a […]; 
– LXXVII. W naszych czasach ju  nie jest stosowne, aby religia 
katolicka traktowana by a jako jedyna […] religia pa stwowa, z wyklu-
czeniem wszystkich pozosta ych wierze  […]; 
– LXXVIII. Dlatego w niektórych pa stwach katolickich chwalebnie 
zosta o zastrze one w prawie, aby osoby tam przebywaj ce mia y ca ko-
wit  swobod  publicznego sprawowania jakiegokolwiek kultu […]29.

Zwolennicy pogl dów Piusa IX twierdzili, e jego orzeczenia zawarte  
w Syllabusie mia y charakter nieomylnego magisterium Ko cio a katolickiego. 
Wed ug tradycjonalistów konkordaty podpisane przez Piusa IX z Hiszpani
w 1851 roku i Ekwadorem w 1862 roku by y przyk adem ustanawiania stosun-
ków mi dzy Ko cio em a pa stwem o katolickiej wi kszo ci w ród obywateli, 
co by o zgodne z tradycyjnymi normami. Integry ci twierdzili, e podczas  
I Soboru Watyka skiego30 Ko ció  zamierza  og osi  dokument o jedynej praw-
dziwej religii, która by a równoznaczna z Ko cio em rzymskokatolickim oraz 
odrzuci  tolerancj  religijn . Dokument nie zosta  og oszony, poniewa  po roz-

                                                          
28  M. Karas, op. cit., s. 76–77.  
29  Pius IX, Quanta cura i Syllabus errorum (O b dach modernizmu), Warszawa 2002,  

s. 26–28, 31–32. 
30  I Sobór Watyka ski – rozpocz  si  z inicjatywy Piusa IX; obradowa  w latach 1868–

1870; gdy wojska w oskie zdoby y Rzym, zosta  zawieszony; w nast pnych latach nie wznowio-
no obrad. 
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pocz ciu wojny francusko-pruskiej w 1871 roku Pius IX przerwa  obrady I So-
boru Watyka skiego31.

W encyklice Diuturnum illud (O w adzy politycznej) z 1881 roku Leon 
XIII przypomina , e w adza polityczna pochodzi od Boga – w adza osób rz -
dz cych pa stwem by a pochodn  w adzy Bo ej i dlatego panowanie tych osób 
mia o by  traktowana jako posiadaj ce godno  ponadludzk . W takim uj ciu
w adzy politycznej, ka dy opór obywateli by  sprzeciwem wobec Boga. Leon 
XIII zauwa a  tak e, e w adza polityczna i urz dy mia y s u y  ca emu spo e-
cze stwu, wszystkim obywatelom32. Encyklika stwierdza a, e gdy pa stwami 
rz dzili w adcy chrze cija scy, to w adza polityczna posiada a równie  godno
religijn , co prowadzi o do wi kszego pos usze stwa w adzy ze strony obywa-
teli pa stwa33.

Encyklika Immortale Dei (O pa stwie chrze cija skim) Leona XIII z 1885 
roku zawiera a krytyk  wolno ci religijnej oraz liberalnych swobód obywatel-
skich34. Papie  powtarza , e w adcy w pa stwie chrze cija skim mieli w adz ,
która pochodzi a od Boga, a poddani (obywatele) powinni by  w adzy pos uszni
(pos usze stwo w adzy politycznej by o uto samiane z pos usze stwem woli 
Boga)35. Obywatele mogli by  niepos uszni w adzy, je eli post powa a ona 
niezgodnie z prawami naturalnymi albo prawem Bo ym36. Wed ug Leona XIII 
pa stwo mia o mie  religi  publiczn , która mia a cechy prawdy i zosta a naka-
zana przez Boga, czyli wyznanie katolickie. Zadaniem pa stwa by o sprzyjanie 
i ochrona religii publicznej37. W adza dzieli a si  na wieck  i duchown , które 
funkcjonowa y jako najwy sze w sprawach dla nich w a ciwych – wiecka
w sprawach doczesnych, a duchowna w sprawach religii. Sprawy polityczne  
i cywilne podlega y w adzy wieckiej, do której w adza duchowna nie mia a
prawa ingerowa . Leon XIII uwa a , e chrze cija ski ustrój spo eczny przyno-
si  wiele korzy ci dla obu w adz ( wieckiej i duchownej), je eli by a zachowana 

                                                          
31  M. Karas, op. cit., s. 77–78. 
32  Leon XIII, Diuturnum illud (O w adzy politycznej), Warszawa 2001, s. 8–13. 
33  Ibidem, s. 16. 
34  M. Karas, op. cit., s. 78.  
35  Leon XIII, Immortale Dei (O pa stwie chrze cija skim), Warszawa 2001, s. 8–9. 
36  J. Bartyzel, Prawomocna wiecko  pa stwa chrze cija skiego. O tarz i tron, „Polonia 

Christiana” 2010, nr 17, s. 39. 
37  Leon XIII, Immortale Dei…, op. cit., s. 8–9. 
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mi dzy nimi harmonia i ad38. Rodzina by a to sama z ma e stwem, które 
w takim ustroju by o nierozerwalne, chrze cija ski ustrój spo eczny bowiem nie 
zak ada  rozwodów. Ustawy tworzone w procesie politycznym powinny 
uwzgl dnia  interes ca ego spo ecze stwa, nie mia y by  wyrazem ycze  ludu, 
ale opiera  si  na prawdzie i zasadach chrze cija skich. Obywatel i zarazem 
chrze cijanin mia  nie posiada  sprzecznych obowi zków – cele pa stw i Ko -
cio a by y zatem wspólne39. Encyklika odnosi a si  do liberalnych swobód 
obywatelskich w sposób negatywny. Krytyce poddane by y zasady równo ci
obywateli, poj cie woli ludu (zamiast w adzy pochodz cej od Boga), wybór 
przedstawicieli przez mieszka ców (lud) danego pa stwa. Rozumienie ludu 
jako ród a praw i w adzy powodowa o, wed ug Leona XIII, likwidacj  religii 
publicznej i brak odwo ywania si  w adzy politycznej do jej Bo ego pochodze-
nia. Wprowadzenie liberalnych swobód obywatelskich prowadzi o wed ug en-
cykliki do rozdzia u Ko cio a od pa stwa, zerwania konkordatów i likwidacji 
chrze cija skiego porz dku w pa stwie40. Wobec zmian spo eczno-politycz-
nych w Europie w XIX wieku papie  Leon XIII przypomina  w encyklice, e
w adza pa stwowa ma swoje ród o od Boga, a nie od ludu. Swoboda wyra a-
nia my li przez obywateli i równouprawnienie wszystkich wyzna  nie by y
prawami obywatelskimi. Ko ció  katolicki nie sprzeciwia  si adnej formie 
rz dów, je eli by a zgodna z doktryn  katolick 41. Obowi zkiem obywateli 
chrze cijan by  udzia  w yciu publicznym, stosowanie obyczajów zgodnych  
z Ewangeli , a pa stwa – zapewnienie nauki religii w szko ach w celu kszta to-
wania obywateli. Udzia  obywateli w yciu publicznym mia  by  zabezpiecze-
niem przed przej ciem w adzy politycznej przez wrogów Ko cio a katolickiego. 
Zadaniem obywateli by o d enie do nadania pa stwu chrze cija skiej formy: 
wolno  obywatelska mia a by  zgodna z prawem naturalnym i prawem Bo ym 
(nauk  Ko cio a)42. Leon XIII zauwa y , e usuwanie prawa Bo ego z ustawo-
dawstwa pa stwowego prowadzi o do indyferentyzmu religijnego, który móg

                                                          
38  Ibidem, s. 12–13. 
39  Ibidem, s. 14. 
40  Ibidem, s. 18–19. 
41  Ibidem, s. 23. 
42  Ibidem, s. 27–29. 
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objawia  si  w ateizmie pa stwowym, rozdziale pa stwa od Ko cio a albo 
zrównaniu w prawach wszystkich wyzna 43.

Niektórzy twierdzili, e Leon XIII zmieni  nastawienie Ko cio a katolic-
kiego do preferowanego ustroju pa stwa z promonarchistycznego na prorepu-
blika ski. By a to mylna opinia, poniewa  wcze niej, przed pontyfikatem Leona 
XIII, Ko ció  katolicki nie stwierdza  kategorycznie, e monarchia jest jedyn
w a ciw  form  rz dów. Ko ció  w swojej tradycyjnej doktrynie akceptowa
tak e niemonarchiczne formy rz dów oraz formy mieszane, na przyk ad monar-
chie republika skie. Hierarchia Ko cio a katolickiego sprzyja a monarchiom 
zarówno w okresie przed Leonem XIII, jak i w czasie jego rz dów, ale to nie 
oznacza o niemo liwo ci akceptacji innych form. Ka da forma w adzy by a
uznawana przez tradycjonalistów katolickich, je eli tylko przestrzega a
„zwierzchnictwa Bo ego”44. Pius X w encyklice Vehementer Nos (O rozdziale 
pa stwa od Ko cio a) z 1906 roku odnosi  si  krytycznie do dzia a  Francji 
wobec Ko cio a katolickiego, poniewa  Francja w 1903 roku zerwa a konkordat 
oraz w 1905 roku og osi a rozdzia  pa stwa i Ko cio a45.

Jednym z ostatnich papie y wyra aj cych tradycyjn  katolick  koncepcj
pa stwa by  Pius XI, który w 1925 roku wyda  encyklik Quas Primas (O kró-
lewskiej godno ci Chrystusa), w której mi dzy innymi ustanowi wi to Chry-
stusa Króla46. Pius XI stwierdzi , e pa stwa powinny podlega  w adzy Chry-
stusa, poniewa  daje to pomy lno  i szcz cie dla obywateli i pa stwa jako 
ca o ci. Osoby rz dz ce pa stwami powinny by y publicznie zadeklarowa
oddanie go Chrystusowi, aby zapewni  pomy lno  dla swojego kraju. Wed ug
Piusa XI taka deklaracja rz dz cych nadawa a ich w adzy religijny wymiar  
i u atwia a pos usze stwo obywateli wobec w adzy47. Ustanowienie wi ta
Chrystusa Króla i wezwanie do publicznych deklaracji rz dz cych pa stwami 
by y w opinii Piusa XI przeciwdzia aniem wobec laicyzacji pa stw. Laicyzm 
wed ug encykliki uniemo liwia  Ko cio owi wp ywanie na tworzenie prawa  
i rz dzenie spo ecze stwami oraz prowadzi  do równouprawnienia wszystkich 

                                                          
43  J. Bartyzel, Prawomocna wiecko  pa stwa…, op. cit., s. 39. 
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religii, co w konsekwencji znosi o religi  publiczn  pa stwa48. Papie  wzywa
w adze pa stw do publicznego oddawania czci Chrystusowi. Takie post powa-
nie osób posiadaj cych w adz  polityczn  mia o prze o y  si  na stanowienie 
prawa, kszta cenie w zgodzie z Dekalogiem i zwyczajami chrze cija skimi oraz 
nadanie katolickich cech instytucjom pa stwa49. Oddawanie ho du Chrystusowi 
nie oznacza o tylko wymiaru religijnego, ale celem by o panowanie Chrystusa 
nad umys ami ludzi i ich wol , poniewa  w adza Chrystusa dotyczy a równie
wszystkich kwestii doczesnych50.

Ostatni  encyklik , któr  autor przytoczy  przy opisie tradycyjnej katolic-
kiej koncepcji pa stwa by a encyklika Piusa XI Quadragesimo anno (O chrze -
cija skim ustroju spo ecznym) z 1931 roku. Pius XI stwierdza , e prawo w as-
no ci prywatnej nie mog o by  ograniczane przez pa stwo, poniewa  natura 
by a ród em w asno ci. Wysokie i liczne podatki stanowi y nadu ycie ze stro-
ny pa stwa, które w taki sposób wykorzystywa o prywatny maj tek. Je eli pa -
stwo ustala o zasady w asno ci z wymaganiami po ytku publicznego, sprzyja o
to prywatnej w asno ci. Encyklika stwierdza a, e Bóg ustanowi  w asno
prywatn , aby umo liwi atwiejsze ycie, dlatego pa stwo powinno chroni
w asno  prywatn  przed rozpadem. Obowi zek bogatszych obywateli polega
na wspomaganiu biedniejszych. Nadmiar dochodów mia  by  przeznaczany na 
powstawanie nowych miejsc pracy, które mia y s u y  wytwarzaniu dóbr naj-
bardziej potrzebnych51. Pius XI zwraca  uwag  na wspó prac  wszystkich sta-
nów i zawodów w celu zabezpieczenia zbiorowych interesów52.

Istotnym aspektem w tradycyjnej katolickiej koncepcji pa stwa by a spra-
wa podatków i zasady ich zbierania. Podatki by y potrzebne, aby zapewni
funkcjonowanie pa stwa, ale nie wszystkie by y s uszne – prawo pa stwa mia o
by  oceniane pod wzgl dem moralno ci, a to dawa o mo liwo  odmowy p a-
cenia niektórych podatków. Tradycjonali ci katoliccy powo ywali si  na  
w. Tomasza z Akwinu, który twierdzi , e pa stwo nie jest instytucj  nadrz d-

n , ale ma s u y  realizowaniu dobra ogó u spo ecze stwa. Pa stwo by o ogra-
niczone w zakresie swojej dzia alno ci i dlatego nadmierna liczba podatków 

                                                          
48  Ibidem, s. 20. 
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prowadzi a do zatrzymania rozwoju przedsi biorczo ci i utrudnia a funkcjono-
wanie rodzin. Je eli podatki by y niesprawiedliwe, to obywatele mogli sprzeci-
wi  si  ich p aceniu – kryterium stanowi o tu dobro wspólne.

Leon XIII w encyklice Rerum novarum (O kwestii socjalnej) nazywa  wy-
sokie podatki zamachem na wolno  i zrównywa  je z kradzie . W asno
prywatn  z kolei traktowa  jako prawo ka dego obywatela, które daje mo li-
wo  kszta towania jego dalszego ycia. Je eli podatki s u y y dobru wspólne-
mu, to by y uczciwe, ale gdy przeznaczano je na urz dy i rozbudow  admini-
stracji, to by y to same z kradzie . Podatki nak adane przez pa stwo mia y
s u y  celom pronatalistycznym i prorodzinnym – pa stwo powinno pomaga
rodzinie w spe nianiu roli, jak  przypisuje jej prawo naturalne, czyli wychowy-
waniu dzieci i kszta towaniu do doros ego ycia. Najkorzystniejsz  sytuacj
by a jak najmniejsza liczba podatków oraz umo liwienie obywatelom podej-
mowania samodzielnych decyzji o ich pieni dzach.

Wysokie koszty pracy, które by y kszta towane przez pa stwo, ogranicza y
przedsi biorczo , dobroczynno , a tak e blokowa y wspomaganie rozwoju 
pracowników przez pracodawców. Tradycjonali ci katoliccy twierdzili, e
obywatele mieli obowi zek p aci  podatki w celu zapewnienia wspólnego do-
bra, ale nie oznacza o to, e pa stwo mog o przeznacza  pieni dze z podatków 
na cele, które przez wi kszo  podatników nie by y akceptowane, na przyk ad
na aborcj 53.

Istotnym zagadnieniem zwi zanym z koncepcj  pa stwa wed ug tradycjo-
nalistów katolickich by o stosowanie kary mierci. Do lat sze dziesi tych  
XX wieku Ko ció  katolicki dopuszcza  stosowanie kary mierci jako kary 
g ównej. W opinii tradycjonalistów wymierzenie przest pcy kary mierci przez 
spo ecze stwo s u y o trzem celom:  

– przywróceniu porz dku i sprawiedliwo ci,
– obronie spo ecze stwa,
– odstraszeniu innych, aby nie pope niali podobnych przest pstw.

Za stosowaniem kary mierci przemawia y dwa argumenty – prawo spo ecze -
stwa do obrony oraz stosowanie do obrony wszystkich niezb dnych rodków.
W tradycjonalistycznym uj ciu kar mierci mo na by o wymierza , gdy by a
konieczna do ochrony przed zagro eniem utraty ycia przez cz onków spo e-
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cze stwa. Tradycyjne spojrzenie na kar mierci, g oszone mi dzy innymi przez 
w. Tomasza z Akwinu, podkre la o, e ocena niezb dno ci wykonania tej kary 

mia a uzasadnienie w argumentach powi zanych z moraln  zwarto ci  spo e-
cze stwa – z jak  si  pa stwo mia o przeciwdzia a  indywidualizmowi, który 
przyczynia si  do rozpadu wi zi w spo ecze stwie. ycie doczesne nie by o
celem, ale rodkiem, który mia  prowadzi  do celu stoj cego ponad yciem na 
ziemi. Wed ug tradycyjnej doktryny odebranie cz owiekowi ycia nie by o
równoznaczne z odebraniem mu jego nadprzyrodzonego przeznaczenia. Cz o-
wiek pope niaj c przest pstwo, móg  zgubi  „g bok  racj ycia”54, mimo e
chcia  nadal y . Tradycjonali ci g osili, e pa stwo odbieraj c cz owiekowi
ycie w obronie spo ecze stwa, nie pozbawia o go ycia wiecznego, nie nego-

wa o sprawiedliwo ci Boga, który wed ug integrystów oceni na ko cu doczesne 
decyzje ludzi. Obywatel ami cy ad moralny degradowa  si  w znaczeniu mo-
ralnym, a z amanie adu wi za o si  z odwetem ze strony pa stwa. Kara mierci 
poci ga a za sob  moraln  degradacj  skazanej osoby, która na jej zastosowanie 
zas u y a. Tradycjonali ci katoliccy uzasadniaj c stosowanie kary mierci, po-
wo ywali si  na s owa Piusa XII wyg oszone na spotkaniu z neurologami  
w 1952 roku:

[…] Nawet w przypadku stracenia osoby skazanej na mier  pa stwo nie 
rozporz dza prawem tej osoby do ycia. Organowi pa stwowemu pozo-
staje tylko pozbawi  j  dobra, jakim jest ycie, tytu em ekspiacji – po 
tym, jak przez swoj  zbrodni  sama odebra a sobie prawo do ycia55.

W opinii tradycjonalistów kara mierci by a nazywana barbarzy stwem w spo-
ecze stwie pozbawionym religii, które ogranicza o swoj  przysz o  do do-

czesno ci. W takim spo ecze stwie nie odbiera o si  skazanemu dobra, które 
mia o charakter dobra ca o ciowego, które osoba ta posiada56.

                                                          
54  R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Ko ciele katolickim w XX wieku, [b.m.w.] 2009, 

s. 508–510. 
55  Ibidem, s. 510–518. 
56  Ibidem, s. 518–519. 
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Zako czenie 

Zaprezentowane powy ej pogl dy dotycz ce koncepcji pa stwa by y po-
dzielane przez najbardziej konserwatywn  cz  tradycjonalistów katolickich, 
którzy nawi zywali do regu  panuj cych w pa stwach przed Rewolucj  Francu-
sk  (tzw. ancien régime), niekiedy nawet do okresu sprzed Reformacji. Trady-
cjonalistyczna koncepcja pa stwa mia a charakter konserwatywny i opiera a si
na bezwzgl dnym przywi zaniu „[…] do scentralizowanego porz dku i hierar-
chii […]”57. To tradycjonalistyczne uj cie we wspó czesnej my li politycznej 
nie zajmowa o znacz cego miejsca, a poparcie znajdowa o w ma ych grupach, 
które dzia aj  mi dzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemczech 
i we Francji58. W Polsce do tej koncepcji pa stwa odwo ywa y si  g ównie
Bractwo Kap a skie w. Piusa X i organizacje monarchistyczne.   

Wspó cze nie tradycyjna katolicka koncepcja pa stwa nie znalaz a szero-
kiego zastosowania albo nie wyst pi a w czystej formie. Po likwidacji ustrojów 
autorytarnych w Hiszpanii i Portugalii w latach siedemdziesi tych XX wieku,  
a tak e po wprowadzeniu zmian do konstytucji w republikach demokratycz-
nych, na przyk ad we W oszech, Irlandii i Kolumbii, zasadniczo na obszarze 
cywilizacji Zachodu znikn y pa stwa katolickie. W 2011 roku istnia y trzy 
pa stwa katolickie, które mie ci y si  w ró nym stopniu w tradycyjnej koncep-
cji pa stwa – Pa stwo Watyka skie oraz dwa ma e ksi stwa Andora59 i Mona-
ko60, w których religi  publiczn  (pa stwow ) by  katolicyzm. Istnia  jeszcze 
Zakon Kawalerów Malta skich61, który posiada  status pa stwa i eksterytorial-
ne posiad o ci, ale nie odgrywa  znacz cej roli w stosunkach mi dzynarodo-
wych. W praktyce wi c nie by o ju adnej znacz cej wspólnoty politycznej 

                                                          
57  M. Karas, op. cit., s. 80. 
58  Ibidem, s. 80–81. 
59  Andora – po o ona w Europie monarchia konstytucyjna; funkcje g owy pa stwa sprawuj

dwa podmioty: wspó ksi  prezydent Francji i wspó ksi  katolicki biskup diecezji Urgell  
w Hiszpanii. Por. T. Godu  i in., Leksykon systemów politycznych, Warszawa 2003, s. 26.

60  Monako – po o ona w Europie monarchia konstytucyjna; obecnie w adc  Ksi stwa Mo-
nako jest ksi  Albert II z dynastii Grimaldi. Por. ibidem, s. 210. 

61  Zakon Kawalerów Malta skich – katolicki zakon rycerski z siedzib  w Pa acu Malta -
skim w Rzymie; klasyfikowany jako monarchia elekcyjna, której g ow  jest Wielki Mistrz Zako-
nu Kawalerów Malta skich Robert M. Festing; cz onkiem Zakonu jest mi dzy innymi polski 
polityk Marcin Libicki z Poznania.  
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(pa stwa), które chcia oby wyra a  prawd  transcendentn 62, wykraczaj c
poza ycie doczesne. W Lichtensteinie63 rozpocz  si  proces rozdzielenia Ko -
cio a katolickiego i pa stwa – katolicyzm przesta  by  religi  oficjaln  – za 
zgod  Ko cio a uroczysto ci ko cielne nie mia y charakteru uroczysto ci pa -
stwowej64.

Streszczenie 

Na prze omie XIX i XX wieku upad o Christianitas, poniewa  od XIX wieku 

rozpada y si  katolickie monarchie. W tym czasie powsta  spór mi dzy Ko cio em 

a pa stwem republika skim. Papie e og aszali encykliki na temat ustroju i relacji z pa -

stwami: Grzegorz XVI (Mirari vos), Pius IX (Syllabus errorum, Quanta cura), Leon 

XIII (Diuturnum illud, Immortale Dei), Pius X (Vehementer Nos), Pius XI (Quas Pri-
mas, Quadragesimo anno). Tradycjonali ci powo uj  si  tak e na filozofi w. Toma-

sza z Akwinu, który twierdzi , e pa stwo pochodzi od Boga. 

Tradycjonali ci katoliccy sprzeciwiaj  si  tak e uchwalonej na II Soborze 

Watyka skim (1962–1965) Deklaracji o wolno ci religijnej (Dignitatis humanae),

która w ich opinii przyczyni a si  do upadku ostatnich pa stw katolickich. Wspó cze -

nie ostatnimi pa stwami katolickimi s : Watykan, Andora, Monako i Zakon Kawalerów 

Malta skich. adne ze znacz cych pa stw nie wyra a prawdy transcendentnej.  

S owa kluczowe: pa stwo, Ko ció  katolicki, my l polityczna 

                                                          
62  J. Bartyzel, Pa stwo i ród o w adzy w katolickiej teologii politycznej, w: Cywilizacja

u progu…, s. 75. 
63  Liechtenstein – po o ona w Europie monarchia konstytucyjna; obecnie w adc  Ksi stwa 

Liechtenstein jest ksi  Hans Adam II. Por. T. Godu  i in., op. cit., s. 180–181.
64 Liechtenstein: nowe prawo o finansowaniu wspólnot ko cielnych, 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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JERZY PAWLISZCZE

POLITYKA NON-DECISION U PLATONA 

Tematem niniejszego artyku u jest problem milczenia w polityce. Jest to 
niemal ca kowicie nierozpoznany przedmiot: jedynie Platon, Peter Bachrach  
i Morton S. Baratz1 zajmowali si  dog bnie tym problemem. Teza jest nast pu-
j ca – ró nica w postrzeganiu problemu milczenia u Platona, Bachracha i Barat-
za jest taka, jak mi dzy „zamkni tym spo ecze stwem”, synchronicznym (jed-
noczesnym) i podbudowanym dialektyk  filozoficzn , a „otwartym”, demokra-
tycznym, linearnym (nast pczym) spo ecze stwem Bachracha i Baratza. Ufun-
dowane jest ono na zmianie spo ecznej, której plato skim odpowiednikiem jest 
otwarte na histori  nast pstwo zepsutych ustrojów: arystokratycznego (i monar-
chicznego), timokratycznego, oligarchicznego, demokratycznego oraz tyranii. 
Wprowadzenie dziejów, zrozumia e w epoce Herodota i Tukidydesa, oznacza 
dla Platona stopniowe odej cie od idealnego pa stwa nastawionego na meta-
fizyczny idea  – ide  Dobra, która umo liwia postrzeganie i rozumienie zarów-
no wiata rzeczy zmiennych, materialnych, jak i bezcielesnych idei. 

                                                          
  Dr Jerzy Pawliszcze, absolwent filozofii i filologii klasycznej Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, doktor filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Colle-
gium Balticum w Szczecinie, e-mail: jerzypawliszcze@interia.pl.

1  P. Bachrach, M.S. Baratz, The Two Faces of Power, „American Political Science Re-
view” 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 m drców-w adców do dialektyki (sztuki 
rozumowania oraz dyskutowania) i tym samym kontemplacji Dobra, w adza
u Platona zyskuje kryterium metafizyczne, czyli skupiaj ce si  na najg bszych 
i najbardziej podstawowych fundamentach bytu. Mo emy rozpatrzy  pi  po-
ziomów w adzy i jej wymiary: pierwszy wymiar to zwyk a przyczynowo ,
uj ta przez Roberta Dahla i Maksa Webera w ich fizyczno-psychologicznej 
przyczynowo ci2; drugi wymiar to poziom non-decision Bachracha i Baratza, 
czyli usuni cie z agendy politycznej opinii, tematów, problemów i interesów 
niewygodnych dla w adzy politycznej; trzeci wymiar, rozpoznany przez Steve-
na Lukesa3, to wymiar funkcjonowania Marksowskiej „fa szywej wiadomo-
ci”; czwarty wymiar, wyró niony przez Petera Digesera4, to poziom Foucaul-

towskiego „automatyzmu” i biopolityki, oraz tzw. w adzy dyscyplinarnej; ale 
najwa niejszy, pi ty poziom, to najbardziej uniwersalny wymiar w adzy meta-
fizycznej, który istnieje w postaci figury Dike u Parmenidesa5. Jak si  oka e,
problem aporrheta – tego, co sekretne, niewypowiadalne w filozofii politycznej 

                                                          
2  Przytoczmy teraz klasyczn  i u yteczn  definicj  Webera jako punkt wyj cia tej cz ci

rozwa a  nad w adz : „W adza (Macht) oznacza szans  przeprowadzenia swej woli, tak e wbrew 
oporowi, w ramach pewnego stosunku spo ecznego, bez wzgl du na to, na czym ta szansa polega. 
Panowaniem (Herrschaft) nazywamy szans  pos usze stwa pewnych osób wobec rozkazu  
o okre lonej tre ci; dyscyplin  nazywamy szans  natychmiastowego, automatycznego i schema-
tycznego pos usze stwa wobec rozkazu ze strony wielu ludzi, wynikaj c  z wy wiczonego
nastawienia”. M. Weber, Gospodarka i spo ecze stwo. Zarys socjologii rozumiej cej, prze .
i wst pem opatrzy a D. Lachowska, Warszawa 2002, s. 39–40. Por. „Najbli szym równowa ni-
kiem dla relacji w adzy jest relacja przyczynowa. Dla asercji ‘C ma w adz  nad R’ mo na da
wyra enie ‘zachowanie C przyczynuje zachowanie R’. Je li kto  mo e zdefiniowa  relacj  przy-
czynow , mo e tak e okre li  wp yw, w adz  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  Protoplast  wszelkich docieka  ontologicznych o w adzy by , jak si  zdaje, Parmenides 
we fragm. 8.12-5: „I nigdy moc przekonywania nie stwierdzi tego, i  z bytu powstaje cokolwiek 
przy nim; dlatego te  ani powstawa  ani gin  nie pozwoli a Dike, mog c rozlu ni  swe wi zy, 
ale je utrzymuje”(por. 1.14: „Do nich to Dike karz ca posiada klucze rozwieraj ce”; 1.26-8: „To 
nie Mojra z a zleci a wpierw tobie przemierzy  / Drog  t , która zaiste od traktu ludzkiego daleka 
jest, / Ale Temida i Dike”). Dike, Temida, Mojra, Ananke i Dajmon s  tutaj archetypem w adzy 
ontycznej. Podobnie jak „przemo na Ananke / W p tach swych granic go trzyma, co zewsz d go 
okalaj ” (fragm. 8.30-1); „Nic przecie  nie jest ni b dzie / Innego oprócz bytu, poniewa  go 
Mojra tak zespoli a, / By ca y trwa  i nieruchomo” (fragm. 8.36-8); „W ich rodku natomiast 
Dajmon, co wszystkim rozporz dza” (fragm. 12.3). M. Weso y, Parmenides z Elei – physikos,
„Przegl d Filozoficzny. Nowa Seria” R. 10, 2001, nr 2 (38), s. 59–85. 
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Platona – jest ci le zwi zane z koncepcj  nauczania rz dz cych m drców dia-
lektyki i ontyczn  w adz  idei Dobra, które jest warunkiem bytu i filozoficzne-
go poznania – noesis (umys ).

I
Na pocz tek przyjrzyjmy si  problemowi milczenia w Pa stwie Platona. 

Dlaczego filozofowie powinni czasem powstrzyma  si  od mówienia? W opisie 
jaskini w Pa stwie Platona (R. 514 A-519 D) mo na dok adnie wyznaczy , na 
czym polega istota prawdziwego filozofa po rednicz cego w ogl daniu (theo-
rein) idei niesko czono ci przez sko czono . Opisuj c wychodzenie cz owie-
ka, który filozofuje, z jaskini pe nej przykutych do ciany ludzi ogl daj cych 
tylko cienie rzeczy, ku wiatu idei, zw aszcza idei Dobra, Platon tak opisuje 
powrót tego m drca do ojczystej jaskini6:

A gdyby teraz znowu musia  wyk ada  tamte cienie na wy cigi z tymi, 
którzy bez przerwy siedz  w kajdanach, a tu jego oczy by yby s abe,
zanim by nie wróci y do siebie, bo przystosowanie ich wymaga nie 
bardzo ma ego czasu, to czy nie nara a by si  na miech i czy nie mówio-
no by o nim, e chodzi na gór , a potem wraca z zepsutymi oczami, i e
nie warto nawet chodzi   tam pod gór . I gdyby ich kto  próbowa
wyzwala  i podprowadza  wy ej, to gdyby tylko mogli chwyci  co
w gar  i zabi  go, na pewno by go zabili (516 E-517 A).

Roztropno  zatem wskazuje na konieczno  stosowania milczenia w niektó-
rych sytuacjach, po to aby uchroni  filozofów od losu Sokratesa. Z drugiej stro-
ny mamy wiele miejsc w Obronie Sokratesa, w których umieszczony jest nakaz 
dla filozofa bezwarunkowego otwartego mówienia prawdy w ka dej, równie
gro cej mierci  z r k pa stwa, sytuacji7.

                                                          
6  Platon, Pa stwo, prze ., wst pem i obja nieniami opatrzy  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 pos ucham  boga raczej ani eli was  
i póki mi tchu starczy, póki si , bezwarunkowo nie przestan  filozofowa  i was pobudza , i poka-
zywa  drog  ka demu, kogo tylko spotkam”; 30 A: „I tak b d   robi  m odym i starym, i kogo 
tylko spotkam,  i swoim, i obcym, a tym bardziej swoim, bo cie mi bli si krwi . Tak rozkazuje 
bóg, dobrze sobie to pami tajcie, a mnie si  zdaje, e wy w ogóle nie macie w pa stwie nic cen-
niejszego”; 30 E: „Bo je li mnie ska ecie, to nie atwo znajdziecie, drugiego takiego, który by tak, 
miech powiedzie , jak b k z r ki boga puszczony, siada  miastu na kark; ono niby ko  wielki  

i rasowy, ale taki du y, e gnu nieje i potrzebuje jakiego d a, eby go budzi o”. Platon, Uczta.
Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, prze . W. Witwicki, Warszawa 1986. 
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Jednak e Platon nie utrzymuje dalej owej opozycji tchórzostwa i polityki 
otwarto ci. Jak s usznie zauwa a Karl Raimund Popper8, jest on obro c  „za-
mkni tego spo ecze stwa” i buduje dyskurs polityczny nie tylko na prawdzie, 
ale tak e na „szlachetnym k amstwie”9, którego problem tutaj pomijamy, i prze-
milczeniu (aporrheta) przybieraj cym posta  pa stwowej tajemnicy, sekretu 
(arcanum – Ast: s.v.10). Nie piszemy tutaj o k amstwie u Platona, poniewa
zachodzi istotna ró nica pomi dzy czynem, którym jest k amstwo – „mówie-
niem tego, co nie jest”  – a przemilczeniem, sekretem i tajemnic , któr  jest 
aporrhetos jako zatajenie prawdy.  

II
We my pod uwag   niektóre wszystkie u ycia „aporrhetos”  wyst puj ce

u Platona. Na pocz tek dwa miejsca w Pa stwie: II. 378 AB i V. 460 C.  
W pierwszym Sokrates powiada:  

Nie uwa a bym, eby to nale a o tak sobie opowiada  ludziom g upim  
i m odym, tylko najlepiej to przemilcze  (sigasthai), a gdyby ju  jako
trzeba by o o tym mówi , to tylko pod os on  najwi kszej tajemnicy 
(di’aporrheton)  i niechby tego s ucha o jak najmniej osób, po z o eniu

                                                          
8   K.R. Popper, Spo ecze stwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Urok Platona, prze . H. Kra-

helska, oprac. A. Chmielowski, Warszawa 2006.
9  Na pocz tku Platon stawia spraw  mitów, z których jedne s  aprobowane, jako u ytecz-

ne dla wychowania dzieci fa sze, inne za , które w z ym wietle stawiaj  bogów, s  zakazane: 
Pa stwo, R. 376 E-377 A: „A opowiada  s  dwa rodzaje; jedne prawdziwe, a drugie fa szywe? – 
Tak. – Wi c kszta ci  trzeba z pomoc  jednych i drugich, ale naprzód z pomoc  fa szywych. – 
Nie rozumiem – powiada – jak ty to my lisz. – Nie rozumiesz – mówi  – e z pocz tku dzieciom 
mity opowiadamy? A to s , mówi c na ogó , fa sze, cho  trafiaj  si  mi dzy nimi i prawdziwe”, 
por. 378 BC; 382 A-D, gdzie mowa o tym, e w samej my li zwalczamy fa sze, natomiast czasa-
mi te fa sze, które s  zawarte w s owach, s  u yteczne; 389 BC: „Zatem je eli w ogóle ktokol-
wiek, to rz dz cy w pa stwie maj  prawo k ama ; albo w stosunku do wrogów, albo w asnych 
obywateli, dla dobra pa stwa. A inny nikt niech czego  takiego nie próbuje. Gdyby cz owiek
prywatny takich rz dz cych ok amywa , uznamy to za taki sam, a nawet za wi kszy grzech, jak 
gdyby chory lekarzowi albo wicz cy si  nauczycielowi gimnastyki mówi  nieprawd  o tym, jak 
si  ma jego cia o, albo jak by kto  sternikowi mówi  nieprawd  o okr cie, co si  na nim dzieje,  
i o p yn cych, i o tym, jak mu si  wiedzie samemu albo któremu  z towarzyszów podró y”;  
414 B-415 C o u ytecznym fa szu w micie o metalach, z których uczynieni s  ludzie, który to 
fa sz uzasadnia wobec t umu podzia  na kasty w idealnym ustroju plato skim; o fa szu eugenicz-
nym 459 CD: „Zdaje si , e nasi rz dz cy b d  musieli cz sto stosowa  k amstwo i oszukiwanie 
dla dobra rz dzonych. A mówili my jako  tak, e wszystkie takie rzeczy nadaj  si  do u ytku 
jako lekarstwa. – I to s usznie – powiada. – Zdaje si , e to »s usznie« znajdzie nie najmniejsze 
zastosowanie w za lubinach i w robieniu dzieci”. 

10  D. Fridericius Astius, Lexicon Platonicum sive vocum platonicarum index, Bd. 3, Berlin 
1908.
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ofiary nie z wieprza, ale z czego  wielkiego i co by trudno by o dosta ,
aby liczba s uchaj cych by a jak najmniejsza. – Tak jest – mówi – to s
opowiadania bardzo przykre. – I nie trzeba ich powtarza , Adejmancie – 
powiedzia em – w naszym mie cie. I nie trzeba mówi , kiedy m ody 
s ucha, e dopuszczaj c si  niesprawiedliwo ci najwi kszej, nie robi by 
nic nieprawdopodobnego, ani te  mszcz c si  na swoim ojcu za jego 
zbrodnie w sposób niewybredny tylko by post powa  tak jak pierwsi  
i najwi ksi z bogów. -– Nie, na Zeusa – powiada – mnie si  te  wydaje, 
e te rzeczy nie nadaj  si  do opowiadania.  

Mamy tutaj wyra ne odniesienie nie tylko do misteriów, ale przede wszystkim 
do praktyki wychowawczej w idealnym pa stwie – podobnie „dialektyka” nie 
jest przeznaczona dla ludzi g upich i m odych.  

W drugim miejscu (460 C) Platon ustami Sokratesa mówi o pa stwowym 
dzieciobójstwie:

A dzieci tych gorszych, gdyby si  tym innym jakie  u omne urodzi o, to 
te  w jakim  miejscu, o którym si  nie mówi i nie bardzo wiadomo  
(en aporrheto te kai adelo katakrupsousin), gdzie by ono by o, ukryj , jak 
si  nale y.

W Prawach: Lg. XI. 932 C czytamy: o niemo liwo ci wyjawienia w a-
dzom swojego po o enia i swoich rodziców (aporrheton meden poioumenoi);
w XII. 961 B wybór do Najwy szej Rady jest tajemnic ; w XII. 968 E Ate -
czyk powiada: „Nies uszne z pewno ci  by oby zdanie, e o tych rzeczach  
w ogóle mówi  nie nale y (aporrheta […] lekhthenta ouk an orthos legoito),
najs uszniej mo na twierdzi  natomiast, e nie nale y o nich mówi  przed-
wcze nie, bo to, co by si  o nich powiedzia o przedwcze nie, nie wyja ni oby 
niczego” – mamy tutaj jasne odniesienie do kasty m drców z Pa stwa, którzy 
zajmuj  si  dialektyk  dopiero po d ugich studiach i nie wcze niej ni  po uko -
czeniu pi dziesi ciu lat; IX. 854 E: mówi o „wielkiej i nies ychanej zbrodni”. 
Jednak e oprócz  Lg. XII. 968 E mamy i inne miejsca, które ju  wprost odnosz
nas do jakiej  orfickiej lub pitagorejskiej sekretnej nauki: pierwsze, to s owa
z Teajteta 152 C: „(Protagoras) uczniom w tajemnicy wielkiej prawd  mówi ”;
drugie miejsce to Fedon (62 B): – „nauka tajemna mówi o tej sprawie”; w Kra-
tylosie 413 A mamy wyra enie:  „o tym dowiedzia em si  w naukach tajem-
nych”. W niektórych zatem bardzo wa kich dla ca o ci nauki Platona fragmen-
tach mamy do  oczywiste odniesienie do wy szej wiedzy filozoficznej, do 
„dialektyki”. 
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III
Jaki jest sens polityczny tych okre le  u Platona? Musimy tutaj odnie  si

do wa nego fragmentu w Pa stwie Platona (R. VII. 532 A-D):

Tak samo i wtedy, kiedy kto  z drugim m drze rozmawia  (dialegesthai)
zacznie, a nie pos uguje si  przy tym adnymi spostrze eniami zmys o-
wymi (ton aistheseon), tylko si  my l  zwraca do tego, co jest Dobrem 
samym (agathon aute noesei); wtedy staje u szczytu wiata my li,
podobnie jak tamten u szczytu wiata widzialnego. – Ze wszech miar – 
powiada. – Wi c có , czy tej drogi nie nazywasz sztuk  m drych 
rozmów? Dialektyk ? – No, tak. – Otó  jest – doda em – wyzwolenie  
z kajdan i odwrócenie si  od cieni do wizerunków samych i do wiat a,
oto jest wyj cie w gór  z podziemia na s o ce, do tych zwierz t i ro lin 
tam, i do blasku s o ca, który ol niewa tak, e patrze  trudno, ale odbicia 
w wodach tego, co boskie, i cienie bytów rzeczywistych tam widzie
mo na, a nie patrze  tylko na cienie wizerunków, które rzuca nie s o ce,
ale inne takie wiat o, inne w porównaniu do s o ca, ca e to zajmowanie 
si  umiej tno ciami (ton tekhnon), które my przeszli, posiada t  si ;
podprowadza w gór  to, co najlepsze po ród bytów, podobnie jak tam to, 
co najja niejsze w ciele, podnosi o si  do ogl dania tego, co naj wiet-
niejsze w wiecie cielesnym i widzialnym.  

Platon wypowiada si  tam szerzej tak e o dialektyce (R. VII. 533 A-C):  

Wi c o to – powiedzia em – nikt z nami spiera  si  nie b dzie, e je li
chodzi o te rzeczy same, to tylko pewna metoda stara si  systematycznie 
(synchronia) chwyta , czym ka da rzecz jest. A wszystkie inne umiej -
tno ci albo zaspokajaj  mniemania ludzkie i pragnienia, albo jak
produkcj  i jakie  syntezy (linearyzm11) maj  na oku, albo s  ca kowicie 
oddane dbaniu o to, co yje, i o produkty syntez. A pozosta e, które, 
powiedzieli my, maj  co  do czynienia z bytem, jak te tam geometrie i te, 

                                                          
11  M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, s. 139–140: „Co si  tyczy s owa

»dyskurs«, którego dot d u ywa em i nadu ywa em nadaj c mu bardzo ró ne znaczenia, zrozu-
mia a staje si  teraz jego wieloznaczno . W sensie najogólniejszym i najbardziej chwiejnym 
oznacza o ono zbiór realizacji werbalnych, a zatem przez dyskurs rozumiano w tym wypadku, to, 
co zosta o stworzone (ewentualnie wszystko co zosta o stworzone) w zakresie zbiorów znaków. 
Ale rozumiano równie  przez dyskurs zespó  aktów formowania, serie zda  gramatycznych lub 
logicznych. Wreszcie – i to w a nie znaczenie zosta o w ko cu uprzywilejowane (wraz z pierw-
szym s u cym mi za horyzont) – dyskurs jest tworzony przez zbiór sekwencji znaków, je eli
sekwencje te s  wypowiedziami, a wi c je eli mo na im przypisa  szczególny sposób istnienia”. 
Tutaj rozszerzamy termin „sekwencja” jako odnosz cy si  do uporz dkowanych na osi syntag-
matycznej znaków i rzeczy wiata pozaj zykowego, ujawniaj cego swe ci gi przyczynowo- 
-skutkowe (zreszt  zgodnie z metodologi  strukturalistyczn , która jest w tym zakresie spójna  
z teori  nast pstwa „typów idealnych” Maksa Webera). 
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które si  z ni  wi , widzimy, e tylko przez sen marz  na temat bytu,  
a na jawie dojrze  go nie mog , jak d ugo si  za o eniami (hupothesesi)
(linearyzm) pos uguj  i nie tykaj  ich w ogóle, bo nie umiej  ich zana-
lizowa ci le. Przecie , je eli si  co  zaczyna od samych niewiadomych, 
a koniec i rodek (linearyzm) ma spleciony te  z niewiadomych, to jakim 
sposobem zbiór takich ustale  mo e by  nauk  (epistemen)?12

Ten ca y wywód Platona ma na celu wyja nienie, jak to si  dzieje, e ide-

alne pa stwo nie zmienia si  oraz jest rozwi zaniem problemu „jedno ci-w-

-wielo ci”. Natomiast ca e pó niejsze przedstawienie linearnego ci gu ustrojów 

zepsutych dowodzi tego, e nie tylko Platonowi znajome by o poj cie ci gu

historycznego, lecz traktowa  on je tak e jako oddalenia od idea u, ko cz cego

si  w „bezkresie”13 z ych ustrojów. Platon stwierdza bowiem, e to, co dobre 

jest tylko jedno (idea Dobra i idealny ustrój s  jedyne)14, a z o jest ró no-

                                                          
12  Por. R. VII. 533 D-534 A: „Wi c czy to b dzie adnie – ci gn em – tak jak przedtem, 

nazwa  pierwszy dzia  nauk  (epistemen), drugi rozs dnym rozwa aniem (dianoian), trzeci wia-
r , (pistin), a czwarty my leniem obrazami (eikasian). I te dwie rzeczy ostatnie, to b dzie mnie-
manie (doxan), a dwie pierwsze, to rozum (noesin). Mniemanie ma za przedmiot zjawiska, które 
powstaj  i gin  (linearyzm), a przedmiotem rozumu jest byt (peri ousian). I jak si  istota (ousia)
ma do zjawisk (genesin), tak si  ma rozum do mniemania. A czym jest rozum w stosunku do 
mniemania, tym jest nauka w stosunku do wiary, a rozs dne rozwa anie w stosunku do my lenia
obrazami? A ju  stosunek, w którym te rzeczy zostaj , i podzia  obu cz ci na dwie grupy, na 
przedmioty mniema  i przedmioty rozumu, zostawmy, Glaukonie, eby nas to nie wp dzi o
w rozwa ania jeszcze bardziej ró norodne ni  to, co by o”. Por. R. VII. 534 E: o szczycie nauk, 
jakim jest dialektyka, oraz 540 AB: o tym, e jest ona dost pna tylko ludziom po pi dziesi tym 
roku ycia w ród tych, którzy stanowi  kast  m drców.

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 zw . R 445 CD – przyp. 17 niniejszego 
artyku u). Z tej strony wiat wydaje si  dla Platona niesko czony, ale inne wiadectwa, mniej 
przekonywuj ce, twierdz  inaczej: Tim. 92 C: „Teraz stwierd my, e nasze rozumowanie doty-
cz ce wszech wiata dobieg o ko ca. Ten wiat bowiem przez to, e wch on  w siebie yj ce
jestestwa, miertelne i nie miertelne, i jest nimi wype niony, sta  si  jestestwem ywym widzial-
nym, które obejmuje w sobie wszystkie rzeczy widzialne – i jest obrazem niewidzialnego [ wia-
ta], bogiem postrzegalnym zmys ami, najwi kszym, najlepszym, najpi kniejszym i najdoskonal-
szym – tym jest niebo jedno i jednorodne”; por. Tim. 33A. 

14  Pltc. 269 D: „To, eby zawsze by  niezmiennym pod tym samym wzgl dem i zawsze 
by  tym samym, to przys uguje tylko istotom najbardziej boskim”. Por. Lg. X. 904 CD: „Zmienia 
si  tedy wszystko, co posiada dusz , i przyczyn  zmiany nosi samo w sobie, a gdy si  zmienia, 
przenosi si  na inne miejsce zgodnie z nakazem i prawem nieub aganego przeznaczenia. Dusze, 
które nie tak bardzo si  zmieni y w swych obyczajach i nie w najwa niejszych, na powierzchni 
ziemi znajduj  nowe siedziby; je eli za  cz stszych i ci szych dopu ci y si  nieprawo ci, str -
cone zostaj  do otch annej g bi podziemnego, jak si  mówi, wiata, który – nazywany Hadesem 
lub okre lany innymi podobnymi nazwami – budzi  groz  dr cz c  ludzi na jawie i we nie, za 
ycia i gdy si  ju  roz cz  z cia em”. Platon, Prawa, prze . i oprac. M. Maykowska, Warszawa 

1960.
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rakie15. Platon szczegó owo charakteryzuje zepsute ustroje, wskazuj c zw asz-

cza na te ich elementy, które wprowadzaj  zmian , wywo uj  coraz gorszy stan. 

Ustrojem przedostatnim w tym linearnym ci gu jest demokracja, której wyro-

dzeniem si  jest ju  tylko tyrania.  
Przedstawmy w skrócie analiz  Platona (R. 543 A-576 B). Jak s usznie

stwierdza Ernest Barker:

Przedstawia on (Platon) logiczny i a priori obraz kierunku zepsucia, 
który by by, zak adaj c e zacz li my od idealnego Pa stwa, doskona ym 
wytworem doskona ego umys u, i e degradacja Pa stwa wychodzi od 
wewn trz, a nie od przypadków zewn trznych impulsów16.

Obraz ten nie jest historyczn  wersj , jak b dnie zauwa a Arystoteles (Polity-
ka: Pol. 1316 a 1-b 27), lecz jakby zastosowaniem teorii typów idealnych Mak-
sa 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 z ych (kakia), natomiast  
istnieje tylko jedna idea Dobra  (tj. w sensie jednej cnoty – arete) (R. 445 CD): „Wi c chod  tu – 
powiadam – aby  zobaczy , ile to postaci ma z y charakter, tak mi si  przynajmniej wydaje; to 
warto zobaczy . – Ja id  za tob  – powiada. – Mów tylko. – Tak jest – mówi . – Ja widz  jakby  
z wie y stra niczej, kiedy my  a  tu, tak wysoko zaszli w rozwa aniach, e jedna istnieje posta
dzielno ci, a nieprzebrana ilo  z ych charakterów. Po ród nich pewne cztery, o których warto 
wspomnie . – Jak to rozumiesz? – mówi. – Ile jest postaci ustrojów pa stwowych, tyle gotowo 
by  rodzajów charakteru duszy ludzkiej. – A ile  to? – Pi  – mówi  – jest rodzajów ustroju  
i pi  charakterów”. Warto zauwa y  totalitarny charakter plato skiej koncepcji moralno ci
pa stwowej (Prawa: Lg. 942 B-D): „Ka dy powinien i podczas wojny i podczas pokoju mie
oczy wci  zwrócone na prze o onego i poddawa  si  jego zarz dzeniom w najdrobniejszych 
nawet sprawach, sta  wi c, gdy naka e, maszerowa , wiczy  si , my , spo ywa  posi ki, zry-
wa  si  w nocy dla obj cia warty lub przeniesienia jakiego  meldunku, a podczas walki nie mo e
nikt ani rzuci  si  w pogo , ani cofn  si  o krok bez otrzymania nakazu dowódców. Wszyscy, 
jednym s owem, musz  przyzwyczai  si  i wdro y  do tego, eby nie my l c nawet o tym, i
mo na co  robi  osobno i w oddzieleniu od innych, i nie umiej c w ogóle tak post powa , czy
zawsze swoje wysi ki i wspólnie dzia a  we wszystkim. Nie ma bowiem i nie b dzie zaprawd
lepszego, skuteczniejszego i m drzejszego sposobu zapewnienia sobie ocalenia i zwyci stwa  
w wojnie. W tym wi c wiczy  si  trzeba i zaprawia  podczas pokoju ju  od lat dziecinnych; 
nauczy  si  trzeba rz dzi  innymi i s ucha  innych, wszelk  za  samowol  wytrzebi  nale y
z ycia ludzi oraz spo ród zwierz t s u cych cz owiekowi”. Wreszcie w Pa stwie (379 BC) 
Platon rozwija ten problem z „teologicznej”, jak by my dzisiaj powiedzieli, strony: „Zatem i bóg, 
skoro jest dobry, nie mo e by  przyczyn  wszystkiego, jak mówi  szerokie ko a, tylko niewielu 
rzeczy ludziom jest przyczyn  a wielu rzeczom nie jest winien. Bo mamy znacznie mniej rzeczy 
dobrych ni  z ych. I dobrych rzeczy nikomu innemu nie zawdzi czamy, a dla z ych trzeba szuka
jakich  innych przyczyn” (por. przyp. 15 o „bezkresie”, w którym pogr one s  rzeczy). 

16  E. Barker, The Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959, s. 176–178. 
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Nawet idealne pa stwo nie trwa wiecznie, poniewa  wszystko, co si  na-
rodzi o, musi kiedy  zgin . Przede wszystkim dlatego, e ludzie nie dotrzymu-
j  prawide  pocz cia i narodzin (eugenika), a tak e dlatego, e zarówno rozum, 
jak i postrzeganie zmys owe s  zawodne (Pa stwo: R. 546 B 1-2). Mo emy 
tutaj oszcz dzi  sobie szczegó ów zepsucia, które wreszcie prowadzi do demo-
kracji i najgorszego z ustrojów – tyranii. W przypadku demokracji Platon do-
k adnie rysuje obraz charakteru demokratycznego (R. 555 B i 557 B). Pocz t-
kiem przej cia od oligarchii do demokracji jest rozleniwienie oligarchów przez 
luksus17 i zm czenie walk  klasow :

Otó  demokracja nastaje, uwa am, kiedy ubodzy zwyci  i jednych 
bogaczów pozabijaj , drugich wygnaj  z kraju, a pozosta ych dopuszcz
na równych prawach do udzia u w ustroju i w rz dach. A tam po wi kszej
cz ci o stanowiskach rz dowych decyduje losowanie (R. 557 A).  

Wolno  i swoboda s owa (isegoria) oraz równo  (isonomia)18 powoduj , e
z synchronicznego, opartego na dialektyce pa stwa idealnego stopniowo  
w demokracji pa stwo zamienia si  w rynek czy olbrzymi sklep (pantopolion)
(R. 557 D), gdzie ka dy mo e naby  odpowiedni  dla siebie ide  czy wybra
ulubionego polityka (zasada linearyzmu w dyskursie publicznym):  

Nieprawda  – doda em – i tak sobie yje z dnia na dzie , folguj c w ten 
sposób ka demu po daniu, jakie si  nadarzy. Raz si  upija i upaja si
muzyk  fletów, to znowu pije tylko wod  i odchudza si , to znów zapala 
si  do gimnastyki, a bywa, e w ogóle nic nie robi i o nic nie dba, a potem 
niby to zajmuje si  filozofi . Cz sto bierze si  do polityki, porywa si
z miejsca i mówi byle co, i to samo robi. Jak czasem zacznie zazdro ci  – 
jakim  wojskowym, to rzuca si  w t  stron , a jak tym, co robi  pieni -
dze, to znowu w tamt . Ani jakiego  porz dku, ani konieczno ci nie ma 
w jego yciu, ani nad nim. On to ycie nazywa przyjemnym i wolnym,  
i szcz liwym, i u ywa go a  do ko ca (R. 561 CD). 

                                                          
17  R. 550 E: „Wi c te  dlatego – doda em – w miar  jak coraz wi ksze robi  maj tki, to im 

wy ej ceni  dzielno . Czy nie ma tego odst pu mi dzy bogactwem i dzielno ci , jak by jedno  
i drugie na szalach wagi wisia o, i zawsze kiedy jedno idzie w gór , wtedy drugie opada?”. 

18  R. 558 C: „to by by, zdaje si , ustrój przyjemny”. 
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W takim pa stwie anarchia  przejawia si  nawet wobec zwierz t domowych:  

Bo je eli chodzi o zwierz ta, które ludzie chowaj , to o ile one s
bardziej swobodne tam, ni  gdzie indziej, w to by nikt nie uwierzy , kto 
by tego sam nie do wiadczy . Po prostu suki prowadz  si  tam, zgodnie  
z przys owiem, ca kiem tak jak ich panie, a zdarzaj  si  te  konie i os y
przyzwyczajone do tego, eby si  porusza  po drogach bardzo swobod-
nie, i z godno ci  i wpadaj  na ka dego przechodnia, je eli im nie ust pi. 
I w ogóle w ten sposób, gdzie si  tylko ruszy , wsz dzie pe no wolno ci
(R. 563 CD). 

IV
Przejd my teraz do krótkiego omówienia koncepcji non-decision Bachra-

cha i Baratza, która ujmuje aspekt przemilczenia w filozofii polityki. Istnieje 
powa na ró nica pomi dzy nimi a Platonem – o ile  Bachrach i Baratz mówi
o interesach jednostek i grup, o tyle Platon mówi o stabilno ci ca ego systemu 
politycznego idealnego pa stwa i jego holistycznym interesie. O ile Bachrach 
i Baratz s  zwolennikami demokracji liberalnej, o tyle Platon jest stronnikiem 
najbardziej skrajnej wersji totalitaryzmu, który bardziej przypomina obóz kon-
centracyjny ni  nawet znane nam z historii autorytarne i totalitarne dyktatury. 
Koncepcja aporrheta u niego przypomina sw  funkcj  „utrzymywanie wzorców 
dzia ania” (latent pattern maintenance) Talcotta Parsonsa, obejmuj cych normy 
prawne, zwyczaje, systemy symboliczne sk adaj ce si  na kultur , wzorce socjali-
zacji itd. Przywo ajmy wypowied  tego wybitnego ameryka skiego socjologa:  

Analizuj c wzajemne powi zania mi dzy czterema systemami dzia ania
[tj. adaptation (adaptacja), goal attainment (osi ganie celów), integration
(integracja), latent pattern maintenance: AGIL – J.P.] oraz powi zania
mi dzy tymi systemami i rodowiskami dzia ania, trzeba koniecznie mie
na uwadze problem interpenetracji. Najlepiej znanym przypadkiem 
interpenetracji jest internalizacja przedmiotów spo ecznych i norm kultu-
rowych przez osobowo  jednostki. Wyuczona tre  do wiadczenia,
zorganizowana i zgromadzona przez mechanizm zapami tywania, w jaki 
wyposa ony jest organizm, mo e s u y  jako inny przyk ad tego zja-
wiska, podobnie jak intytucjonalizacja normatywnych sk adników syste-
mów kulturowych w postaci konstytutywnych struktur systemów spo e-
cznych […]. Dzi ki istnieniu sfer interpenetracji mo e mie  miejsce 
proces wymiany mi dzy systemami19.

                                                          
19  T. Parsons, The System of Modern Societes, Englewood Cliffs, N.J. 1971, s. 5–6. Cyt. za: 

J. Szacki, Historia my li socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2004, s. 820–821. 
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Robert A. Dahl przedstawia „intuicyjn  koncepcj  w adzy” jako: „co
w tym rodzaju: A ma w adz  nad B w takim zakresie, w jakim A mo e sprawi ,
by B zrobi  co , czego w innym wypadku, by nie zrobi ”. Nelson W. Polsby  
argumentuje, e stwierdzenie: 

kto ma przewag   w procesie podejmowania decyzji [wydaje si ] najlep-
szym sposobem ustalenia, jakie jednostki i grupy maj  ‘wi cej’ w adzy
w yciu spo ecznym, poniewa  bezpo redni konflikt pomi dzy jego 
podmiotami jawi si  jako sytuacja najbli sza eksperymentalnemu badaniu 
ich mo liwo ci oddzia ywania na decyzje20.

„Bezpo rednie” konflikty to rzeczywiste i obserwowalne konflikty mi dzy 
– co konieczne, cho  mo e niewystarczaj ce – dwiema jednostkami albo gru-
pami, które maj  ró ne preferencje w stosunku do wyboru okre lonej polityki 
(policy). „Plurali ci” sprzeciwiaj  si :

pogl dowi, e ludzie mog  si  w istocie myli  w ocenie w asnych
interesów lub te  by  ich nie wiadomi. Konkluduj c: analizowanie w a-
dzy z perspektywy jednowymiarowej wi e si  z koncentracj  na zacho-
waniach ludzi w procesie podejmowania decyzji w kwestiach, w których 
wyst puje obserwowalny konflikt (subiektywnych) interesów, postrzega-
nych jako wyraz preferencji politycznych ujawnianych w aktywno ci
politycznej21.

Pogl d Bachracha i Baratza jest nieco inny. Dowodz  oni, e perspektywa 
Dahla jest zaw ona i z tej racji przesadnie optymistyczna:  

Stosunek w adzy zachodzi wtedy, gdy A bierze udzia  w podejmowaniu 
decyzji, które dotycz  B. Zachodzi on jednak równie  wtedy, gdy  
A podejmuje starania, by stworzy  lub wzmocni  warto ci spo eczne
i polityczne oraz procedury instytucjonalne ograniczaj ce prowadzon
w procesie politycznym debat  publiczn  tylko do tych kwestii, które s
wzgl dnie nieszkodliwe dla A. W takim zakresie, w jakim A to si  udaje, 
B zostaje pozbawiony, praktycznie rzecz bior c, mo liwo ci wniesienia 
na wokand  tych kwestii, których rozwi zanie mog oby przynie
znacz cy uszczerbek w zbiorze  preferencji A22.

                                                          
20  N.W. Polsby, Community Power and  Political Theory, New Haven–London 1963, s. 4. 
21  S. Lukes, W adza w uj ciu radykalnym, w: Wspó czesne teorie socjologiczne, wyb.  

i oprac. A. Jasi ska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Zió kowski, 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 jaka  osoba lub grupa, wiadomie lub nie, tworzy 
albo wzmacnia bariery nie pozwalaj ce upubliczni  konfliktów dotycz -
cych kierunków  polityki (policy conflicts), osoba ta lub grupa sprawuje 
w adz 23.

Autorzy sformu owali koncepcje, w której g ówn  rol  gra poj cie „nie-decyzji” 
(non-decision) – „decyzji, która powoduje st umienie lub udaremnienie ukryte-
go b d  otwartego zakwestionowania warto ci lub interesów podejmuj cego
decyzj ”24. Nie-decyzje to, interpretuj c szerzej, plato skie nie-byty, czyli takie 
negacje, które wspó graj  w harmonii ca ego politycznego uniwersum – jest to 
drugi wymiar w adzy. Zaj li si  oni zatem problemem milczenia, mistycznym 
pytaniem przybranym w empiryczn  tre . Brak decyzji, non-decision mo e by
cz ci  ci gu przyczynowo-skutkowego prowadz cego do ci le okre lonych, 
a czasami nieobliczalnych konsekwencji – na przyk ad wyeliminowania z dys-
kursu politycznego pyta  niewygodnych dla rz dz cych. Analiza Bachracha  
i Baratza pokaza a, e „nie-byty” plato skie w jaki  sposób jednak funkcjonuj
w realnym wiecie spo ecznym, cho  spotka a si  ona tak e z krytyk  – temu, 
co nieobserwowalne nie mo na bowiem przypisywa  mocy sprawczej. 
Odrzucaj  oni mówienie o w adzy nie tylko w przypadku dobrowolnej 
podleg o ci, ale tak e w przypadku samego u ycia si y jako narz dzia przemocy 
w celu wymuszenia zgody25.

Milczenie to Plato ski nie-byt z Sofisty (Sph. 258 DE), który jako  dalej 
jest bytem, chocia  w kilku miejscach Plato ski Parmenides twierdzi, e o tym, 
co nie istnieje nie mo na w ogóle czegokolwiek powiedzie . Nie-decyzja, 
podob-nie jak „milczenie”, nie posiada s yszalnych postaci (jak khora, hupo-
dokhe, „karmicielka” – Tim. 49A) – „przestrze ” w Timajosie Platona jest nie 
biernym zbiornikiem, ale aktywn  si . Wychodz  oni z tego, e Dahl ignoruje 
to, co nazywa si  w ich teorii second face of power: w adza pojawia si  równie
wtedy, gdy z operacjonalistycznego punktu widzenie nic si  nie zdarza, czyli 
jest w a nie plato skim nie-bytem. Tam gdzie pojawia si  u Dahla poj cie 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 si non-decision. Nie-decyzje s  sytuacjami, 
w których niepodj cie decyzji skutkuje zmianami w zachowaniu podmiotów. 

Sytuacje takie spowodowane mog  by  na przyk ad oddzia ywaniem na 
zasoby agenta w celu powstrzymania si  od politycznej decyzji. Zachowanie 
agenta mo e by  bowiem wynikiem oddzia ywania w adzy silniejszego partnera 
na s abszego. W ten sposób punkt widzenia Dahla okazuje si  jednostronnym 
spojrzeniem na bogactwo fenomenów w adzy. Restrykcje Dahla ograniczaj ce
w adz  do tego, co czyni aktor, s  zdaniem Bachracha i Baratza arbitralne. Co 
jest zastanawiaj ce u Dahla oraz jego adwersarzy, to nacisk na zaw anie w a-
dzy do sfery ci le politycznej, tymczasem zjawisko w adzy spo ecznej ma 
szersze granice. Lukes rozszerzy  krytyk  Bachracha i Baratza o istotne uwagi – 
mianowicie zarzuci  on tej krytyce fragmentaryczno  i niekonsekwencj . Po-
lemika ta pokazuje ograniczenia koncepcji Dahla, ale wychodzi z tych samych, 
behawiorystycznych za o e . W zamian Lukes proponuje w asny, „trzeci wy-
miar” w adzy, a mianowicie „utajone konflikty […], w których sprzeczno
pomi dzy interesami wykonuj cych w adz  a realnymi interesami tych, których 
si  wy cza26.

Wydaje si  jednak, e koncepcja aporrheta u Platona nie jest skoncentro-
wana na teorii interesów okre lonej jednostki lub grupy spo ecznej w ramach 
pa stwa, lecz na interesie ca o ci pa stwa27 – zbli a to jego koncepcj  do poj
tabu28, „politycznej poprawno ci” i uwidacznia si  tak e w nowoczesnym poj -

                                                          
26  S. Lukes, Power…, op. cit., s. 24–25. 
27  R. 428 CD: „czy istnieje w tym mie cie, które my wie o za o yli, u niektórych obywa-

teli jaka  wiedza, która sobie radzi nie z kim  tam lub z czym , co jest w mie cie, ale radzi sobie 
z ca ym pa stwem i wyznacza, w jaki sposób ono powinno traktowa  samo siebie oraz inne 
pa stwa, tak aby wszystko by o jak najlepiej?”. Wreszcie znamienne, holistyczne w wyd wi ku,
s owa (R. 519 E – 520 A): „prawu nie na tym zale y, aby jaki  jeden rodzaj ludzi by  osobliwie 
szcz liwy; prawo zmierza do tego stanu dla ca ego pa stwa; harmonizuj c obywateli namow
i przymusem, sk ania ich do tego, eby si  z sob  dzielili tym po ytkiem, jaki ka dy potrafi 
przynie  dla wspólnego dobra; prawo samo wytwarza takich ludzi w pa stwie nie na to, eby 
potem pozwoli  ka demu, niech sobie idzie, któr dy sam zechce, ale na to, eby si  nimi pos u-
giwa  dla zjednoczenia pa stwa”. 

28  K.R. Popper, Spo ecze stwo otwarte i jego wrogowie…, op. cit., s. 75: „Jedn  z charakte-
rystycznych cech magicznej postawy pierwotnych plemiennych lub »zamkni tych« spo ecze stw
jest to, e yj  one w zakl tym kr gu niezmiennych tabu, praw i zwyczajów, które uwa aj  za 
równie konieczne jak wschód s o ca, pory roku czy podobnie oczywiste prawid owo ci przyrody. 
Dopiero wraz z upadkiem magicznego, »zamkni tego« spo ecze stwa mo na by o zrozumie
w teoretyczny sposób ró nic  mi dzy »natur « a »spo ecze stwem«”. 
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ciu prawniczym „tajemnicy pa stwowej”29, które to instytucje maj  na wzgl -
dzie stabilno  systemu politycznego jako ca o ci.

Streszczenie 

Celem artyku u jest wyja nienie historyczno-systematycznego problemu non-deci-
sion u Petera Bachracha i Mortona S. Baratza jako usankcjonowanego w praktyce poli-

tycznej linearnego (demokratycznego) milczenia. Przyk adami takiego milczenia  

w czasach nowszych jest tabu, „poprawno  polityczna” i „tajemnica pa stwowa” – 

poj cie aporrheta (sekret, tajemnica) Platon przedstawia jednak jako element synchro-

nicznego (totalitarnego) dyskursu30.

S owa kluczowe: milczenie, non-decision, otwarte spo ecze stwo, tabu 

                                                          
29  Tajemnica pa stwowa – nieaktualny termin prawniczy, który w prawie polskim zosta

zdefiniowany w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych. Ozna-
cza informacj  okre lon  w wykazie rodzajów informacji za czonych do ustawy, której nie-
uprawnione ujawnienie mo e spowodowa  istotne zagro enie dla podstawowych interesów Rze-
czypospolitej Polskiej, dotycz cych porz dku publicznego, obronno ci, bezpiecze stwa, stosun-
ków mi dzynarodowych lub gospodarczych pa stwa (art. 2 pkt 1). Definicja z tej ustawy przed 
nowelizacj  z 15 kwietnia 2005 roku mia a szerszy zakres, poniewa  obejmowa a informacj
niejawn  okre lon  w wykazie rodzajów informacji niejawnych zawartym w ustawie, której 
nieuprawnione ujawnienie mog o spowodowa  istotne zagro enie dla podstawowych interesów 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególno ci dla niepodleg o ci lub nienaruszalno ci terytorium, 
interesów obronno ci, bezpiecze stwa pa stwa i obywateli, albo narazi  te interesy na co naj-
mniej znaczn  szkod . Dokumenty lub materia y zawieraj ce „tajemnic  pa stwow ” mog  by
oznaczone klauzulami: „ ci le tajne” (zgodnie z wykazem stanowi cym za cznik nr 1 do ww. 
ustawy – cz  I) i „tajne” (zgodnie z wykazem stanowi cym za cznik nr 1 do ww. ustawy – 
cz  II). Poj cie tajemnicy pa stwowej zosta o zlikwidowane w Ustawie o ochronie informacji 
niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku. 

30  Wiele mo na pisa  o totalitaryzmie u Platona – co jest kwesti  sporn , ale nale y zauwa-
y , e m drcy Platona z Pa stwa wicz  si  tak e na przyk adzie wiecznych i niezmiennych 

bytów matematycznych (tj. geometrii), jak uczyni , by spo ecze stwo pozosta o niezmienne  
i ca kowicie poddane ich w adzy oraz w adzy ideologii ( wiata idei) – jest to nie tylko podej cie
autorytarne, ale tak e 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 (de-

mocratic) political practice. There are examples of this pattern in modern times as „ta-

boo”, „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 (totali-

tarian) discourse.     

Key words: silence, non-decision, open society, taboo 
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ARTUR STASZCZYK

POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ
A WSPÓ PRACA TRANSGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC 

1. Aspekty definicyjne poj cia „wspó praca transgraniczna” 

Analizuj c poj cie „wspó praca transgraniczna”, mo na odwo a  si  do de-
finicji zaproponowanej w Europejskiej Konwencji Ramowej o Wspó pracy 
Transgranicznej mi dzy Wspólnotami i W adzami Terytorialnymi, b d cej do-
kumentem Rady Europy, a podpisanej w Madrycie 21 maja 1980 roku. W kon-
wencji tej: 

[za] wspó prac  transgraniczn  uwa a si  ka de wspólne dzia anie,
skierowane na umocnienie i rozwój dobros siedzkich stosunków mi dzy 
wspólnotami i organami w adzy znajduj cymi si  pod jurysdykcj  dwóch 
lub kilku umawiaj cych si  stron, jak równie  zawarcie w tym celu 
koniecznych umów lub porozumie . Wspó praca transgraniczna realizo-
wana jest w zakresie kompetencji wspólnot terytorialnych lub organów 
w adzy okre lonych przez prawo wewn trzne1.

Podobne rozumienie tego terminu proponuje si  w Europejskiej Karcie Regio-
nów Granicznych i Transgranicznych, przyj tej w 1981 roku i zmienionej  

                                                          
  Dr Artur Staszczyk, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeci skiego,

e-mail: artstaszczyk@op.pl. 
1  Cyt. za: Podstawowe zasady wspó pracy 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 
wspó prac  transgraniczn  okre la si  tu wspó prac  zarówno s siedzk  odno-
sz c  si  do przylegaj cych do siebie regionów granicznych, jak i zagraniczn
realizowan  przez w adze szczebla regionalnego i lokalnego, organizacje lub 
instytucje reprezentuj ce obszary graniczne. Podkre la si , e wspó praca trans-
graniczna odnosi si  nie tylko do dzia a  w adz lokalnych i regionalnych, ale 
równie  do wspólnych inicjatyw przedsi biorstw, organizacji i mieszka ców.
Jest ona szczególnym przypadkiem wspó pracy mi dzynarodowej, której cechy 
charakterystyczne to s siedzko  kontaktów oraz lokalny lub regionalny po-
ziom wspó dzia ania. Nie mo na jej rozumie  jako polityki zagranicznej  
pa stwa2.

Szczególn  form  wspó pracy transgranicznej, w której bior  udzia  spo-
eczno ci lokalne i regionalne, jest wspó praca euroregionalna, która charakte-

ryzuje si  najwy szym stopniem instytucjonalizacji struktur wspó dzia ania
ponadgranicznego. Ma ona miejsce wtedy, gdy wprowadzone zostaj  sta e,
instytucjonalne formy wspó dzia ania poprzez tworzenie stowarzysze  (zwi z-
ków celowych), rad, sekretariatów, grup roboczych, komitetów zarz dzaj cych, 
a tak e licznych powi za  z wyspecjalizowanymi krajowymi i mi dzynarodo-
wymi organami koordynacji wspó pracy transgranicznej3.

Wspó praca euroregionalna ma miejsce w ramach euroregionu, który jest 
jednostk  wspó pracy transgranicznej o wielorakim znaczeniu. Mo emy go 
okre li  jako: 

obszar przekraczaj cy co najmniej jedn  granic  pa stwow  i stanowi cy
sum  przynajmniej dwóch przestrzeni spo eczno-gospodarczych o poli-
centrycznym sposobie organizacji. Euroregion nie stanowi jednej admini-
stracyjnej struktury mi dzygranicznej, jest natomiast organizacj  powo-
an  do wspólnego prowadzenia dzia a  rozwi zuj cych problemy wyst -

puj ce po obu stronach granicy4.

                                                          
2 Poj cie wspó pracy transgranicznej samorz du terytorialnego, www.pism.pl/index/?id 

(9.06.2012).
3 Wspó praca transgraniczna w Europie, www.stat.gov.pl/cps/role/xbcr/wroc/ASSETS_

14-19.pdf (26.04.2012). 
4 Encyklopedia politologii, t. 5: Stosunki mi dzynarodowe, red. T. o -Nowak, A. Flor-

czak, Warszawa 2010, s. 172.  
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Nazwa „euroregion” mo e wi c oznacza  zarówno wyodr bniony region 
europejski, po o ony na pograniczu dwóch lub kilku s siaduj cych ze sob
pa stw, jak i organizacj  powo an  do koordynacji wspó pracy w ró nych dzie-
dzinach na takim obszarze. Sama nazwa pochodzi natomiast od najstarszej ini-
cjatywy wspó pracy transgranicznej „Euroregio”, która powo ana w 1958 roku, 
obj a swoim dzia aniem obszar le cy na granicy holendersko-niemieckiej5.

Cech  charakterystyczn  tej sformalizowanej i zinstytucjonalizowanej 
struktury wspó pracy transgranicznej, czyli euroregionu, jest to, e skupia ona 
przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego, a tak e partnerów spo ecz-
nych, którzy maj  status podmiotów prawnych, stawiaj cych przed sob  cele  
i posiadaj cych rozleg e mo liwo ci dzia ania.

2. Geneza wspó pracy transgranicznej w Europie i Polsce 

Analiza procesu kszta towania si  europejskiej wspó pracy transgranicznej 
pozwala przyj  za o enie, e partnerstwo ponad granicami pa stw stanowi 
pochodn  czy wr cz cz  sk adow  procesu integracji europejskiej. Temu zja-
wisku sprzyja odchodzenie w Europie od tradycyjnego pojmowania linii gra-
nicznej jako ko ca terytorium i pocz tku obszaru odmiennego, zasadniczo ob-
cego czy wr cz wrogiego, na rzecz sprowadzania roli granicy do znaczenia 
czysto administracyjnego. Obszary przygraniczne traktowane s  obecnie jako 
pomosty w procesie integracji europejskiej6.

Idea wspó pracy transgranicznej pojawia si  w Europie w latach sze dzie-
si tych XX wieku i jest wyrazem d e  regionalistycznych wpisuj cych si
w lansowan  w procesie integracji europejskiej koncepcj  Europy regionów, 
któr  zacz to przeciwstawia  Europie pa stw narodowych. Oznacza o to pod-
wa anie warto ci scentralizowanego pa stwa narodowego jako g ównego krea-
tora polityki w dziedzinach od gospodarki pocz wszy, a na sprawach zagra-
nicznych i bezpiecze stwa ko cz c. Koncepcja Europy regionów wywiera a
swoist  presj  regionalistyczn  na rz dy pa stw zachodnioeuropejskich inicju-
j cych proces decentralizacji czy wr cz federalizacji struktur pa stwa, których 

                                                          
5  W. Jastrz bska, Rola euroregionów i wspó pracy 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,

Wroc aw 1998, s. 44. 
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konsekwencj  by  wzrost autonomii poszczególnych regionów. Procesowi temu 
towarzyszy a od prze omu lat sze dziesi tych i siedemdziesi tych XX wieku 
intensyfikacja transgranicznej wspó pracy regionalnej7.

Do najstarszych transgranicznych regionów w Europie Zachodniej nale
euroregiony na pograniczu takich krajów jak: Holandia i Niemcy; Francja, 
Szwajcaria i Niemcy; Szwajcaria, Francja i W ochy; Belgia, Holandia i Niemcy; 
Francja i Niemcy; Francja, Andora i Hiszpania; Szwajcaria i Francja. Wzrost 
znaczenia lokalnych ugrupowa  regionalnych oraz regionów autonomicznych  
i transgranicznych doprowadzi  do instytucjonalizacji wspó pracy regionalnej  
w Europie zarówno na szczeblu poszczególnych regionów, jak i pa stw. Kon-
sekwencj  tego procesu by o powstanie Stowarzyszenia Europejskich Regio-
nów Transgranicznych, Sta ej Konferencji W adz Lokalnych i Regionalnych 
Europy pod auspicjami Rady Europy, Komitetu Regionów w ramach Unii Euro-
pejskiej8.

W Polsce wzrost zainteresowania wspó prac  transgraniczn  by  konse-
kwencj  zmian demokratycznych zapocz tkowanych w 1989 roku. Zainicjowa-
y one okres decentralizacji kraju, w tym decentralizacji kontaktów mi dzy-

narodowych. Proces ten doprowadzi  do upodmiotowienia jednostek tereno-
wych, czyli województw (regionów), powiatów, miast i gmin, nawi zania przez 
nie bezpo rednich kontaktów z ich zagranicznymi odpowiednikami, jak i wypo-
sa y  je w prawo do uczestnictwa w mi dzynarodowych organizacjach regio-
nalnych9. Proces euroregionalizacji zosta  zapocz tkowany przez powstanie 
w grudniu 1991 roku Euroregionu Nysa. W sumie w okresie kilkunastu lat 
utworzonych zosta o 16 euroregionów, w tym cztery na granicy zachodniej: 
polsko-niemieckie euroregiony Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa–Ny-
sa–Bóbr oraz po o ony na styku pogranicza zachodniego i po udniowego pol-
sko-czesko-niemiecki Euroregion Nysa. W ramach euroregionów za podstawo-
wy cel wspó pracy uznano rozwój spo eczno-gospodarczy, sta  popraw  wa-

                                                          
7  S. Parzymies, Europa regionów, „Sprawy Mi dzynarodowe” 1994, nr 3, s. 18–19. 
8  M. Lechwar, Instytucjonalne podstawy europejskiej wspó pracy 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). 



Polityka regionalna Unii Europejskiej… 59

runków ycia mieszka ców oraz u atwianie wzajemnych kontaktów pomi dzy 
spo eczno ciami z obu stron granicy10.

3. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój wspó pracy
 transgranicznej 

Polityk  regionaln  UE (b d c  kierunkiem polityki strukturalnej) mo e-
my zdefiniowa  jako: 

Tematycznie uporz dkowane, wytyczane przez o rodek decyzji, dzia anie
maj ce na celu usuni cie, przy pomocy zespo u instrumentów prawnych  
i finansowych, dysproporcji w rozwoju gospodarczym i spo ecznym 
regionów w UE oraz zapewnienie zrównowa onego wzrostu jej obszarów 
z zachowaniem jej wewn trznej spójno ci ekonomicznej i spo ecznej11.

Przez polityk  regionaln  UE mo emy wi c rozumie  polityk  s u c  zapew-
nieniu spójno ci ekonomicznej i spo ecznej na terytorium pa stw cz onkow-
skich. Ma ona na celu niwelowanie ró nic w strukturze gospodarczej i spo ecz-
nej UE, dlatego nazywana jest tak e polityk  strukturaln 12, a od wej cia
w ycie w 1987 roku Jednolitego Aktu Europejskiego, który nada  jej podstawy 
traktatowe – równie  polityk  spójno ci.

Jej ustanowienie na szczeblu wspólnotowym by o konsekwencj  procesu 
akcesji do Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich13 nowych pa stw, co 
spowodowa o, e organizacje te przesta y w wymiarze terytorialnym obejmo-
wa  obszar homogeniczny pod wzgl dem struktury spo ecznej i gospodarczej. 

                                                          
10 Stan wspó pracy euroregionalnej w Polsce, www.stat.gov.pl/cps/role/xbcr/wroc/ 

ASSETS_20-21.pdf (23.06.2012). 
11  M. Rudnicki, Polityka  regionalna Unii Europejskiej, Pozna  2000, s. 30. 
12  M. Witkowska, Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 253. 
13  Do wej cia w ycie Traktatu z Lizbony, Unia Europejska oraz Wspólnota Europejska by-

y pod wzgl dem formalnoprawnym odr bnymi organizacjami, cho  silnie ze sob  powi zanymi. 
Oznacza o to, e inny by  status prawny UE i Wspólnot Europejskich. Uni  budowano na pod-
stawie Wspólnoty, uzupe niaj c je poszczególnymi zakresami wspólnie realizowanych polityk  
i formami wspó pracy ustanowionymi przez Traktat o Unii Europejskiej. Por. szerzej:  
K. Myszona-Kostrzewa, Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej, Warszawa–Pozna  2005,  
s. 31–36. Wraz z wej ciem w ycie Traktatu z Lizbony Wspólnota Europejska uleg a likwidacji, 
a jej zadania i kompetencje zosta y inkorporowane przez UE, która sta a si  jednolit  i spójn
organizacj  mi dzynarodow .



60 Artur Staszczyk

W wielu, zw aszcza nowych pa stwach UE istniej  regiony zacofane pod 
wzgl dem gospodarczym i spo ecznym, których poziom rozwoju, w tym dobro-
byt mieszka ców, odbiega daleko od standardów obowi zuj cych w najwy ej
rozwini tych krajach UE. Funkcjonowanie tych ubogich regionów powoduje 
pog bianie si  trudnych do usuni cia konfliktów spo ecznych i przyczynia si  do 
deformacji strukturalnych opó niaj cych proces integrowania si  pa stw UE14.

Du e zró nicowanie spo eczne i gospodarcze pomi dzy poszczególnymi 
pa stwami cz onkowskimi uznane zosta o za niekorzystne dla funkcjonowania 
UE. Ograniczenie nadmiernych zró nicowa  le y wi c w strategicznym i d ugo-
falowym interesie nie tylko regionów biedniejszych, lecz tak e bogatych. Spój-
no  w ramach UE przynosi bowiem ró norodne korzy ci: ekonomiczne, spo-
eczne, polityczne i kulturowe. W europejskim kontek cie nie do zaakceptowa-

nia jest bowiem sytuacja wieloletniej marginalizacji spo eczno-ekonomicznej 
niektórych obszarów, która ma cz sto nieodwracalny charakter15.

Wzrost znaczenia polityki regionalnej, która  obok wspólnej polityki rolnej 
stanowi obecnie jedn  z najwa niejszych polityk UE, jest niew tpliwie konse-
kwencj  procesu regionalizacji, który doprowadzi  do nadania regionom silnej 
pozycji w UE. Pochodn  tego procesu jest wzrost wiadomo ci regionalnej 
mieszka ców, d enie lokalnych elit do skutecznego zarz dzania swoim obsza-
rem, a tak e przekonanie, e UE poprzez swoj  polityk  mo e wp ywa  na roz-
wój poszczególnych regionów. 

W proces regionalizacji, któremu towarzyszy rozwój polityki regionalnej 
UE, wpisuje si  równie  wspó praca transgraniczna. Sprzyja ona mobilizacji  
i optymalnemu wykorzystaniu ju  istniej cego potencja u regionów przygra-
nicznych, a tak e po czeniu ich potencjalnych mo liwo ci i rodków w celu 
okre lenia zada  rozwoju w granicach regionów transgranicznych, co wspiera
ma ich przekszta cenie w obszary wzrostu. 

W czenie wspó pracy transgraniczznej w ramy polityki regionalnej UE 
skutkowa o przyj ciem na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku Inicja-
tywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze rodków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, której celem by o wspieranie wspó pracy trans-
granicznej, mi dzyregionalnej i mi dzynarodowej zarówno na zewn trznych, 

                                                          
14  Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska po zako czeniu negocjacji Polski z Uni

Europejsk , Bia ystok 2003, s. 426. 
15  J. Szlachta, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 6. 
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jak i wewn trznych granicach UE, tak aby nie stanowi y one przeszkody dla 
zrównowa onego rozwoju i integracji obszaru europejskiego. Program INTER-
REG funkcjonowa  przez trzy kolejne edycje: 
1. INTERREG I dzia aj cy w latach 1991–1993, z kopert  finansow  oko o

1,1 miliarda euro, realizowa  takie cele jak: pomoc obszarom granicznym  
w przezwyci eniu ich peryferyjno ci, rozwój wspó pracy transgranicznej na 
wewn trznych granicach UE oraz wspieranie wspó pracy z krajami trzecimi 
na jej zewn trznych granicach. 

2. INTERREG II funkcjonowa  w latach 1994–1999 z bud etem oko o 3,5 mi-
liarda euro, a w jego ramach realizowano nast puj ce cele: wspomaganie 
zintegrowanego rozwoju wspó pracy transgranicznej (komponent A), likwi-
dowanie luk w transeuropejskich sieciach transportowych i energetycznych 
(komponent B), stworzenie warunków do zrównowa onego rozwoju Europy 
w kontek cie planowania przestrzennego oraz gospodarki wodnej (kompo-
nent C). 

3. INTERREG III realizowany by  w latach 2000–2006, dysponowa  kwot
oko o 4,9 miliarda euro, a w jego ramach wydzielono trzy komponenty:  
A – wspó praca transgraniczna, B – wspó praca transnarodowa, C – wspó -
praca mi dzyregionalna. 

Polska do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III przyst pi a w 2004 roku 
wraz z wej ciem do UE i do 2006 roku otrzyma a na jej realizacj  221,4 milio-
nów euro, z tego na komponent A – wspó praca transgraniczna przeznaczono 
178 milionów euro16.

Przed przyst pieniem Polski do UE wa nym instrumentem wsparcia dla 
rozwoju wspó pracy transgranicznej mi dzy Uni  Europejsk  a Rzeczypospolit
Polsk  by  program PHARE, w ramach którego w 1994 roku utworzono Pro-
gram Wspó pracy Przygranicznej (PHARE CBC). Do listopada 2006 roku  
w Polsce w ramach tego programu zrealizowano ponad 500 projektów na sum
ponad 510 milionów euro17.

Kontynuacj  programów wspó pracy transgranicznej, transnarodowej  
i mi dzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej IN-
TERREG III stanowi w latach 2007–2013 Europejska Wspó praca Terytorialna 

                                                          
16 Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wspieraj ce wspó prac  transgraniczn ,

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 odr bny cel polityki spójno ci UE. Wspó praca ta jest wdra ana za pomoc
trzech typów programów operacyjnych: 

– wspó pracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych 
inicjatyw lokalnych i regionalnych, 

– wspó pracy transnarodowej, ukierunkowanej na integracj  terytorialn
Unii Europejskiej poprzez wspieranie zrównowa onego rozwoju obsza-
rów miejskich, innowacyjno ci i dzia a  na rzecz ochrony rodowiska
naturalnego,

– wspó pracy mi dzyregionalnej, umo liwiaj cej wymian  do wiadcze
i najlepszych praktyk w zakresie wspierania innowacyjno ci i gospo-
darki opartej na wiedzy oraz ochrony rodowiska18.

Programy wspó pracy transgranicznej s  wdra ane zarówno w regionach 
usytuowanych wzd u  wewn trznych i niektórych zewn trznych granic l do-
wych UE, jak i w obszarach nadmorskich oddzielonych od siebie maksymalnie 
o 150 kilometrów. W ramach tych programów realizowane s  dzia ania maj ce
na celu: 

– wspieranie przedsi biorczo ci, rozwój ma ych i rednich przedsi -
biorstw, turystyki, kultury, handlu transgranicznego, 

– ochron  dóbr naturalnych, dóbr kultury, zapobieganie zagro eniom na-
turalnym i technologicznym, 

– rozwój i wspólne wykorzystanie infrastruktury w dziedzinie ochrony 
zdrowia, kultury, edukacji, 

– rozwój gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz systemów ener-
getycznych, 

– popraw  dost pu do sieci transportowych, informacyjnych i komunika-
cyjnych, 

– wspieranie powi za  mi dzy obszarami miejskimi i wiejskimi, 
– wspieranie wspó pracy administracyjnej oraz integracji spo eczno ci

lokalnych poprzez podejmowanie wspólnych dzia a  odno nie rynku 
pracy i promocji równouprawnienia19.

Na rozwój wspó pracy terytorialnej, w tym transgranicznej w latach 2007–
2013, przeznaczono z bud etu UE 7,75 miliardów euro, z czego polska alokacja 

                                                          
18 Wspó praca Terytorialna w latach 2007–2013, www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/ 

(14.02.2008).
19  M. Jankowska, A. Sokó , A. Wicher, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsi biorców

2007–2013, Warszawa 2009, s. 72–73. 
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na realizacj  programów operacyjnych w ramach Europejskiej Wspó pracy 
Terytorialnej wynosi oko o 558 milionów euro. Ponadto w ramach Europej-
skiego Instrumentu S siedztwa i Partnerstwa20 zosta o dla Polski przeznaczo-
nych ponad 173 milionów euro na rozwój wspó pracy transgranicznej z pa -
stwami Europy Wschodniej nienale cymi do UE21.

4. Programy wspó pracy transgranicznej realizowane przez Polsk  i Niemcy 

4.1. Transgraniczny Program Celu Europejska Wspó praca Terytorialna Krajów 

Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej 

(województwo zachodniopomorskie)  

Jego g ównym celem jest przyczynianie si  do równomiernego i zrówno-
wa onego rozwoju obszaru wsparcia i transgranicznego zbli enia mieszka ców,
przedsi biorstw i instytucji. Obszar wsparcia obejmuje po stronie polskiej po-
wiaty podregionu szczeci skiego i koszali skiego, a po stronie niemieckiej – 
powiaty landu Meklemburgia-Pomorze Przednie i pó nocnej cz ci landu Bran-
denburgia.

Priorytety programu to: 
1. Wspieranie dzia a  na rzecz infrastruktury s u cej wspó pracy transgra-

nicznej i poprawie stanu rodowiska w obszarze wsparcia. W ramach tego 
priorytetu realizowane s  nast puj ce dzia ania, maj ce na celu: popraw
transgranicznych po cze  komunikacyjnych (drogi, koleje, tory wodne, 
cie ki rowerowe), wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej, po-

praw  jako ci wody, ochrony rodowiska, zachowanie krajobrazu, przeciw-
dzia anie skutkom zmian klimatycznych, ograniczenie negatywnego wp y-
wu na rodowisko.

                                                          
20  Jest to pomocowy instrument finansowy UE ustanowiony w pa dzierniku 2006 roku  

w celu wiadczenia pomocy wspólnotowej dla pa stw s siedzkich UE, który zast pi  wcze niej
istniej ce programy TACIS i MEDA. Na wdra anie powy szego rozporz dzenia w okresie 2007–
2013 zamierzano przeznaczy  11,2 miliardów euro. Zob. Rozporz dzenie (WE) nr 1638/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pa dziernika 2006 r. okre laj ce przepisy ogólne  
w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu S siedztwa i Partnerstwa, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/1_310/1_31020061109p100010014.pdf (24.05.2012). 

21 Programy Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej, www.ewt.gov.pl (27.05.2011). 
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2.  Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie wspó -
pracy gospodarczo-naukowej. W ramach tego priorytetu wspierane s  na-
st puj ce dzia ania: wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodar-
czych i sieci wspó pracy gospodarczej, dzia ania na rzecz transgranicznego 
marketingu turystycznego, sieci o rodków naukowych, badawczych i tech-
nologicznych. 

3. Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie wspó pracy trans-
granicznej w zakresie kultury, edukacji i ochrony zdrowia. W ramach tego 
priorytetu podejmowane s  dzia ania na rzecz wspólnych projektów w za-
kresie kwalifikacji zawodowych, edukacji ekologicznej, wspierania wyda-
wania wspólnych wiadectw i uprawnie  zawodowych, wspierania wspó -
pracy jednostek samorz du terytorialnego, o rodków kultury, stowarzysze
i instytucji dzia aj cych na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych, 
integracji spo ecznej.

4.  Pomoc techniczna. W ramach tego priorytetu podejmowane s  dzia ania na 
rzecz przygotowania, realizacji, monitoringu, kontroli, ewaluacji, informacji 
i promocji. 
Ca kowity bud et programu wynosi ponad 156 milionów euro, w tym ze 

rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) pochodzi 
oko o 133 milionów euro. Partnerzy programu ze rodków EFRR mog  uzyska
dofinansowanie w wysoko ci 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu. 

rodki te s  przekazywane w postaci refundacji. Potencjalnymi beneficjentami 
s  mi dzy innymi jednostki samorz du terytorialnego, komunalne zwi zki ce-
lowe, stowarzyszenia (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania), 
zwi zki, fundacje, towarzystwa wspierania gospodarki, centra technologiczne, 
placówki badawczo-rozwojowe, szko y wy sze, placówki kultury, sportu, s u -
by zdrowia22.

4.2. Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej Polska (województwo 

lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 w ramach Europejskiej Wspó pracy

Terytorialnej

Jego g ównym celem jest pokonywanie granic, redukcja niedogodno ci
spowodowanych po o eniem przygranicznym i wspólny rozwój województwa 

                                                          
22  O programie zob. www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-Mkl/ (10.04.2008). 
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lubuskiego oraz landu Brandenburgia. Cele szczegó owe programu to: poprawa 
infrastruktury i stanu rodowiska; rozbudowa powi za  gospodarczych oraz 
wspó pracy sektorów gospodarki i nauki; wspieranie dalszego rozwoju zasobów 
ludzkich i rozbudowa transgranicznej kooperacji. 

Zasi g terytorialny programu obejmuje po stronie polskiej powiaty podre-
gionu gorzowskiego i zielonogórskiego, a po stronie niemieckiej – nadgranicz-
ne powiaty landu Brandenburgia. 

Priorytety programu to: 
1.  Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu rodowiska. W ramach tego 

priorytetu podejmowane s  dzia ania na rzecz budowy i poprawy szeroko 
rozumianej infrastruktury transgranicznej (drogi, koleje, mosty, szlaki wod-
ne, cie ki rowerowe, cieki, gospodarka odpadami, infrastruktura turys-
tyczna i spo eczna), ochrony zasobów naturalnych, ochrony i gospodarowa-
nia zasobami naturalnymi i kulturowymi, ochrony przeciwpo arowej i usu-
wania skutków katastrof oraz zapobiegania im. Ponadto realizowane s
dzia ania w zakresie rozwoju regionalnego, planowania regionalnego, roz-
woju mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego. 

2.  Wspieranie powi za  gospodarczych oraz wspó pracy sektorów gospodarki 
i nauki. W ramach tego priorytetu realizowane s  dzia ania wspieraj ce gos-
podark , regionalny i lokalny marketing, badania i transfer technologii. 

3.  Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej koopera-
cji. Priorytet ten obejmuje dzia ania maj ce na celu wspieranie projektów  
z zakresu kszta cenia oraz zatrudnienia, wspieranie wspó pracy s siedzkiej
oraz projektów o charakterze spo ecznym, kulturalnym, sportowym, m o-
dzie owym. 

4.  Pomoc techniczna ma na celu przygotowanie, realizacj , monitoring, ocen
i kontrol  interwencji. 
Program ten w latach 2007–2013 jest finansowany z EFRR (124,5 milio-

nów euro) oraz wspó finansowany przez partnerów i uczestników krajowych,  
a jego beneficjentami s  jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i sto-
warzyszenia, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie wy sze, organizacje 
pozarz dowe, ko cio y i zwi zki wyznaniowe23.

                                                          
23  O programie zob. www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Brandenburgia. 

aspx (27.04.2012). 
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4.3. Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej Polska–Saksonia  

  2007–2013  

Jego g ównym celem jest wspieranie zrównowa onego rozwoju polsko- 
-sakso skiego obszaru wsparcia w celu wzmocnienia jego spójno ci gospodar-
czej i spo ecznej. W ród celów szczegó owych mo emy wyró ni : zapewnienie 
konkurencyjno ci obszaru wsparcia poprzez wyrównanie warunków ramowych, 
co prowadzi  ma do likwidowania zró nicowa  strukturalnych i gospodarczych 
oraz uto samianie si  mieszka ców z obszarem wsparcia dzi ki wzmocnieniu 
wspó pracy. 

Zasi g terytorialny programu obejmuje po stronie polskiej cz  powiatów 
województwa dolno l skiego, wchodz cych w sk ad podregionu jeleniogórsko- 
-wa brzyskiego oraz niektóre powiaty województwa lubuskiego tworz ce pod-
region zielonogórski. Po stronie niemieckiej obszar wsparcia programu obejmu-
je nadgraniczne powiaty landu Saksonia. 

Osie priorytetowe programu to: 
1.  Rozwój transgraniczny, w ramach którego wyró niamy takie dziedziny 

wsparcia jak: gospodarka i nauka, turystyka i dzia alno  uzdrowiskowa, 
transport i komunikacja, rodowisko naturalne, ad przestrzenny i planowa-
nie regionalne. 

2.  Transgraniczna integracja spo eczna z takimi dziedzinami wsparcia jak: 
kszta cenie i szkolenie, kultura i sztuka, infrastruktura spo eczna, bezpie-
cze stwo publiczne, rozwój wspó pracy partnerskiej, Fundusz Ma ych Pro-
jektów.

3.  Pomoc techniczna, w ramach której realizowane s  dzia ania s u ce przede 
wszystkim zapewnieniu i zwi kszeniu stopnia skuteczno ci, efektywno ci
we wdra aniu programu. 
Bud et programu jest finansowany z EFRR oraz wspó finansowany przez 

partnerów i uczestników krajowych. czny bud et programu wynosi oko o
123,7 milionów euro, w tym wysoko rodków z EFRR to ponad 105 milio-
nów euro. Ze rodków tych polscy partnerzy mog  uzyska  dofinansowanie 
w wysoko ci do 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Potencjalnymi 
beneficjentami programu s : jednostki samorz du terytorialnego ka dego szcze-
bla, ich zwi zki i stowarzyszenia, organy administracji rz dowej, spó ki prawa 
handlowego, w których wi kszo  udzia ów lub akcji posiadaj  jednostki samo-
rz du terytorialnego lub skarb pa stwa, instytucje kultury, parki narodowe, 
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placówki naukowe, szko y wy sze, zak ady opieki zdrowotnej, organizacje 
pozarz dowe, ma e i rednie przedsi biorstwa24.

Zako czenie 

Wspó praca transgraniczna jest rozwijana w Europie od kilkudziesi ciu lat 
i stanowi prób  przezwyci enia granic pa stwowych, rozumianych jako linie 
dziel ce odr bne i cz sto wrogo do siebie nastawione organizmy polityczne. 
Jest ona prób  pokonania barier granicznych i przygotowania wspólnych dzia-
a  dotycz cych infrastruktury, ekologii, kultury, nauki, o wiaty, polityki spo-
ecznej. Wspó praca transgraniczna stanowi jeden z najwa niejszych elementów 

strategii integracji europejskiej, w ramach której szczególna rola przypada re-
gionom granicznym i transgranicznym, maj cym spe nia  role pomostów cz -
cych spo eczno ci z obydwu stron granic i stwarzaj cych szanse ich rozwoju 
gospodarczego oraz spo ecznego. Oprócz tego, e wspó praca transgraniczna 
jest jednym ze  sposobów w czania nowych pa stw w struktury zjednoczonej 
Europy, jest równie  formu  polityki regionalnej UE, która stawia sobie za cel 
jej rozwój, przy aktywnym udziale w adz regionalnych i lokalnych. W latach 
2007–2013 doceniono znaczenie wspó pracy transgranicznej dla funkcjonowa-
nia polityki regionalnej UE, czyni c j  obok wspó pracy transnarodowej i mi -
dzyregionalnej, przedmiotem odr bnego celu polityki spójno ci, na realizacj
którego przeznaczono 7,75 miliardów euro, co stanowi 2,52 procent ca o ci
alokacji.

Rozwój wspó pracy transgranicznej na granicach Polski determinowany 
by  zmianami ustrojowymi, które mia y miejsce w naszej cz ci Europy na 
prze omie lat tych osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych XX wieku. Zmiany te 
w krajach s siaduj cych z Polsk  mia y ró ny zasi g i charakter, co niew tpli-
wie wp yn o na rozwój wspó pracy transgranicznej. Z krajów granicz cych  
z Polsk  najbardziej rozwini te formy tej wspó pracy istniej  na pograniczu 
polsko-niemieckim. Republika Federalna Niemiec jest krajem rozwijaj cym 
wspó prac  transgraniczn  ju  od ko ca lat pi dziesi tych XX wieku i przez to 
mog cym to do wiadczenie przekaza  swojemu wschodniemu s siadowi – Pol-
sce, która od ponad 20 lat rozwija samorz dno  lokaln  i wiadomo  regio-

                                                          
24  Zob. www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/pl-sn/ (19.11.2008). 
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naln . Programy operacyjne wspó pracy transgranicznej, obejmuj ce swoim 
zakresem terytorialnym pogranicze polsko-niemieckie, których koperty finan-
sowe wynosz  ponad 400 milionów euro, stanowi  wa ny instrument wsparcia 
finansowego wspó pracy nadgranicznych spo eczno ci lokalnych. S u  one 
wspieraniu takich dziedzin wspó pracy jak: wymiana do wiadcze  i informacji, 
rozwój gospodarczy, funkcjonowanie rynku pracy, rozwój infrastruktury za-
równo technicznej, jak i spo ecznej, handlu, turystki, a tak e ochrona rodowi-
ska, nauka, edukacja, kultura, bezpiecze stwo publiczne, ad przestrzenny, pla-
nowanie regionalne. Jednak e nale y równie  zwróci  uwag , e wspó praca
euroregionalna na zachodniej granicy Polski, a zw aszcza jej finansowanie ze 
strony UE, napotyka pewne bariery w postaci skomplikowanych procedur reali-
zacji i rozliczania projektów, trudno ci w znalezieniu partnera zagranicznego 
(wspierane s  tylko projekty, przy których wspó pracuj  beneficjenci z co naj-
mniej dwóch krajów), d ugiego okresu oczekiwania na zwrot poniesionych 
kosztów realizacji projektów oraz niewystarczaj cej liczby rodków przezna-
czanych z EFRR na wspieranie wspó pracy terytorialnej, w tym transgranicznej. 
Pewn  barier  w nawi zywaniu wspó pracy jest zarówno nieznajomo  j zyka 
swojego s siada, jak i wi ksze mo liwo ci finansowe partnerów niemieckich. 
Nie zmienia to jednak faktu, e intensywny rozwój wspó pracy transgranicznej 
na pograniczu polsko-niemieckim nie by by mo liwy zarówno bez rodków
europejskich, jak i przekonania obu stron, e warto w imi  rozwoju dobros -
siedzkich stosunków zbli a  do siebie spo eczno ci lokalne poprzez realizacj
wspólnych projektów. 

Streszczenie 

Artyku  porusza kwestie wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej dla 

wspó pracy transgranicznej Polski i Niemiec. Wspó praca ta jest najwa niejszym kom-

ponentem Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej, stanowi cej w perspektywie finan-

sowej 2007–2013 odr bny cel polityki spójno ci UE. Na granicy polsko-niemieckiej 

wspó praca transgraniczna przybiera przede wszystkim form  wspó pracy euroregio-

nalnej. Na pograniczu polsko-niemieckim wspó praca ta w porównaniu z innymi ob-

szarami granicznymi jest najbardziej zaawansowana i przynosi najlepsze efekty, zbli a-

j c do siebie obie spo eczno ci. Wspó praca transgraniczna na pograniczu polsko- 

-niemieckim wpisuje si  w ramy polityki regionalnej UE, co pozwala na jej finansowa-

nie w ramach transgranicznych programów operacyjnych. Autor w swoim artykule 
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zaznacza równie , e wspó praca transgraniczna wpisuje si  w obecne w UE tendencje 

regionalistyczne, b d ce konsekwencj  zyskiwania na popularno ci koncepcji „Europy 

Regionów”. 

S owa kluczowe: Unia Europejska, polityka regionalna, wspó praca 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 sup-

port 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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JOANNA WO NIAK

FEDERALIZM W PROGRAMIE POLITYCZNYM LIGI PÓ NOCNEJ
NA RZECZ NIEPODLEG O CI PADANII 

Termin „federalizm” wyst puje w programie Ligi Pó nocnej1 od momentu 
jej powstania stawiany jest na pierwszym miejscu w skali wa no ci, co nie-
koniecznie w pe ni oddaje jego esencjonalne znaczenie. Liga Pó nocna, d c
do wprowadzenia we W oszech federalizmu, si ga przede wszystkim do prze-
sz o ci i my li historycznej, jak równie  do obecnej sytuacji, czyli braku zgody 
na nierówne traktowanie regionów w oskich przez pa stwo centralne. Nale y
te  zauwa y , e Liga zmienia a charakter swojej wizji w zale no ci od sytuacji 
politycznej, w której si  znajdowa a, szukaj c jednak e zawsze podstaw praw-
nych swoich dzia a . Dla Ligi Pó nocnej federalizm jest „czym  wi cej ni  mo-
delem reformy instytucjonalnej: jest systemem pogl dów maj cych wymiar 

                                                          
  Mgr Joanna Wo niak, doktorantka w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu 

Szczeci skiego, joanna.k.wozniak@gmail.com. 
1  Pocz tki Ligi Pó nocnej si gaj  1979 roku, kiedy to obecny lider partii Umberto Bossi 

wraz z Brunonem Salvadorim za o yli wspólne pismo „Nord-Ovest” („Pó nocny-Zachód”) oraz 
jednocze nie stronnictwo pod nazw  Unione Nord Occidentale Lombarda per l’Autonomia (Pó -
nocno-Zachodnia Unia Lombardii na rzecz Autonomii), które jednak nie odegra o zasadniczej 
roli, koncentruj c si  pocz tkowo przede wszystkim na zgromadzeniu odpowiedniej ilo ci sym-
patyków i rozpowszechnieniu programu. Kolejne mutacje, które przechodzi a partia, mi dzy 
innymi wiosn  1982 roku powsta a Autonomiczna Liga Lombardzka (Lega Lombarda Autonomi-
sta), a 12 kwietnia 1984 roku na jej bazie ukonstytuowa a si  Liga Lombardzka (Lega Lombar-
da), która jednocze nie zast pi a poprzednie ugrupowanie. W siedem lat pó niej jednocz ce si
stronnictwa lokalne utworzy y Lig  Pó nocn  (Lega Nord), aby w 1997 roku przekszta ci  j
w Lig  Pó nocn  na rzecz Niepodleg o ci Padanii (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania), 
co nast pi o podczas III Kongresu Federalnego w Mediolanie. 
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filozoficzny, antropologiczny i gospodarczy”2. Wynika to z faktu, e partia ta 
stara si  uto samia  z tradycj  istniej cych pa stw federalnych, ale tak e z filo-
zofami 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 równie  my li z idei wypracowanych przez intelektualistów fran-
cuskich: Roberta Arona, Aleksandra Marca i Szwajcara Denisa de Rougemon-
ta9. W latach dziewi dziesi tych XX wieku Gianfranco Miglio by  jednym  
z g ównych ideologów Ligi, szczególnie je li chodzi o koncepcj  liberaln  pa -
stwa i federalizmu10. Bossi uwa a, e:

federalizm nie jest magiczn  ró d k , czy systemem maj cym na celu 
podzielenie spo ecze stwa jednolitego. S u y po to, aby utrzymywa
razem spo ecze stwo nie do ko ca jednolite. A ja jestem przekonany – 
mówi badacz – e we W oszech nie istnieje jeden lud, ale ró ne ludy, 
po czone retoryk  zjednoczeniow 11.

Wyra eniem tym lider Ligi zaznacza  wyst powanie ró nic w pa stwie w os-
kim, które zosta o zjednoczone wbrew logice i bez brania pod uwag  potrzeb 
spo ecznych.  

                                                          
2  M. Huysseune, Modernità e secessione Le scienze sociali e il discorso politico della Lega 

Nord, Roma 2004, s. 226. 
3  Dorota Struska twierdzi, e: „Liga rzadko odwo uje si  do koncepcji innych federalistów. 

Jednym z wyj tków jest Carlo Cattaneo”. Autorka nie zgadza si  z t  opini , poniewa  – jak 
wskazuje – liderzy Ligi bardzo powa nie podeszli do bada  z zakresu federalizmu, przede 
wszystkim po to, aby wytr ci  argumenty przeciwnikom politycznym oraz wdro y  ustrój naj-
bardziej odpowiadaj cy pa stwu w oskiemu. Por. wi cej: D. Struska, Mi dzy unitaryzmem  
a federalizmem. Ewolucja wspó czesnej my li i praktyki ustrojowej W och, Warszawa 2008, s. 74. 

4  Sylwetka Aleksandra Hamiltona jest omówiona w dalszej cz ci artyku u.
5  Teoria Immanuela Kanta jest przytoczona w dalszej cz ci artyku u.
6  Charakterystyka koncepcji Pierra-Josepha Proudhona i jego posta  znajduje si  w dalszej 

cz ci artyku u.
7  Ettore Albertoni jest docentem w Instytucie Doktryn Politycznych Uniwersytetu w Me-

diolanie i ekspertem ds. federalizmu. 
8  Osoba Daniela J. Elazara jest omówiona poni ej.
9  Informacje na temat Roberta Arona, Aleksandra Marca oraz Denisa de Rougemonta s

przybli one w dalszej cz ci artyku u.
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 

Poj cie federalizmu pochodzi od aci skiego s owa foedus, „które oznacza 
traktat, pakt, konwencj , sojusz, oparty na wspólnym zaufaniu i wspólnym 
uznaniu”12. W zwi zku z tym jest to wiadome porozumienie poszczególnych 
pa stw co do powo ania wspólnego zwi zku i scedowania pewnej cz ci w as-
nej suwerenno ci na rzecz w adzy federalnej, przy zachowaniu swojej autono-
mii. Federacja sta a si  synonimem pa stwa federalnego, w którym wyst puje
podzia  kompetencji pomi dzy ró nymi poziomami w adzy gwarantuj cy ich 
prawa w Konstytucji. Od aci skiego foedus pochodzi foedero ( czenie w fede-
racj ) i foederatio (federacja). W staro ytnym Rzymie natomiast u ywano poj -
cia foedus aequum na okre lenie swego rodzaju porozumienia lub sojuszu, na 
rzecz którego dane pa stwo-miasto zrzeka o si  dobrowolnie cz ci swojej su-
werenno ci13. W swej formie przypomina o ono pakt federalny zawierany po-
mi dzy pa stwami we wspó czesnym wiecie.

Za jedno z pierwszych tego typu porozumie  uznaje si  podpisanie Kon-
stytucji filadelfijskiej z 1787 roku14, pomimo faktu, e historia zna a tak e inne 
formy stowarzyszania si  pa stw, na przyk ad w staro ytnej Grecji15. Klasycz-
nymi przyk adami federacji we wspó czesnym wiecie s  Stany Zjednoczone 
Ameryki Pó nocnej, Szwajcaria, Kanada, Niemcy, Austria itd. Trudno jednak 
stwierdzi  jednoznacznie, e w tych pa stwach system federalny jest jednako-
wy. Mo na wyró ni  wspólne cechy federacji, takie jak autonomia cz ci sk a-
dowych, które ponadto posiadaj  w asn  Konstytucj , odpowiedni podzia
funkcji i kompetencji pomi dzy poszczególnymi jednostkami federacji i w adz
centraln ; mo liwo  podpisywania porozumie  mi dzynarodowych 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. tak e: J. Ruszkowski, Wst p do studiów europejskich. Zagad-
nienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007. 

14  Konstytucja filadelfijska zosta a uchwalona 17 wrze nia 1787 roku podczas konwencji 
odbywaj cej si  w Filadelfii. Zosta a podpisana przez 13 stanów i jest ustaw  zasadnicz  Stanów 
Zjednoczonych, która z niewielkimi zmianami obowi zuje w tym kraju do dzi .

15  Por. Federalismo e autonomia. Dal Settecento ai giorni nostri, ed. F. Pozzoli, Milano 
1997, s. 14–16. Por. tak e: 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 sk adowe federacji, istnienie drugiej izby w parlamencie pa stwa, która 
dba o interesy cz onków federacji (na przyk ad w Niemczech Bundesrat)16.

Niektóre aspekty wspó czesnego pa stwa, którym warto si  przyjrze , zo-
sta y opracowane przez Johannesa Althausa, niemieckiego prawnika z prze omu 
XVI i XVII wieku. Althaus opracowa  preambu  Unii z Utrechtu, która w rze-
czywisto ci ustanawia a pakt federalny pomi dzy 17 prowincjami wspó czesnej
Holandii. Unia zosta a zawi zana w 1579 roku, jednak e autonomia prowincji, 
podobnie jak niepodleg o  Konfederacji Szwajcarskiej, zosta y uznane dopiero 
w 1648 roku podczas zawarcia traktatu westfalskiego ko cz cego wojn  trzy-
dziestoletni 17.

Nowa era federalizmu rozpoczyna si  jednak wraz z powstaniem Konsty-
tucji Stanów Zjednoczonych w 1787 roku. Termin „federalizm” nabra  nowego 
znaczenia i zacz  si  wi za  z teori  pa stwa federalnego. Alexander Hamil-
ton18, jeden z pierwszych teoretyków federalizmu, pocz tkowo opowiedzia  si
za utworzeniem silnego rz du centralnego w Stanach Zjednoczonych, aby pó -
niej w ca o ci poprze  Konstytucj  federaln  tego pa stwa19. W 1788 roku pi-
sa , e

w jednolitej republice wszystkie uprawnienia, których spo ecze stwo si
wyrzeka s  powierzone jednemu rz dowi, ale przed mo liwymi i ewentu-
alnymi nadu yciami asekuruje si  dziel c rz d na ró ne dzia y oraz od-
r bne organy. W federalnej Ameryce, jest tak, e uprawnienia, których 
spo ecze stwo si  wyrzeka, na pocz tku s  podzielone pomi dzy dwoma 
ró nymi systemami konstytucyjnymi, w których nast puje podzia  na 
ró ne sektory i organy. St d podwójna gwarancja wolno ci dla spo e-
cze stwa. W rzeczywisto ci rz dy b d  kontrolowa  siebie samych i jed-
nocze nie nast pi obustronny nadzór20.

                                                          
16  Zob. T. Groppi, op. cit., s. 139. Por. tak e: Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bo-

kaj o, Wroc aw 1998. 
17  Zob. wi cej: D. Zeminian, Il Federalismo…, op. cit., s. 29. Wojna trzydziestoletnia, która 

toczy a si  w latach 1618–1648 by a efektem konfliktu pomi dzy protestanckim pa stwami 
Rzeszy Niemieckiej i katolick  dynasti  Habsburgów, zako czon  zawarciem pokoju w Westfalii 
w 1648 roku. 

18  Aleksander Hamilton by  sekretarzem Georga Washingtona oraz delegatem Stanu Nowy 
Jork na Konwencj  filadelfijsk . Za o y  Bank Federalny Stanów Zjednoczonych i wspólnie  
z Jamesem Madisonem i Johnem Jayem zacz  tworzy  „Federalist Papers”, w którym znajdowa-
y si  kluczowe refleksje na temat pa stwa federalnego. 

19  Por. wi cej: L. Levi, Il pensiero federalista, Roma–Bari 2002, s. 3; N. Bolleyer, Inter-
governmental Cooperation. Rational Choise in Federal Systems and Beyond, Oxford 2009. 

20 Federalismo e autonomia…, op. cit., s. 21. 
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Hamilton podkre la, e pa stwo unitarne nie jest w stanie zapewni  takiej 
kontroli w adz i porz dku, jak  daje ustrój federalny, pozostawiaj c przy tym 
spo ecze stwu jego swobody obywatelskie oraz wolno ci. Ponadto Hamilton 
wyja nia, e kompetencje w adz federalnych s  nieliczne i ci le okre lone,
natomiast uprawnienia, które pozosta y do dyspozycji poszczególnych pa stw,
s  niesko czone. W konsekwencji dla Hamiltona pa stwo federalne nie chce 
wprowadza  nowych warto ci, ale konsoliduje zasady liberalno-demokratyczne, 
które posiada o wcze niej spo ecze stwo ameryka skie.

Kolejnym teoretykiem federalizmu jest Immanuel Kant21, który zacz
formu owa  podstawy teorii federalnej rozumianej jako „cz  projektu o cha-
rakterze globalnym”22. Z jednej strony Kant odrzuca wojn  i anarchi  mi dzy-
narodow  jako elementy zubo aj ce cz owieka oraz jego post p, a z drugiej 
strony podkre la spójno  pomi dzy wiecznym pokojem, federacj  oraz eman-
cypacj  cz owieka. Twierdzi, e cz owiek jako istota spo eczna, posiada tenden-
cje do czenia si  w grupy, ale posiada tak e sk onno ci do dzielenia si ,
w celu realizacji swoich prywatnych interesów. To rodzi konflikty, wi c aby 
temu zapobiec, nale a oby stworzy  pa stwo o zasi gu wiatowym oparte na 
fundamentach federalnych, w którym obowi zywa oby prawo kosmopolityczne 
(ponadnarodowe), b d ce w stanie powstrzyma  „zami owanie” ludzi do woj-
ny23. Teoria Kanta stoi w sprzeczno ci z porz dkiem wspó czesnego mu wiata,
poniewa  prawa jednostki nie by y przestrzegane i nie posiada a ona  praw rów-
nych  panuj cemu w adcy, wi c mo na stwierdzi , e by a ona rewolucyjna na 
owe czasy. 

Zjednoczenie pa stwa w oskiego w XIX wieku zosta o poddane ostrej kry-
tyce nie tylko przez rodzimych intelektualistów, ale tak e przez Pierre’a-Josep-
ha Proudhona24. Podobnie jak Kant, Proudhon uwa a, e po czenie narodu 
oraz pa stwa w jedn  ca o  prowokowa  mo e tylko konflikty i agresj  wobec 
innych nacji. Podstawowym centrum w adzy powinna by  gmina, w której za-

                                                          
21  Immanuel Kant by  filozofem niemieckim, który stworzy  podstawy metodologiczne ide-

alizmu niemieckiego. W swojej teorii pa stwa nawi zywa  do koncepcji Jeana-Jacques’a Rousse-
au, czyli pa stwa jako zrzeszenia pewnej liczby ludzi pod rz dami prawa. 

22  Ibidem, s. 20. 
23  Por. L. Levi, op. cit., s. 20–32. 
24  Pierre-Joseph Proudhon by  francuskim teoretykiem socjalizmu. Jako jeden z pierwszych 

rozwin  koncepcje globaln , polityczn , gospodarcz , spo eczn  i filozoficzn  federalizmu. Por. 
wi cej: Federalismo e autonomia…, op. cit., s. 305–331. 
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padaj  najwa niejsze decyzje dotycz ce spo eczno ci i pozwalaj  na aktywne 
uczestnictwo w yciu tej e jednostki. Federalizm jest dla Proudhona „formu
polityczn  o uniwersalnym zakresie, form  polityczn  ludzko ci”25. Oznacza to, 
e wszystkie pa stwa powinny pój  w kierunku decentralizacji od rodkowej

i do rodkowej, dzi ki czemu równo  i wolno  mia yby charakter globalny, 
ograniczaj cy w adz  oraz stan posiadania pa stwa, jak równie  innych grup 
uprzywilejowanych na rzecz jednostki, staj c przeciwko wykorzystywaniu ludzi 
przez ludzi. Proudhon jest przedstawicielem federalizmu integralnego, ponie-
wa  zaj  si  wszystkimi jego aspektami spo ecznymi, gospodarczymi, poli-
tycznymi i filozoficznymi. Kontynuatorami jego my li s  Robert Aron26,
Alexandre Marc27 i Denis de Rougemont28.

Wspó czesny teoretyk federalizmu Daniel J. Elazar29 uwa a , e federalizm 
wywodzi si  z okresu antycznego i oznacza „pakt pomi dzy Bogiem i cz owie-
kiem oraz pomi dzy Bogiem i ludem Izraela”30. W zwi zku z tym Elazar pod-
chodzi do tego zagadnienia z punktu widzenia religijnego, jako biblijnego soju-
szu pomi dzy Bogiem i cz owiekiem. Potwierdzeniem dla niego by y mi dzy 
innymi ruchy protestanckie, przede wszystkim hugenoci, kalwini ci i purytanie 
angielscy. Wed ug Elazara wspó czesne pa stwa narodowe kontynentu europej-
skiego s  zaanga owane w procesy transformacji ustrojowej, niekoniecznie 
jednak id ce w kierunku federalnym. Federalizm dla Elazara by  czym  w ro-
dzaju instrumentu:  

integracji politycznej w celu zapewnienia funkcjonowania spo ecze stwa
pluralistycznego, ochrony mniejszo ci, rozwi zywania konfliktów etnicz-

                                                          
25  L. Levi, op. cit., s. 45. 
26  Robert Aron by  francuskim intelektualist  i za o ycielem czasopisma „Ordre Nouveau” 

(Nowy Porz dek).
27  Aleksander Marc by  francuzem pochodzenia rosyjskiego. Za o y  Klub „Moulin Vert” 

(Zielony Wiatrak) w 1930 roku. Wspó pracowa  z Robertem Aronem, z którym wspólnie publi-
kowa  opracowania po wi cone federalizmowi. 

28  Denis de Rougemont by  publicyst  pochodz cym z francuskiego kantonu Neuchâtel  
w Szwajcarii. Nale a  do „Ordre Nouveau”. Po drugiej wojnie wiatowej sta  si  zwolennikiem 
integracji europejskiej. 

29  Daniel J. Elazar by  Przewodnicz cym Jerozolimskiego Centrum Spraw Publicznych, 
profesorem stosunków mi dzynarodowych na Uniwersytecie Bar Ilan oraz Dyrektorem Centrum 
Studiów nad Federalizmem na Uniwersytecie Temple. 

30  Ibidem, s. 111. 



Federalizm w programie politycznym Ligi Pó nocnej… 77

nych, religijnych i narodowych wynikaj cych z potrzeby pokoju oraz 
solidarno ci mi dzynarodowej31.

Elazar tymi s owami pragnie podkre li , e w pa stwie federalnym ró nice
pomi dzy lud mi nie s  postrzegane jako zagro enie dla ca ego pa stwa, wr cz
przeciwnie – jako element wzbogacaj cy spo ecze stwo i eliminuj cy wszel-
kiego rodzaju spory. Badacz twierdzi, e „federalizm ma na celu osi gni cie
pewnego stopnia integracji politycznej opieraj cej si  na kombinacji samorz du
i podzia u rz du”32. Ten podzia , a raczej pakt pomi dzy samorz dem a rz dem 
centralnym jest w stanie zapewni  pokój tylko wtedy, kiedy posiadaj  odpo-
wiednie poparcie i zapewniona jest odpowiednia niezale no  pomi dzy tymi 
dwiema jednostkami. 

Jak ju  wspomniano wcze niej – nie istnieje jeden model federalizmu, 
mo na wyró ni  kilka jego typów, mi dzy innymi federalizm dualny, koopera-
cyjny, konkurencyjny czy fiskalny. 

Koncepcja federalizmu dualnego zosta a opracowana przez Edwarda  
S. Corwina w latach trzydziestych XX wieku i skupia a si  na kilku kwestiach.

Rz d centralny posiada okre lone kompetencje, tak e cele s  jasno 
sprecyzowane, które pa stwo mo e promowa , rz d centralny i w adze
stanowe, w swoich wyznaczonych sferach s  suwerenne i równe, stosunki 
dwóch poziomów w adzy (centralnej i stanowych) mo na rozwa y
w relacjach antagonistycznych ni  wspó pracy33.

Powy szy cytat sugeruje, e podzia  w adzy pomi dzy stanami a rz dem cen-
tralnym jest szczegó owo sformu owany. Wynika z tego, e oba poziomy nie 
przeszkadzaj  sobie w wykonywaniu swych obowi zków, ale te  nie wspó pra-
cuj  ze sob . Teoria ta jest bardzo uproszczona oraz statyczna i cz sto porów-
nywana do layer cake, czyli kilkuwarstwowego ciasta, w którym w adza cen-
tralna oraz stanowa w ramach posiadanej suwerenno ci i przyznanych im kom-
petencji bez przeszkód okre laj  oraz wdra aj  projekty dzia a 34.

                                                          
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, poniewa  od-
cina si  od podzia u kompetencji pomi dzy w adz  centraln  i stanami, na jakim 
opiera si  teoria federalizmu dualnego, k ad c nacisk na wzmocnienie roli rz du
centralnego oraz ogólnie rozumianej wspó pracy wertykalnej i horyzontalnej 
pomi dzy instytucjami. Rozwój pa stwa socjalnego – szczególnie widoczny po 
drugiej wojnie wiatowej – spowodowa , e rz d centralny by  w stanie podj
si  tego zadania i zapewni  odpowiedni poziom us ug w tym zakresie. W celu 
lepszej komunikacji pomi dzy szczeblami administracyjnymi powo ywane s
odpowiednie organy cz sto o charakterze sta ym, które przyczyniaj  si  do po-
dejmowania wspólnych porozumie  mi dzyrz dowych35. Przyk adem takiego 
pa stwa s  Niemcy.  

Teoria federalizmu konkurencyjnego zosta a stworzona przez ekonomist
ameryka skiego Charlesa Tiebouta i opublikowana w „The Journal of Political 
Economy” w 1956 roku. Opisuj c teori  wydatków publicznych, Tiebout za-
uwa y , e wspó praca pomi dzy ró nymi szczeblami administracji pa stwowej
oraz lokalnej powinna by  konkurencyjna, w przeciwnym wypadku jest niesku-
teczna i atwo mo e doj  do sprzeczno ci interesów. Konsument-wyborca, jak 
nazywa mieszka ców Tiebout, premiuje tych administratorów lokalnych, którzy 
oka  si  bardziej przedsi biorczy i b d  potrafili zapewni  lepsze us ugi
mieszka com. Porównanie pakietu us ug odbywa  si  powinno horyzontalnie, 
czyli pomi dzy administracjami lokalnymi tego samego szczebla oraz werty-
kalnie, czyli pomi dzy administracjami pa stwowymi ró nych szczebli. Ta 
konfrontacja us ug mo e prowadzi  do zmiany upodoba  politycznych spo e-
cze stwa i chroni ich przed tendencjami centralistycznymi pa stwa36.

Termin „federalizm fiskalny” po raz pierwszy zosta  u yty przez ekonomi-
stów ameryka skich – Richarda Musgrave’a w 1959 roku oraz Wallace’a Oate-
sa w 1972 roku. Federalizm fiskalny w Stanach Zjednoczonych oznacza  przy-
j cie przez rz d okre lonej linii politycznej w zakresie okre lonych kompetencji 
stanowych, maj cej na celu przej cie z federalizmu dualnego na federalizm 
kooperacyjny i prze amanie w ten sposób lokalizmów. Federalizm fiskalny wy-
ja nia, 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. wi cej: C.M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, „The Journal of Politi-

cal Economy” 1956, Vol. 64, No. 5, s. 416–424. Por. tak e: T. Groppi, op. cit., s. 68–70. 
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s  dzielone mi dzy ró nymi szczeblami (wertykalnie) administracji37. We W o-
szech oznacza w rzeczywisto ci przekazanie wi kszej ilo ci rodków finanso-
wych regionom i zmniejszenie w tym zakresie roli rz du centralnego. 

Ilustracje trajektorii, które dadz  si  zidentyfikowa  w procesach federa-
cyjnych, mo e stanowi  poni szy schemat: 

Schemat nr 1. Ewolucja federalizmu w pa stwach

Pa stwo federalne

Pa stwo unitarne 

ród o: 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/fede-
ralisme/document.php?id=841. 

                                                          
37  Por. T. Groppi, op. cit., s. 74–76. Zob. tak e: P. Hay, Federalism and Supranational  

Organizations, Chicago 1966. 

wspó pracaautonomia

Procesy  
federacyjne 
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W perspektywie teorii Daniela Elazara o procesach przemian zachodz -
cych w pa stwach europejskich powy szy schemat mo e wskazywa  kierunek 
tych zmian. W pa stwie unitarnym, jakim by y W ochy po 1947 roku, wraz  
z doj ciem do w adzy Ligi Pó nocnej pa stwo to zosta o poddane procesom 
federacyjnym zmieniaj cym je najpierw w kraj regionalny, a nast pnie dzi ki
wspó pracy w adz lokalnych i rz du centralnego zmierza o do regionu rozwija-
j cego si  w kierunku federalizmu fiskalnego. W schemacie nr 1 mo na zauwa-
y , e bez wspó pracy pomi dzy autonomicznymi jednostkami lokalnymi  

a jednostkami rz du centralnego procesy federalne nie b d  zachodzi , ponie-
wa  – jak podkre laj  teoretycy – federalizm jest dobrowolnym paktem czy 
traktatem pomi dzy poszczególnymi podmiotami pragn cymi go zawi za ,
czyli regionami.  

2. Projekty reform federalnych Ligi Pó nocnej

W momencie tworzenia Ligi Lombardzkiej Umberto Bossi pragn  nada-
nia Lombardii autonomii, na wzór posiadanej przez regiony specjalne38. Na 
pocz tku lat dziewi dziesi tych natomiast, koncepcja pa stwa w oskiego ule-
g a zmianie. 12 grudnia 1993 roku Gianfranco Miglio przedstawi  tekst Tym-
czasowej Konstytucji Federalnej (Costituzione Federale Provvisoria), zwanej 
tak e Dekalogiem z Assago (Decalogo d’Assago)39. Dokument ten rzeczywi cie
zgodnie z nazw  sk ada si  z 10 artyku ów i zak ada podzia  W och na trzy re-
publiki: Padani  (le c  na pó nocy), Etruri  (obejmuj c  regiony centralne) 
i Po udnie (czyli regiony po udnia W och) oraz pi  regionów o statusie spe-
cjalnym, które mia y tworzy  Uni 40. Republiki Federalne lub makroregiony, 
jak chce je nazywa  partia, wed ug Dekalogu mia y sk ada  si  z obecnych 
regionów, z tym e regionom o statusie zwyczajnym przyznane mia y by  kom-
petencje regionów o statusie specjalnym. Ponadto planowano przeprowadzenie 

                                                          
38  Zob. M. Huysseune, Modernità…, op. cit., s. 227.
39  U ywanie nazwy zwyczajowej Dekalog z Assago wi e si  z tym, e dokument ten sk a-

da si  z 10 punktów i zosta  og oszony podczas II Kongresu Ligi Pó nocnej w Assago w 1993 
roku. Wszystkie przywo ywane artyku y Dekalogu z Assago cytuj  z „Quaderni Padani” 1999, 
No. 25–26, s. 54. 

40  Por. Art. 1 Dekalogu z Assago. Por. równie : 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 mia  wyznaczy  terytorium tych trzech republik41.
Artyku  czwarty zak ada, e ka da Republika mia a mie  prawo do uchwalania 
w asnego regulaminu i wyboru w adz, na czele których sta  mia  gubernator 
wybierany w wyborach bezpo rednich42. Ten podzia  na Uni  i gubernatora, 
który stoi na czele w adzy wykonawczej, przypomina bardzo opis administracji 
Stanów Zjednoczonych zaproponowany przez Alexisa de Tocqueville’a w mo-
nografii O Demokracji w Ameryce, w której bior c pod uwag  okres powstania 
ksi ki, czyli lata od 1835 do 1840, de Tocqueville nazywa Stany Zjednoczone 
Uni  i wymienia gubernatora jako przedstawiciela w adzy wykonawczej stanu.  

Ka da Republika posiada  mia a tymczasowy sejmik z o ony ze 100 osób 
wybranych w wyborach bezpo rednich do rad regionalnych i skierowanych 
przez te rady do sejmików. W momencie uchwalenia Konstytucji Unii cz on-
kowie sejmików mieliby by  wybierani w wyborach bezpo rednich przez 
mieszka ców poszczególnych republik. Zebrane wspólnie sejmiki formowa yby 
Zgromadzenie Polityczne Unii. W adza uchwa odawcza nale e  mia aby do 
dwustuosobowej struktury kolegialnej wybieranej równie  w wyborach bezpo-
rednich przez mieszka ców Unii43. Na czele rz du sta by premier wybierany 

bezpo rednio, a jego poczynania monitorowane by yby przez dyrekcj , z o on
z gubernatorów poszczególnych republik oraz z jednego przedstawiciela rz du
regionów specjalnych, wybieranych rotacyjnie. Znaczenie gospodarki w pro-
gramie Ligi Pó nocnej pokazuje równie  fakt, e decyzj  w tych sprawach mia-
yby by  podejmowane jednomy lnie przez dyrekcj 44. Premier nominowa by  

i odwo ywa by swoich ministrów, natomiast premiera mo na by oby odwo a
wi kszo ci  kwalifikowan  przez Zgromadzenie Polityczne Unii45.

Artyku  siódmy Dekalogu z Assago wymienia kompetencje rz du Unii, 
który mia by zajmowa  si  polityk  zagraniczn  i stosunkami mi dzynarodo-
wymi, obron , sprawiedliwo ci , programami gospodarczymi, prawem do emi-
sji pieni dza i sprawami kredytowymi46. Republikom natomiast przys ugiwa y-
by kompetencje zwi zane z polityk  fiskaln , rozwojem przemys owym, 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 posiada yby one prawo do zawi zywania poro-
zumie  ze Wspólnotami Europejskimi47. Regionom za  przys ugiwa  mia yby 
prawa w zakresie gospodarki, sprawiedliwo ci, szkolnictwa, opieki sanitarnej 
oraz koordynacji w adz lokalnych. Prowincje i gminy mia yby posiada  auto-
nomi  w zakresie planowania przestrzennego, ekologii i turystyki, szpitalnictwa 
oraz opieki spo ecznej i ochrony dziedzictwa kulturalnego (w tym dialektów 
regionalnych)48.

Artyku y ósmy i dziewi ty Dekalogu reguluj  polityk  fiskaln  i finanso-
w  Unii. Zak ada si  w nich, e podatki ci gane w gminach pozostawa yby  
w tych e gminach, cz  by aby przekazywana natomiast na finansowanie za-
da  Republik i Unii49. W tym miejscu mo na zauwa y  szczególn  dba o
o sprawiedliwy rozdzia  dóbr, poniewa  Liga Pó nocna przywi zuje do tej kwe-
stii bardzo du  wag , w przeciwie stwie do W och, które tej zasady nie prze-
strzegaj .

Artyku  10 Dekalogu zapowiada, e do momentu uchwalenia Konstytucji 
Federalnej równolegle mia y obowi zywa  przepisy znajduj ce si  w Dekalogu 
z Assago i Konstytucji W och z 1947 roku, ale tylko te przepisy, o których nie 
mówi a Konstytucja Przej ciowa50. Podkre lano przy tym, e to nie jest zamach 
na pa stwo lub konstytucj , ale naprawienie b dów zjednoczeniowych51. Za-
k adano, e w nowym pa stwie wymienione republiki nie mia yby prawa do 
secesji ze wzgl dów taktycznych i strategicznych, czyli z powodu unikni cia
oskar enia o pogwa cenie konstytucji oraz tego, e w nied ugim czasie Europa 
sama mia a zweryfikowa  rol  pa stwa unitarnego na kontynencie52. Wed ug
Ligi pa stwo, które powsta o w XIX wieku, nie jest w stanie wype nia  swoich 
funkcji we w a ciwy sposób tak, aby zaspokoi  niezb dne potrzeby spo ecze -
stwa i dlatego nale a oby je zmieni  oraz dostosowa  instytucjonalnie. Federa-
lizm w tym przypadku by by czynnikiem spajaj cym ca o  pa stwa, a je eli do 

                                                          
47  Wspólnoty Europejskie posiadaj  zdolno  do zawierania umów mi dzynarodowych  

z pa stwami lub organizacjami mi dzynarodowymi, ale nie z pojedynczymi regionami, tak jak 
pragn aby tego Liga Pó nocna.

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 dosz o, wówczas Pó noc mia a si  oddzieli  od reszty kraju53. Lide-
rzy Ligi wyra nie podkre laj , e kraje scentralizowane by y gniazdem nacjona-
lizmu oraz agresji i ci gle narzuca y homogeniczn  form  wspó istnienia, nie 
zwracaj c uwagi na tradycj  i kultur  regionaln .

W 1994 roku podczas III Kongresu Ligi Pó nocnej w Genui zosta a zapre-
zentowana propozycja zmiany ustroju W och na federalny i wprowadzenia od-
powiednich zmian w Konstytucji Republiki. Dokument  Proposta di Riforma 
Federalista della Costituzione della Repubblica Italiana (Propozycje federal-
nych reform Konstytucji Republiki W oskiej) jest kompleksowy oraz bardzo 
obszerny, poniewa  sk ada si  z 147 artyku ów i przepisów przej ciowych,  
a w swojej formie przypomina Konstytucj  W och. Pierwsza cz  tego projek-
tu, czyli Prawa i Obowi zki Obywateli, zosta a opracowana przez wspomniane-
go ju  Ettore Albertoniego, Roberta Biza, GianMaria Galimbertiego, Sergia 
Ortino i Giancarla Pagliariniego54, natomiast druga – czyli Struktura Republiki 
Federalnej, przez by ego Ministra ds. Reform Instytucjonalnych Francesco 
Enrica Speroniego. 

Z najwa niejszych postanowie  projektu reform nale y wymieni  artyku
pierwszy, poniewa  zak ada on, e W ochy by yby republik  federaln 55, z o o-
n  z gmin, prowincji, regionów oraz dziewi ciu pa stw, które obejmowa yby 
nast puj ce regiony: 1. Piemont, Dolin  Aosty, Liguri ; 2. Lombardi ; 3. Tren-
tino-Górn  Adyg , Veneto, Friuli-Wenecj  Julijsk ; 4. Emili  i Toskani ;
5. Romagni , Umbri , Marche, Lacjum; 6. Abruzzo, Molise, Apuli ; 7. Kampa-
ni  i Kalabri ; 8. Sycyli ; 9. Sardyni 56. Stolic  by by Rzym, który tworzy by 
zarazem powiat federalny57. Parlament nowej republiki sk ada by si  ze Zgro-
madzenia Federalnego (Assemblea Federale) oraz ze Zgromadzenia Pa stw
(Assemblea degli Stati)58. Zgromadzenie Federalne sk ada oby si  z 475 pos ów,

                                                          
53  Zob. ibidem, s. 165–167. 
54  Roberto Biza, GianMaria Galimberti i Sergio Ortino s  cz onkami Ligi Pó nocnej. Nieste-

ty nie istnieje wiele informacji na ich temat. GianMaria Galimberti by  Wicedyrektorem Banku 
Credieuronord, w którym s u by odkry y powa ne b dy w zarz dzaniu funduszami banku i ca y
zarz d oskar ono, nakazuj c wyp acenie odszkodowania w wysoko ci 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 bezpo rednich59.
Zgromadzenie Pa stw z o one by oby z 315 senatorów. Ka dy region posiada -
by co najmniej siedmiu senatorów, natomiast regiony Molise mia by tylko 
dwóch, a Val d’Aosta jednego, ze wzgl du na ich niewielki obszar60. Mandat 
obu izb trwa by cztery lata61. Nie wymienia si  jednak e szczegó owych funkcji 
obu izb. Wybór Prezydenta Republiki nie zmieni by si , poniewa  wybierany 
by by tak, jak to dzieje si  obecnie, przez Parlament62. Jego kadencja trwa aby 
jednak e tylko sze  lat, a nie siedem, jak to okre la Konstytucja W och i nie 
by aby odnawialna63. Jego funkcje obejmowa yby mi dzy innymi wyznaczanie 
nowych wyborów parlamentarnych, przygotowywanie projektów ustaw, pro-
mulgowanie ustaw, nominowanie wy szych funkcjonariuszy Federacji, akredy-
towanie nowych przedstawicieli dyplomatycznych oraz prawo aski64. Prezy-
dent Republiki nominowa by premiera i nowych ministrów65. Nie wyja niono
jednak e, jak oni s  wybierani, czy stanowi  cz  zwyci skiej koalicji, czy 
wybierani s  spoza Parlamentu.  

Zgodnie z artyku em sto szesnastym, Pa stwa by yby jednostkami teryto-
rialnymi, które posiada yby okre lone funkcje i w adz 66. W adza Pa stwa sk a-
da aby si  z Przewodnicz cego (Presidente), Parlamentu i Trybuna u Konstytu-
cyjnego. W sk ad Parlamentu wchodziliby senatorowie, którzy zostali wybrani 
do Zgromadzenia Pa stw oraz cz onkowie Rad Regionalnych danego Pa -
stwa67. Ka de Pa stwo posiada oby w asny Statut zgodny z Konstytucj 68.
Wszystkie uchwa y przyj te przez Pa stwo musia yby by  przes ane Komisa-
rzowi Prezydenta Republiki, maj cego swoj  siedzib  w stolicy Pa stwa69.
Funkcja Komisarza przypomina bardzo stanowisko Prefekta, który jest przed-
stawicielem pa stwa w oskiego w terenie. Regiony, prowincje i gminy wed ug

                                                          
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 Pó nocnej… 85

projektu praktycznie nie zmieniaj  swojego charakteru. Ich funkcje oraz w adza
s  praktycznie jednakowe. 

W tym projekcie wyra nie daje si  wyró ni  pewn  ci g o  my li Ligi, 
poniewa  jej pocz tkowe propozycje dotyczy y podzia u ca ego pa stwa w os-
kiego na wi ksze jednostki administracyjne, na przyk ad makroregiony,  
i wprowadzenie ustroju federalnego w ca ym kraju przy zachowaniu wszelkich 
atrybutów pa stwa w oskiego, na przyk ad trzykolorowej flagi W och.

W 1995 roku koncepcja przedstawiona w Assago uleg a nieznacznej mo-
dyfikacji, polegaj cej na zmianie ilo ci republik z trzech na dziewi  i dziel c
region Emilia-Romagna na dwie cz ci, czyli Emili  i Romagn . W programie 
wyborczym z 1996 roku Liga Pó nocna proponowa a pi ciopunktow  charakte-
rystyk  federacji: 
1. Decentralizacja – pa stwo w oskie wed ug programu powinno by  zdecen-

tralizowane, zredukowano by równie  liczb  ministerstw rz du federalnego, 
zostawiaj c tylko te, które dotyczy y dobra ogó u, na przyk ad obronno .

2. D ug publiczny – rz d federalny nie móg by posiada  i zarz dza  d ugiem 
publicznym, republiki wchodz ce w sk ad federacji mia y same decydowa ,
w jaki sposób ten d ug zminimalizowa .

3. i 4, Kwestie podatkowe – pa stwa wchodz ce w sk ad federacji mia y za-
trzymywa  podatki lokalne oraz od dochodu, a tylko niewielka cz  z nich 
mia a by  wysy ana na rzecz rz du centralnego. 

5. Solidarno  – pa stwa mia y wysy a  cz  swoich rodków finansowych 
pochodz cych z podatków do funduszu solidarno ci na rzecz regionów go-
rzej rozwini tych w celu wyrównania ró nic w rozwoju gospodarczym70.

Powy szy plan wyra nie odnosi si  do tego, co zosta o okre lone w Traktacie  
z Maastricht, czyli do kryteriów pozwalaj cych na przyst pienie do wspólnej 
waluty euro. Umberto Bossi twierdzi , e pó noc W och by a gotowa w ka dym 
momencie do przyst pienia do strefy euro, natomiast reszta W och powinna 
nadrobi  zaleg o ci, szczególnie w zakresie d ugu publicznego71. Wed ug po-
wy szego programu wyborczego, dzi ki federalizmowi adna wspólnota nie 
zale a aby od hojno ci drugiej w kwestiach realizacji zada  we w asnej jednost-

                                                          
70  Zob. wi cej: Program Wyborczy Ligi Pó nocnej, Milano 1996, s. 7.
71  Obecnie Liga Pó nocna zmieni a zdanie i opowiada si  za powrotem do lira w oskiego.
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ce terytorialnej, ale by aby zale na wy cznie od pracowito ci oraz zysku  
z produkcji72.

Nowy trend w koncepcji Ligi dotycz cej reformy pa stwa w oskiego pre-
zentuje dokument o nazwie Konstytucja Wspólnot politycznych Narodów Pó -
nocy (Costituzione della Comunità politica dei popoli del Nord). Zosta a ona 
przedstawiona po raz pierwszy w kwietniu 1996 roku podczas obrad Parlamen-
tu Pó nocy. Opracowania podj li si  Francesco Enrico Speroni i Rolando Fon-
tan73. Dokument sk ada si  z Deklaracji do Samostanowienia, Suwerenno ci
i Stowarzyszania, Preambu y, Norm Specjalnych i 110 artyku ów Konstytucji. 

Deklaracj  Samostanowienia, Suwerenno ci i Stowarzyszania og asza y
narody znajduj ce si  w regionach: Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemont, Romagna, Toskania, Trentino-Górna Adyga, Umbria, Dolina Aosty, 
Veneto, Venecja Julijska. By a ona wed ug autorów konieczno ci  ze wzgl du
na kryzys moralny, instytucjonalny i polityczny, jaki panowa  we W oszech.
Narody te pragn yby utworzy  now  wspólnot  polityczn , która by aby  
w stanie wpó pracowa  z innymi spo eczno ciami Republiki W oskiej oraz  
z innymi pa stwami Unii Europejskiej. Wspólnota Polityczna Narodów Pó no-
cy oparta by aby na zasadzie suwerenno ci i prawie do stowarzyszania si  oraz 
budowania podobnych Wspólnot we W oszech i Unii Europejskiej74. Niew t-
pliwie to, e po utworzeniu Wspólnoty Politycznej Narodów Pó nocy we W o-
szech, równie  w innych pa stwach, zacz yby powstawa  podobne struktury 
jest bardzo odwa nym za o eniem. Niestety ich supozycja by a b dna, ale 
znamienne jest to, e do swoich planów Liga chcia a w czy  tak e kraje UE. 
Konstytucja by a przedsionkiem tego, co wydarzy o si  mia o w 1997 roku, 
czyli nawo ywanie Ligi do secesji.  

Jednym z najciekawszych i najwa niejszch za o e  Konstytucji jest mi -
dzy innymi artyku  pi ty, który okre la kompetencje regionów wchodz cych  
w sk ad Wspólnoty i wymienionych w Deklaracji. Wed ug niego mianowicie 
regiony mia yby prawo do wydawania uchwa  w dziedzinach niezarezerwowa-

                                                          
72  Por. Program Wyborczy, op. cit., s. 10.  
73  Rolando Fontan by  Deputowanym Ligi Pó nocnej w dwóch kadencjach 1994–2001 oraz 

cz onkiem Komisji Parlamentarnej ds. Reform Instytucjonalnych w 1994 roku. Pochodzi z regio-
nu Trentino-Górna Adyga. 

74  Por. wi cej: Dichiarazione della Costituzione della Comunità politica dei popoli del  
Nord, „Quaderni Padani” 1999, No. 25/26, s. 72. 
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nych dla pa stwa75 oraz prawo do zawierania porozumie  z innymi krajami,  
a tak e do wspó pracy z organizacjami mi dzynarodowymi76. Zgodnie z artyku-
em ósmym dwa lub wi cej regionów mog yby czy  si  ze sob , w przypadku 

gdy by aby wyra na wola mieszka ców okre lona w referendum77. Mniejszo
etniczna, która znajdowa aby si  w danym regionie, posiada aby mo liwo
utworzenia w asnego pa stwa78. W artykule 10 podkre la si , e w adze lokalne 
mia yby autonomi  normatywn , instytucjonaln , administracyjn , finansow ,
statutow  i organizacyjn 79, czyli te cechy, których brakowa o w pa stwie w o-
skim. 

W artykule 14 zak ada si , e Wspólnota by aby pa stwem federalnym80,
które wspó pracuje z Uni  Europejsk  w celu realizacji Stanów Zjednoczonych 
Europy81. Europa Regionów jest jedn  z tez programowych Ligi i stanowi ide-
alny rodzaj wspó pracy pomi dzy regionami, poniewa  wed ug Ligi, Unia Eu-
ropejska w obecnym stanie rzeczy tego nie zapewnia. 

Bardzo interesuj c  norm  ustala artyku  31 okre laj cy, e kierownicy 
pracuj cy w administracji regionalnej musieliby pochodzi  z danego regionu. 
Ten zapis jest skierowany przeciwko mieszka com Po udnia, którzy wed ug
Ligi opanowali stanowiska wa niejszch instytucji publicznych, przenosz c ze 
sob  koneksje mafijne i przede wszystkim bierno  i nieskuteczno  w codzien-
nej pracy82.

W adza ustawodawcza nale a aby do Zgromadzenia Narodowego i Zgro-
madzenia Regionów83. Do Zgromadzenia Regionów wchodziliby cz onkowie
Rad Regionalnych, które by ich powo ywa y i odwo ywa y. Ka dy region po-
siada by przynajmniej trzech przedstawicieli w Zgromadzeniu oraz jednego 
cz onka wybieranego na ka de dwa miliony mieszka ców, czyli w przypadku 
gdy jeden region posiada cztery miliony mieszka ców, dodatkowo wysy a by 

                                                          
75  Zob. Art. 5 Costituzione della Comunità politica dei popoli del Nord, „Quaderni Padani” 

1999, No. 25/26, s. 73. 
76  Por. Art. 6, ibidem. 
77  Por. Art. 8, ibidem. 
78  Por, Art. 9, ibidem. 
79  Por. Art. 10, ibidem. 
80  Por. Art. 14, ibidem. 
81  Por. Art. 15, ibidem. 
82  Por. Art. 31, ibidem, s. 74. 
83  Por. Art. 50, ibidem, s. 75. 
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do Zgromadzenia dwóch reprezentantów84. Zgromadzenie Narodowe wybierane 
by oby natomiast w wyborach powszechnych i bezpo rednich, a jego sk ad
ustalono by w wysoko ci dwustu deputowanych85. Kadencja Zgromadzenia 
Narodowego trwa aby pi  lat, czyli tyle samo ile w oskiej Izby Deputowa-
nych86. Zgromadzenie Narodowe i Zgromadzenie Regionów wspólnie wybiera-
yby Prezydenta Republiki na czteroletni  kadencj 87. Niezrozumia e jest, dla-

czego Liga nie chce zmieni  tej zasady po redniego wyboru Prezydenta, która 
obowi zuje równie  w pa stwie w oskim.  

Rz d sk ada by si  natomiast z premiera, wybieranego wi kszo ci  g osów
przez Zgromadzenie Narodowe, oraz ministrów nominowanych przez Preydenta 
Republiki na wniosek Premiera88. Premier odpowiada by za ogólne kierunki 
polityki pa stwa, a ministrowie kolegialnie odpowiedzialni byliby za dzia ania
rz du89. Jest to frapuj cy dokument Ligi, poniewa  zapowiada zmian  jej kie-
runku politycznego na bardziej agresywny. Jest to tak e przede wszystkim 
zwiastun pó niejszych akcji d cych do dezintegracji pa stwa w oskiego.

W a nie po wyborach parlamentarnych 1996 roku, Liga Pó nocna posz a
dalej w swoich planach, og aszaj c wyra nie projekty secesyjne. By o to z jed-
nej strony odrzucenie jakiegokolwiek programu reformy pa stwa i przesuni cie
jej do momentu uzyskania niepodleg o ci Padanii, jak równie  poszukiwanie 
podstaw samostanowienia narodów, które realizuje si  poprzez secesj 90. Sta-
nowi o tak e nawi zanie do teorii mówi cej o zmierzchu tradycyjnego pa stwa
narodowego zcentralizowanego, jako niespe niaj cego swych funkcji w stosun-
ku do obywatela91. Bazy prawnej Liga poszukiwa a w dokumentach mi dzyna-
rodowych, takich jak Karta Narodów Zjednoczonych, Mi dzynarodowy Pakt 
Praw Gospodarczych, Spo ecznych i Kulturalnych, Mi dzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych, Akt Ko cowy Konferencji Bezpiecze stwa

                                                          
84  Por. Art. 51, ibidem. 
85  Zob. wi cej: Art. 52, ibidem. 
86  Por. Art. 53, ibidem. 
87  Por. Art. 73 i 75, ibidem, s. 76. 
88  Zob. wi cej: Art. 81, Art. 83 i 84, ibidem, s. 77. 
89  Por. Art. 82, ibidem, s. 77. 
90  Por. M. Huysseune, Modernità…, op. cit., s. 229. 
91  Por. ibidem, s. 230. 
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i Wspó pracy w Europie92 oraz w praktyce innych pa stw, mi dzy innymi  
w referendach przeprowadzanych w Szkocji i Quebecu93 w sprawie przyznania 
autonomii lub niepodleg o ci. Secesja by a równie  wybiegiem medialnym Ligi, 
tak aby zwróci  na siebie uwag  i pokaza , e partia  nie zaprzesta a dzia a  na 
rzecz rozdzia u Italii na przynajmniej dwie cz ci. W ten sposób pó noc sta aby 
si  bardziej konkurencyjna gospodarczo na rynku wiatowym, czego nie gwa-
rantuje pa stwo w oskie w tej formie, w której istnieje dzisiaj. 

W 1998 roku pojawi o si  kilka nowych propozycji Konstytucji Padanii,  
w której Padania uj ta jest w sensie largo i stricto. Jednym z takich dokumen-
tów jest Konstytucja Padanii, przedstawiona przez Parlament Padanii w Chigno-
lo Po 19 kwietnia 1998 roku i opracowana przez Massimo Ferrario i Augusto 
Conti – cz onków Komisji Techniczno-Naukowej Parlamentu. Sk ada si  ona  
z preambu y i 15 artyku ów. Interesuj c  kwesti  jest jednak to, e deklaracja, 
jak j  nazwali twórcy, nie zosta a przyj ta przez kierownictwo partii, poniewa
uznali oni, e 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 powsta a Organizacja Narodów Zjednoczonych, chroni ca prawa cz owieka i zapewniaj ca
pokój na wiecie. Mi dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo ecznych i Kulturalnych – 
dokument przyj ty przez Organizacj  Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 roku. Mi dzy-
narodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – dokument przyj ty 16 grudnia 1996 roku 
przez ONZ. Oba poprzednie dokumenty wchodz  do uniwersalnego kanonu praw chroni cych 
praw cz owieka. Akt Ko cowy Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie – dokument 
podpisany 1 sierpnia 1975 roku w Helsinkach, po Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy  
w Europie, który podpisa o 35 pa stw, w tym Stany Zjednoczone i Kanada. Dokument ten by
prób  obrony demokracji oraz praw cz owieka i zapewnienia pokoju na wiecie.

93  Kwestia referendum w Szkocji dotyczy a nadania szerszej autonomii regionowi oraz usta-
nowienia w nim Zgromadzenia Parlamentarnego, w zwi zku z coraz silniejszymi tendencjami 
od rodkowymi i powi kszaj cym si  poparciem dla Szkockiej Partii Narodowej (Scottish Natio-
nal Party). Referendum wyznaczono na dzie  1 marca 1979 roku i uczestniczy o w nim 33 pro-
cent uprawnionych do g osowania. Pozytywnie opowiedzia o si  51,5 procent g osuj cych, jed-
nak e referendum nie zosta o uznane za wa ne, poniewa  rz d brytyjski postawi  warunek, e
liczba g osuj cych mia a przekroczy  próg 40 procentowy. W Quebecu natomiast podejmowano 
kilka prób od czenia si  od Kanady. 20 maja 1980 roku przeprowadzono referendum w sprawie 
uzyskania suwerenno ci przez Quebec. Udzia  w g osowaniu wzi o 98,26 procent uprawnionych 
i za oderwaniem si  opowiedzia o si  40,44 procent spo eczno ci Quebecu. W 1992 roku rz d
kanadyjski wyznaczy  referendum w sprawie uaktualnienia Konstytucji Kanady, jednak nie 
zosta o ono przyj te ani przez Kanadyjczyków, ani przez mieszka ców Quebecu (udzia  w g o-
sowaniu wzi o 82,8 procent obywateli Quebecu i swój sprzeciw przeciwko zmianom wyrazi o
56,7 procent), poniewa  uwa ano, e proponowane zmiany nie przyznaj  w wystarczaj cym 
stopniu autonomii prowincji Quebecu. Mieszka cy Quebecu po raz kolejny zdecydowali si
przeprowadzi  referendum w sprawie oderwania si  od Kanady 30 pa dziernika 1995 roku. Nie-
wielka ró nica g osów zdecydowa a o niepowodzeniu referendum, poniewa  przeciwko opowie-
dzia o si  50,58 procent na 94 procent uprawnionych do g osowania.
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przyjrze  si  jej bli ej ze wzgl du na to, e Padania jest nieco inaczej rozumia-
na, ni  jak dot d przedstawia a to Liga. Padania wed ug tej propozycji obejmo-
wa a 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 Ksi stwo Massa Carrara) oraz pro-
wincja Pesaro – Urbino w regionie Marche. Wed ug Ligi te obszary pod wzgl -
dem wiadomo ci i kultury s  wspólnotami naturalnymi i tworz  historyczn
Padani 94. Wspólnoty te mia yby tworzy  Uni  Federaln  Padanii (Unione Fe-
derale della Padania). W Preambule zawarta jest wola utworzenia pa stwa de-
mokratycznego, wolnego i federalnego, gdzie przestrzegane s  prawa i wolno ci
cz owieka, dba si  o zasoby naturalne i rodowisko oraz gdzie instytucje stwo-
rzone przez spo ecze stwo Padanii funkcjonuj  w sposób prawid owy i sku-
teczny95. Autorzy Konstytucji skupili si  na omówieniu organizacji gmin i pro-
wincji przysz ej unii. Artyku  pierwszy wymienia wszystkie miasta wchodz ce
w sk ad unii (Padania sensu stricto)96. Artyku  drugi natomiast zak ada, e unia 
mia aby by  pa stwem republika skim, demokratycznym i socjalnym, w któ-
rym przestrzegane s  wszystkie prawa i wolno ci obywatelskie97 oraz dba si
o mniejszo ci98, nie wskazuj c jednak e, o jakie mniejszo ci chodzi – narodowe 
czy etniczne. Wed ug artyku u czwartego Konstytucji, gminy unii zorganizo-
wane by yby w Autonomiczne Jednostki Terytorialne, znajduj ce si  najbli ej
obywatela i posiadaj ce prawa do uchwalania w asnego statutu zaakceptowane-
go przez spo ecze stwo w referendum oraz zgodnego z zaleceniami prowincji, 
w której si  znajduj 99. Gminy posiada yby autonomi  statutow , administra-
cyjn , organizacyjn  i finansow 100. Pomimo e Konstytucja nie zosta a przyj -
ta, to zasady sta y si  inspiracj  dla innych i znalaz y si  przyk adowo w Tek-
cie jednolitym praw reguluj cych w adze lokalne. Artyku  szósty wymienia 

kompetencje gmin i potwierdza mo liwo  wykonywania funkcji dodatkowych, 

                                                          
94  Por. Costituzione della Comunità politica dei popoli del Nord, op. cit., s. 80. 
95  Zob. wi cej: Preambu a Konstytucji Padanii z 1998 roku, „Quaderni Padani”, Novara, 

1999, nr 25/26, s. 81–82. 
96  Zob. Art. 1, ibidem, s. 82. 
97  Por. Art. 2, ibidem. 
98  Por. Art. 3, ibidem. 
99  Zob. Art. 4, ibidem. 
100  Zob. Art. 5, ibidem. 
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je eli zosta yby one zlecone przez prowincje czy Federacj 101. Gminy posiada-
yby prawo czenia si  w celu wykonywania wspólnych zada  oraz prawo do 

separacji102. Natomiast artyku  ósmy Konstytucji omawia kolejn  jednostk
podzia u terytorialnego, czyli prowincje, które by yby stowarzyszeniami federa-
cyjnymi103. Zorganizowane by yby one w Autonomiczne Jednostki Federacyjne 
z do  szerokim zakresem kompetencji104 oraz posiada yby prawo do uchwala-
nia w asnych podatków105. Ponadto prowincje mog yby czy  si  ze sob
i tworzy  nowe prowincje106. Miasta, takie jak Turyn, Genua, Mediolan, Wene-
cja i Bologna, stanowi yby oddzielne Autonomiczne Jednostki Federacyjne ze 
wzgl du na ich charakter metropolitalny107. Zgodnie z artyku em 13 prowincje 
w celu wykonywania wspólnych zada  mog yby czy  si  w Konfederacje 
Prowincji Narodowych108 i posiada yby prawa legislacyjne w sprawach, które 
nie s  zarezerwowane dla gmin, prowincji czy Federacji109. Artyku  15 reguluje 
kompetencje w adz federalnych, które by yby odpowiedzialne za obron  i si y
zbrojne, emisj  pieni dza, polityk  zagraniczn  oraz sprawy bezpiecze stwa
narodowego110. Konstytucja nie wskazuje, na jakiej zasadzie mia yby by  zor-
ganizowane w adze federalne i jak w a ciwie mia aby wygl da  ta federacja, 
oprócz tego, e istnia yby gminy, miasta historyczne, takie jak Mediolan, We-
necja czy Bologna oraz prowincje, bez wyszczególnienia regionów. 

W maju 1998 roku Gilberto Oneto przedstawi  w ramach Komisji Nauko-
wo-Technicznej Parlamentu Padanii roboczy dokument Paktu Konstytucyjnego 
Wspólnot Padanii (Patto Costituzionale fra le Comunità Padane). Pakt sk ada
si  z 12 artyku ów, w tym dwa opisuj ce normy przej ciowe. Tak jak w Konsty-
tucji Padanii powsta ej miesi c wcze niej, Padania definiowana jest sensu
stricto, co oznacza, e w jej sk ad zaliczono takie regiony, jak Dolina Aosty, 

                                                          
101  Por. Art. 6, ibidem. 
102  Zob. wi cej: Art. 7, ibidem. 
103  Zob. Art. 8, ibidem, s. 82–83. 
104  Por. Art. 9, ibidem, s. 83. 
105  Zob. Art. 10, ibidem. 
106  Por. Art. 11, ibidem. 
107  Zob. Art. 12, ibidem. Przyznanie miastom praw prowincji przypomina post powanie

w przypadku polskich miast grodzkich. 
108  Por. Art. 13, ibidem. 
109  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. Wed ug tej propozycji nie s  brane pod uwag  takie 
regiony, jak Toskania, Umbria i Marche. Federacji mia y by  przyznane do
szerokie kompetencje w zakresie polityki zagranicznej, emisji pieni dza, regu-
lacji prawnych, cywilnych i procesowych, prawa wyborczego niezb dnego do 
wyboru rz dz cych, Senatu Federalnego oraz przedstawicieli wszelkich instytu-
cji mi dzynarodowych, bilansu i finansów federalnych, granic, norm prawa 
imigracyjnego, wprowadzania poprawek do konstytucji. Ponadto Federacja 
koordynowa aby dzia ania w zakresie transportu, opieki spo ecznej i sanitarnej, 
planowania przestrzennego, bada  naukowych i produkcji energii112. Wed ug
artyku u czwartego Pakt mia by obowi zywa  20 lat. Okres ten móg by zosta
przed u ony, je eli w g osowaniu zosta aby podj ta decyzja wi kszo ci  kwali-
fikowan 113 mieszka ców Wspólnot, chyba e która  ze Wspólnot wycofa aby 
si  wcze niej. Przyj cie lub odej cie z Federacji musia oby by  poparte g oso-
waniem wi kszo ci  kwalifikowan  cz onków Paktu (przewidziana jest tak e
instytucja referendum w tej sprawie)114. Na czele w adz Federacji sta by Pierw-
szy Zarz dca (Primo Reggitore), który wybierany by by na pi  lat, z mo liwo-
ci  jednej reelekcji. Bierne prawo wyborcze nale a oby do osób, które uko -

czy y 30 lat, urodzi y si  na terytorium Padanii, a ich rodzice równie  byliby 
obywatelami Padanii. Zarz dca by by odpowiedzialny za wybór cz onków rz -
du oraz ich kierowanie. Drugi Zarz dca mia by zajmowa  si  przewodnicze-
niem Senatowi, a w razie niemo no ci pe nienia funkcji przez Pierwszego Za-
rz dc , zast powa by go w wype nianiu obowi zków115.

Artyku  szósty reguluje funkcjonowanie w adzy ustawodawczej Federacji, 
która sk ada aby si  z Izby Narodów Padanii i Senatu Wspólnot Padanii. Izba 

                                                          
111   Por. Art. 1 Patto Costituzionale fra le Comunità Padane, „Quaderni Padani” 1999,  

No. 25/26, s. 84. 
112   Zob. Art. 2, ibidem. 
113 W tym przypadku podejmowanie decyzji wi kszo ci  kwalifikowan  oznacza, e licz

si  g osy mieszka ców Wspólnot. G osowanie uwa ane jest za wa ne, je eli opowiedzia o si
w nim za okre lon  decyzj  dwie trzecie mieszka ców. Inaczej si  dzieje w g osowaniach Rady 
Ministrów Unii Europejskiej, poniewa  wi kszo  kwalifikowana oznacza, e ka de z pa stw
cz onkowskich posiada okre lon  liczb  g osów, ustalon  na podstawie demograficznej. Je eli
g osowanie nie odbywa si  na wniosek Komisji, oprócz wi kszo ci kwalifikowanej wymagane 
jest równie  g osowanie okre lonej liczby pa stw cz onkowskich.

114   Por. Art. 4, ibidem.  
115   Por. Art. 5, ibidem.  
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Narodów Padanii, jak sama nazwa wskazuje, reprezentowa aby grupy etniczne 
zamieszkuj ce obszary Padanii, mi dzy innymi Prowansalczycy, Retoromanie 
czy S owe cy, i by by on organem sta ym. Senat natomiast wybierany by by na 
pi  lat i ka da Wspólnota mog aby wprowadzi  do Senatu czterech przedsta-
wicieli, którzy uko czyli 18. rok ycia116. Konstytucja przewidywa a ustano-
wienie jeszcze jednej struktury, a mianowicie Federalnej Rady Starszych, która 
by aby organem sta ym i sk ada aby si  z 20 cz onków, z czego 10 nominowa -
by Pierwszy Zarz dca, a kolejnych 10 – Senat. G ównym zadaniem Rady by y-
by sprawy w zakresie interpretacji konstytucji, stosunków pomi dzy wspólno-
tami oraz pomi dzy wspólnotami i rz dem federalnym117. J zykiem oficjalnym 
Federacji by by j zyk toska ski, natomiast poszczególne wspólnoty mia y pra-
wo pos ugiwa  si  dialektami na równi z tym j zykiem118. Jest to bardzo intere-
suj ca kwestia, poniewa  Gilberto Oneto nie nazywa j zyka toska skiego w o-
skim, cho  nim jest w rzeczywisto ci. Ponadto nale y podkre li , e Toskania 
nie wchodzi aby w sk ad Federacji, tylko niektóre jej ksi stwa, wi c niezrozu-
mia e jest w tym przypadku wykorzystywanie j zyka toska skiego jako rodka
komunikacji wewn trz Federacji. Prawdopodobnie przewa y  zdrowy rozs dek,
poniewa  samym cz onkom Federacji, a przede wszystkim obcokrajowcom 
trudno by oby pos ugiwa  si  wy cznie dialektami. Siedzib  rz du mia aby by
Wenecja, natomiast reszta instytucji rz dowych porozrzucana by aby po ca ym 
terytorium Federacji. Symbolem i flag  Federacji by oby S o ce Alp119. Trydent 
i Toskania mog yby sta  si  wspólnotami stowarzyszonymi z Federacj , je eli
wyrazi yby tak  ch 120. Pakt Konstytucyjny jest dokumentem przepe nionym 
idea ami Gilberto Oneto, które w wi kszo ci s  utopijne i niemo liwe do zreali-
zowania, poniewa  nie definiuj , w jaki sposób wygl da oby oderwanie si  od 
Rzymu, jak uregulowane by yby stosunki z pa stwem w oskim i spo eczno ci
mi dzynarodow . Ponadto ojczyzna definiowana przez Oneto, któr  jest Pada-
nia, wydaje si   za bardzo przez niego wyidealizowana. 

28 czerwca 1998 roku Parlament Padanii przyj  kolejny dokument pod 
nazw  Pakt Unii (Patto d’Unione), który zosta  opracowany przez Roberto Ron-

                                                          
116  Zob. wi cej: Art. 6, ibidem.  
117  Por. Art. 7, Patto…, op. cit., s. 85. 
118  Zob. Art. 9, ibidem. 
119  Por. Art. 10, ibidem. 
120  Zob. wi cej: Art. 11, ibidem. 
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chiego i uzupe niony przez Komisj  Naukowo-Techniczn  Parlamentu pod 
przewodnictwem Ettore Albertoniego. W przeciwie stwie do poprzednich do-
kumentów, w Preambule Pakt zwraca si  ogólnie do wszystkich narodów Pada-
nii, nie definiuj c, które z nich wchodz  w jej sk ad. Pakt sk ada si  z sze ciu
artyku ów i jest to bardziej deklaracja woli utworzenia braterskiej wi zi pomi -
dzy spo eczno ciami Padanii, w której istnia aby mo liwo  samostanowienia, 
przestrzegane by yby wolno ci i prawa mieszka ców, dbano by o zapewnienie 
ich dobrobytu i chroniono by prawa mniejszo ci narodowych121. Pakt Unii  
w swoim tonie jest odmienny od poprzednich, poniewa  wyra a tylko ch
stworzenia unii pomi dzy regionami pó nocnymi, nie planuje drastycznego 
oderwania si  od pa stwa w oskiego, jednak wymienia cechy kraju idealnego, 
podkre laj c, e W ochy nim nie s .

12 lipca 1998 roku przedstawiono w Parlamencie Padanii dwie propozycje 
konstytucji, jedn  pod nazw  Konstytucji Konfederacji Wspólnot Padanii (Co-
stituzione della Confederazione delle Comunità Padane), opracowan  przez 
Alessandra Stortiego i uzupe nion  przez Komitet A Parlamentu, drug  nato-
miast przyj t  pod nazw  Konstytucji Federalnej Unii Padanii (Costituzione 
dell’Unione Federale Padana) i opracowan  przez Antonia Zoffiliego, a uzupe -
nion  przez Komitet D Parlamentu122.

Konstytucja Konfederacji sk ada si  z 13 artyku ów i podobnie jak Pakt 
Unii nie wymienia dok adnie, jakie ziemie mia yby wej  w sk ad zwi zku
pa stw. Artyku  drugi zostawia puste miejsce na ich szczegó owe omówienie, 
co oczywi cie nie zosta o do tej pory wykonane123. W adz  zarz dzaj c  Kon-
federacji by aby Rada z o ona z gubernatorów i prezydentów wszystkich stowa-
rzyszonych wspólnot, nie wiadomo jednak, ile lat mia aby ona dzia a . G ów-
nymi zadaniami Rady mia aby by  polityka obronna, stosunki zewn trzne,
przyj cie do Konfederacji, bilans Konfederacji i wprowadzanie poprawek do 
Konstytucji124. Rada nominowa aby spo ród swoich cz onków Prezydenta Kon-

                                                          
121  Zob. wi cej: Patto d’Unione, „Quaderni Padani” 1999, No. 25/26, s. 103. 
122  Parlament Padanii powo a  sta e Komitety do opracowania Konstytucji Padanii: Komitet 

A ds. Samostanowienia oraz Praw Wspólnot i Mieszka ców, Komitet B ds. Stosunków Spo ecz-
no-Gospodarczych, Komitet C ds. Systemu Gwarancji: referendum, inicjatywy spo eczne, Komi-
tet D ds. Formy Pa stwa, Komitet E ds. Formy Rz du Padanii, Komitet F ds. Stosunków z Uni
Europejsk .

123  Zob. Art. 2 Costituzione della Confederazione delle Comunità Padane, „Quaderni Pada-
ni” 1999, No. 25/26, s. 86. 

124  Zob. wi cej: Art. 5, ibidem. 
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federacji na okres dwóch lat, który reprezentowa by Konfederacj  na zewn trz
i przewodniczy by Radzie w jej posiedzeniach125. Kolejnym organem by oby 
Zgromadzenie Delegatów i Trybuna  Konstytucyjny126. Cz onków Zgromadze-
nia Delegatów wybiera  mia oby ka de zgromadzenie lokalne w liczbie pi ciu
przedstawicieli. W tym przypadku równie  nie jest sprecyzowany czas trwania 
mandatu tej struktury, a jej g ównym zadaniem by oby uchwalanie praw nie-
zb dnych do prawid owego funkcjonowania Konfederacji127. Trybuna  Konsty-
tucyjny interweniowa by w momencie amania konstytucji lub na wniosek 
obywateli, dba by równie  o to, aby prawa uchwalane przez Zgromadzenie by y
zgodne z Konstytucj 128. Artyku  szósty natomiast wymienia szczególne prawo, 
które nadawane jest wspólnotom, a mianowicie prawo do secesji, nie wprowa-
dzaj c przy tym adnych restrykcji lub kar129. Wyra nie wida , e ten zapis 
zwi zany jest z do wiadczeniami Ligi Pó nocnej i odmawianiem jej prawa do 
utworzenia Padanii. Konstytucja Konfederacji niestety nie definiuje, jak mia a
dok adnie wygl da  ta konfederacja i jak mia y dzia a  jej poszczególne cz ci
sk adowe. W adze Konfederacji by yby wybierane spo ród cz onków w adz
lokalnych, w zwi zku z tym mieszka cy nie mieliby bezpo redniego wp ywu na 
w adz  Konfederacji.

Odmienny charakter ma Konstytucja Federalna Unii Padanii sk adaj ca si
z 20 artyku ów, która jasno okre la, jakie obszary wchodzi yby w jej sk ad.
Byliby to mianowicie mieszka cy regionów Emilii, Friuli, Ligurii, Lombardii, 
Umbrii, Marche, Piemontu, Romagnii, Po udniowego Tyrolu, Toskanii, Tryden-
tu, Veneto, miasta Triest, Doliny Aosty, które tworzy yby Padani  jako uni
polityczn , federaln , instytucjonaln , niezale n , demokratyczn  i historycz-
n 130. Przyj cie lub odej cie z unii powinno by  zawsze poparte w referen-
dum131. W adz  ustawodawcz  mia  stanowi  Kongres Federalnej Unii Padanii 
z o ony z dwóch izb – Zgromadzenia Federalnego Padanii oraz Izby Narodów. 
Cz onkowie Zgromadzenia mieliby by  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. wi cej: Art. 1 Costituzione dell’Unione Federale Padana, „Quaderni Padani” 1999, 

No. 25/26, s. 87.
131  Zob. wi cej: Art. 2, ibidem. 
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unii na okres czterech lat, a wybory mia yby by  wolne, proporcjonalne, po-
wszechne i bezpo rednie. Izba Narodów, podobnie jak Zgromadzenie, wybiera-
na by aby na cztery lata w wyborach bezpo rednich i reprezentowana by aby 
przez trzech przedstawicieli z ka dego regionu, a jego kompetencje obejmowa-
yby kontrol  nad w adz  wykonawcz  i administracj .

Kongres Federalnej Unii Padanii posiada by prawo uchwalania ustaw  
w szerokim zakresie, mi dzy innymi polityki zagranicznej, polityki monetarnej, 
stosunków mi dzynarodowych, finansów, bezpiecze stwa, imigracji, poczty, 
sprawiedliwo ci na poziomie federalnym oraz prawa wyborczego132. Dyrekcja 
Federalna stanowi aby rz d unii i by aby z o ona z przynajmniej jednego  
z przedstawicieli ka dego narodu unii, wybranego na cztery lata przez Kongres. 
Dyrekcja wybiera  mia aby spo ród siebie przewodnicz cego i wiceprzewodni-
cz cego na okres 12 miesi cy, bez braku mo liwo ci reelekcji133. Oczywi cie
unia zapewnia aby obywatelom podstawowe wolno ci, a g ówn  komórk  spo-
eczn  stanowi aby rodzina134. Nowa federacja przedstawiana jest jako pa stwo

dbaj ce o swoich obywateli, funkcjonuj ce w sposób prawid owy i niezbiuro-
kratyzowany, ponadto sprawiedliwe w rozdziale bogactw pa stwowych135. Ten 
dokument jest bardzo ciekawy, poniewa  wyra nie wida  inne uj cie Padanii,  
a tak e struktury federacji. Naturalnie wszystkie te projekty oddaj  w pe ni idee 
programowe Ligi Pó nocnej w zakresie organizacji pa stwa, polityki fiskalnej, 
prawa do samostanowienia oraz samorz dno ci136.

3. Federalizm fiskalny we W oszech 

Liga Pó nocna po upadku jej planów zwi zanych z devolution137 w 2006 
roku sta a si  zwolennikiem teorii federalizmu fiskalnego, widz c w niej szanse 

                                                          
132  Por. Art. 11 Costituzione dell’Unione..., op. cit., s. 87–88.
133  Zob. wi cej: Art. 12, ibidem, s. 88.  
134  Por. Art. 7, ibidem, s. 87. 
135  Ibidem, s. 87–88. 
136  Dorota Struska, która niew tpliwie uchwyci a ide  Umberta Bossiego i samej Ligi Pó -

nocnej zastosowa a pewne uproszczenie, pisz c, e Liga przedstawi a nieliczne projekty Konsty-
tucji. Autorka uwa a, e Liga ma do  bogaty dorobek zaprezentowany powy ej. Por. wi cej:
D. Struska, op. cit., s. 137.

137 Devolution lub odpowiednik w oskiego devoluzione, co oznacza g bokie przemiany kon-
stytucyjne, polegaj ce na przeniesieniu kompetencji ze szczebla centralnego (w tym przypadku 
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na uwolnienie si  od Po udnia i niesprawiedliwego podzia u dochodów regio-
nów pó nocnych W och138.

Tabela nr 1. Opinia na temat devolution i federalizmu fiskalnego 

Obszar 

Procent (%) ocen
pozytywnych  

na temat devolution
w 2006 roku 

Procent (%) ocen pozytywnych 
na temat federalizmu  

fiskalnego w 2009 roku 

W ochy 16,6 31,8 
Pó noc 22,4 44,5
Centrum 10,5 28,4
Po udnie 9,7 14,5
Wyborcy Ligi Pó nocnej 70,5 62,4

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

Z tabeli nr 1 wynika, e nowy projekt federalizmu fiskalnego mia  wi ksze
poparcie w ród spo ecze stwa ni devolution. Projekt devolution nie by  po-
pularny na po udniu W och, pozytywn  ocen  wyrazi o tylko 9,7 badanych, 
natomiast wprowadzenie federalizmu fiskalnego cieszy o si  wi kszym powo-
dzeniem o prawie 5 procent. Zwolennicy Ligi Pó nocnej bardzo entuzjastycznie 
przyj li reform  dewolucji, po pora ce referendalnej jednak e mniej przy-
chylnie ustosunkowali si  do federalizmu fiskalnego. 

Federalizm fiskalny we W oszech wszed  w ycie wraz z Ustaw  Kons-
tytucyjn  nr 42 z dnia 5 maja 2009 roku139. Celem tej ustawy by o „ustano-

                                                          
rz du) na inne szczeble administracyjne (w tym przypadku na poziom w adzy lokalnej).  
W odró nieniu od systemów federalnych, system dewolucji jest bardzo elastyczny, poniewa
w ka dej chwili rz d centralny mo e cofn  przyznane kompetencje, które by y poddane dewolu-
cji. Devolution polega a przede wszystkim na doko czeniu i uzupe nieniu transferu funkcji legi-
slacyjnych pa stwa na poziom regionów, to jest wzmocnienie i wi ksze zaanga owanie spo e-
cze stwa w podejmowanie decyzji, poprzez organizowanie referendów oraz reorganizacj  parla-
mentu W och poprzez stworzenie Senatu Federalnego i wzmocnienie w nim pozycji regionów. 
Referendum w sprawie przyj cia devolution odby o si  w zaplanowanym terminie 25 oraz 26 
czerwca 2006 roku. Uczestniczy o w nim 52,3 procent wyborców i za wprowadzeniem devolu-
tion g osowa o 38,7 procent, natomiast przeciwko opowiedzia o si  61,3 procent uprawnionych 
do g osowania. Wynik powy szy wskazuje, e niewiele ponad po owa uprawnionych do g oso-
wania wzi a udzia  w referendum i w wi kszo ci wypowiedzia a si  przeciwko reformie ustroju. 
Najwi ksze poparcie reforma uzyska a na pó nocy W och, w zwi zku z tym, e Liga oraz Pó noc
by y jej promotorem, zdobywaj c 48 procent g osów.

138  Zob. wi cej: 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 by y podj te wraz ze zmian  artyku u
119 Konstytucji Republiki W och (Ustawa z 2001, nr 3), poniewa  regionom, prowincjom, gmi-
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wienie proporcjonalno ci pomi dzy przychodami na okre lonym obszarze tery-
torium pa stwa – gmin, prowincji, regionów – i podatkami efektywnie 
wykorzystywanymi na tym obszarze”140. Oznacza to, e poszczególne jednostki 
podzia u terytorialnego W och by yby zmuszone do wi kszej odpowiedzial-
no ci i gospodarno ci za posiadane zasoby, jak równie  do mniejszej zale no ci
od pa stwa w tej kwestii. Jedynie regiony o niskich dochodach korzysta yby  
z funduszu wyrównawczego, o którym wspomina tak e artyku  119 zmodyfiko-
wany ustaw  nr 3 z 2001 roku. Ustawa nr 42/2009 zosta a uzupe niona kolej-
nymi dekretami: 
1.  Dekret prawny nr 85 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przyznania gmi-

nom, prowincjom, miastom metropolitalnym i regionom dziedzictwa pa -
stwowego.

2.  Rzym – stolica – dekret prawny nr 156  z dnia 17 wrze nia 2010 roku.
3.  Dekret prawny nr 216 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie okre lenia

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 przy-

chodów regionów o statucie zwyczajnym i prowincji oraz okre lenie kosz-
tów i potrzeb w sektorze opieki zdrowotnej.

6.  Dekret prawny nr 88 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie dyspozycji  
w zakresie dodatkowych rodków i zada  specjalnych w celu usuni cia
ró nic gospodarczych i spo ecznych pomi dzy poszczególnymi jednostkami 
podzia u terytorialnego W och.

7.  Dekret prawny nr 118 z dnia 23 czerwca 2011 roku w sprawie harmonizacji 
ksi gowo ci i bud etów regionów, w adz lokalnych i ich organizmów oraz 
innych jednostek. 

8.  Dekret prawny nr 149 z dnia 6 wrze nia 2011 roku w sprawie mechani-
zmów sankcji i premii dla regionów, prowincji i gmin. 

Do zako czenia procesu wdra ania federalizmu fiskalnego we W oszech po-
trzebnych jest jeszcze przynajmniej 70 aktów prawnych.  

                                                          
nom i miastom metropolitalnym nadano autonomi  finansow  z mo liwo ci  ustanawiania w as-
nych 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/2010-
10-21/federalismo-fiscale-113956.shtml?uuid=AYIkMRcC (22.10.2010). 
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Federalizm fiskalny, który wszed  w ycie w 2009 roku, wykaza  od razu 
poziom gospodarno ci w adz lokalnych i potwierdzi  s owa Ligi Pó nocnej,
poniewa  Pó noc dowiod a swoich umiej tno ci w zarz dzaniu, natomiast Po- 
udnie zacz o pogr a  si  w d ugach, szczególnie w obszarze opieki medycz- 

nej. Niemniej jednak federalizm fiskalny by  pozytywnym krokiem W och,
dobrze ocenianym tak e przez spo ecze stwo, niestety przerwanym przez nowy 
rz d techników. Premier Mario Monti141, pod pretekstem oszcz dno ci i uzdro- 

                                                          
141  Mario Monti zosta  powo any na stanowisko premiera 16 listopada 2011 roku po upadku 

rz du Silvia Berlusconiego, po serii kryzysów rz dowych. Pierwszy kryzys nast pi  10 pa dzier-
nika, kiedy sprawozdanie finansowe pa stwa za 2010 roku nie zosta o przeg osowane przez 
koalicj  rz dz c , poniewa  zabrak o jej jednego g osu (stosunek g osów wyniós : 290 za i 290 
przeciw). Opozycja od razu przyst pi a do ataku i krzycza a z aw Izby Deputowanych, aby 
Berlusconi ust pi  ze stanowiska. Premier postanowi  jednak przed kolejnym g osowaniem nad 
sprawozdaniem finansowym sprawdzi  poparcie, jakie posiada w Izbie Deputowanych, wi c
zarz dzi  g osowanie nad votum zaufania. Berlusconi 14 pa dziernika 2011 roku otrzyma votum
zaufania w Izbie, otrzymuj c 316 g osów za i 301 przeciw. Wymagane quorum wynosi o 309 
g osów. To g osowanie pokaza o, e Berlusconi posiada pewien margines poparcia w Parlamen-
cie, ale nie zabrak o tak e krytyki, jakoby dosz o do przekupstwa pos ów za otrzymane g osy 
poparcia. 8 listopada 2011 roku powtórzono g osowanie nad sprawozdaniem finansowym pa -
stwa. Wynik nie by  zadowalaj cy dla Berlusconiego, poniewa  otrzyma  tylko 308 g osów po-
parcia na wymagane 316, a centro-lewica w ogóle opu ci a aul . Tu  przed samym g osowaniem
kilku cz onków partii Berlusconiego, tzw. 11 zdrajców, mi dzy innymi Santo Versace, brat zmar-
ego tragicznie Gianniego Versace, którzy albo wstrzymali si  od g osowania, albo w ogóle nie 

wzi li w nim udzia u. Dla Berlusconiego jedynym wyj ciem w tym wypadku by o potwierdzenie 
zamiaru z o enia dymisji na r ce Prezydenta Republiki Giorgia Napolitano, ale dopiero po g o-
sowaniu nad paktem stabilizacyjnym finansów pa stwa, gdy  W ochy znalaz y si  w trudnym 
po o eniu gospodarczym. Liga Pó nocna natomiast zaproponowa a niepodawanie rz du do dymi-
sji, ale jego przemodelowanie z Angelinem Alfano jako premierem, a który przed obj ciem funk-
cji sekretarza PDL, by  ministrem sprawiedliwo ci w rz dzie Berlusconiego. Dla Ligi ten scena-
riusz by by dogodniejszy ze wzgl du na to, e zapewniono by kontynuacj  prac nad wprowadze-
niem ustroju federalnego we W oszech. 12 listopada 2011 roku odby o si  oczekiwane g osowa-
nie nad paktem stabilizacyjnym, który popar o w Izbie Deputowanych 379 pos ów, 26  zag oso-
wa o przeciw, a dwóch wstrzyma o si  od g osu. W zwi zku z tym Berlusconi poda  si  do dymi-
sji. W tym wypadku Prezydent Giorgio Napolitano przyj  od razu rezygnacj  Berlusconiego  
i rozpocz  konsultacj  z partiami politycznymi nad sformowaniem nowego rz du technicznego  
z Mariem Montim na czele. Ilvo Diamanti uwa a, e upadek Berlusconiego odbywa  si  w specy-
ficznych warunkach, a w a ciwie pod naciskiem na demokracj  w osk  takich instytucji zagra-
nicznych, jak Europejski Bank Centralny, Unia Europejska, Mi dzynarodowy Fundusz Waluto-
wy. Niewydolno  w oskiej demokracji oraz systemu politycznego w warunkach kryzysu gospo-
darczego i ekscesy Berlusconiego wydawa y si  nie na miejscu i by y le oceniane w kraju, gdzie 
i tak nigdy nie mia  dobrej prasy oraz poza jego granicami. Z drugiej strony nale a oby zada
pytanie, dlaczego Napolitano nie chcia  jednak e zatrzyma  Berlusconiego tak, jak czyni  to 
wcze niej z Romanem Prodim lub przynajmniej tak, jak proponowa a Liga zmieni  tylko jako-
ciowo sk ad rz du. Diamanti cytuj c francuskiego intelektualist  Emmanuela Todda, odpowie-

dzia  niejako na to pytanie, twierdz c e „czasami, eby obroni  demokracj , nale y chroni  j
przed sob  sam ”, czyli trzeba podj  takie kroki, które pozwoli yby na uzdrowienie pa stwa, 
pomimo tego, e s  one niepopularne. Rz d Montiego zosta  zaprzysi ony 16 listopada 2011 
roku. Liga Pó nocna nie popar a rz du Mariego Montiego z kilku wzgl dów, a mianowicie nie 
zgadzali si  z post powaniem Prezydenta Napolitano i okoliczno ciami powo ania Montiego, 
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wienia finansów publicznych, zmierza w kierunku centralizacji pa stwowej.
Przyk adem mo e by  na o enie nowych podatków od nieruchomo ci, z które- 
go po owa mia a pój  na rzecz skarbu pa stwa. Gminy bardzo oprotestowa y
nowy projekt, poniewa  straci y do  powa ny dochód, potrzebny na utrzyma- 
nie poziomu us ug gmin. Ponadto W ochy znajduj  si  w fazie drugiej afery 
„Tangentopoli”142, jak podkre laj  sami politycy w oscy, w zwi zku z odkry- 
ciem nieprawid owo ci w takich regionach jak Lacjum, Lombardia czy Kala- 
bria. Politycy lokalni oskar eni s  o powi zania z mafi , defraudacj  pieni dzy 
publicznych i ich przyw aszczenie do celów prywatnych.  

Fakty te powoduj , e kompetencje przyznane regionom i zapisane  
w Konstytucji Republiki W oskiej, b d ce atrybutem ich autonomii lokalnej 
oraz finansowej, s  pretekstem do ich ograniczania przez obecny rz d Maria 
Montiego. W nowym projekcie dekretu prawnego, wchodz cego w sk ad
wi kszego dekretu Salva-Italia z dnia 10 pa dziernika 2012 roku regionom 
zosta yby odebrane kompetencje w zakresie energii, infrastruktury, turystyki  
i komunikacji, które w konsekwencji powróc  do wy cznych uprawnie
pa stwa w oskiego. Roberto Maroni, Sekretarz Generalny Ligi Pó nocnej po- 
wiedzia , e ograniczanie kompetencji regionów jest objawem pozycji cen- 
tralistycznej w adz i tylko faszyzm mia  takie same podej cie do regionów  
i gmin143. W zwi zku z tym, e jest to ustawa konstytucyjna, musi ona by
poddana odpowiedniemu procesowi legislacyjnemu, wyj tkowo d ugiemu, wi c

                                                          
uwa aj c, e nie mo na zmienia  demokratycznie wybranej wi kszo ci rz dz cej, a poza tym 
Monti nie planowa  kontynuacji reform federalnych zapocz tkowanych przez Berlusconiego  
i sam  Lig . W nowym sk adzie rz du nie ma ministra zajmuj cego si  reform  ustroju, a wr cz
przeciwnie – Fabrizio Barca zosta  ministrem spójno ci terytorialnej. Dla Ligi oznacza to cofanie 
si  i zniweczenie kilkuletniej pracy. Ponadto, Mario Monti reprezentuje sob  banki i finanse oraz 
Uni  Europejsk , co oznacza, e to w a nie one s  odpowiedzialne za kryzys gospodarczy oraz 
walutowy. Monti  by  tak e komisarzem Komisji Europejskiej, która jest struktur  nie-
odpowiadaj c  na potrzeby ma ych wspólnot terytorialnych i j zykowych. W zwi zku z tym, 
Liga Pó nocna stan a w opozycji wobec rz du Montiego, pozostaj c formalnie w koalicji z PDL, 
która w przeciwie stwie do Ligi popiera Montiego. Liderzy Ligi, jak to dzia o si  ju  w przesz o-
ci, stworzyli ponownie parti  buntu i parti  antyrz dow , „odkurzaj c” has a utworzenia Padanii 

i konieczno ci rozpocz cia obrad Parlamentu Padanii. Lidze nie uda o si  ponownie doprowadzi
do ko ca projektu reformy ustroju politycznego pa stwa w oskiego.

142   Tangentopoli, lub mani pulite (afera apówkarska lub akcja „czyste r ce”) to seria afer 
korupcyjnych i tych dotycz cych nielegalnego finansowania partii politycznych, w które zamie-
szani byli politycy oraz wy si urz dnicy pa stwowi; wykryto je w 1992 roku. 

143  Zob. wi cej: 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 mo e nie zosta  uchwalona w zwi zku ze zbli aj cymi si
wyborami parlamentarnymi w 2013 roku, które poka , w jakim kierunku pójd
W ochy – centralizacji czy federalizmu fiskalnego. Nale y jednak e podkre li ,
e proces wdra ania federalizmu fiskalnego jest zaawansowany nie tylko 

ustawowo, ale tak e mentalnie, mog  wi c pojawi  si  trudno ci w odwróceniu 
jego biegu.

Streszczenie 

Liga Pó nocna na rzecz Niepodleg o ci Padania to jedna z partii w oskich, która 

pojawi a si  w 1979 roku w Lombardii (jeden z najbogatszych regionów w pó nocnych 

W oszech). Najwa niejszym celem tej partii by a zmiana systemu terytorialnego we 

W oszech na federalny i w konsekwencji przekazanie wi kszej w adzy regionom. 

Jedynym sposobem na stworzenie systemu federalnego we W oszech by a zmiana 

konstytucji i odpowiednie projekty reform na przyk ad devolution, co oznacza prze-

niesienie cz ci kompetencji pa stwa na poziom administracji regionalnej. W oski 

parlament przyj  projekt decentralizacji, ale ostateczne zatwierdzenie zale a o od oby- 

wateli w referendum, które Liga przegra a w 2006 roku. Inny projekt przedstawiony 

przez Lig  dotyczy  federalizmu fiskalnego, który umo liwia by wykorzystywanie 

lokalnych rodków finansowych oraz instrumentów podatkowych przez administracj

regionaln  czy gminn . Proces przekazywania kompetencji pa stwa w zakresie finan-

sów lokalnych jest w trakcie realizacji. 

S owa kluczowe: federalizm, partie polityczne, W ochy 
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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 par-

ties, 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 fe-

deralism 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 Consti-

tution 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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PRZES ANKI STANOWISKA ROSJI  I TURCJI
WOBEC ARABSKIEJ WIOSNY NA PRZYK ADZIE SYRII 

Wst p

Na pocz tku Arabskiej Wiosny tre ci i kierunki rozwoju tego politycznego 
zjawiska nie by y do ko ca czytelne, dlatego ogólne podej cie europejskich 
analityków o rodków decyzji politycznej do tych wydarze  mia y charakter 
ostro nej obserwacji i wyczekiwania.  Wyj tkiem od tej regu y by o stanowisko 
Rosji. Pa stwo to od samego pocz tku podtrzymywa o, e Arabska Wiosna to 
konspiracja zachodnia stworzona w celu destabilizacji regionów Bliskiego 
Wschodu i Pó nocnej Afryki. W przypadku Syrii stanowisko rosyjskie prze-
obrazi o si  z dyplomatycznego sprzeciwu w aktywne wspieranie dyktatorskie-
go re imu syryjskiego. 

Inicjatorami i g ówn  si  nap dow  Wiosny Arabskiej by y m ode poko-
lenia b d ce dzie mi ery globalizacji i rewolucji technologicznej. Niestety 
w ród tych pokole  brakowa o skrystalizowanej wizji politycznej w formie 
zorganizowanego ruchu, który by by w stanie sterowa  porewolucyjnym proce-
sem politycznym. Arabskie ruchy islamskie wykorzysta y stan pustki politycz-
nej stworzonej przez rewolucj , by zrealizowa  swój cel w zdobywaniu w adzy. 
Taki rozwój wydarze  przedstawi  Wiosn  Arabsk , jako renesans islamskich 

                                                          
Mgr Khoushnaw Tillo, doktorant na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie- 
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ruchów politycznych, tworz c przy tym mi dzynarodow  aur  sceptycyzmu,  
w stosunku do przysz o ci politycznej wiata arabskiego.

Dominacja scen politycznych przez si y islamskie w krajach Wiosny Arab-
skiej dramatycznie zmieni a uk ad si  w s siedztwie Federacji Rosyjskiej, two-
rz c przez to powa ne zagro enie dla rosyjskiego bezpiecze stwa narodowego. 
Po o enie geopolityczne tego pa stwa oraz jego struktura etniczna zadecydowa-
y o tym, e jest on jednym z krajów euroazjatyckich najbardziej dotkni tych 

konsekwencjami Arabskiej Wiosny Ludów. Natomiast dla Turcji zmiany te id
w kierunku zgodnym z za o eniami jej neootoma skiej polityki zagranicznej, 
które ukszta ci y si  po upadku ZSRR. Dlatego te  stanowisko tureckie, w prze-
ciwie stwie do rosyjskiego, od pocz tku Arabskiej Wiosny wykazuje wobec 
niej przychylno . Sytuacja ta automatycznie stworzy a nowe pola rywalizacji 
polityczno-gospodarczej mi dzy Ros  a Turcj . Przejawy tej rywalizacji przy-
wodz  na my l historyczne konflikty mi dzy tymi krajami z czasów wojny 
krymskiej lub sceny z okresu Zimnej Wojny1.

Przez nieust pliwe stanowisko w sprawie syryjskiej Rosja oprócz tego, e
próbuje niwelowa  czynniki zagra aj ce stabilno ci jej adu wewn trznego,
jednocze nie chce czerpa korzy ci gospodarcze. Przez wielu ekspertów stano-
wisko rosyjskie jest traktowane jako pewna forma mi dzynarodowego szanta u.
Poprzez analiz  stanowiska rosyjskiego wobec rewolucji w Syrii od marca do 
grudnia 2011 roku przedstawione b d  tak e inne aspekty nastawienia rosyj-
skiego wobec Arabskiej Wiosny, a tym bardziej kwestii syryjskiej, które tak e
s  godne uwagi.

1. Wspó czesna Syria oraz ogólne cechy jej obecnego systemu politycznego  

Wspó czesna Syria jest wyj tkowym bytem z bardzo newralgicznym po o-
eniem geopolitycznym na mapie Bliskiego Wschodu. Jest to kraj posiadaj cy 

oko o 23 miliony ludzi o mozaicznym sk adzie etnicznym i religijnym.
Historia wspó czesnego pa stwa syryjskiego zaczyna si  od jego dekolo-

nizacji w 1946 roku spod mandatu francuskiego. Okres po odzyskaniu niepod-
leg o ci charakteryzowa  si  du  niestabilno ci  systemu politycznego. Strate-

                                                          
1 Rosyjska eskadra u wybrze y Szkocji. Powia o zimn  wojn , www.tvn24.pl/wiadomosc. 

html (15.12.2011). 
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gia budowania pa stwa przyj ta przez nacjonalistyczne elity w okresie post-
dekolonizacyjnym ciera a si  z zewn trznymi zagro eniami i jednocze nie
brakiem wewn trznej stabilizacji2.

Obecny system polityczny Syrii stworzony przez Socjalistyczn  Parti  Od-
rodzenia Arabskiego al-Bass funkcjonuje od 1963 roku. System ten, w celu 
eliminacji zewn trznych i wewn trznych zagro e , stosowa  metod  maria u
armii z polityk . Ideologicznie system ten pozosta  w orbicie my li panarabi-
zmu, czyli arabskiego nacjonalizmu oraz realizacji idea ów pragmatycznego 
socjalizmu, ukszta towanego wed ug realiów wiata arabskiego3. Na p aszczy -
nie polityki zagranicznej al-Bass skoncentrowa a si  na utrwalaniu i zaci ni ciu
wspó pracy z ZSRR. Wspó praca ta pocz tkowo mia a charakter wojskowy,  
a w dalszych etapach tak e gospodarczo-kulturowy4. Walcz cy z wewn trzn
destabilizacj  systemu politycznego musieli czeka  jeszcze przez kilka lat do 
nast pnego puczu wojskowego wewn trz al-Bass z 1970 roku, przeprowadzo-
nego przez Hafiz al-Assad, który da  pocz tek obecnemu re imowi w Syrii5.
Pod wzgl dem politycznym i administracyjnym al-Asad d y  do podporz d-
kowania sobie ka dej instytucji w pa stwie. Nast pnie przeprowadzona przez 
al-Asada czystka w wojsku mia a na celu eliminowanie ewentualnych róde
zagro enia dla jego w adzy spo ród oficerów na najwy szych stanowiskach 
wojskowych. Na ich miejscu obsadzi swoich krewnych i ludzi pochodzenia 
alawickiego, z którego on sam si  wywodzi 6. Spo ród najwa niejszych grup 
klasowo-religijnych al-Asad powierza  w adz  i kapita  tak e najbardziej lojal-
nym wobec niego sunnitów i chrze cijan7.

 Przez nast pne trzy dekady XX wieku dyktatura wojskowa al-Asada sta a
si  najwa niejszym sojusznikiem i sprzymierze cem wojskowym ZSRR w ob-

                                                          
2  Ibidem. 
3  Gussan Muhammed Rashad Hadad, Min Tarich Syria al-Muaaser (1946–1966), [Wspó -

czesna historia Syrii w latach 1946–1966], Amman 2001, s. 74.   
4  Pocz tki wspó pracy mi dzy Syri  i Rosj  datuje si  na 1957 rok, kiedy to Syria po raz 

pierwszy importowa a bro  z by ego Zwi zku Sowieckiego. Od tego czasu do obecnej chwili oba 
kraje zawar y ponad 300 gospodarczo-militarno-kulturowych porozumie . Warto tak e doda , e
pierwsza baza rosyskej morskiej floty nad Morzem ródziemnym powsta a w Syrii w 1963 roku, 
Zob. Nabtha An Alalaqat Alrusja Alsurja [Przegl d stosunków rosyjsko-syryjskich] http://arabic.
rt.com/news_all_news/info/18591 (7.08.2009). 

5  D. Madeyska, Historia Wspó czesna wiata Arabskiego, Warszawa 2008, s. 46. 
6  Alawici stanowi  oko o 8 procent ludno ci w Syrii. Ibidem, s. 40. 
7  A. El-Maaytah, Na Zachodzie Minus Jeden, W Syrii Bez Zmian, www.Stosunki.pl 

(25.10.2011).



106 Khoushnaw Tillo

r bie Morza ródziemnego na Bliskim Wschodzie. Ju  od drugiej po owy lat 
siedemdziesi tych wewn trz kraju re im al-Asada kierowa  si  ku militaryzacji 
ycia spo ecznego i budowy kultu bóstwa osoby prezydenta. Pod wzgl dem 

ideologicznym jego w adza opiera a si  na szerokim i skomplikowanym syste-
mie, co mo na opisa , jako autorytarno-populistyczny. Z czasem system ten 
przybra  charakter absolutnej dyktatury wojskowej. Faszyzuj ce paramilitarne 
organizacje zdominowa y niemal wszystkie sfery ycia spo ecznego równolegle 
do szerz cej si  korupcji w aparacie pa stwowym. Ka da opozycja, krytykuj ca
lub kwestionuj ca status quo w Syrii, by a brutalnie i bezwzgl dnie t umiona8.

Al-Asad by  oficerem si  lotniczych szkolonym w ZSRR i od pocz tku – 
zgodnie z dogmatem komunistów „w adzy raz wzi tej nie oddawa  za adn
cen ” – planowa  przekaza  w adz  synom w spadku9. Po mistycznej mierci 
starszego syna al-Asada w 1994 roku jego m odszy syn Baszar zosta  poddany 
systematycznemu szkoleniu maj cemu na celu przej cie w adzy po ojcu. Hafiz 
al-Asad zmar  w 2000 roku, jego syn Baszar w ci gu jednego dnia sta  si  pre-
zydentem, dowódc  armii i szefem partii10. W konstytucji syryjskiej widnia  para-
graf mówi cy, e minimalny wiek prezydenta to 40 lat. Paragraf ten anulowano 
podczas obrad nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu powo anego w tym celu, 
co umo liwi o trzydziestoczteroletniemu Baszarowi obj cie w adzy.

M ody al-Asad musia  rz dzi  imperium odziedziczonym po ojcu w nieco 
innym klimacie politycznym. Pocz tkowe has a jego prezydentury, takie jak 
reforma i modernizacja kraju, by y niemo liwe do realizacji przy ca kowitym 
braku legitymizacji jego prezydentury oraz mocnej pozycji „starej gwardii” 
piastuj cej kluczowe stanowiska w aparacie pa stwowym.  

W polityce zagranicznej m ody al-Asad utrzymywa  równowag  re imu 
poprzez dalsz  intensyfikacj  militarnej wspó pracy z Federacj  Rosyjsk , soju-
szem z Iranem i bliskimi zwi zkami z Zachodem, zw aszcza z Turcj  b d c
najbli szym partnerem Zachodu w regionie11. Na szczeblu polityki krajowej 

                                                          
8  Do st umienia powstania Ruchu Braci Muzu ma skich w mie cie Hama w 1982 roku, re-

im syryjski nie waha  si  stosowa  samolotów my liwskich oraz ci kiej artylerii przeciw w as-
nym obywatelom. Liczb  ofiar miertelnych szacowano wówczas na 10–30 tysi cy osób. Zob.  
D. Madeyska, op. cit., s. 47. Istniej  tak e inne nieoficjalne ród a historyczne, które podaj
liczb  40 tysi cy ofiar w wyniku brutalnego st umienia  powstania w mie cie 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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m ody al-Asad udowodni , e jest gorszym lustrzanym odbiciem ojca12. Dalej
stosowa  wi c wypróbowane metody ojca, czyli t umienie opozycji i koncentracj
kluczowych stanowisk wojskowych i sektorów gospodarki w r kach rodzinnych.

Kiedy rozpocz a si  rewolucja w krajach arabskich, to ma o kto wierzy ,
e mo e ona dotrze  do Syrii. Sceptycyzm ten by  oparty na specyfice Syrii pod 

wzgl dem geopolitycznego po o enia, struktury spo ecze stwa i re imu syryj-
skiego, a tak e s abo ci opozycji. Jednak nie mia e manifestacje na pocz tku
marca 2011 roku przerodzi y si  w powstanie, które wstrz sn o syryjsk  dykta-
tur  rz dz c  poprzez metod elaznej r ki od ponad 40 lat.

Od samego pocz tku demonstracji w Syrii w marcu 2011 roku re im sy-
ryjski stawia  na militarne rozwi zania i bezwzgl dn  brutalno  przeciw de-
monstrantom13. Oficjalne stanowisko re imu syryjskiego wobec demonstracji 
g osi, e s  one zachodni  konspiracj  w celu zburzenia pokoju w Syrii, a de-
monstranci uznawani s  za terrorystów. Mimo mi dzynarodowego oburzenia 
re im al-Asada kontynuuje swoj  brutalno  przeciw rewolucji. Pomaga mu  
w tym mocno popieraj ca Federacja Rosyjska14.

2. Neootoma skie aspiracje Turcji w erze Arabskiej Wiosny  

Wraz z doj ciem do w adzy Partii Sprawiedliwo ci i Rozwoju (Adalet  
ve Kalkınma Partisi – AKP) w 2002 roku mo na zauwa y  nowy kurs polityki 
zagranicznej Turcji w stosunku do Bliskiego Wschodu. Wi kszo  elementów 
tego trendu wywodzi si  z teorii Strategicznej G bi Turcji15. Korzenie tej teorii 
si gaj  pocz tków lat dziewi dziesi tych XX wieku, kiedy po upadku ZSRR 
nast pi o odrodzenie si  neootoma skiej ambicji tureckiej. Teoria ta sk ada si
z dwóch elementów: g bi historycznej i g bi geograficznej Turcji. 

                                                          
12  N. van Dam, Al. Siraa Ala al. Sulta fi Suria [Spór o w adz  w Syrii], Kairo 1995, s. 28. 
13  Raport Organizacji Avaaz, która zajmuje si  zagadnieniami takimi jak prawa cz owieka,

podaje liczb  6237 zabitych w Syrii, w ród których 400 to dzieci oraz 617 to osoby, które zgin y
podczas tortur. Raport ten podaje tak e, e od wybuchu powstania w Syrii do po owy grudnia 
2011 roku, zosta o aresztowanych 69 tysi cy osób. http://saaa25.com/ar/typography/the-news/ 
4108--qq-q-6200-q (23.12.2011). 

14  „Rz d syryjski walczy przeciw terrorystom, którzy chc  obali  legalny rz d i prezydenta 
syryjskiego”. Dmitrij Miedwiediew odpowiedzia  na pytania dziennikarzy Euro News,
http://polish.ruvr.ru/55902307.html (9.09.2011). 

15 J. G ogowska, Koncepcja Strategicznej G bi (Stratejik Derinlik) jako nowa doktryna po-
lityki zagranicznej Turcji, www.stosunki.pl (7.02.2011).
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Z punktu widzenia geograficznego Turcja jest krajem bliskowschodnim,  
a tak e jednocze nie kaukaskim, europejskim, azjatyckim oraz niew tpliwie
krajem czarnomorskim i ródziemnomorskim. Do l dowej strefy jej wp ywów 
nale  Ba kany, Kaukaz i Bliski Wschód, za  do morskiej – Morze Czarne, 
wschodnia cz  Morza ródziemnego, Morze Kaspijskie oraz Zatoka Perska16.

Architekci tej teorii uwa aj , e wymiar G bi Historycznej Turcji wynika 
z faktu, e jest ona spadkobierc  imperium otoma skiego oraz jej przynale no-
ci do wielu regionów. Turcj  mo na zdefiniowa , jako kraj centralny, a nie 

jedynie jako pomost cz cy Wschód z Zachodem. To samo  Turcji nie mo e
by  zredukowana do jednego obszaru geograficzno-kulturowego. Kraj ten zaw-
sze znajdowa  si  w epicentrum wydarze  historycznych, dlatego po o enie
geopolityczne Turcji daje jej mo liwo  dzia ania w wielu regionach jednocze -
nie i pozwala na kontrol  strefy bliskiego s siedztwa17. Przedstawiciele tej teorii 
uwa aj , e turecka polityka zagraniczna powinna mie  wielowektorowy cha-
rakter, a jej cel ma polega  na maksymalnym wykorzystaniu dziedzicznego 
potencja u geograficznego i historycznego Turcji do realizacji jej ambicji jako 
przysz ego supermocarstwa18. Na podstawie wizji G bi Historycznej Turcja 
sformu owa a nowy d ugofalowy cel polityki zagranicznej. Jest on realizowany 
poprzez cz sto organizowane tureckie konferencje islamskie i wspieranie 
mniejszo ci islamskich zamieszkuj cych kraje od Chile do Indonezji, od Afryki 
do Azji rodkowej, a tak e w krajach Unii Europejskiej. Inicjatywy te maj  na 
celu uczyni  z Turcji globalnego aktora sceny politycznej19.

Jeszcze przed okresem Arabskiej Wiosny Turcja musia a zrewidowa  po-
j cie w asnej to samo ci. Po kilkukrotnym odmówieniu w czenia jej do Unii 
Europejskiej, a tak e ze wzgl dów kulturowych Ankara w ostateczno ci wybra-
a orbitowanie bardziej na Wschód ni  Zachód. Na drodze powrotu do swojego 

naturalnego rodowiska Turcja przewarto ciowa a swój stosunek do pa stwa
Izrael. Dzisiejszy stan relacji tego pa stwa z Izraelem jest najlepszym znakiem 
wskazuj cym na to, e Turcja zdecydowa a si  jednak porzuci  stary kontynent 
i powróci  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 u wiadamia Turcji, e jej naturalne miejsce jest bardziej 
na Wschodzie ni  na Zachodzie oraz e ewentualne wej cie do UE mo e by
nieop acalnym przedsi wzi ciem. Nawi zuj c do teorii g bi geograficznych  
i historycznych oraz obecnego rozkwitu gospodarczego, Turcja opracowa a
w asn  wizj  przysz ego Bliskiego Wschodu. Turcja widzi go zintegrowanego 
w pewn  form  unii podobnej do Unii Europejskiej, gdzie islamska to samo
kulturowa by aby podstawowym czynnikiem integruj cym ten uk ad. Z drugiej 
strony to dzisiejsza Turcja notuje bum ekonomiczny i przechodzi transformacj
demokratyczn . Pa stwo to jest dla islamistów z krajów arabskich wzorem uda-
nego wchodzenia islamu w nowoczesno 21. W Tunezji, Maroku i Egipcie  
Islami ci odnie li wielki sukces i wyra nie spogl daj  w stron  wspó pracy  
z Turcj . Dlatego te  wewn trz ka dej formy integracji regionalnej Turcja widzi 
siebie w roli przewodniego mocarstwa gospodarczo-militarno-kulturowego. 

Po o enie Syrii i przysz y kszta t jej systemu politycznego s  wa nymi 
elementami realizacji planów tureckiej g bi strategicznej, gdy geopolityczne 
po o nie Syrii stanowi l dowy most cz cy kraje Arabskiej Wiosny z Turcj .
Dlatego te Turcja uwa a, e musi by  aktywnie zaanga owana w procesy 
zmian zachodz cych w Syrii22. Plany tureckie budz  zastrze enia innych mi -
dzynarodowych i regionalnych aktorów politycznych w obr bie Morza ród-
ziemnego. Wcze niej opisane nurty polityki zagranicznej Turcji po upadku 
ZSRR stanowi  zagro enia bezpiecze stwa narodowego dla Rosji. Powo uj c
si  na swoj  g bi  historyczn  Turcja stale próbuje infiltrowa  regiony za-
mieszka e przez wi kszo  muzu ma sk  w by ych republikach ZSRR lub 
obecnie wchodz cych w sk ad Federacji Rosyjskiej23. Od d u szego czasu tak e
Turcja d y a do tego, eby sta  si  g ównym szlakiem transportu gazu i ropy  
z Iranu, Azerbejd anu i Kazachstanu do Europy24. Sytuacja mi dzy Turcj
a Rosj  by a od zawsze napi ta, ale Arabska Wiosna zmieni a wcze niejsze
obawy rosyjskie przed rosn cymi wp ywami tureckimi w powa ne zagro enie.

                                                          
21 J. G ogowska, op. cit. 
22  G. Samaan, Turcja oraz próby czenia dwóch przeciwie stw / Turkia a qudrat ald ame

bayna naqedayn, www.daralhayat.com/internationalarticle/279658 (dost p 20.06.2011). 
23 Raport fi skiego MON – islamizacja Rosji post puje, http://www.europa21.pl 

(4.02.2009).
24  G. Samaan, Mówi  o Syrii, ale im chodzi o Turcji / Alayn Ala Surya e alhadaf turkia,

www.daralhayat.com/ksaarticle/306595 (12.09.2011). 
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Wybuch afery dyplomatycznej mi dzy Turcj  i Francj  w grudniu 2011 
roku pokazuje, e rywalizacja w obr bie Morza ródziemnego przybiera nowy 
rozmach. Powo ywanie si  na stare dzieje historyczne przez strony konfliktu 
oraz ich reinterpretacja przez pryzmat ró nic kulturowo-cywilizacyjnych s
wyrazem nowej polaryzacji si  w obr bie basenu Morza ródziemnego. Kultu-
rowe przebarwienie tej polaryzacji pokazuje, e region ten co prawda jest ob-
szarem kontaktów, ale tak e konfliktów mi dzy dwoma wielkimi strefami cywi-
lizacji Zachodu i islamu, jak twierdzi Samuel Huntington25.

3. Przes anki stanowiska rosyjskiego w stosunku do Arabskiej Wiosny 

Bernard Guetta twierdzi, e Arabska Wiosna przywodzi na my l Jesie
Ludów w Europie rodkowo-Wschodniej w 1989 roku, podczas której obalono 
niejedn  dyktatur  b d c  wytworem okresu Zimnej Wojny26. W przypadku 
krajów arabskich wiat musia  czeka  dwie dekady na zryw obalaj cy tamtejsze 
dyktatury. Jednak Arabska Wiosna dzieje si  w erze globalizacji i rewolucji 
technologicznej, dlatego  jej has a szybko odbi y si  szerokim echem na konty-
nencie europejskim. 

Znaj c obecn  struktur  i mechanizmy dzia ania politycznego sytemu Ro-
sji, stwierdzi  mo na, e ze wszystkich politycznych systemów europejskich to 
obecny rosyjski system polityczny jest najbardziej dotkni ty zmianami syste-
mowymi wywo anymi przez Arabsk  Wiosn . Moskwa oficjalnie twierdzi, e
Arabska Wiosna jest po rednim sposobem na realizacj  projektu Wielkiego 
Bliskiego Wschodu. Projekt ten by  przedstawiono przez administracj  neokon-
serwatystów ameryka skich jeszcze w latach dziewi dziesi tych jako przysz a
wizja demokratyzacji Bliskiego Wschodu. Zdaniem Rosji celem tego projektu 
jest zabezpieczenie interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych na Blis-
kim Wschodzie, bardziej ni  demokratyzacja systemów politycznych tego re-
gionu27. To wyj tkowe – spo ród krajów europejskich – stanowisko rosyjskie, 
przybra o po wybuchu powstania w Syrii, jeszcze bardziej nieust pliwy charak-
ter. Przes anek tego stanowiska nale y szuka  w ogólnych zagro eniach wytwo-

                                                          
25  P. Luty, Geopolityka ródziemnomorza, http://stosunki.pl (3.11.2010).
26  PAP, Arabska Wiosna Ludów, www.wprost.pl/ar/229866/Arabska-wiosna-ludow/ 

(2.02.2011).
27  Por. G. Samaan, Mówi  o Syrii…, op. cit. 
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rzonych przez Arabsk  Wiosn , a w szczególno ci przez powstanie syryjskie 
w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Zagro enia te mo na podzieli  na dwie 
kategorie. Pierwsza kategoria to zagro enia wewn trzne, a mianowicie destabi-
lizacja etniczno-religijna Rosji oraz destabilizacja systemowa. Druga kategoria 
to zagro enia na p aszczy nie mi dzynarodowej, czyli zagro enie rosyjskich 
strategicznych interesów gospodarczo-militarnych na Bliskim Wschodzie oraz 
na Kaukazie i Ba kanach.

3.1. Geopolityczne po o enie Rosji jako euroazjatyckiego kraju spowodowa o
jego wyj tkowo  na kontynencie europejskim pod wzgl dem sk adu et-
nicznego i religijnego.

Od d u szego czasu w Rosji, i to jeszcze przed Arabsk  Wiosn , islam i reisla-
mizacja stanowi y powa ne zagro enie dla stabilno ci wewn trznej tego kraju. 
W erze Arabskiej Wiosny i dominacji scen politycznych przez si y islamskie 
zagro enia te sta y si  bardziej realne. Po upadku Zwi zku Sowieckiego samo-
wiadomo  i poczucie wspólnoty w ród 20 milionów rosyjskich muzu manów 

bardzo si  umocni o. Wysi ki tych wspólnot w kierunku integracji i zachowania 
swojej to samo ci s  wspierane g ównie przez Turcj , Iran i Arabi  Saudyjsk 28.

Pail Goble – ekspert do spraw islamu i muzu manów w Rosji – ocenia, e
w 2020 roku 20 procent spo ecze stwa b dzie wyznawa o islam, a je li nie 
zmieni  si  dotychczasowe trendy, to w ci gu trzech dekad muzu manie b d
stanowili wi kszo  w Federacji Rosyjskiej. Na podstawie bada  przeprowa-
dzonych w 2006 roku badacz zak ada, e wi kszo  rekrutów w armii rosyjskiej 
do 2015 roku b dzie muzu manami29. Zmiany demograficzne i wysoki wska -
nik wzrostu naturalnego w spo eczno ci muzu ma skiej sprawiaj , e coraz 
wi cej osób obawia si  rosn cego wp ywu islamu, a nawet przekszta cenia Ro-
sji w kraj muzu ma ski30. W zwi zku z wcze niejszym konfliktem w Afgani-
stanie i Czeczenii status islamu i spojrzenie na muzu manów uleg o znacznym 
zmianom. Przedstawiony przez media obraz rzeczywisto ci mia  wielki udzia
w rosn cej ksenofobii przeciw islamowi, sprawiaj c, e wi kszo  Rosjan czy 

                                                          
28  W 1991 roku by o oko o 300 meczetów w Federacji Rosyjskiej i nie istnia a adna szko a

muzu ma ska. Obecnie liczba meczetów dochodzi do 8 tysi cy i prawie 60 szkó  muzu ma -
skich, do których ucz szcza 50 tysi cy studentów. Por. Raport fi skiego MON…, op. cit.

29  Ibidem. 
30  Ibidem. 
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obecnie islam z terroryzmem31. Sytuacja ta grozi coraz wi kszymi napi ciami 
na tle etniczno-religijnym wewn trz Rosji. Pozycja muzu manów w rejonach 
zamieszkiwanych w wi kszo ci przez etnicznych Rosjan jest bardzo trudna. 
Taki w a nie klimat sprzyja radykalizacji pogl dów obu stron. Same w adze
rosyjskie przyznaj  si  do tego, e kwestia koegzystencji i harmonii ró nych 
narodów w obr bie Rosji, nie sprawdzi a si  do ko ca32.

3.2. Drugi wewn trzny wymiar zagro e  dla Federacji Rosyjskiej wywo any 
przez Arabsk  Wiosn  polega na samym charakterze i strukturze obecnego 
systemu politycznego Rosji. 

Dziedzictwo kultu politycznego w tym kraju determinowa o tak e specyfik
obecnego systemu politycznego Rosji. Mechanizmy dzia ania tego systemu 
w adzy przedstawiaj  eklektyczny euroazjatycki charakter postkomunistycz-
nych systemów politycznych. Od upadku ZSRR i przez ostatnie dwie minione 
dekady system ten i jego metody sprawowania w adzy stanowi  wyraz nieudol-
no ci pozbycia si  komunistycznego dziedzictwa. Manipulowanie w adzy oraz 
jej przerzucanie mi dzy W adimirem Putinem i Dmitrijem Miedwiediewem 
pokazuj , e ich metody sprawowania w adzy nie ró ni  si  wiele od systemów, 
które Arabska Wiosna obali a lub chce obali . Podej cie Putin–Miedwiediew do 
krytyków i da  opozycji przedstawiaj  europejsk  kopi  pogl dów obecnego 
re imu al-Asada w Syrii. Putin podobnie jak al-Asada unikaj c konfrontacji  
z wymogami demokracji, oskar a Zachód o konspiracj  oraz finansowe wspie-
ranie opozycji w celu destabilizacji sytuacji jego kraju33.

Geopolityczne po o enie Rosji i strukturalne realia systemu politycznego 
tego kraju wiadcz  o tym, e spo ród wszystkich systemów europejskich obec-
ny rosyjski system polityczny jest najbardziej dotkni ty fal  zmian rewolucyj-
nych wywo anych przez Arabsk  Wiosn . Jej uniwersalne warto ci sta  si
mog  wzorem godnym na ladowania przez inne narody. Guetta pisz c o Arab-
skiej Wio nie twierdzi, e przypomina ona nam, do jakiego stopnia warto ci

                                                          
31  Ibidem. 
32  Por. Dmitrij Miedwiediew odpowiedzia  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?GoogleSta-
tID=9 (8.12.2011). 
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demokratyczne s  uniwersalne34. Dlatego te  zryw narodu rosyjskiego na wzór 
Arabskiej Wiosny w celu demokratyzacji systemu politycznego wydaje si  bar-
dzo realny35.

3.3. Zmiany, jakie Arabska Wiosna przynios a w obr bie klasycznych stref 
wp ywów rosyjskich stanowi  wielkie zagro enie gospodarczo-militarne 
dla interesów Rosji w obr bie basenu Morza ródziemnego. 

Ewentualny sukces powstania syryjskiego w obaleniu re imu al-Asada grozi 
utrat  strategicznego sojusznika w obr bie Morza ródziemnego przez Mo-
skw . Syria od drugiej po owy lat pi dziesi tych by a dla Rosji wa nym part-
nerem. G ówne dostawy broni do Syrii pochodzi y z Rosji, a najwi ksza morska 
baza wojskowa le y w syryjskim mie cie Tartus nad Morzem ródziemnym. 
Mimo e rosyjsko-syryjskie stosunki handlowe nie by y zawsze op acalne dla 
Rosji, to jednak musia a ona ze wzgl dów strategicznych zachowa  przymierze 
z Syri 36.

Nieust pliwe stanowisko rosyjskie w stosunku do sprawy syryjskiej prze-
biega o równolegle z rokowaniami Rosji z wiatow  Organizacj  Handlu 
(WTO) oraz dostawami gazu do Europy przez ruroci gi South Stream i North 
Stream. Z wybuchem powstania syryjskiego Rosja w pierwszej kolejno ci
skoncentrowa a si  na tym, eby zabezpieczy  zagro one interesy gospodarczo- 
-militarne w tym regionie.  

W tym okresie mo na notowa  du y stopie  retorycznie sformu owanych 
gró b oraz demonstracje si  poprzez manewry wojskowe rosyjskiej floty mor-
skiej37. Rosja da a kilkakrotnie do zrozumienia, e Syria stanowi cz  tak zwa-

                                                          
34  PAP, Arabska Wiosna Ludów, op. cit. 
35  PAP, Parlament Europejski wzywa Rosj  do powtórzenia wyborów, www.tvn24. 

pl/wiadomosc.html (14.12.2011). 
36  W 1992 roku, syryjski d ug u Rosji wynosi  ponad 13 miliardów dolarów, w 2005 roku 

Federacja Rosyjska musia a umorzy  73 procent tego d ugu. Por. Przegl d stosunków rosyjsko- 
-syryjskich…, op. cit.

37  Rosjanie wielokrotnie ostrzegali Zachód, e zdecydowanie sprzeciwi  si  wszelkiej in-
terwencji w Syrii. Por. Rosyjska eskadra u wybrze y Szkocji. Powia o zimn  wojn , op. cit. 
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nych czerwonych linii bezpiecze stwa rosyjskiego38. Wydaje si , e za tym 
nieust pliwym stanowiskiem Rosji kry a si  pewna strategia. 

Federacja Rosyjska widzi we wzro cie wp ywu Turcji na Bliskim Wscho-
dzie wielkie strategiczne zagro enie dla jej interesów gospodarczych. Rosja 
wie, e Turcja jest coraz silniejszym rywalem dla jej interesów w rodkowej
Azji i na Ba kanach39. Ewentualna utrata Syrii jako sprzymierze ca wojskowe-
go w obr bie Morza ródziemnego na rzecz Turcji mo e mie  katastrofalne 
skutki dla istotnych i strategicznych interesów rosyjskich. 

Europa rodkowa od d u szego czasu marzy o uniezale nieniu si  od ro-
syjskiego monopolu energetycznego. Cztery lata temu zosta  wybudowany ga-
zoci g, którym przez Gruzj  mo na dostarcza  azerski gaz do Turcji, a st d do 
Europy, omijaj c gazoci gi w Rosji40. Nast pny prze om na drodze amania 
rosyjskiego monopolu nast pi , kiedy na pocz tku 2011 roku UE podpisa a
porozumienie z Azerbejd anem, potwierdzaj ce bezpo redni dost p gazu 
z basenu Morza Kaspijskiego do Europy, omijaj c gazoci gi w Rosji. Próby 
europejskie w celu zapewnienia sobie innych róde  gazu, ni  rosyjskie by y
alarmuj cym sygna em dla rosyjskich interesów gospodarczych. W okresie 
wiosna–lato 2011 Rosja, d c do ograniczenia swobody dzia ania UE w spra-
wach energetycznych, próbowa a sforsowa propozycj  podpisania kalendarza 
dostaw rosyjskiego gazu do UE, a  do 2050 roku41. Ten manewr nie by  udany, 
ale z drugiej strony Rosja przez swoje naciski mog a dyktowa  NATO swoj
wol . Organizacja Traktatu Pó nocnoatlantyckiego wycofa a si  z poparcia 
ewentualnej ingerencji wojskowej Turcji w Syrii. Nast pnym owocem manew-
rów rosyjskich by o to, e Rosja po d ugich oczekiwaniach dosta a zgod  na to, 
by na tureckich wodach Morza Czarnego u o y  gazoci g South Stream, który 
ma transportowa  rosyjski gaz do Europy Po udniowej i rodkowej42.

                                                          
38  Rosyjski okr t o nazwie Admira  Kuzniecow docelowo ma dotrze  wraz z eskort  do ro-

syjskiej bazy morskiej w syryjskim Tartus. Wizyta ma by  wyrazem wsparcia Moskwy dla re i-
mu w Syrii. Por. ibidem.  

39  G. Samaan, Mówi  o Syrii…, op. cit. 
40  A. Kublik, UE uzgadnia dostawy gazu z Azerbejd anu, omijaj c Rosj , http://wyborcza. 

biz/biznes/1,101562,8945756,UE_uzgadnia_dostawy_gazu_z_Azerbejdzanu__omijajac.html
(14.01.2011).

41 Dostawy gazu dla UE: Putin kontra Barroso, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/ 
490571,dostawy_gazu_dla_ue_putin_kontra_barroso.html (25.02.2011).

42  A. Kublik, Turcja pu ci do Europy gaz z Rosji i z Azerbejd anu, http://gospodarka.gazeta. 
pl (29.12.2011).
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W tym czasie Rosja mog a dzi ki mediacji szwajcarskiej doj  do kom-
promisu z Gruzj  odno nie do konfliktów terytorialnych, dzi ki czemu Gruzja 
nie protestowa a przeciw cz onkowstwu Rosji w WTO. 15 grudnia 2011 roku 
po osiemnastu latach stara Rosja zosta a przyj ta do WTO i to na w asnych 
warunkach, co by o wielkim zwyci stwem dla Rosji43. Nast pnego dnia po 
podpisaniu umowy mi dzy Rosj  a WTO Federacja Rosyjska zaskoczy a mi -
dzynarodowe opinie wyst pieniem do rady ONZ z inicjatyw  rezolucji w spra-
wie nadu ycia przemocy w Syrii. Jeszcze dwa miesi ce wcze niej Rosja sama 
u y a prawa veto przeciw takiej rezolucji. 

Po tej nag ej zmianie stanowiska rosyjskiego w sprawie syryjskiej re im  
w Damaszku podpisa  protokó  umo liwiaj cy obserwatorom Ligi Pa stw Arab-
skich przybycie do kraju. Syryjski minister spraw zagranicznych Walid  
al-Muallim poinformowa , e Damaszek zmieni  swoje negatywne stanowisko 
w sprawie przyj cia arabskich obserwatorów za rad  Rosji44.

Zako czenie 

Obecno  ruchów islamskich przy w adzy w kryzysowym porewolucyj-
nym etapie pog bi istniej ce podzia y wewn trz ich struktur oraz zmusi ich do 
zrewidowania swoich pogl dów. Znaj c polsk  scen  polityczn  z pierwszej 
dekady po 1989 roku, mo na twierdzi , e najprawdopodobniej los arabskich 
ruchów islamskich b dzie podobny do losu ruchu Solidarno ci w Polsce. Dlate-
go te  obecna gor czka spowodowana obawami przed renesansem islamu poli-
tycznego ma charakter fobii przed nieuzasadnionymi zagro eniami. Realia ery 
globalizacji i potrzeby m odego wyborcy mówi , e w ci gu jednej dekady 
ruchy te mog  rozpada  si  na mniejsze, przypominaj ce partie chadeckie  
w krajach europejskich. 

Rewolucja w Syrii osi gn a nieodwracalny etap, w zwi zku z czym re-
ym nie b dzie w stanie jej st umi , a wr cz przeciwnie – dojdzie do eskalacji 

tego konfliktu. Obecnie eksperci uwa aj , e przyparty do muru al-Asad mo e
w ostatnim akcie desperacji sprowokowa  wojn  domow . Taki plan mia by na 

                                                          
43  A. Kublik, Rosja wesz a do WTO – zmienia si  uk ad si  w wiatowym handlu,

http://wyborcza.biz/biznes/swiatowym.html (19.12.2011).  
44  PAP, Rosja przekona a w adze w Damaszku, www.tvn24.pl/12691,1728560,0,1,syria-

wpusci-obserwatorow,wiadomosc.html (19.12.2011). 
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celu rozpad Syrii na mniejsze pa stewka, gdzie mniejszo  alawicka b dzie
mia a w asne pa stewko. Al-Asadowi i jego gronu wydaje si , e to b dzie naj-
lepszy sposób, by unika  kary za ich zbrodnie wobec narodu syryjskiego. Re-
alia syryjskie mówi , e wojna domowa w takim wieloetnicznym kraju b dzie
trwa a w niesko czono . Dlatego te  scenariusz ten jest ma o prawdopodobny, 
gdy  spo eczno  mi dzynarodowa nie dopu ci aby do powstania drugiej So-
malii przy granicach pa stwa Izrael.

Przy nieust pliwym stanowisku Federacji Rosyjskiej Turcja b dzie zmu-
szona tymczasem odst pi  od swoich ambicji mocarstwowych i szuka  wspól-
nego kompromisowego rozwi zania, w kwestii w z a syryjskiego. Rosja z ko-
lei, przy narastaj cej presji mi dzynarodowej opinii publicznej, zmuszona rów-
nie  b dzie do pój cia na kompromis. Mo e ona w ostateczno ci zaakceptowa
odej cie al-Asada w zamian za zachowanie jego systemu, wraz ze wszystkimi 
obecnie istniej cymi, umowami i uk adami mi dzy Syri  i Rosj .

Streszczenie 

Arabska Wiosna jest tematem ró nych monografii naukowych. W artykule tym 

autor analizuje j  jako zjawisko polityczne, które oddzia uje na takie kraje, jak Rosja  

i Turcja. W  porównaniu z innymi krajami europejskimi stanowisko Rosji wobec Arab-

skiej Wiosny jest inne ze wzgl du na sw  struktur  etniczno-religijn , poniewa  Rosj

zamieszkuje ponad 20 milionów muzu manów. Porównuj c sytuacj  w Rosji i Turcji do 

wydarze  w Syrii, autor próbuje udzieli  odpowiedzi na nast puj ce pytania: W jaki 

sposób Arabska Wiosna oddzia uje na pozycj  Turcji na arenie mi dzynarodowej? 

Dlaczego polityka zagraniczna Turcji (neo-otoma ska) stanowi zagro enie dla rosy-

jskiego bezpiecze stwa narodowego? W jaki sposób wp ywy islamu politycznego mog

oddzia ywa  na ad wewn trzny Rosji? Jakie cele próbuje osi gn  Turcja i Rosja 

poprzez swoje stanowisko wobec Syrii? Czego Rosja oczekuje w zamian za rezygnacj

ze swego stanowiska wobec Syrii? Jakie s  dalsze perspektywy rozwoju sytuacji  

w Syrii? 

S owa kluczowe: stosunki mi dzynarodowe, pa stwa 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 fol-

lowing 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 SAMORZ DOWE 2010 – PRAWO I SPRAWIEDLIWO
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Start w wyborach samorz dowych w 2010 roku by  dla Prawa i Sprawie-
dliwo ci (PiS) na Pomorzu Zachodnim trzecim sprawdzianem tego typu. Pierw-
szy, w 2002 roku, zako czy  si  bardzo s abym wynikiem (ugrupowaniu w Za-
chodniopomorskiem uda o si  wprowadzi  do samorz du zaledwie 11 osób,  
w tej liczbie znalaz  si : jeden radny sejmiku, trzech radnych miejskich, dwóch 
radnych powiatowych i pi ciu radnych gminnych)1. Trudno by o jednak spo-
dziewa  si  lepszego efektu w przypadku partii, która dopiero powstawa a i nie 
zd y a zbudowa  swoich struktur. Do kolejnych wyborów w 2006 roku PiS 
podchodzi o ju  w zupe nie odmiennej sytuacji. Intensywna rozbudowa organi-
zacji terenowych oraz fakt sprawowania w adzy na poziomie centralnym spo-
wodowa y, e formacja braci Kaczy skich znacz co poprawi a swoj  obecno
w samorz dzie województwa zachodniopomorskiego. W tej skali kandydaci PiS 
zdobyli wówczas: do rad gmin 58 mandatów, do rad powiatów – 65, a do sej-
miku – siedem2. Doda  nale y, e przedstawiciele PiS, którzy startowali pod 
szyldem lokalnych komitetów wyborczych, zdobyli dodatkowo sze  mandatów 
w radach miast. W przypadku kandydatów reprezentuj cych PiS w wyborach 

                                                          
Mgr Andrzej Hoehle, absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szcze-

ci skiego, e-mail: ahoehle@interia.pl. 
1  Opracowanie w asne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
2  Ibidem. 
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bezpo rednich sukces odnie li: Leszek Dorosz, który po pierwszej turze wybo-
rów zosta  burmistrzem Mi dzyzdrojów oraz S awomir Pajor, który zosta  pre-
zydentem Stargardu Szczeci skiego3. Nale y podkre li , e na powy sze rezul-
taty znacz cy wp yw mia  zapis ordynacji dopuszczaj cej czenie w jeden blok 
kilku komitetów wyborczych, co skutkowa o wzmocnieniem najsilniejszego 
partnera w grupie4. Przepis ten nie obowi zywa  jednak w wyborach w 2010 
roku, os abiaj c tym samym mo liwy do uzyskania przez PiS wynik.  

W kadencji 2006–2010 PiS na terenie województwa zachodniopomorskie-
go wspó rz dzi o w ró nych okresach w miastach Police, Stargard, Koszalin, 
Ko obrzeg oraz w powiatach: my liborskim i s awie skim5. Jak wida  zakres 
uczestnictwa we w adzy by  stosunkowo niewielki jak na formacj  o tak du ym 
znaczeniu w skali kraju. W adze regionalne partii wi za y wi c pewne nadzieje 
z kolejnymi wyborami samorz dowymi. W ca ym województwie PiS wystawi o
w 2010 roku 555 kandydatów do rad gmin, 400 – do rad powiatów, 58 – do 
sejmiku, 14 – na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dzia acze PiS startowali 
tak e z list komitetów wyborczych wyborców. Sytuacja taka mia a miejsce  
w Gryfinie (KWW Gryfi ska Inicjatywa Samorz dowa), Gryficach  
(KWW Gryfickie Porozumienie Samorz dowe), My liborzu (KWW Wojciecha 
Wojtkiewicza), Bia ogardzie (Porozumienie Samorz dowe Bia ogard) i Chosz-
cznie (KWW Dobro Gminy)6.

W powy szych liczbach zawiera y si  najwa niejsze kandydatury, takie 
jak radnych sejmiku czy prezydenckie. Ich sk ad nie by  wi ksz  niespodziank ,
poza kandydatur  senatora Krzysztofa Zaremby. Wcze niejsze sygna y p yn ce
od regionalnych w adz PiS wskazywa y na to, e w walce o fotel prezydenta 
reprezentowa  ich b dzie radna Ma gorzata Jacyna-Witt (bezpartyjna, przewod-
nicz ca klubu radnych PiS w sejmiku zachodniopomorskim). Sta o si  jednak 
inaczej i w sierpniu 2010 roku obie strony og osi y, e ich polityczne drogi si

                                                          
3  Ibidem; informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarz du Okr gowego PiS Lesz-

kiem Dobrzy skim. 
4  M. Drzonek, Kilka uwag o ordynacji wyborczej, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzo-

nek,  Szczecin 2007, s. 20–21. 
5  Informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarz du Okr gowego PiS Leszkiem Do-

brzy skim. 
6  Opracowanie w asne na podstawie www.pkw.gov.pl; informacja na podstawie rozmowy  

z Prezesem Zarz du Okr gowego PiS Leszkiem Dobrzy skim. 
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rozesz y7. Wkrótce po tym PiS og osi o, e ich kandydatem na prezydenta mia-
sta b dzie senator Krzysztof Zaremba, wnuk pierwszego powojennego prezy-
denta Szczecina Piotra Zaremby8. Informacja ta by a zaskakuj ca, poniewa
senator przewodniczy  wcze niej Platformie Obywatelskiej (PO) w regionie  
i niejednokrotnie toczy  polityczne boje z przedstawicielami PiS. W swoich 
wypowiedziach uzasadnia , e odej cie z PO spowodowane by o blokowaniem 
jego dzia a  na rzecz regionu w obronie Stoczni Szczeci skiej9. Podkre la  przy 
tym, e nie przyst puje formalnie do PiS (cho  senator zasili  klub parlamentar-
ny PiS), nie chc c oszukiwa  wyborców, jak to uczyni  wcze niej Piotr Krzy-
stek10. W Koszalinie nie by o niespodzianki i kandydatem na prezydenta miasta 
zosta  przedsi biorca Pawe  Michalak, by y senator PiS11. Z kolei w Ko obrzegu
parti  t  reprezentowa  Bernard Mielcarek, najm odszy (34 lata) pretendent do 
fotela prezydenckiego w Ko obrzegu12. W winouj ciu PiS wystawi o Jacka 
Jurkiewicza, absolwenta politologii i prawa administracyjnego, a prywatnie 
biegacza marato skiego13. W ostatnim „prezydenckim” mie cie w wojewódz-
twie – Stargardzie – PiS zdecydowa o si  poprze  kandydata Stowarzyszenia 
Samorz dowego Stargard XXI S awomira Pajora, który w poprzednich wybo-
rach startowa  w a nie z listy PiS14.

Uzupe nieniem powy szych kandydatur by y listy do rad miast. W Szcze-
cinie liderami byli: w okr gu nr 1 – Stefania Biernat (radna ko cz cej si  ka-
dencji, emerytowana nauczycielka, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Kato-
lickiej), w okr gu nr 2 – Artur Sza abawka (radny ko cz cej si  kadencji, Ko-
mendant Wojewódzki OHP), w okr gu nr 3 – Tomasz Hinc (radny ko cz cej
si  kadencji, manager), w okr gu nr 4 – Piotr Jania (radny w IV kadencji, dele-

                                                          
7  Por. www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=62965, Wiadomo ci z 2.08.2010, Ja-

cyna-Witt: Miarka si  przebra a, mam tego dosy , autor Mi osz Goc owski (15.12.2010). 
8  Por. www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=63748, Wiadomo ci z 4.09.2010, Za-

remba kandydatem PiS na prezydenta Szczecina, autor Krzysztof Zajdel (15.12.2010). 
9  Por. www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=49311, Wiadomo ci z 23.04.2009, Se-

nator Krzysztof Zaremba odchodzi z PO, autor Lidia Krawczuk (15.12.2010). 
10  Piotr Krzystek kandydowa  w 2006 roku na Prezydenta Miasta Szczecina jako bezpartyj-

ny, a w miesi c po wygranych wyborach zasili  szeregi PO. 
11  M. Sutryk, Prawo i Sprawiedliwo  idzie po w adz , „G os Koszali ski”, 25.10.2010.
12  [IMA], Ko obrzeg: PiS przeciw nepotyzmowi za festiwalem, „G os Koszali ski”, 

27.10.2010, s. 11; Kto jest na tych listach?, „G os Koszali ski”, 29.10.2010, s. 2.
13  BaT, Szósty kandydat w winouj ciu, „Kurier Szczeci ski” z 21.10.2010 r., s. 4. 
14  [gra], Stargardzka gra zespo owa, „Kurier Szczeci ski”, 2.11.2010, s. 4. 
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gat Zwi zku Miast i Gmin Morskich), w okr gu nr 5 – Leszek Duklanowski 
(radny ko cz cej si  kadencji, dyrektor Rejonowego Urz du Poczty Polskiej  
w Stargardzie Szczeci skim)15. W Koszalinie listy otwierali: w okr gu nr 1 – 
Pawe  Michalak (równocze nie kandydat na prezydenta oraz przedsi biorca,
by y senator), w okr gu nr 2 – Miros aw Skórka (trener pi karski „Gwardii” 
Koszalin), w okr gu nr 3 – Hubert Majewski (przedsi biorca), w okr gu nr 4 – 
Anna M tlewicz (nauczyciel, radna mijaj cej kadencji), w okr gu nr 5 – Artur 
Wi niewski (nauczyciel, radny ko cz cej si  kadencji)16. W Ko obrzegu lide-
rami list byli: w okr gu nr 1 – W adys aw Carewicz (przedsi biorca, radny mi-
jaj cej kadencji), w okr gu nr 2 – Krystyna Demidziuk (emerytowany pracow-
nik administracji), w okr gu nr 3 – Antoni Piwowarczyk (radny mijaj cej ka-
dencji, emerytowany nauczyciel), w okr gu nr 4 – Ewa Giza (lekarz, radna Ra-
dy Powiatu mijaj cej kadencji)17. W Stargardzie: w okr gu nr 1 – Monika Kieli-
szak (by y pracownica stargardzkich mediów, radna mijaj cej kadencji),  
w okr gu nr 2 – Wies aw Mas owski (kierownik produkcji w du ym przedsi -
biorstwie), w okr gu nr 3 – Zdzis aw Wilk (radny mijaj cej kadencji)18.

Z kolei pierwszymi kandydatami PiS do sejmiku wojewódzkiego byli:  
w okr gu nr 1 – Leszek Dobrzy ski (prezes Zarz du Okr gowego PiS, by y
pose ), w okr gu nr 2 – Waldemar Jaworowski (kapitan eglugi wielkiej, radny 
gminy Rewal), w okr gu nr 3 – Andrzej Subocz (lekarz, radny sejmiku mijaj -
cej kadencji), w okr gu nr 4 – Piotr G od (ekonomista, manager), w okr gu nr 5 
– Micha  Jach (szef stargardzkich struktur PiS, by y pose )19.

Pewn  ciekawostk  by  start z list PiS Romana Osmana, policjanta kosza-
li skiej drogówki, który stara  si  o stanowisko wójta w B dzinie20. Do  za-
skakuj cym dzia aniem, sta o si  tak e poparcie przez dotychczasowego burmi-
strza Bia ogardu Zbigniewa Raczewskiego dzia acza PiS – Krzysztofa Bagi -
skiego – staraj cego si  o fotel burmistrza tego w a nie 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 Ko obrzegu 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?, „G os Koszali ski”, 8.11.2010. 
21 Kto jest na tych listach?, „G os Koszali ski”, 29.10.2010, s. 2. 
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Prawo i Sprawiedliwo  stara o si  prezentowa  jak najszerzej elementy 
swojego programu wyborczego poprzez materia y reklamowe, konferencje pra-
sowe czy strony internetowe. Najwa niejszymi dokumentami by y jednak bro-
szury Program Samorz dowy 2010–2014 i Program Samorz dowy 2010–2014
Województwo Zachodniopomorskie. Pierwszy by  ogóln  prezentacj  propono-
wanych przez PiS kierunków rozwoju pa stwa na poziomie lokalnym, drugi za
– jego rozwini ciem zawieraj cym konkretne rozwi zania dla Pomorza Za-
chodniego. W wersji ogólnokrajowej zosta  podzielony na rozdzia y: Nasze
Zobowi zanie, Nowa Jako  Samorz du i Samorz dno ci, Samorz d dla 
Wszystkich Ludzi i Za cznik. W pierwszym rozdziale przywo ano takie has a,
jak tradycja republika ska, Polska Solidarna czy zrównowa ony rozwój, odci -
to si  za  od polityki neoliberalnej. W kolejnych zwracano uwag  na potrzeb
zwi kszenia uczestnictwa obywateli w yciu spo ecznym, wykorzystanie specy-
fiki danej gminy, przemy lane programowanie strategii i cis  wspó prac  po-
mi dzy s siaduj cymi gminami. W zakresie finansowania PiS wzywa o do 
przekazania niektórych rodków z funduszy celowych województwa na rzecz 
gmin oraz szersze wykorzystanie obligacji gminnych. Istotnym postulatem by o
te  ograniczenie liczby kadencji do dwóch osób wybranych bezpo rednio.
W programie znalaz o si  tak e przypomnienie wagi kszta towania postaw pa-
triotycznych i dba o ci o kultur . W rozdziale Samorz d dla Wszystkich Ludzi
przypomniano o podstawowych obowi zkach samorz du, do których zaliczono 
bezpiecze stwo publiczne, sprawn  obs ug  administracyjn , komunikacj ,
zapewnienie dost pu do o wiaty i s u by zdrowia. Za cznik mia  z kolei cha-
rakter miniporadnika jak budowa  strategie i programy samorz dowe w zgod-
no ci z koncepcj  zrównowa onego rozwoju. Zawiera  on propozycj  metodo-
logii opracowania strategii, w której poza tak oczywistymi elementami jak ana-
liza sytuacji czy ród a finansowania szczególn  uwag  zwrócono na wybór 
priorytetów22.

Program Samorz dowy 2010–2014 Województwo Zachodniopomorskie
opatrzony wst pem Jaros awa Kaczy skiego dotyczy  ju  niemal wy cznie
tego regionu. Podzielono go na rozdzia y: Europejskie i krajowe uwarunkowa-
nia rozwoju regionalnego, Opis sytuacji spo eczno-gospodarczej regionu oraz 
jego konkurencyjnej pozycji, Atuty i problemy województwa, Wizja rozwoju 

                                                          
22 Program Samorz dowy 2010–2014, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo , War-

szawa 2010.
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województwa do 2020 roku i Priorytety. Ten ostatni, najobszerniejszy, zawiera
w sobie odniesienia do gospodarki, ekologii, bezpiecze stwa, edukacji, polityki 
regionalnej i funduszy europejskich. W pierwszym rozdziale podkre lono szan-
se, jakie daje Polsce uczestnictwo w Unii Europejskiej. W drugim z kolei doko-
nano statystycznego opisu województwa zachodniopomorskiego uzupe nionego
o krótk  ocen  jego stanu. Dalsza cz  opracowania to analiza mocnych i s a-
bych stron województwa, dokonana w podziale na poszczególne obszary tema-
tyczne. W Wizji rozwoju zawarto projektowane kierunki rozwoju Pomorza Za-
chodniego w perspektywie najbli szego dziesi ciolecia. G ówne tezy progra-
mowe znalaz y si  jednak w rozdziale Priorytety. W pierwszej kolejno ci zwró-
cono w nim uwag  na cis e powi zanie modernizacji infrastruktury drogowej 
ze stanem gospodarki w regionie. W zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich 
wskazano na potrzeb  promowania gospodarstw rodzinnych, szczególnie  
w warunkach zachodniopomorskich ( rednia powierzchnia gospodarstwa rolne-
go to 8 hektarów). Wsparciem tego procesu mia o by by  przekazywanie przez 
gminy i starostwa w dzier aw  oko o 20–50 hektarów ziemi rolnikom do  
30. roku ycia. Dodatkowo widziano urz d marsza ka województwa jako silny 
o rodek promocji rodzimej ywno ci za granic . Poza tym podkre lano znacze-
nie Zak adu O rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach dla transferu 
wiedzy naukowej do rolników. Jako istotne zadania w sferze gospodarki wod-
no- ciekowej wymieniono mi dzy innymi zabezpieczenie rodków na budow
zbiornika retencyjnego w Osówku i doko czenie realizacji projektu Zwi zku
Miast i Gmin Dorzecza Pars ty. Czynne dzia ania ochrona przyrody w regionie 
– zdaniem PiS – to powo anie parków krajobrazowych: ko obrzeskiego, wa ec-
kiego i bobolicko-polanowskiego, zako czenie planów ochrony rezerwatów, 
realizacja zada  konserwatorskich w rezerwatach Bielinek, widwie, Wzgórze 
Widokowe i Puszczy Bukowej.  

Poprawa polityki bezpiecze stwa z kolei mo e dokona  si  poprzez 
wspó prac  policji z lokalnymi wspólnotami mieszkaniowymi, radami osiedli 
czy parafiami. W edukacji wa nym elementem by o po o enie nacisku na zaj -
cia pozalekcyjne, tworzenie klas integracyjnych i sportowych. Poza tym priory-
tetem powinno by  organizowanie nowych oddzia ów przedszkolnych. W tak 
istotnym elemencie jak fundusze europejskie PiS zwraca o uwag  na potrzeb
determinacji samorz du wojewódzkiego w pozyskaniu rodków z krajowej 
rezerwy wykonania. Za niemniej wa ne uznano rozpocz cie prac nad progra-
mem wykorzystania przez województwo zachodniopomorskie finansowania  
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w perspektywie bud etowej 2014–2021. Podkre lono jednak, e w przypadku 
inwestycji strategicznych nadal niezb dny jest w nich udzia  bud etu pa stwa23.

Te uporz dkowane propozycje programowe PiS by y uzupe nione przez 
elementy indywidualnych programów poszczególnych kandydatów. W przy-
padku senatora Krzysztofa Zaremby najcz ciej powtarzanym motywem jego 
kampanii by o zobowi zanie do stara  o reaktywacj  upad ej stoczni. Wpraw-
dzie zaznaczano, e kompetencje prezydenta miasta s  w tym zakresie minimal-
ne, ale Zaremba zwraca  uwag  na potrzeb  politycznego wsparcia tej inicjaty-
wy. Wspomagali go w tym byli prezesi Porty Holding Krzysztof Piotrowski  
i Andrzej Strzebo ski24. Mocnej krytyce kandydat PiS poddawa  stan szczeci -
skiej edukacji. Podkre la , e wci  likwiduje si  szko y, a rodowisko nauczy-
cielskie jest sk ócane. Ze swojej strony zadeklarowa , e uruchomi program 
nagród finansowych dla szkó , które poprawiaj  efekty kszta cenia oraz warunki 
nauczania. Poza tym placówki, które wypracuj  w asne rodki, b d  mog y je 
samodzielnie zagospodarowa 25. Szczeci sk  edukacj  dodatkowo mia y wes-
prze  pieni dze przesuni te z promocyjnego projektu Floating Garden, przezna-
czone na zakup dodatkowych podr czników dla uczniów oraz budowa dwóch 
nowych przedszkoli26. W kwestiach komunikacyjnych senator podkre la  po-
trzeb  skupienia wszystkich rodków na inwestycjach drogowych, nawet kosz-
tem zaniechania innych projektów, takich jak budowa stadionu czy hali wido-
wiskowej27. Zaremba odniós  si  tak e do Strefy P atnego Parkowania, postulu-
j c jej likwidacj  w obecnej formie i konsultacj  spo eczn  w tej sprawie28.
Transport zbiorowy za  mia  si  poprawi  wskutek wybudowania nowych linii 
tramwajowych i utworzenia kolejnych postojów dla taksówek. Udogodnieniem 
dla pasa erów komunikacji miejskiej by  z kolei pomys  przywrócenia biletu 
dziesi ciominutowego29.

                                                          
23 Program Samorz dowy 2010–2014. Województwo Zachodniopomorskie, Komitet Wy-

borczy Prawo i Sprawiedliwo , Warszawa 2010.
24  [masz], Zaremba ci gnie stoczni , „Kurier Szczeci ski”, 16.11.2010, s. 4; MPR, Zaremba

z Piotrowskim chc  wskrzesi  stoczni , „Gazeta Wyborcza”, 16.11.2010, s. 5. 
25  [jps], Wybory 2010, „Kurier Szczeci ski”, 26.10.2010, s. 4. 
26  JAZ, Zaremba: Nie zamkn adnej szko y, „Gazeta Wyborcza”, 13–14.11.2010, s. 4; ulot-

ka Krzysztofa Zaremby ze zbiorów autora.  
27  [mij], Pogo , stadion, hala, m odzie  i rekreacja, „Kurier Szczeci ski”, 20.10.2010, s. 27. 
28  J. Kowalewska, Czym oni nas kusili, „Gazeta Wyborcza”, 19.11.2010, s. 1. 
29  [as], Obietnice na topie, „Kurier Szczeci ski”, 29.10.2010, s. 4. 
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G ówn  aktywno  prezydent Szczecina powinna poch ania  – zdaniem 
Zaremby – rola komiwoja era je d cego po Europie w poszukiwaniu inwesto-
rów30. Pomys em na obni enie dla mieszka com miasta kosztów pozyskania 
energii elektrycznej i paliwa samochodowego by o powo anie Szczeci skiej
Grupy Zakupowej. Opiera  si  mia a ona na du ych miejskich odbiorcach wy-
mienionych mediów, którzy mogliby negocjowa  ni sze ich ceny od dostaw-
ców, dystrybuuj c je dalej po obni onej cenie szczecinianom31. Inwestycj
w nowoczesn  technologi  mia o by  za  zbudowanie sieci darmowego Interne-
tu dost pnego dla mieszka ców miasta. Kandydat PiS zaproponowa  tak e do-
konanie zmian w architekturze miejskiej poprzez zadaszenie cz ci ulic wokó
placu Zamenhofa, wzorem pasa u Wiktora Emanuela w Mediolanie32.

Kandydat PiS na prezydenta Koszalina tak e prezentowa  elementy swoje-
go programu. Jako priorytetow  potrzeb  uzna  inwestycje komunikacyjne, 
które udro ni  ruch samochodowy w mie cie. Kolejnym tematem by o zapew-
nienie miejsc w przedszkolach i obkach, a tak e dogodne dla rodziców godzi-
ny ich funkcjonowania. Ofert  skierowan  z kolei do seniorów by  postulat 
zorganizowania w ka dej dzielnicy wietlicy z dost pem do Internetu dla osób 
starszych. Interesuj c  propozycj  by o utworzenie Forum Wspó pracy Prezy-
dentów, Burmistrzów i Wójtów. Jego celem mia o by  skoordynowanie dzia a
s siaduj cych ze sob  jednostek administracyjnych w zakresie gospodarki wod-
nej, komunikacji i edukacji. Kandydat PiS zadeklarowa  tak e cis  wspó prac
z uczelniami w celu elastycznego dopasowania ich oferty do potrzeb rynku 
pracy. Wskazano równie  na potrzeb  zagospodarowania podnó a Góry Che m-
skiej poprzez budow  parkingu, drogi dojazdowej i chodników33.

Tak e w mniejszych o rodkach kandydaci na prezydentów z ramienia PiS 
przedstawiali swoje elementy programu. W winouj ciu Jacek Jurkiewicz zade-
klarowa  mieszka com budow  nowej p ywalni, inwestycji w molo oraz hal
sportow 34. Z kolei Bernard Mielcarek w Ko obrzegu zwróci  uwag  na potrze-

                                                          
30  [as], Prezydent jako komiwoja er, „Kurier Szczeci ski”, 9.11.2010, s. 4. 
31  JAZ, Zaremba: Nie zamkn adnej szko y „Gazeta Wyborcza”, 13–14.11.2010, s. 4. 
32  Ulotka Krzysztofa Zaremby ze zbiorów autora. 
33  Ulotka Paw a Michalaka ze zbiorów autora; [mi ], Góra Che mska dla ludzi, „Kurier 

Szczeci ski”, 10.11.2010, s. 10. 
34  BaT, Szósty kandydat w winouj ciu, „Kurier Szczeci ski”, 21.10.2010, s. 4. 
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b  utworzenia inkubatora przedsi biorczo ci, wyd u enie czasu pracy stra ni-
ków miejskich i udost pnienie mieszka com bezp atnego Internetu35.

Oczywi cie nieco inny charakter mia y propozycje kandydatów do sejmiku 
zachodniopomorskiego. Leszek Dobrzy ski, lider listy PiS w okr gu nr 1, jako 
g ówne zadania stoj ce przed regionem wskazywa  zwi kszenie poziomu wyko-
rzystania funduszy unijnych, doprowadzenie do uruchomienia rz dowego pro-
gramu dla rozwoju Pomorza Zachodniego, ustabilizowanie sytuacji Zak adów
Chemicznych Police i odbudow  Stoczni Szczeci skiej36. Startuj cy w tym 
samym okr gu Robert Stankiewicz proponowa  modernizacj  i uruchomienie 
ekspresowego po czenia ze Szczecina do Berlina, budow  przeprawy mosto-
wej Police- wi ta, udro nienie arterii wodnej Odry na odcinku Berlin–Gryfino 
–Szczecin, a przede wszystkim koncentracj  inwestycji wojewódzkich w obsza-
rze infrastruktury, rodowiska naturalnego, kultury i turystyki37. Z kolei w okr -
gu nr 5 Pawe  Mucha deklarowa  wspieranie gospodarczego rozwoju powiatów 
wchodz cych w sk ad okr gu wyborczego, mi dzy innymi poprzez wspó decy-
dowanie o podziale rodków unijnych38. Reprezentant PiS w okr gu nr 2 Wal-
demar Jaworowski ukierunkowa  swój program na problemy wybrze a. Jako 
filar gospodarki tego rejonu wskaza  turystyk , któr  nale y wspiera , mi dzy 
innymi poprzez przekazanie pla  w r ce lokalnych samorz dów. Zwróci  te
uwag  na potrzeb  usprawnienia dzia ania biur Doradztwa Rolniczego39. Dekla-
racje o podobnym charakterze przedstawi  Piotr G od w okr gu nr 4, zach caj c
do uznania turystyki za jedn  z g ównych ga zi gospodarki regionu, opieraj cej
si  na rozbudowie infrastruktury morskiej, lotniczej i drogowej40.

W przypadku wyborów do rad miast cz sto powtarza y si  takie postulaty, 
jak: modernizacja infrastruktury drogowej, nowa organizacja Strefy P atnego
Parkowania, rewitalizacja budynków komunalnych, tworzenie planów zagospo-
darowania przestrzennego, budowa przedszkoli, poprawa bezpiecze stwa na 
ulicach (w Szczecinie); naprawa nawierzchni dróg miejskich, budowa systemu 
cie ek rowerowych, remont amfiteatru, pod czenia do sieci kanalizacyjnej  

                                                          
35  [mi ], Wybory 2010, „Kurier Szczeci ski”, 28.10.2010, s. 9. 
36  Ulotka Leszka Dobrzy skiego ze zbiorów autora. 
37  Ulotka Roberta Stankiewicza ze zbiorów autora.  
38  Ulotka Paw a Muchy ze zbiorów autora. 
39  Ulotka Waldemara Jaworowskiego ze zbiorów autora. 
40  Ulotka Piotr G oda ze zbiorów autora.
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(w Stargardzie); o ywienie placów zabaw, edukacji poprzez sport (w Koszali-
nie)41.

Wszyscy kandydaci starali si  bra  udzia  w debatach przygotowywanych 
przez media lub organizacje spo eczne. Najwi cej okazji do takiego zaprezen-
towania swojego programu mieli oczywi cie politycy mieszkaj cy w du ych 
o rodkach miejskich. Wyst powali przedstawiciele ró norodnych organizato-
rów takich spotka , od stowarzysze  przedsi biorców, po m odzie  licealn
i seniorów42.

W kampanii wyborczej do samorz du du e partie polityczne staraj  si
zwróci  na siebie uwag  tak e poprzez organizacj  lokalnych konwencji, cz sto
wzbogaconych o przyjazd liderów ugrupowania. Model ten zastosowa o tak e
zachodniopomorskie PiS. 23 pa dziernika 2010 roku, Szczecin odwiedzi  pre-
zes partii Jaros aw Kaczy ski, który wzi  udzia  w spotkaniu z mieszka cami 
miasta w Filharmonii Szczeci skiej. Do oko o 1000 s uchaczy w pierwszej ko-
lejno ci zwróci  si  pose  Joachim Brudzi ski, przedstawiaj c kandydatów PiS  
z pierwszych miejsc list do sejmiku i Rady Miasta Szczecina. Po tych indywi-
dualnych prezentacjach g os zabra  Jaros aw Kaczy ski. W swoim wyst pieniu
zwróci  uwag  przede wszystkim na potrzeb  odbudowy szeroko rozumianej 
gospodarki morskiej (pochwali  tu aktywno  Krzysztofa Zaremby) i wykorzy-
stanie turystycznych zalet regionu, które powinny przyci ga  go ci z Niemiec  
i innych krajów. Nie mo na jednak przy tym popada  w skrajno , tworz c
projekt Szczecina jako „zielonych p uc dla Berlina”. Prezes PiS odniós  si  te
do kwestii budowy gazoci gu Nord Stream, podkre laj c, e gdyby wybory  
w 2007 roku zako czy y si  inaczej, „problemu rury by tu nie by o”. Jako zalet
regionu wymieni  szkolnictwo wy sze, daj ce wykszta cenie m odym miesz-
ka com Pomorza Zachodniego. Jak skrz tnie odnotowali dziennikarze, w kon-
wencji wzi  udzia  tak e by y senator i prezydent miasta Marian Jurczyk43.

Podobne spotkania zorganizowano w koszali skiej cz ci województwa 
(tutaj jednak prezes PiS wbrew zapowiedziom nie dojecha ). Niemniej jednak  
w Hotelu Trawa odby a si  pe na prezentacja liderów poszczególnych list PiS 

                                                          
41  Ulotki kandydatów do rad miast  ze zbiorów autora.  
42  M. Szczepkowska, Debata prezydencka w PIG, „Kurier Szczeci ski”, 16.11.2010, s. 12; 

M. Sutryk, Przepytali kandydatów, „G os Koszali ski”, 5.11.2010, s. 2; M. Sutryk, Kandydaci
przy tablicy – egzaminowali seniorzy, „G os Koszali ski”, 12.11.2010, s. 3. 

43  M. Szczepkowska, Kaczy ski o rurze, „Kurier Szczeci ski”, 25.10.2010; M. Parkitny,  
PiS ma dla nas recept , „G os Szczeci ski”, 25.10.2010.
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do samorz du. Cz sto pojawiaj cym si  motywem by a tu idea utworzenia wo-
jewództwa rodkowopomorskiego. Obserwatorom nie umkn a te  obecno  na 
sali by ego pos a Samoobrony Jana cznego44. Drugie takie spotkanie przygo-
towano w Ko obrzegu, gdzie w Hotelu Diva Spa równie  przedstawiono kandy-
datów PiS, podkre laj c liczn  w ród nich reprezentacj  pa . Prowadz cy kon-
wencj  pose  Czes aw Hoc wytyka  Platformie Obywatelskiej upolitycznienie 
urz dów. Z kolei jako element programu swojej partii w Ko obrzegu wymieni
do  zaskakuj cy pomys  przywrócenia Festiwalu Piosenki o nierskiej45.

Uzupe nieniem tych wydarze  by y indywidualne prezentacje kandyda-
tów. Wyró ni  si  tu kandydat na prezydenta Szczecina Krzysztof Zaremba, 
przedstawiaj cy cyklicznie na konferencjach prasowych kolejne elementy swo-
jego programu, które oprawia  i zawiesza  na cianie sali konferencyjnej w biu-
rze PiS46. W konferencjach kandydatowi zwykle towarzyszyli radni PiS, uzu-
pe niaj c jego wypowiedzi. Samodzielnie ju  radni Rady Miasta Szczecina pod-
sumowali mijaj c  kadencj  na innym spotkaniu z dziennikarzami, cz sto rów-
nie  wypowiadaj c si  publicznie w kwestiach merytorycznych, na przyk ad
o o wiacie47. Lokalne struktury PiS wyst pi y te  z pomys em utworzenia  
w Szczecinie na bazie szpitala wojskowego, Zachodniopomorskiego Centrum 
Chorób Serca (projekt ten wspar  wybitny szczeci ski kardiochirurg prof. Se-
weryn Wiechowski)48.

W kampanii nie zabrak o tak e konferencji prasowych o bardziej ogólno-
politycznym charakterze. Zaliczy  do nich mo na poparcie, jakiego udzieli
kandydatowi PiS na prezydenta Szczecina by y minister gospodarki morskiej  
w rz dzie Jaros awa Kaczy skiego, obecny eurodeputowany Marek Gróbar-
czyk49. Z kolei prezes Zarz du Okr gowego Leszek Dobrzy ski zwróci  si
z apelem do wyborców, by nie g osowali na ma e komitety, poniewa  w ten 
sposób wzmacniaj  wynik PO50.

                                                          
44  M. Sutryk, Prawo i Sprawiedliwo  idzie po w adz …
45  [IMA], Ko obrzeg: PiS przeciw nepotyzmowi za festiwalem „G os Koszali ski”, 

27.10.2010, s. 11. 
46  M. Szczepkowska, Kandydat w bolidzie, „Kurier Szczeci ski”, 12.11.2010, s. 18. 
47  [masz], Radni PiS robi  bilans, „Kurier Szczeci ski”, 10.11.2010, s. 4; M. Kope , Czas

na zmiany w o wiacie, „Gazeta Wyborcza”, 2.11.2010, s. 5. 
48  MA, PiS proponuje centrum serca, „Gazeta Wyborcza”, 19.11.2010, s. 3. 
49  [masz], Wokó  spraw morskich, „Kurier Szczeci ski”, 18.11.2010, s. 4. 
50  [masz], PiS: Nie g osujcie na ma e komitety!, „Kurier Szczeci ski”, 17.11.2010, s. 4. 
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Mo na oceni , e poza wymienionymi formami aktywno ci w kampanii 
PiS zabrak o nieco pomys owo ci. Nieszablonowo zachowali si  jedynie kan-
dydaci w powiecie goleniowskim, którzy zdecydowali si  na ograniczenie do 
minimum swojej zewn trznej kampanii, a za zaoszcz dzone w ten sposób pie-
ni dze zakupili dla miejscowego szpitala sprz t medyczny51.

Materia y wyborcze wyprodukowane przez Komitet Wyborczy PiS w zde-
cydowanej wi kszo ci przypadków mie ci y si  w zunifikowanej szacie gra-
ficznej, o jasnym tle, z niebieskimi i czerwonymi paskami zawieraj cymi dane 
kandydata, jego miejsce na li cie lub jej numer. Zwykle zawiera y te  poparcie 
dla innych kandydatów PiS walcz cych o stanowisko prezydenta miasta czy 
mandat radnego sejmiku wojewódzkiego (zwi ksza o to si  przekazu pojedyn-
czej ulotki). Niektórzy zastosowali tak e sprawdzony element marketingu poli-
tycznego, jakim jest fotografia z liderem ugrupowania, zamieszczaj c tak
w swoich materia ach. W kilku przypadkach starano si  zwi kszy  identyfikacj
kandydata z regionem poprzez dodanie do projektu herbu miasta, w którym 
rywalizowano o g osy wyborców. Nawi zaniem do g o nej inicjatywy referen-
dum w sprawie likwidacji Strefy P atnego Parkowania w Szczecinie by o z ko-
lei umieszczenie przez Witolda Witkowskiego na swojej ulotce logo tego przed-
si wzi cia. Poza tym jak zwykle w kampanii cz sto wykorzystywanym moty-
wem by a rodzina, której fotografie g sto wype nia y druki kandydatów.  
W stolicy województwa wydano tak e ulotki zbiorcze, prezentuj ce sylwetki 
kandydatów do rady miasta w ka dym z pi ciu okr gów. Interesuj cym pomy-
s em by o wydanie przez PiS „Gazety Samorz dowej”, która nieco przypomina-
a darmowe dzienniki rozdawane na ulicach miast. Jej dystrybucja prowadzona 

w a nie w ten sposób mia a zapewne pozwoli  na dotarcie do wyborcy zniech -
conego otrzymywaniem dziesi tek ulotek. Zawiera a ona wywiad z Jaros awem 
Kaczy skim odnosz cy si  do regionu szczeci skiego, prezentacj  kandydata 
PiS na prezydenta Szczecina, pe n  list  do sejmiku w okr gu nr 1, liderów list 
do Rady Miasta Szczecina oraz krytyczn  ocen  rz dów PO. Wydawnictwo ko -
czy o si  krzy ówk , w której has a wprost nawi zywa y do wiata polityki52.

Pojedynczy kandydaci zdecydowali si  na produkcj  gad etów wybor-
czych. Mo na wi c by o otrzyma  kalendarzyk, brelok do kluczy, ma  latark ,
a nawet cukierka z odpowiednim nadrukiem. Kandydaci PiS do samorz du

                                                          
51  [cm], Sprz t zamiast ulotek, „Kurier Szczeci ski”, 10.11.2010, s. 10. 
52  Opracowanie w asne na podstawie zbiorów autora. 
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bardzo oszcz dnie wykorzystywali z kolei reklam  prasow . Liderem by  tu 
Krzysztof Zaremba, zamieszczaj cy dziesi ciokrotnie swoje og oszenia w „Ku-
rierze Szczeci skim” i lokalnym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Dodatkowo 
wykupi  on cz  „szczeci skiej” wk adki dziennika „Fakt”. Nieco rzadziej 
w podanych tytu ach pojawia  si  kandydat PiS do sejmiku Robert Stankiewicz, 
a tylko kilkukrotnie Leszek Dobrzy ski i Kazimierz Drzazga. Uzupe nieniem 
tej formy marketingu by y artyku y sponsorowane lub og oszenia w gazetach 
„dzielnicowych”, takich jak „Moje Miasto” i „Panorama 7”. W cz ci koszali -
skiej województwa og oszenia prasowe wykorzystano bardzo sporadycznie, 
a czynili to g ównie kandydaci PiS do Rady Miasta Koszalina53. Z kolei policka 
organizacja PiS wyda a w asn  gazetk , któr  w ca o ci po wi cono tematyce 
wyborczej54.

Kampani  na Pomorzu Zachodnim PiS prowadzi  tak e za pomoc  out-
dooru. Swoje billboardy zaprezentowa o kilkunastu kandydatów tej formacji. 
Byli to przede wszystkim kandydaci na prezydentów (Krzysztof Zaremba, Pa-
we  Michalak) oraz do sejmiku zachodniopomorskiego (Leszek Dobrzy ski,
Micha  Jach, Robert Stankiewicz, Piotr G od, Waldemar Jaworowski). Spora-
dycznie pojawia y si  plakaty wielkoformatowe kandydatów do rad miast (Ma-
rek Duklanowski, Marzena Kopacka, Piotr Jania). Zakres udzia u PiS w out-
doorze by  jednak generalnie niewielki (w porównaniu z konkurencj ) i jak na 
tak du e ugrupowanie wydawa  si  zbyt skromny. Wi ksze zaanga owanie by o
widoczne w przypadku plakatów zawieszanych zwykle na s upach energetycz-
nych, cho  i w tych dzia aniach kampanii PiS zosta o daleko w tyle za PO czy 
Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD). Komitet PiS wykorzysta  tak e mo -
liwo  emisji spotów telewizyjnych i radiowych w bezp atnym czasie anteno-
wym. Zaprezentowano w nich kandydatów na prezydenta, radnych wojewódz-
kich i miejskich. Dodatkowo kilka osób skorzysta o z p atnej oferty radia i te-
lewizji (Robert Stankiewicz, Agnieszka Przybylska, Maciej Kope ).

W materia ach kandydatów PiS wyst pi a ca a mozaika hase  wyborczych, 
w których g osili: Krzysztof Zaremba – „Zrobi porz dek w Szczecinie”, To-
masz Hinc – „Czyny zamiast s ów”, Urszula Kostuch – „Koszalin miastem bez-
piecznym, zasobnym i przyjaznym”, Halina Sztreja – „Kierunek – normalno ”,
Marek Duklanowski – „W Twojej sprawie. Radny Marek Duklanowski”. Nie-

                                                          
53  Opracowanie w asne na podstawie prasy lokalnej. 
54  „Pismo Polickie” ze zbiorów autora. 
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którzy zdecydowali si  na regionalizacj  hase , jak na przyk ad S awomir Fal-
kiewicz – „Prawobrze e – p uca Szczecina”, Piotr G od – „Stawiam na rod-
kowopomorskie” czy Tomasz Tokarczyk – „M odzi dla Polic!”. Z kolei kandy-
daci PiS do Rady Miasta Stargardu zdecydowali si  na u ycie przez wszystkich 
tego samego has a wyborczego – „Najwa niejszy jest Cz owiek”. Informacje  
o kandydatach PiS mo na by o uzyska  tak e na stronie www.pis.szczecin.pl55.

W kampanii wyborczej do samorz du w 2010 roku w województwie  
zachodniopomorskim lokalne media tylko w niewielkim zakresie zdecydowa y
si  na przeprowadzenie bada  sympatii politycznych mieszka ców regionu. 
Pierwszy opublikowany sonda  pojawi  si  27 pa dziernika i dotyczy  wyboru 
Prezydenta Miasta Szczecina. Kandydat PiS Krzysztof Zaremba uzyska  w nim 
11,2 procent poparcia, wobec 19,5 procenta dla Arkadiusza Litwi skiego,
12,5 procenta dla Bart omieja Socha skiego i 12,4 procenta dla Piotra Krzyst-
ka56. W kolejnym, zaprezentowanym po ponad dwóch tygodniach, Zaremba 
zajmowa  ju  drugie miejsce, uzyskuj c 19 procent poparcia (wyprzedza  go 
jedynie Piotr Krzystek z 27 procentami wskaza  wyborców)57. Nast pny prezy-
dencki sonda  ukaza  si  17 listopada i tym razem senator Zaremba uzyska
11 procent poparcia, wobec 19 procent dla Piotra Krzystka i 15 procent dla 
Arkadiusza Litwi skiego58. Jeszcze mniej bada  przeprowadzono na temat pre-
ferencji wyborczych w wyborach do rad. W opublikowanym 15 listopada son-
da u dotycz cym przysz ej Rady Miasta Szczecina okre lono poparcie dla po-
szczególnych komitetów. I tak PO uzyska a w nim 39 procent, PiS – 16 procent, 
a SLD 13 procent59.

Odnosz c si  ju  do rzeczywistych wyników do rad powiatów (w wybo-
rach do tych rad PiS w skali województwa nie wystawi  swojej listy wy cznie
w powiecie obeskim), najlepszy wynik odnotowano w powiecie my liborskim 
(23,02 procenta g osów), a najs abszy w gryfickim (3,02 procenta g osów).

                                                          
55  Opracowanie w asne na podstawie zbiorów autora. 
56 Opinie po opublikowaniu sonda u „Gazety” i TVP Szczecin, „Gazeta Wyborcza”, 

27.10.2010, s. 2. 
57  [masz], Krzystek chwali si  sonda em, „Kurier Szczeci ski”, 15.11.2010, s. 4. 
58  J. Po owniak, Lider si  zmieni , „Gazeta Wyborcza”, 17.11.2010, s. 1. 
59  W. Jachim, Szczecinem nadal rz dzi  b dzie Platforma, „Gazeta Wyborcza”, 15.11.2010, 

s. 1. 
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W tym drugim przypadku nie wystawiono jednak list we wszystkich okr gach,
co znacz co wp yn o na ko cowy wynik60.

W Szczecinie kandydat PiS na prezydenta miasta Krzysztof Zaremba zdo-
by  21 096 g osów, co stanowi o 17,89 procent g osów. Wynik ten da  senato-
rowi trzecie miejsce, eliminuj c go tym samym z dalszej walki o prezydentur .
Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji mog o by  to, e do przedstawiciela PO 
Arkadiusza Litwi skiego zabrak o mu tylko niewiele ponad 3 procent g osów.
Do Rady Miasta Szczecina PiS uzyska o 20,62 procent poparcia, co prze o y o
si  na siedem mandatów. Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: Stefania 
Biernat – 2557 g osów, Leszek Duklanowski – 2167 g osów i Artur Sza abawka
–2140 g osów. Zauwa y  nale y, e wymienione osoby zajmowa y pierwsze 
miejsca na listach PiS, co nie pozosta o bez wp ywu na ostateczny rezultat. Je-
dyn  niespodziank  by o prawdopodobnie zdobycie mandatu radnego przez 
Marka Duklanowskiego, startuj cego z trzeciego miejsca w okr gu nr 4.  
W Koszalinie kandydat na prezydenta Pawe  Michalak zaj  czwarte miejsce, 
zdobywaj c 3228 g osów, co stanowi o 9,17 procent poparcia. Do rady miasta 
PiS uzyska o 15,21 procent g osów, co da o trzy mandaty radnych. Najlepszy 
wynik indywidualny zanotowa  Miros aw Skórka, zdobywaj c 703 g osy.  
W winouj ciu Jacek Jurkiewicz zdoby  zaledwie 881 g osów, czyli 5,83 pro-
centa poparcia i zaj  pi te miejsce. Do Rady Miasta PiS zdoby  11,76 procent 
g osów, co da o trzy mandaty. Najlepszy indywidualny to wynik uzyska
Andrzej Mrozek – 292 g osy. Odnotowa  nale y jeszcze wynik PiS do Rady 
Miasta Stargardu. Osi gni to tu 18,83 procenta, co da o cztery mandaty, w tym 
najlepszy wynik zdoby  Zdzis aw Wilk – 515 g osów. S abym rezultatem dla 
PiS zako czy y si  wybory w Ko obrzegu. Kandydat tej partii, Bernard Mielca-
rek, uzyska  zaledwie 824 g osy, czyli 4,66 procenta g osów. Do Rady Miasta 
PiS osi gn  13,16 procent, co da o tylko jeden mandat.  

W sejmiku zachodniopomorskim PiS zdoby o 18,67 procenta g osów,
zajmuj c pod wzgl dem wyniku drugie miejsce i wyprzedzaj c SLD. Pozwoli o
to na uzyskanie ogó em pi ciu mandatów, utracono przy tym jednak jeden  
w okr gu nr 2. Najlepszy indywidualny rezultat zdoby  Leszek Dobrzy ski – 
15793 g osy, ust puj c niewiele liderowi listy PO Markowi Ta asiewiczowi.
Dobry wynik uzyska  tak e Micha  Jach w okr gu nr 5, zdobywaj c 6991 g o-
sów, a tu  za nim uplasowa  si  Pawe  Mucha z 5590 g osami (który jednak 

                                                          
60  Opracowanie w asne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
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mandatu ju  nie uzyska ). Ocenia si , e przyczyn  tego by a zmiana okr gów
wyborczych do sejmiku, w której przeniesiono jeden mandat z okr gu nr 5 do 
cz ci koszali skiej. Gdyby funkcjonowa  stary system, mandat radnego przy-
pad by w a nie Paw owi Musze61.

Podsumowuj c ogóln  liczb  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 – pi 62. Pa-
mi ta  jednak nale y jeszcze o cz onkach PiS startuj cych z list Komitetów 
Wyborczych Wyborców. Dodatkowo kandydaci ci uzyskali pi  mandatów do 
rad gmin, trzy do rady powiatu oraz jedno stanowisko burmistrza63. Niemniej 
jednak porównanie powy szych liczb z wynikiem PiS w 2006 roku uwidacznia 
spory regres. Najwi kszy spadek PiS zanotowa o w przypadku rad gmin, gdzie 
cztery lata wcze niej uzyskano 58 mandatów. Przyczyn tej sytuacji mo e by
kilka. Po pierwsze w 2006 roku funkcjonowa  mechanizm budowania bloków 
list, na którym PiS skorzysta o64. Po drugie formacja ta by a wówczas parti
sprawuj c  w adz  centraln , co sprzyja nap ywowi osób o znacznym potencja-
le wyborczym. Czynnikami zewn trznymi by y te  skutecznie wytworzona  
w spo ecze stwie atmosfera niech ci wobec ugrupowania Jaros awa Kaczy -
skiego oraz sytuacja zwi zana z g o nym odej ciem kilku polityków PiS do 
stowarzyszenia „Polska jest Najwa niejsza”. Pozosta e elementy, które wp yn -
y na s aby wynik, maj  ju  raczej charakter lokalny i s  pochodn  jako ci pracy 

organizacji powiatowych PiS. Przy przegl dzie wyników atwo zauwa y , e
najgorsze rezultaty uzyskano w powiatach po o onych na pó nocy cz ci szcze-
ci skiej i po udniu cz ci koszali skiej województwa. Potwierdzeniem tego 
mo e by  fakt nieuzyskania mandatu sejmiku wojewódzkiego przez PiS  
w okr gu nr 2, w którym cztery lata wcze niej osi gni to go bez problemu.  

Niew tpliwie powy sze wyniki musia y sta  si  dla lokalnych w adz PiS 
podstaw  do dokonania przegl du kadr i wyci gni cia odpowiednich wnio-
sków. Determinowa y do tego nie tylko potrzeba dba o ci o jako  struktur, ale 
i zbli aj cy si  termin wyborów parlamentarnych, w których PiS nie móg  sobie 

                                                          
61  Ibidem; informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarz du Okr gowego PiS Lesz-

kiem Dobrzy skim. 
62  Opracowanie w asne na podstawie www.pkw.gov.pl. 
63  Informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarz du Okr gowego PiS Leszkiem Dob-

rzy skim. 
64  M. Drzonek, Kilka uwag o ordynacji wyborczej…, op. cit., s. 23–24. 
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ju  pozwoli  na tak nierównomiern  prac  komórek terenowych. By o to nie-
zwykle istotne w województwie, gdzie w wi kszo ci przypadków w adz  spra-
wowa o PO, b d ce przecie  najwi kszym politycznym konkurentem PiS.  

Oceniaj c kampani  wyborcz  w wykonaniu PiS w województwie za-
chodniopomorskim i opieraj c si  na uk adzie tematycznym niniejszego artyku-
u, mo na na podstawie przedstawionych faktów dokona  kilku dodatkowych 

spostrze e . Jednym z nich jest to, e PiS w bardzo ograniczonym zakresie 
zawiera o w tych wyborach sojusze z innymi si ami politycznymi. Nieliczne 
przyk ady, takie jak Police czy Stargard, tylko potwierdzaj  regu . Jest to szer-
szy problem dotycz cy wszystkich du ych ugrupowa  ogólnopolskich, które 
staraj  si  unikn  w ten sposób utraty w asnej identyfikacji. Niemniej jednak 
specyfika wyborów samorz dowych wymaga zwykle ró nych form wspó pracy 
z lokalnymi komitetami.  

Szczegó owa analiza wyników wyborczych uwidacznia te  pewn  dyspro-
porcj  na listach PiS. Najlepsze rezultaty osi gali tu liderzy list, co jest natural-
nym zjawiskiem przy obowi zuj cej ordynacji, lecz pomi dzy nimi a kandyda-
tami z dalszych miejsc wyst powa a ju  zwykle du a ró nica liczby zdobytych 
g osów. Efekt taki wyst puje najcz ciej w sytuacji umieszczenia na listach 
osób o ma ej rozpoznawalno ci lub zarzucenia przez nie prowadzenia kampanii. 
O ile trudno o weryfikacj  pierwszej przyczyny, o tyle mo na odnie  si  tu do 
drugiej kwestii. W widoczny sposób bowiem kampania PiS nie by a prowadzo-
na z odpowiednim rozmachem. Wprawdzie niektórzy kandydaci zastosowali 
ca  gam rodków marketingu politycznego, ale w porównaniu z konkurencj
aktywno  ta by a ma o widoczna. Najwi ksze ró nice by o wida  w outdoorze, 
gdzie billboardy PiS po prostu znikn y w ród innych. Poza tym stosunkowo 
niewiele reklam zlecono w prasie, cho  by y one dobrze wykonane i odpowied-
nio wyeksponowane. Je li chodzi o indywidualny przekaz, to nie wykazywano 
si  raczej oryginalno ci . W wi kszo ci przypadków zastosowano sztampowe 
has a i ma o wyró niaj ce si  propozycje wyborcze.  

Z kolei jasnym punktem kampanii PiS w regionie by a konwencja wybor-
cza z udzia em Jaros awa Kaczy skiego. Dobrze przygotowane wyst pienie
lidera PiS, dynamiczne prowadzenie oraz ciekawy przerywnik muzyczny by y
atutami tego spotkania, które zgromadzi  oko o tysi ca sympatyków partii  
i skupi o uwag  wszystkich mediów. Podobny schemat, cho  ju  bez udzia u
Kaczy skiego, zastosowano z powodzeniem w Koszalinie i Ko obrzegu. Poza 
tym ciekawym pomys em by o wydrukowanie przez PiS „Gazety Samorz do-
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wej”, któr  – jak si  okaza o – mo na bardzo atwo dystrybuowa  (przechodnie 
ch tnie korzystali z mo liwo ci otrzymania darmowej prasy)65. Jako pozytyw 
nale y te  wymieni  wydanie przez PiS Programu Samorz dowego 2010–2014
i Programu Samorz dowego 2010–2014 Województwo Zachodniopomorskie.
Obie publikacje stanowi y wspólnie ca o  zawieraj c  czyteln  propozycj
programow , której przedstawienie nie jest w Polskich warunkach zbyt cz ste.

Warto tak e zwróci  uwag  na to, e w wypowiedziach polityków PiS  
w regionie zabrak o raczej ostrych akcentów i krytyki konkurentów z innych 
ugrupowa . Wi kszy ci ar po o ono na eksponowanie w asnego programu, 
bez wchodzenia w medialne spory i przepychanki. Wyj tkiem by y tu relacje 
pomi dzy Krzysztofem Zaremb  a Arkadiuszem Litwi skim, cho  obaj pano-
wie wzajemne przytyki ograniczyli do bezpo rednich spotka  w debatach, bez 
po rednictwa mediów.  

Dokonuj c ogólnego podsumowania samorz dowego sprawdzianu wy-
borczego, jakiemu podda o si  zachodniopomorskie PiS w 2010 roku, to  
z punktu widzenia tej formacji by  on nieudany. Wprawdzie od strony technicz-
nej partia ta zda a egzamin, rejestruj c bez problemów listy wyborcze w ca ym 
regionie i prowadz c kampani  zgodnie ze wspó czesnymi standardami, ale 
ostateczny rezultat wypad  poni ej oczekiwa  (porównanie z wynikami z 2006 
roku nie pozostawia tu w tpliwo ci). Jedynym pozytywem by o utrzymanie 
wspó uczestnictwa przez PiS w zarz dzaniu Stargardem, Policami i Bia ogar-
dem. By o to jednak tylko potwierdzenie stanu istniej cego, bez rozszerzenia 
zakresu w adzy w regionie. Mo na oceni  wi c, e pomimo uwzgl dnienia
pewnych negatywnych dla PiS czynników zewn trznych partia ta realnie 
zmniejszy a swój udzia  w samorz dzie zachodniopomorskim w 2010 roku. 

Streszczenie 

Artyku  ocenia w sposób wieloaspektowy udzia  struktur partii Prawo i Spra-

wiedliwo  w wyborach samorz dowych w 2010 roku na terenie województwa za-

chodniopomorskiego. Opisano w nim sylwetki kandydatów oraz uzyskane przez nich 

wyniki, ale przede wszystkim zbadano sposób prowadzenia kampanii. Znajduj  si

w tym takie elementy, jak charakterystyka materia ów wyborczych, autoprezentacja 

                                                          
65  Informacja na podstawie rozmowy z Prezesem Zarz du Okr gowego PiS Leszkiem Dob-

rzy skim. 
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kandydatów w mediach czy krótka analiza propozycji programowych PiS. W tre ci

zawarto tak e odniesienie do poprzednich startów tej partii, a artyku  ko czy si  wnios-

kami i ogólnym podsumowaniem. 

S owa kluczowe: partie polityczne, wybory, polityka lokalna 

SELF-GOVERNMENT ELECTION 2010 – PRAWO I SPRAWIEDLIWO

IN WEST POMERANIA REGION 

Summary

The article contains multi-aspect analysis of Prawo i Sprawiedliwo  structures 

participation in self-government election 2010 in the West Pomerania Region. Persona-

lities of candidates, results of their campaigns and especially ways of campaigns leading 

are described. In the article occurs elements such as election papers characteristic, pre-

sentation 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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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  759                            ACTA  POLITICA  NR  26                             2013

RECENZJA 

Recenzja  publikacji Akty ustrojowe Wysp Owczych, wst p i t umaczenie 
Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2012, s. 74. 

Publikacja przygotowana przez Katarzyn  Szwed przybli a nam obszar 
znany pod dwiema nazwami: Wyspy Owcze b d  Foerøerne. Wspó cze nie
wyspy s  znane Polakom przede wszystkim z perspektywy pi ki no nej – dru-
yny futbolowe z Polski i Wysp Owczych rywalizowa y na boisku w latach 

2002, 2004 i 2006. Ponadto w polskoj zycznej literaturze przedmiotu istnieje 
kilka prac podejmuj cych w tki farerskie w optyce politologiczno-prawnej. Na 
przyk ad Marek Sobczy ski kategoryzuje Wyspy Owcze jako terytorium nie-
samodzielne, autonomiczne niepodlegaj ce dekolonizacji1. Cieszy zatem fakt 
ukazania si  kolejnej publikacji w 2012 roku, która pozwala czytelnikowi nieco 
dok adniej przyjrze  si  spo eczno ci farerskiej.

Prezentowane tre ci autorka uj a w dwóch cz ciach. Pierwsza zatytu o-
wana jest Dzieje i ustrój Wysp Owczych, druga natomiast – Akty Ustrojowe 
Wysp Owczych. Cz  pierwsza sk ada si  z jedenastu rozdzia ów i dwóch pod-
rozdzia ów oraz odr bnej bibliografii, a cz  druga z trzech dokumentów  
o charakterze ustrojowym. Taki uk ad tre ci jest do akceptacji, cho  równie 
dobrze autorka mog a zaproponowa  czytelnikowi trójcz onow  struktur  wy-
wodu – konsoliduj c  rozwa ania o charakterze historycznym, politologicznym 
i prawodawczym. Uzyskano by wówczas wi ksz  przejrzysto  merytoryczn
pracy. Dysproporcja uk adu tre ci nie by aby tak mocno zaznaczona.  

Katarzyna Szwed dokonuje obszernej charakterystyki  geograficzno-histo-
rycznej  prezentowanego pola badawczego, czerpi c informacje mi dzy innymi 

                                                          
1  Zob. M. Sobczy ski, Pa stwa i terytoria zale ne. Uj cie geograficzno-polityczne, Toru

2006, s. 324–325. 
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z bie cych stron internetowych. Przy opisie regionu wyra nie podkre la z o o-
no  uwarunkowa  historyczno-polityczno-gospodarczych, kszta tuj cych to -
samo  narodow  i kulturow  mieszka ców wysp oraz w zasadniczy sposób 
konstytuuj cych ich wspó czesny byt. 

Wyspy Owcze to terytorium zale ne od Danii. To ona nadaje obywatel-
stwo i ustala polityk  monetarn . Status prawny tego obszaru okre la ustawa  
o zarz dzie krajowym  Wysp Owczych, natomiast Konstytucja Królestwa Danii 
nie przyznaje temu obszarowi statusu autonomii. czna powierzchnia archipe-
lagu to 1396 kilometrów kwadratowych. Jest to obszar odseparowany, sk adaj -
cy si  z 18 oddzielonych od siebie w skimi cie ninami wysp usytuowanych 
pomi dzy Norwegi , Islandi  i Wielk  Brytani . Najbli sze s siedztwo to Szet-
landy,  znajduj ce si  w odleg o ci 300 kilometrów od wysp. Liczba mieszka -
ców – Farerów – na poszczególnych wyspach jest zró nicowana, oscyluje  
w przedzia ach od 22 492 osób na Streymoy, najwi kszej z wysp, do jednej 
osoby na Koltur. Istnieje te  wyspa niezamieszka a – Litla Dimun. Statystyki 
podaj  48 574 osób jako ogóln  liczb  mieszka ców Wysp Owczych, rednia
g sto  zaludnienia to 35 osób na kilometr kwadratowy. Stolic  pa stwa jest 
Thorshvan (far. Thórshavn). Pierwotnym emblematem narodowym by  herb  
z g ow  barana, ustanowiony w XV wieku. Od 2004 roku wyspy maj  nowy 
herb zaprojektowany przez du skiego heraldyka – Ronny’ego Andersena. Na 
tarczy herbowej widnieje bia y baran ze z otymi rogami i kopytami. Flaga naro-
dowa, zwana Merkið, zosta a zaprojektowana w 1919 roku. Przedstawia ona 
czerwony krzy  otoczony niebieskim konturem na bia ym tle. Hymn narodowy 
– Tú alfagra mitt (Mój kraju najpi kniejszy) – zosta  skomponowany w 1908 
roku przez Simuna av Skarði do muzyki Petera Alberga.  

Wyspy Owcze automatycznie od 1949 roku sta y si  wraz z Dani  cz on-
kiem NATO. W  1970 roku przyst pi y do Rady Nordyckiej, co umo liwi o im 
kooperacj  na podstawie tzw. kryterium nordyckiej korzy ci. Mieszka cy Wysp 
Owczych s  cz onkami Rady Zachodnionordyckiej oraz stron  specjalnego 
porozumienia gospodarczego zawartego z Islandi , ustanawiaj cego wspólny 
obszar gospodarczy. Ponadto od 2007 roku wyspy maj  status stowarzyszonego 
cz onka Organizacji Narodów Zjednoczonych w agendach do spraw Wy ywie-
nia i Rolnictwa oraz od 2009 roku do spraw O wiaty, Nauki i Kultury (UNE-
SCO). Przynale  tak e do Organizacji Rybo ówstwa Pó nocno-Zachodniego
Atlantyku (NAFO) oraz Mi dzynarodowej Komisji Wielorybniczej.  
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O odr bno ci  decyzyjnej w stosunku do Królestwa Danii za wiadcza fakt 
odrzucenia w 1973 roku akcesji do Unii Europejskiej. Z tej przyczyny obywate-
le du scy mieszkaj cy na wyspach nie s  traktowani jako obywatele Unii Euro-
pejskiej.

Struktura narodowo ciowa Wysp Owczych jest prawie jednolita  
– 91,7 procent to Farerczycy. Liczba  imigrantów oraz emigrantów jest zbli ona
i wynosi  kolejno 1351 i 1678 osób. Widoczne jest zainteresowanie Du czyków 
imigracj  na wyspy, równie  Polacy s  cz ci  tej lokalnej spo eczno ci.

J zyk farerski zalicza si  do grupy j zyków pó nocnogerma skich. Wyspy 
Owcze zosta y schrystianizowane oko o 1000 roku w czasach panowania nor-
weskiego króla Olafa  Trygvassona. Obecnie wi kszo  Farerczyków nale y do 
Ko cio a protestanckiego, w g ównej mierze do ewangelicko-lutera skiego. Od 
2007 roku Ko ció  Wysp Owczych ma status niezale ny od Du skiego Ko cio-
a Narodowego.

Struktura zatrudnienia mieszka ców wysp odzwierciedla potrzeby spo-
eczne i specyfik  regionu. Dominant  stanowi  administracja publiczna, edu-

kacja i s u ba zdrowia – 40 procent, nast pnie us ugi – 22,5 procent, a tak e
rybo ówstwo, przetwórstwo rybne i rolnictwo – 17 procent. Przemys  produk-
cyjny wraz z energetyk  i budownictwem (12,5 procent) oraz  transport i komu-
nikacja (8 procent) dookre laj   potencja  gospodarki Wysp Owczych.  

Losy historyczne Farerczyków s  nierozerwalnie zwi zane z dziejami 
Norwegii i Danii. Przyjmuje si , e tereny te zosta y odkryte przez irlandzkich 
mnichów, a nast pnie zurbanizowane przez Wikingów, by potem sta  si  miej-
scem osiedlenia dla ch opów z zachodniej Norwegii.  W 1035 roku Wyspy 
Owcze zosta y w czone do Królestwa Norwegii. W 1298 roku mia o miejsce 
skodyfikowanie prawa u ytkowania gruntów na mocy Listu Owczego (Sey-

abroev) przez króla Eryka II. W tym najstarszym dokumencie spisanym  
w j zyku farerskim zawarto tak e regulacje odnosz ce si  do hodowli owiec 
oraz polowania na wieloryby. W 1380 roku Norwegia zosta a po czona uni
personaln  z Dani . W  nast pstwie zjednoczenia wyspy dosta y si  pod wp y-
wy du skie. Unia kalmarska jednocz ca w 1397 roku Dani , Szwecj  i Norwe-
gi  doprowadzi a do marginalizacji handlu Wysp Owczych.  

W XVI stuleciu supremacja du ska spowodowa a wyparcie religii katolic-
kiej i wdro enie j zyka du skiego jako urz dowego. Co ciekawe, na wyspach 
obowi zywa o islandzkie prawo – Wielki Werdykt (Stóridómur) uchwalony  
w 1564 roku – które by o znacznie ostrzejsze ni  prawo du skie w kwestiach 
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spo ecznych. W latach 1720–1775 archipelag Wysp Owczych zosta  zintegro-
wany administracyjnie w jedn  prowincj  z Islandi . W epoce napoleo skiej
relacje du sko-farerskie znacznie ograniczono poprzez ekspansj  morsk  Wiel-
kiej Brytanii.  

W 1814 roku na mocy uk adu kolo skiego podtrzymano administracj
du sk  nad Farerami. Dwa lata pó niej archipelag uzyska  status du skiego
okr gu. Du ski gubernator nadzorowa  wdra anie prawa du skiego zast puj -
cego wcze niejsze islandzkie rozwi zania prawne. Proces budowania autonomii 
wysp by  d ugotrwa y, w adze du skie nie sprzyja y budowaniu mechanizmów 
samostanowienia.  

Proces kszta towania ycia narodowo-kulturalnego wi za  si  z wdro e-
niem j zyka farerskiego do procesu edukacji. W 1888 roku podj to dyskusje  
o roli i znaczeniu j zyka farerskiego w przestrzeni edukacyjnej. Mo emy to 
wydarzenie poniek d traktowa  jako pocz tek drogi do samodzielno ci poli-
tycznej. Konsolidacja kulturowa, któr  wspierano przez zaplecze ekonomiczne 
uwarunkowane zniesieniem monopolu handlowego z Dani  w drugiej po owie
XIX wieku, da a impuls do kreowania to samo ci narodowej Farerów2.

Zasadnicze zmiany w relacjach du sko-farerskich przynios a Druga Wojna 
wiatowa. Wyspy Owcze znalaz y si  pod okupacj  brytyjski , która zako czy-

a si  16 wrze nia 1945 roku. Zerwanie wi zi z okupowan  przez Niemcy Dani
przyczyni o si  do transformacji relacji z Kopenhag . W dniu 14 wrze nia 1946 
roku przeprowadzono referendum w sprawie niepodleg o ci Wysp Owczych. 
Wynik referendum by  zbilansowany: 48,7 procent g osuj cych opowiedzia o
si  za niepodleg o ci , a 47,1 procent g osów by o za zachowaniem istniej cych 
stosunków z Dani . Formalnie lokalny parlament og osi  niepodleg o  mini-
maln  wi kszo ci  g osów, ale rz d du ski zanegowa  t  decyzj , rozwi zuj c
go. Dalsze negocjacje doprowadzi y  do wdro enia ustawy o ustroju krajowym 
Wysp Owczych w 1948 roku.  

Ustawa przyzna a Wyspom Owczym autonomiczno  w ramach Królestwa 
Danii. Farerowie uznali du skiego monarch  za g ow  pa stwa, wybierali 
dwóch przedstawicieli do Folketingu, pos ugiwali si  walutami du sk  i miej-
scow : krone i króne. Dania sta a si  odpowiedzialna za obronno  i stosunki 
mi dzynarodowe. Du ski S d Najwy szy by  tak e s dem apelacyjnym od wy-

                                                          
2  Zob. B. Piotrowski, Ma y etnos skandynawski – Farerowie, „Sprawy Narodowo ciowe”

Seria Nowa, 1997, t. 6, z. 2 (11), s. 319–328. 
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roków zapad ych przed s dami farerskimi. Monarchia zaznacza a swe zwi zki
z wyspami poprzez du skiego Wysokiego Komisarza funkcjonuj cego w lokal-
nym parlamencie. W my l zapisu ustawy enumeratywnie wydzielony zosta
obszar w adzy ustawodawczej przys uguj cy parlamentowi oraz kwestie przez 
niego przej te na wniosek rz du du skiego lub parlamentu farerskiego. J zyk 
farerski uzyska  status równoprawny z j zykiem urz dowym du skim.  

Wspó cze nie swoj  samodzielno  polityczn  Farerowie zamierzali  reali-
zowa  na podstawie modelu islandzkiego z pi tnastoletnim okresem przej cio-
wym. Daleko posuni ta pow ci gliwo  Kopenhagi i zawirowania ekonomiczne 
spowolnia y realizacj  postulatu samodzielno ci politycznej. Kwesti  t  podno-
szono kilkakrotnie w latach 2001–2003. W marcu 2010 roku du skiej parla-
mentarnej komisji przed o ono projekt Ustawy parlamentarnej o konstytucji 
farerskiej, który zosta  uznany przez du skiego premiera za sprzeczny z konsty-
tucj  Królestwa Danii.

Autorka pracy prezentuje tak e etapy budowania zaplecza politycznego 
przez Farerów, s usznie upatruj c w nim motor sprawczy kreowania postulatów 
samodzielno ci terytorialnej. Prezentowany syntetyczny przegl d ugrupowa
politycznych daje nam mo liwo  bli szego poznania specyfiki sytemu poli-
tycznego Wysp Owczych.   

 System partyjny na obszarze wysp datuje si  od 1906 roku – od faktu re-
jestracji  Partii Unii, b d cej pierwsz  parti  polityczn  na Wyspach Owczych. 
U progu XX wieku mamy do czynienia z procesem formowania si  dwóch par-
tii politycznych: konserwatywnej – produ skiej Partii Unii (Sambandsflok-
kurin) – oraz opozycyjnej Partii Niepodleg o ciowej (Sjálvst risflokkurin).
Scena polityczna zosta a uzupe niona w 1921 roku przez Parti  Socjaldemokra-
tyczn  (Javnaðarflokkurin).

 W ci gu kilkudziesi ciu lat na scenie politycznej wysp pojawi y si  nast -
puj ce partie: Partia Separatystyczna (1932), Partia Biznesowa (1936), Partia 
Ludowa (1940), Partia Post pu (1958), Partia Progresywna, Partia  Socjali-
styczno- Separatystyczna, Partia Centrum (1992), Ruch Wolno ciowy (1994), 
Partia Farerska (1994), Ruch Robotniczy (1994), Partia mieszna (2004), Partia 
Studencka (2008). Mimo e niektóre z nich mia y charakter efemeryczny, to 
wypracowany pluralistyczny system partyjny wskazuje na du e zaanga owanie
polityczne spo eczno ci farerskiej. Jej potwierdzenie znajdziemy tak e w da-
nych odnosz cych si  do frekwencji wyborczej. Frekwencja wyborcza jest tu na 
wysokim poziomie: w 2008 roku wynosi a 89,3 procent, a w 2011 roku  
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– 86,6 procent. Pewn  anomali  wyborcz  wysp jest s aba partycypacja poli-
tyczna kobiet wynosz ca 9,4 procent. 

Aktualna scena polityczna jest efektem wyborów parlamentarnych  
z 29 pa dziernika 2011 roku. Tworz  j :

a) Partia Unii (Sambandsflokkurin) –  24,7 procent poparcia  i o miu de-
putowanych, 

b) Partia Ludowa (Fólkaflokkurin)  –  22,5 procent poparcia i o miu de-
putowanych, 

c) Republika (Tjóðvedi)  – 18,3 procent poparcia i sze ciu deputowa-
nych, 

d) Partia Socjaldemokratyczna (Javnaðarflokkurin)  – 17,7 procent po-
parcia i sze ciu deputowanych, 

e) Partia Post powa (Framsókn)  – 6,3 procent poparcia i dwóch deputo-
wanych, 

f) Partia Centrum (Miðflokkurin)  – 6,2 procent poparcia i dwóch depu-
towanych, 

g) Partia Niepodleg o ciowa (Sjálvest risflokkurin)  – 4,2 procent popar-
cia i jeden deputowany. 

W powojennych dziejach wysp adna z funkcjonuj cych partii nie uzy-
skiwa a absolutnej wi kszo ci w parlamencie, dlatego w rejonie tym tworzono 
g ównie rz dy koalicyjne.  

Wybory do parlamentu farerskiego s  powszechne, tajne, bezpo rednie,
a tak e od 2007 roku – proporcjonalne. Wyspy Owcze, podobnie jak Grenlan-
dia, maj  prawo równie  do dwóch reprezentantów w parlamencie du skim – 
Folketingu.

System wyborczy wysp zosta  zreformowany w 2007 roku. Wówczas 
zniesiono podzia  na siedem wielomandatowych okr gów wyborczych, zast pu-
j c je jednym o zasi gu krajowym, w którym miejsca w parlamencie s  rozdzie-
lane wed ug metody d’Hondta. 

Jednoizbowy parlament liczy 33 deputowanych, jego kadencja trwa cztery 
lata. Mandat parlamentarny ma charakter wolny, deputowanych nie wi  in-
strukcje wyborców. Parlamentarzystom przys uguje  immunitet materialny  
i formalny, a wynagrodzenie okre la sam parlament. Na okres kadencji parla-
mentu z nowo wy onionego sk adu wybiera si  przewodnicz cego i trzech wice-
przewodnicz cych – jest to prezydium funkcjonuj ce obok sekretariatu. Prze-
wodnicz cy kieruje obradami izby, decyduje o kierunkach prac parlamentu, po 
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konsultacjach z liderami frakcji politycznych przedstawia kandydatur  na sta-
nowisko premiera. Inauguracja parlamentu odbywa si  w dniu w. Olafa  
– 29 lipca; w jej trakcie premier wyg asza expose o stanie kraju i okre la zakres 
prac rz du. Deputowani maj  sze  dni roboczych na publiczn  debat  nad 
expose. Parlament (Lagting) pe ni funkcje ustawodawcze, bud etowo-finanso-
we, kreacyjn  i kontroln . Ustawy s  podejmowane zwyk  wi kszo ci  g o-
sów.  Do sta ych komisji parlamentarnych nale : Komisja Kultury, Komisja 
Finansów, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Rybo ówstwa i Przemys u,
Komisja Spo eczna, Komisja do Spraw Rz dowych, Komisja Prawna. Parla-
ment ratyfikuje tak e mi dzy innymi umowy mi dzynarodowe i poprzez powo-
ywanych kontrolerów finansowych sprawdza wydatki pa stwa.

Rz d jest tworzony przez premiera, który sam okre la jego ilo ciowy sk ad
i zakres odpowiedzialno ci poszczególnych ministrów. Odpowiada on za sw
dzia alno  przed parlamentem. Wotum nieufno ci wobec ministra powoduje 
jego dymisj , w stosunku do premiera skutkuje dymisj  rz du. Do momentu 
powo ania nowego rz du premier podejmuje wy cznie decyzje niezb dne dla 
dalszego funkcjonowania administracji. Zarz dzenie nowych wyborów zostaje 
przez niego og oszone w przeci gu tygodnia do dnia g osowania nad votum 
nieufno ci.

Przygotowana przez autork  publikacji charakterystyka opisowa funkcjo-
nuj cego wymiaru sprawiedliwo ci ma charakter pobie ny, budzi poczucie 
niedosytu informacyjnego w tej kwestii. Otrzymujemy bowiem bardzo zwi z
charakterystyk . Wymiar sprawiedliwo ci  jest przyporz dkowany du skiemu 
systemowi s downiczemu i ma struktur  trójstopniow , a S d Wysp Owczych 
ma siedzib  w stolicy w Thorshavn. Okr g s dowy sk ada si  ze wszystkich 
wysp archipelagu oraz orzeka w sprawach cywilnych i karnych. Od wyroków 
wydanych przez S d Wysp Owczych przys uguje apelacja do Wschodniego 
S du Wy szego.

 Charakterystyka samorz du terytorialnego tak e stanowi skrótowy zapis 
informacji. Samorz d lokalny ma struktur  dwustopniow . Jednostkami teryto-
rialnymi s  okr gi i gminy, w tym 120 miast i wsi. Podzia  administracyjny 
podlega  kilkukrotnie modyfikacjom, do 2004 roku by o 48 municypiów,  
a w 2005 roku wdro ono podzia  na 34 municypia. Ostatnia  reforma podzia u
terytorialnego mia a miejsce w 2009 roku, wówczas cztery gminy uleg y reduk-
cji poprzez w czenie ich do innych gmin. Zak ada si  w tym przypadku stop-
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niowe przekszta cenia struktury samorz du terytorialnego, by w 2015 roku  
w ka dej z  gmin liczba mieszka ców przekracza a 1000.

Do walorów opracowania Katarzyny Szwed zaliczy  mo na drug  cz
publikacji, zawieraj c  akty ustrojowe, czyli podstawowe ustawy okre laj ce
status Wysp Owczych. Autorka zamie ci a tu Ustaw  o ustroju krajowym Wysp 
Owczych (Ustaw  nr 11 z 31 marca 1948 roku), Ustaw  o zarz dzie krajowym 
Wysp Owczych (Ustaw  Løgtingu nr 103 z 26 lipca 1994 roku) oraz Ustaw
o przyj ciu spraw i obszarów odpowiedzialno ci przez w adze Wysp Owczych 
(Ustaw  nr 79 z 12 maja 2005 roku).  

Teksty s  t umaczeniami dokumentów, dokonanymi przez sam  autork
publikacji. Uzupe nione przypisami wyja niaj cymi, stanowi  doskona y mate-
ria  do poznania specyfiki ustrojowej tego obszaru. Dokonana selekcja aktów 
ustrojowych pozwala czytelnikowi prze ledzi  etapy kszta towania si  regulacji 
prawnych, buduj cych wspó czesny status prawny tego regionu. Szczególnie 
interesuj ca  w tym przypadku jest Ustawa o przyj ciu spraw i obszarów odpo-
wiedzialno ci przez w adze Wysp Owczych nawi zuj ca do Ustawy z 31 marca 
1948 roku. Zawiera ona zapis o porozumieniu pomi dzy rz dem Wysp Ow-
czych a rz dem Danii jako równorz dnymi stronami. Zapisy  poszczególnych  
artyku ów  ustawy potwierdzaj  kolejny etap przejmowania przez w adze wysp 
prerogatyw dotychczas zarezerwowanych dla administracji du skiej. Dowodz
one, e nadal mamy do czynienia z procesem przekszta cania farersko-du skich
relacji politycznych i spo ecznych. Ich zasadniczym, dalekosi nym celem jest 
przygotowanie samodzielnego bytu politycznego Wysp Owczych wypracowa-
nego w ramach obustronnego porozumienia.  

Ma gorzata Mieczkowska

                                                          
 Dr Ma gorzata Mieczkowska, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersyte-

tu Szczeci skiego, e-mail: pozimak@gmail.com. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  759                            ACTA  POLITICA  NR  26                             2013

SPRAWOZDANIE 

Sprawozdanie z mi dzynarodowej konferencji naukowej Solidarno  jako 
podstawowa warto  spo eczna. Teoria i praktyka dzia ania solidarnego  
w Polsce i Niemczech, Kulice, 14–16 czerwca 2012 roku 

W dniach 14–16 czerwca 2012 roku w o rodku konferencyjnym w Kuli-
cach (ko o Nowogardu) odby a si  polsko-niemiecka konferencja naukowa So-
lidarno  jako podstawowa warto  spo eczna. Teoria i praktyka dzia ania
solidarnego w Polsce i Niemczech. Organizatorami konferencji byli Instytut 
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeci skiego oraz Stowarzyszenie na 
rzecz Wspierania Wspó pracy Niemiecko-Polskiej. W konferencji udzia  wzi li
polscy i niemieccy naukowcy oraz grupa studentów z Instytutu Politologii  
i Europeistyki Uniwersytetu Szczeci skiego.

Referat inauguruj cy konferencj  wyg osi  prof. dr hab. Jan aryn (Uni-
wersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie, Instytut Pami ci Na-
rodowej), który w wyst pieniu Ewolucja poj cia „solidarno ” – od solidary-
zmu do NSZZ Solidarno  w Polsce dokona  analizy znaczenia poj cia. Przed-
stawi  etapy kszta towania si  tego terminu od magisterium z encyklik papie a
Leona XIII (1878–1903), przez dzia alno  pod zaborami organizacji Ligii Pol-
skiej i Ligii Narodowej, a  do nauczania Jana Paw a II (1978–2005) i powstania 
NSZZ „Solidarno ”.

Pierwszego dnia konferencji (15 czerwca) odby y si  dwie sesje po wi co-
ne zagadnieniom teoretycznym. Pierwsza sesja zosta a zatytu owana Solidar-
no  na podstawie religijnej, w której g os zabrali: ojciec dr Zygmunt Chmie-
larz OP z Poznania (Idea solidarno ci w my li kardyna a Stefana Wyszy skiego
– prymasa Polski i papie a Jana Paw a II), prof. dr hab. Bernd Hildebrandt  
z Uniwersytetu w Greifswaldzie (Od mi o ci bli niego ku solidarno ci – odpo-
wiedzialno  za wiat w kontek cie chrze cija skiego przykazania mi o ci),
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Prezydent Federacji Islamskiej w Berlinie mecenas Fazil Altin (Poj cie i prak-
tyka solidarno ci w kontek cie islamskim), dr Olaf Glöckner z Centrum  
im. Mosesa Mendelssohna w Potsdamie (Zedaka, Tikkun Olam i próba stabili-
zacji gmin ydowskich w Europie Wschodniej po 1989 r.). Druga sesja nosi a
tytu Solidarno  w pa stwie konstytucyjnym, religijnie neutralnym, w której 
wyst pili: dr Ryszard Czyszkiewicz (Korzenie poj cia Solidarno . Konotacje 
polityczne na przyk adzie Polski), prof. dr hab. Johannes Heinrichs z Uniwersy-
tetu im. Humboldta w Berlinie (Czy w pluralistycznym pa stwie praworz dnym
istnieje solidarno wiatopogl dów stanowi cych podstawy solidarno ci?),
prof. dr hab. Walter Rotholz z Uniwersytetu Szczeci skiego (Uwagi o impliko-
wanych podstawach solidarno ci w demokratycznym pa stwie konstytucyjnym).

Drugiego dnia konferencji (16 czerwca) odby a si  sesja zatytu owana So-
lidarno  mi dzy Berlinem i Warszaw  wzgl dem polityki europejskiej. Doktor 
Janusz Jarty  z Uniwersytetu Szczeci skiego stwierdzi  w referacie Koncepcje
mi dzypa stwowej solidarno ci, e solidarno  mi dzy pa stwami jest wielo-
aspektowa. Solidarno  w Unii Europejskiej (UE) ma wymiar polityczny, eko-
nomiczny, gospodarczy i historyczny. W tym kontek cie wymieni  cele przy-
wiecaj ce UE – zrównowa ony rozwój, podzia rodków na pomoc gospodar-

cz , wspólna polityka i inne. Czynnikiem wi cym pa stwa w UE jest mi dzy 
innymi system ochrony praw cz owieka. Przyk adem solidarno ci wed ug
dra Jartysia jest solidarno  spo eczna UE, zgodnie z któr  dokumenty wydane 
w Polsce stosuje si  w innych pa stwach UE, a tak e mo liwo  korzystania  
z opieki socjalnej w innych pa stwach cz onkowskich. W imi  solidarno ci
europejskiej ka de pa stwo cz onkowskie UE akceptuje ograniczenie swojej 
suwerenno ci na rzecz Wspólnoty Europejskiej. Ka de rozszerzenie UE o nowe 
pa stwa jest dzieleniem si  solidarno ci . Zdaniem badacza bez idei solidarno-
ci nie by oby mo liwe ustanowienie Traktatu Lizbo skiego.

Nast pny referat Spo ecze stwo obywatelskie a „Solidarno ” 1980–1989 
(na przyk adzie aglomeracji szczeci skiej) wyg osi  dr Micha  Paziewski  
z Uniwersytetu Szczeci skiego, który opisa  sytuacj  geopolityczn  Polski, 
okre laj c j  „pa stwem obrotowym” (powi zanym raz ze Wschodem, raz z Za-
chodem, cho  Polska d y a do przynale no ci do Zachodu). W jednej z cz ci
wyst pienia dr Paziewski przedstawi  pocz tki ruchu „Solidarno ” w okresie 
komunizmu w Polsce oraz warto ci, jakimi si  on kierowa . Badacz ukaza  dzia-
alno  ruchu w Polsce na tle sytuacji w s siednich pa stwach tzw. bloku 
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wschodniego (na przyk ad w Niemieckiej Republice Demokratycznej nie by o
a  takiej swobody, jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).   

Trzecim mówc  by  dr Kai Olaf Lang z Fundacji Nauka i Polityka w Ber-
linie, który przedstawi Praktyk  i perspektywy solidarno ci mi dzy Berlinem  
i Warszaw  wzgl dem polityki europejskiej. Lang stwierdzi , e bardzo zeurope-
izowane stosunki bilateralne pomi dzy Rzeczypospolit  Polsk  a Republik
Federaln  Niemiec, s  istotne. Zdaniem badacza Polska jest g ównym propaga-
torem solidarno ci w UE, co wed ug polskiego premiera Donalda Tuska jest 
priorytetem rz du RP. Lang pochwali danie przez Polsk  solidarno ci euro-
pejskiej w stosunkach z Rosj . Lang wymieni  tak e przyk ady braku solidarno-
ci w Europie: temat gazoci gu Nord Stream (Niemcy–Rosja), kwestie emisji 

dwutlenku w gla, problem pa stw-p atników netto, którzy chc  wp aca  mniej 
do bud etu UE. W opinii autora referatu solidarno  jest os abiona w dobie 
renacjonalizacji w Europie. W kontek cie economic goverments pa stwo, które 
nie b dzie nale e  do strefy euro (tzw. eurolandu), mo e by  w „drugim kr gu
solidarno ci” – wi ksza solidarno  b dzie w strefie waluty euro. Lang zazna-
czy , e w Niemczech panuje opinia, i  z pa stwami nieodpowiedzialnymi (czy-
li w powszechnej, tzw. europejskiej, opinii nieposiadaj cymi waluty euro) nikt 
w UE nie b dzie chcia  si  solidaryzowa . Przytoczy  on tak e opini  Kanclerz 
Niemiec Angeli Merkel, która stwierdzi a, e UE jest zintegrowana przed za-
gro eniem ekonomicznym, ale solidarno  ta jest nieautentyczna. Na koniec 
wyst pienia autor wymieni  oczekiwania Niemiec wobec Polski, mi dzy innymi 
wspó praca przy reformie strefy waluty euro, utworzenie trójk ta gospodarcze-
go Polska–Niemcy–Rosja. W najbli szym czasie solidarno  ma by  g ównym 
wyzwaniem w relacjach polsko-niemieckich.   

Jako przedostatni zabra  g os dr Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczeci -
skiego, który przedstawi Koreferat nt. solidarno ci polsko-niemieckiej z per-
spektywy polskiej. W swoim wyst pieniu Drzonek zauwa y , e idea solidarno-
ci wymaga w stosunkach mi dzypa stwowych wzajemnego zrozumienia.  

W tym kontek cie nale y zwróci  uwag  na cztery elementy: a) wyznawane 
warto ci, histori , podobie stwo w obszarze gospodarczym i demograficznym; 
b) aspiracje i cele w polityce zagranicznej; c) podobne relacje ze wspólnymi 
znajomymi; d) obecno ci we wspólnym towarzystwie (NATO, UE). Wspólnota 
wyznawanych warto ci polega na tym, e Polska i Niemcy s  w jednym kr gu,
posiadaj  wspólny fundament aksjologiczny (chrze cija stwo). Wzajemna hi-
storia Polski i Niemiec by a trudna, dlatego potrzebne jest pojednanie, czego 
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przyk adem – zdaniem badacza – by a konferencja w Kulicach. W swoim wy-
st pieniu s usznie zauwa y , e znacz cym problemem jest posta  Eriki Stein-
bach, która w 1991 roku g osowa a przeciw uznaniu granicy polsko-niemieckiej 
na Odrze i Nysie u yckiej. Drugim problemem jest rozmywanie winy Niem-
ców przy mówieniu o obozach zag ady, poniewa  u ywa si  okre lenia „nazi-
stowskie” zamiast „niemieckie”. Kolejnym problemem na drodze do pojednania 
polsko-niemieckiego jest gazoci g Nord Stream, który jest korzystny dla Nie-
miec i Rosji, ale nie dla Polski. Trudno by  solidarnym wobec siebie, kiedy oba 
pa stwa dzieli gospodarcza przepa . W kontek cie polskiej prezydencji w UE, 
Drzonek zauwa y , e polska prezydencja nic nie znaczy a – g ówn  rol  od-
grywaj  Niemcy i Francja, w których interesie le y marginalizowanie Polski.  
W odniesieniu do wspólnego towarzystwa badacz zauwa y , e istnieje ono  
w UE na ró nym poziomie: Polska ma inn  (ni sz ) rang  w UE, ni  Niemcy. 
W ko cowej cz ci referatu autor wyst pienia stwierdzi , e dzi  Polska mo e
wini  sam  siebie za to, e nie by a w stanie przekona  Niemiec do po o enia
ni ej rur gazoci gu.

Ostatni  osob , która zabra a g os przed dyskusj  ko cow  by  dr Seba-
stian Kaniewski z Uniwersytetu Szczeci skiego, który mówi  o Solidarno ci
polsko-niemieckiej w aspekcie wspó pracy transgranicznej. Przypomnia , e
w 1958 roku na granicy holenderskiej powsta  pierwszy euroregion, który mia
za zadanie wymian  do wiadcze , reprezentowanie regionów przed instytucja-
mi, umocnienie s siedzkich kontaktów mi dzy stronami. Kaniewski przywo a
przyk ady wspó pracy transgranicznej: Hanza Jazz Festiwal w Koszalinie (inte-
gracja m odych i starszych mieszka ców, koncerty w pubach, zaj cia z zakresu 
transnarodowej integracji); Festiwal Hanzeatycki w Goleniowie (adresowany do 
m odych i starszych osób, spotkania dla samorz dowców i przedstawicieli 
miast); Polsko-Niemieckie Spotkania w Poszukiwaniu swojego Miejsca (orga-
nizowane przez Teatr Kana w Szczecinie i Uniwersytet Szczeci ski); konferen-
cja Wspó praca i do wiadczenia w pracy hospicyjnej w Euroregionie Pomera-
nia, która odbywa a si  w Policach (wolontariat, wspó praca z hospicjum, opie-
ka nad chorymi; pe ni istotn  rol  w starzej cej si  Europie); projekt „Ja – Ty – 
My” (w tym akcje: „W karnawale same bale”; „Spotkanie z dzie mi mówi cy-
mi w obcym j zyku”). Zdaniem badacza takie inicjatywy sprzyjaj  niwelowaniu 
uprzedze , tworz  pokojow  atmosfer , a polityka na szczeblu rz dowym nie 
przek ada si  na tego typu wspó prac . Jako jeden z przyk adów wspó pracy 
transgranicznej autor referatu poda  S ubice i Frankfurt nad Odr , które zaczy-
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naj  funkcjonowa  jako jedno miasto (mówi si  ju  o S ubfurcie), istniej  te
plany powo ania wspólnej komunikacji miejskiej.  

Na zako czenie konferencji odby a si  dyskusja podsumowuj ca. Paziew-
ski stwierdzi , e dzi ki wp ywom Europy narodzi a si  Arabska Wiosna  
w 2011 roku w Afryce Pó nocnej i na Bliskim Wschodzie. „Drang nach Osten” 
zosta o zast pione przez „Drang nach Westen”.  

Profesor Heinrichs zauwa y , e w Polsce funkcjonowa y tradycje demo-
kratyczne, a w Niemczech demokracja by a towarem importowanym po drugiej 
wojnie wiatowej. Stwierdzi  tak e, e kwestie relacji polityki i religii w Polsce 
s  inaczej zapisane w Konstytucji RP, a inaczej realizowane (katolicyzm od-
grywa rol  g ównego wyznania).  

Doktor Lang stwierdzi , e takie m ode demokracje, jak Polska, skupia y
si  w latach dziewi dziesi tych XX wieku na technokratyzacji procesu demo-
kratyzacji, integracji europejskiej. Mówiono, e Wschód ma dostosowa  si  do 
lepszego Zachodu. Jego zdaniem kwestie korupcji i biedy zosta y w Polsce od-
suni te po zrealizowaniu celów zwi zanych z integracj  europejsk . Partie po-
pulistyczne, na przyk ad PiS w Polsce, Fidesz na W grzech, zyska y poparcie 
przez g oszenie has a walki z bied  i korupcj .

Z kolei doktorant z Niemiec, odnosz c si  do wyst pienia doktora Drzonka 
stwierdzi , e nie interesuje go – jako m odego cz owieka – rewizjonizm i pro-
blem postaci Steinbach; powiedzia  tak e, e nie uwa a, i  Niemcy nie wybu-
dowali obozów mierci na terenie Polski. Na koniec skonstatowa , e woli zain-
teresowa  si  wynikiem wyborów w Grecji, które b d  17 czerwca 2012 roku, 
ni  odleg  histori .

Doktor Jarty , podsumowuj c, orzek , e Europa jest bezbronna – atwiej
mówi  UE o prawach cz owieka, a trudniej je wyegzekwowa . Istotna jest 
wspó praca UE ze Stanami Zjednoczonymi, poniewa  na przyk ad w Libii  
w czasie Arabskiej Wiosny samodzielne dzia anie pa stw europejskich bez 
pomocy Stanów Zjednoczonych by o niemo liwe. Zauwa y  tak e, e z per-
spektywy Niemiec wej cie Ukrainy do UE to kwestia drugorz dna, a dla Polski 
jest to sprawa priorytetowa.  

Zagadnienie solidarno ci w stosunkach polsko-niemieckich nale y rozpa-
trywa  w kontek cie cz onkostwa obu pa stw w UE. Niestety warto , jak
stanowi solidarno , wyst puje rzadko. Przyk adem tego jest cho by budowa 
gazoci gu pó nocnego przez Niemcy i Rosj , który ogranicza dost p do pol-
skich portów na Morzu Ba tyckim. Innym przyk adem jest ciche przyzwolenie 



152 Sprawozdanie

rz du federalnego w Berlinie na dzia alno  Eriki Steinbach i ziomkostwa nie-
mieckiego, którzy neguj  win  Niemców za ludobójstwo oraz zniszczenie Pol-
ski w wymiarze zarówno infrastrukturalnym, jak i spo ecznym w okresie dru-
giej wojny wiatowej (czego skutki odczuwamy do dzisiaj)1.

Przyczyn  takiego stanu jest brak wy szych warto ci, które spaja yby oba 
pa stwa na forum UE. Solidarno  ma swoje ród o w chrze cija stwie. Praw-
dziwa solidarno  mi dzy pa stwami UE (w tym mi dzy Polsk  a Niemcami) 
przesta a istnie , kiedy zaprzestano odwo ywa  si  do warto ci chrze cija skich
(warto ci wy szych, którymi kierowali si  za o ycie Wspólnot Europejskich: 
Alcide de Gasperi i  Robert Schuman), a skupiono si  na kwestiach finanso-
wych i realizacji ka dego z pa stw w asnych korzy ci. Mimo e Polska i Niem-
cy nale  teoretycznie do kr gu zachodniego chrze cija stwa, to jednak chrze -
cija stwo w Polsce ma w jakim  stopniu klasyczny charakter, w przeciwie -
stwie do tzw. chrze cija stwa w Niemczech, w praktyce opowiadaj cego si  za 
postulatami, którym przez wieki sprzeciwiali si  chrze cijanie (cho by w kwe-
stiach spo ecznych).  

Przyk adem braku solidarno ci w UE (a przez to w stosunkach polsko- 
-niemieckich) jest obecny kryzys finansowy przetaczaj cy si  przez UE – pa -
stwa s absze musz  podporz dkowa  si  warunkom stawianym przez silniej-
szych cz onków UE (na przyk ad Niemcy), którzy dysponuj  odpowiednimi 
rodkami finansowymi. Wspó praca oparta na solidarno ci zosta a zast piona

dyktatem silniejszych pa stw cz onkowskich UE. W stosunku do Polski, nie-
miecki rz d i kanclerz Angela Merkel wykonuj  pozorne gesty, które mia yby 
wiadczy  o solidarno ci mi dzy pa stwami, czym jest mi dzy innymi deklara-

cja o mo liwo ci przeniesienia gazoci gu pó nocnego na wi ksz  g boko  (co 
jest tak naprawd  mrzonk ).

Polska w stosunku do Niemiec (jak i pa stw starej UE) jest zacofana go-
spodarczo. W takiej sytuacji nie mo na mówi  o solidarno ci mi dzy pa stwa-
mi, tym bardziej e w Europie (przez euroentuzjastów uto samianej z UE;  
w praktyce oba poj cia sta y si  synonimami) panuje poprawno  polityczna, 
spychanie warto ci wynikaj cych z chrze cija stwa na margines (przemilcza-
nie), kult pieni dza i materializm. Problemem jest niedostrzeganie przez euro-
entuzjastów (cz sto wywodz cych si  z lewicy) takiego stanu UE, który nie 

                                                          
1  Por. R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. G ówne kierunki – Fak-

ty – Ludzie – Wydarzenia, [b.m.] 2009, s. 242–253. 



Sprawozdanie 153

daje mo liwo ci do solidarnego dzia ania. W sytuacji pogoni za zyskiem pa -
stwa cz onkowskie dbaj  o swoje partykularne interesy, zapominaj c o wspól-
nocie europejskiej. Wobec tego solidarno  mi dzy pa stwami o ró nej pozycji 
(jak Polska i Niemcy) jest niemo liwa, a przynajmniej trudna do zrealizowania2.

Arkadiusz Krawcewicz

Streszczenie 

W dniach 14–16 czerwca 2012 roku w Kulicach odby a si  konferencja naukowa 

Solidarno  jako podstawowa warto  spo eczna. Teoria i praktyka dzia ania solidar-
nego w Polsce i Niemczech. Organizatorami konferencji byli Instytut Politologii i Euro-

peistyki Uniwersytetu Szczeci skiego oraz Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Wspó -

pracy Niemiecko-Polskiej. W konferencji wzi li udzia  polscy i niemieccy naukowcy 

oraz grupa studentów z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeci skie-

go. W pierwszym dniu konferencji (15 czerwca) odby y si  dwie sesje po wi cone

zagadnieniom teoretycznym, dotycz ce solidarno ci, nad któr  debatowano w kontek-

cie religijnym i prawnym. W drugim dniu konferencji (16 czerwca) odby a si  sesja 

zatytu owana Solidarno  mi dzy Berlinem i Warszaw  wzgl dem polityki euro-
pejskiej, podczas której omówiono przyk ady wspó dzia ania w regionach przygranicz-

nych w ramach Unii Europejskiej.

S owa kluczowe: wspó praca polsko-niemiecka, solidarno , pa stwo

                                                          
2  Por. P. Benken, Integracja europejska w obliczu kryzysu, „My l.pl. Pismo spo eczno-

-polityczne” 2012, nr 2 (23), s. 83–85.  
  Mgr Arkadiusz Krawcewicz, doktorant w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersy-

tetu Szczeci skiego, e-mail: arek.krawcewicz@gmail.com.



154 Sprawozdanie

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 ses-

sions 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 Euro-
pean politics, during which, were discussed the examples of co-operation  in regions 

borders, within the European Union. 

Key words: Polish–German cooperation, solidarity, state 
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