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Myśl geopolityczna.
Nauka czy ideologia?

1. Pojęcie geopolityki
„Geopolityka” to jedno z najbardziej kontrowersyjnych pojęć z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. W zależności od intencji
i przekonań autorów tworzone były i są jego definicje – zupełnie różne, przyjmujące odmienne założenia metodologiczne. Można wyodrębnić skrajne
podejścia do analizowanego problemu. Czasem uważa się geopolitykę za naukę, funkcjonującą na styku nauk geograficznych i nauk politycznych, zajmującą się związkami między warunkami geograficznymi a polityką państw1.
Z innego natomiast punktu widzenia geopolityka to: „Doktryna polityczna powstała na przełomie XIX i XX w. głosząca, że zjawiska, procesy i fakty polityczne są wyznaczane przez warunki geograficzne, w których występują, opierająca się na założeniach determinizmu geograficznego”2; bądź: „głosząca tezę o istnieniu istotnych zależności między środowiskiem geograficznym, a charakterem i tendencjami rozwojowymi państw oraz ich ekspansją polityczną”3.
Powyższe przykłady unaoczniają, iż próbując zdefiniować i opisać geopolitykę4, trzeba odnieść się do dwóch zasadniczych kwestii:
● problemu determinizmu geograficznego;
● naukowości geopolityki.
1 W swym słynnym Dictionnaire de géopolitique Yves Lacoste przytacza: „Geopolityka zajmuje się badaniami wzajemnych relacji między naturalnymi elementami geografii a polityką
państw” (Dictionnaire de Robert 1965); „Studia na relacjami, które jednoczą państwa, ich polityki i prawa natury podczas, gdy te ostanie determinują pozostałe” (Grand Dictionnaire Larousse
1962). Zob. Y. Lacoste (red.), Dictionnaire de géopolitique, Paris 1993, s. 9.
2 Komputerowy słownik języka polskiego PWN, edycja 1996.
3 Encyklopedia multimedialna PWN, edycja 1996.
4 Przegląd definicji geopolityki oraz sposobów określania przedmiotu analiz geopolitycznych
znajdujemy [w:] L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2002, s. 72–73.
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Przekonanie, iż warunki naturalne wpływają na charakter społeczeństw
i na działania polityczne jest silnie zakorzenione w historycznej i współczesnej
myśli politycznej5. Jak silny jednak jest ten wpływ? Andrzej Piskozub udziela
takiej odpowiedzi:
„Krańcowy determinizm geograficzny, czyli stwierdzenie, iż określone warunki środowiska geograficznego nieuchronnie muszą wywołać określone
skutki wobec miejscowego społeczeństwa – jest równie absurdalny, jak postawa przeciwna, negująca w ogóle wpływ warunków geograficznych i głosząca,
że określona społeczność będzie zawsze taka sama, bez względu na rodzaj środowiska geograficznego, w jakim się znajdzie. Miedzy obu tymi skrajnościami
jest atoli miejsce na postawę pośrednią. Głosi ona, iż określone warunki geograficzne – klimatu, gleby, ukształtowania powierzchni itd. – stwarzają sytuacje sprzyjające odpowiednim reakcjom społecznym; ale nie wynika stąd, iż reakcje takie muszą koniecznie nastąpić, albo, że stopień tej reakcji jest z góry
przesądzony. To pośrednie zjawisko zajmuje doktryna posybilizmu geograficznego [...] Postawy skrajne natomiast nie wytrzymują krytyki ani weryfikacji
praktycznej”6.
Po raz pierwszy pojęcia „geopolityka” użył w 1899 r. szwedzki politolog
Rudolph Kjellén (1864-1922). Dla niego była ona „nauką o Państwie jako
organizmie geograficznym, tak jak ono wyraża się w przestrzeni”. Geopolityka – zdaniem szwedzkiego uczonego – „bada państwa i ich politykę jako zjawiska w przestrzeni”7.
Twórca niemieckiej szkoły Geopolitik – Karl Haushofer (1869–1946) również nie tworzył precyzyjnych definicji nowej – w jego czasach – dyscypliny.
Ograniczał się do wieloznacznych stwierdzeń, iż „geopolityka jest świadomością geograficzną państwa”, że zajmuje się badaniem „politycznej formy życia
5 Przykładem niech będą refleksje G.W.F. Hegla: „[...]Siedzibą narodów historycznych nie
może być ani strefa zimna ani gorąca. Budząca się bowiem świadomość istnieje z początku tylko
w przyrodzie, a wszelki jej dalszy rozwój jest refleksją ducha skierowaną ku sobie i zwróconą
przeciwko bezpośrednio danej przyrodzie. Ale momentem tego rozróżnienia jest również przyroda. Jest ona pierwszym punktem wyjścia, który daje człowiekowi możność zdobycia jakiejś wolności w sobie, i wyzwolenie to nie powinno być utrudniane przez siły przyrody. Przyroda w porównaniu z duchem jest czymś ilościowym i nie powinna być tak potężna, aby wstać się wszechmocną. W skrajnych strefach klimatycznych człowiek nie może rozwijać swobody ruchów; mróz
i upał to potęgi zbyt wielkie, by mogły pozwolić duchowi zbudować swój własny świat. Już Arystoteles mówił: człowiek zwraca się ku sprawom ogólnym i wyższym, gdy zaspokoił już swe najkonieczniejsze potrzeby. Ale w tych najskrajniejszych strefach brzemię najkonieczniejszych potrzeb nigdy nie może być usunięte: człowiek skazany jest na to, by całą swą uwagę poświęcać nieprzerwanie przyrodzie, palącym promieniom słońca i lodowatym mrozom. Właściwą widownią
dziejów powszechnych jest przeto strefa umiarkowana, a zwłaszcza jej część północna, gdyż ziemia tworzy tu kontynenty i, jak mawiali Grecy, ma szeroką pierś.[...]”. G.W.F. Hegel, Położenie
geograficzne dziejów powszechnych, [w:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (red.), Przestrzeń i polityka.
Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000, s. 149-150.
6 A. Piskozub, Między historiozofią a geozofią. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej, Toruń 2001.
7 L. Moczulski, op.cit., s. 72.
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w naturalnej przestrzeni życiowej, jej przedmiotem jest badanie związków witalnych człowieka z przestrzenią, a jej zadaniem wprowadzenie człowieka w środowisko naturalne i koordynacja zjawisk wiążących państwo z przestrzenią; ma
ona też doprowadzić siły do stanu równowagi, zwyciężyć przeciwieństwa”8.
W ostatnich latach w Polsce głośny stał się sposób rozumienia geopolityki zaproponowany przez Leszka Moczulskiego: „Geopolityka zajmuje się zmiennymi układami sił na niezmiennej przestrzeni. Chodzi o wszelkie możliwe układy,
biorące pod uwagę wszystkie czynniki, jakie mają znaczenie historyczne, w kategoriach zaś pragmatycznych i doraźnych – również polityczne. Przestrzeń
ziemska to baza fizyczna, na której żyjemy. Jeżeli mówimy o jej niezmienności,
jest to założenie umowne, bo za każdym razem chodzi o konkretną przestrzeń
historyczną. Inną rzeczą są działania człowieka dokonywane w tej przestrzeni,
zwłaszcza tworzona na niej infrastruktura; te zmiany zaliczamy jednak do układów zmiennych. Niezmienna przestrzeń jest stałym czynnikiem geograficznym.
Jeśli mówimy o zmiennych układach sił, mamy na myśli wiele różnych czynników. Wszystkie one wiążą się z istnieniem i aktywnością człowieka.”9.
Takie ujęcie spotkało się krytyką Romana Kuźniara, dla którego definicja
Moczulskiego jest w istocie antygeopolityczna, „ponieważ wynika z niej, że
przestrzeń nie ma znaczenia, nie determinuje polityki, skoro chodzi o zmienne układy sił na niezmiennej przestrzeni. Jeśli one się zmieniają, a ona pozostaje niezmienna, to znaczy, że nie ma ona na nie wpływu.”10.
Obecnie geopolityka nie jest już postrzegana jako nauka, obiektywna
wiedza. Jest sposobem myślenia wpływającym na tworzenie strategii, na projektowanie, działanie. Sam źródłosłów wyrazu „geopolityka” wskazuje, iż
niedorzecznością jest traktowanie jej jako dyscypliny naukowej. „Geopolityka” odnosi się bowiem bezpośrednio do „polityki”, a ta z całą pewnością nie
jest nauką – jest pewną sztuką, umiejętnością, sposobem dochodzenia do
władzy11.
O tym, iż geopolityka nie jest nauką świadczy również wielość pojawiających się historycznie koncepcji geopolitycznych. W sytuacji napięcia czy konfliktu zawsze pewna geopolityczna idea przeciwstawia się innej. Każdy
z podmiotów globalnej polityki posiada swoje geopolityczne racje i spojrzenie12. I dlatego jedną z podstawowych kategorii w myśleniu geopolitycznym
staje się konflikt – tworzenie opartej o geograficzne przesłanki strategii zakłada istnienie adwersarzy13.
8

Ibidem, s. 71.
Ibidem, s. 75.
10 R. Kuźniar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”
nr 1/ 2000.
11 Y. Lacoste (red.), op.cit., s. 8–9.
12 Ibidem, s. 1.
13 Zrozumiałe staje się więc, czemu siły polityczne, akcentujące swoje przywiązanie do geopolityki, tak chętnie odwołują się do filozofii politycznej Carla Schmitta.
9
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Refleksja nad sytuacją przestrzenną od zawsze, w sposób naturalny i oczywisty, towarzyszyła rozwojowi wojskowości. Interesujące więc wydaje się spojrzenie na geopolitykę współczesnego włoskiego generała Carlo Jean’a: „Nie
istnieją obiektywne „zasady„ ani też „prawa geopolityczne”. Istnieją one tylko
subiektywnie w określonej narodowej myśli geopolitycznej i służą do tworzenia hipotez, przedstawień i scenariuszy politycznych. Te z kolei są zależne od
interesów, posiadanej technologii od systemu wartości kulturalnych właściwych temu, kto je opracowuje. Geopolityka nie jest nauką. Jest refleksją poprzedzającą działanie polityczna. [...] jest „geografią władcy”, który przede
wszystkim jest władcą, a nie geografem, i który zatem przyjmuje etykę samoodniesienia właściwą jego odpowiedzialności i roli, a nie wynikającą ze świadomości naukowej i obiektywnej prawdy. Prawda i rzeczywistość, w polityce
jak i w strategii, nie mają z sobą styczności dopóty, dopóki nie ujawnią się poprzez rezultat działań; jednym słowem tworzą się one poprzez uwzględnienie
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, naturalnych i ludzkich oraz kontekstu, w którym działają [...] Hipotezy geopolityczne nie są ani neutralne, ani
obiektywne. Są zależne od przyjętych postaw i koncepcji, które możemy nazwać „metapolitycznymi”, takich jak systemy wartości inspirujące ocenę własnych interesów, środowiska, własnego przeznaczenia i przyszłości systemu
międzynarodowego. Są to w praktyce scenariusze możliwego jutra i alternatywnych rozwiązań jego kształtowania zgodnie z naszymi celami, zasadami
i wartościami.”14.
Spojrzenie na świat – zwane geopolityką – ma uświadomić, iż nie wszystkie
problemy społeczne i konflikty polityczne mają podłoże ekonomiczne, jak mogliby twierdzić niektórzy „marksiści” i „liberałowie”15. Geopolityka podważa
teorię głoszącą, iż to gospodarka (produkcja i wymiana handlowa) determinuje zachowania polityczne (chęć posiadania władzy w pewnych kręgach i pośrednio patriotyzm szerszych społeczności). Nasilanie się i pomnażanie międzynarodowych konfliktów współcześnie – w warunkach niemal pełnej globalizacji – ma świadczyć o nadrzędnej roli innych niż materialne wartości w świadomości narodów16.
Konflikty o podłożu terytorialnym istnieją tak długo jak przestrzennie zorganizowane związki polityczne. Jednak dopiero na początku XX wieku zaczęto mówić o konfliktach geopolitycznych. Czemu właśnie wtedy i czemu przede
wszystkim w Niemczech pojawiła się ta intelektualna i polityczna nowość – geopolityka? Dogodne warunki do rozwoju myśl ta zawdzięczała koegzystencji
skomplikowanej sytuacji politycznej (międzynarodowej i wewnętrznej) oraz
silnych prądów ideowych. Aby dokonać pełnej analizy sytuacji konfliktowej,
14

C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003, s.40–41.
Do retoryki i argumentacji geopolitycznej sięgali i sięgają często antymarksistowscy i antyliberalni zwolennicy polityczno-gospodarczej „trzeciej drogi”.
16 Y. Lacoste (red.), op.cit., s. 1–2.
15
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trzeba zrozumieć polityczne idee głównych aktorów (przywódców państw, ruchów autonomicznych, regionalnych, niepodległościowych) uczestniczących
w geopolitycznym spektaklu. Koncepcje geopolityczne są bowiem aktami teatralnymi – ukazującymi osobowości podmiotów i dramaturgię sytuacji.17
Geopolityka dotyka dramatów, tragedii nie tylko w teatralnym, ale i w czysto ludzkim znaczeniu. Zajmuje się przecież antagonizmami, zakładając, że są
one wpisane w naturę polityki. W konfrontacjach politycznych używa się różnych środków, aby wykazać swoje racje, wypromować swoje wartości oraz
uprawomocnić swoje panowanie nad danym terytorium18. Rzeczywistość geopolityczna jest dynamiczna i okrutna zarazem. Wyraz zrozumienia tego stanu
rzeczy dał klasyk polskiej myśli politycznej, Roman Dmowski: „Powierzchnia
ziemi nie jest muzeum do przechowywania okazów etnograficznych w porządku, całości, każdego na swoim miejscu. Ludzkość idzie szybko naprzód,
a w wyścigu narodów każdy z nich powinien jak najwięcej zrobić dla postępu,
cywilizacji, dla podniesienia wartości człowieka. Narody, w dążeniu do wydobycia z siebie największej energii, do wytworzenia największej sumy życia swego typu, napotykając na drodze szczepy bez indywidualności, bez zdolności
twórczych – twórczych jako ludy a nie jako jednostki – bez danych do wzięcia
udziału na swój rachunek w życiu dziejowem, wchłaniają je wciągają w życie
swojego typu, zużytkowując jako materiał dala swojej siły twórczej. Tak jest
i tak być powinno. Gdyby istniały jakieś prawa międzynarodowe ochraniające
każdy szczep na zajmowanem przezeń terytorium, zabezpieczające mu możność urządzenia się jak mu się podoba, bez względu na to, czy postępuje, czy
stoi w miejscu, czy się wreszcie cofa w kulturze, moglibyśmy dojść do posiadania w środku Europy zatrzymanych w rozwoju, półbarbarzyńskich ludów, stanowiących tamę dla cywilizacji. Boć przecie ciągłe doskonalenie się i postępowanie nie jest właściwością przyrodzoną człowieka – większość dzisiejszego
zaludnienia ziemi stoi w miejscu, nie posuwając się naprzód wcale. I najważniejszym bodaj czynnikiem postępu współzawodnictwo, potrzeba ciągłego doskonalenia broni, służącej do ochrony własnego bytu. W miarę wzajemnego
zbliżania się ludów, w miarę zacieśniania się stosunków międzynarodowych,
nacisk jednych ludów na drugie nie zmniejsza się, ale przeciwnie zwiększa, bo
im więcej jeden naród ma z drugim stosunków, tem bardziej musi mu zależeć
na tem, żeby tamten w organizacji życia, jego środków, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego itd. dosięgał pewnego poziomu. Ludy więc muszą albo
same tworzyć cywilizację, albo są do pracy cywilizacyjnej zaprzęgane przez inne, i wtedy budują według cudzego planu. A ponieważ dla ludów nie ma egzaminów z postępów w kulturze i nie ma trybunałów, mogących wyrokować o ich
cywilizacyjnej wartości, przeto jedynym, jakkolwiek – trzeba to przyznać – bar-

17
18
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2. Przedmiot analizy geopolitycznej
Spojrzenie geopolityczne koncentruje się głownie na układach międzynarodowych. Obejmuje jednak również problemy wewnętrzne państw (w tym
państw jednolitych narodowo)20. Problematyka ta nie ogranicza się jedynie do
geografii wyborczej czy polityki zagospodarowania przestrzennego. Koncepcje geopolityczne mogą pełnić rolę idei jednoczących ludzi, wyzwalających
tkwiącą w nich energię, dających poczucie wielkości. Mogą pełnić funkcje, jakie Georges Sorel przypisuje mitom21.
Widać więc, że w systemie dyscyplin (niekoniecznie naukowych) zajmujących się stosunkami politycznymi geopolityka plasuje się bliżej myśli politycznej niż geografii. Jednak przedrostek „geo” wskazuje na wspólny rodowód naukowej geografii i geopolitycznej pseudonauki. Jakie więc są wzajemne relacje, kiedy i dlaczego nastąpił rozłam? Pomocne w odpowiedzi na te
pytania może być zrozumienie stworzonego przez Yves Lacoste’a pojęcia
„geograficzności”. Oznacza ono: to, co geografowie uznają za geograficzne,
tzn. warte ich zainteresowania. „Geograficzność” jest dla geografów tym,
czym dla historyków „historyczność”. Historycy początkowo zajmowali się
genealogią, biografiami przywódców, historią wojen i dyplomacji. Z czasem
rozciągnęli pole swojego zainteresowania na coraz szersze zjawiska społeczne, kulturalne, gospodarcze. Historyczność – zakres tego, co warte jest uwagi historyków, stale się rozszerzał. Inaczej z geograficznością – geografowie
systematycznie, zdaniem Lacoste’a, zakres swojego zainteresowania ograniczali. Coraz większej ilości zjawisk i problemów dotykał zarzut: to niegeograficzne! Efektem takiego podejścia było świadome zawężenie przedmiotu
badawczego do warstwy fizycznej tych ludzkich aktywności, które są najbardziej zależne od warunków naturalnych (rolnictwo, eksploatacja surowców
naturalnych). W obawie przed zarzutem popadnięcia w niebezpieczny determinizm takie zjawiska społeczne, jak polityka wystawiane są poza epistemologiczny nawias geografii22.

Myśl geopolityczna. Nauka czy ideologia?

dzo niedoskonałem kryterium przydatności ludu do pracy dla powszechnego
postępu, jego zdolności do samoistnego tworzenia wyższych form życia pozostaje współzawodnictwo, pozostaje to – czy naród umie w walce z innymi zdobyć i utrzymać samoistny byt polityczny i kulturalny. Jest to filozofia narodowej walki i ucisku... Może. Ale cóż, jeżeli ta walka i ten ucisk są rzeczywistością, a powszechny pokój i powszechna wolność fikcją?... Trzeba mieć odwagę
spojrzeć prawdzie w oczy”19.

19 R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [w:] Wybór pism Romana Dmowskiego, Nowy
Jork 1988, t. I., s. 109–110.
20 Y. Lacoste (red.), op.cit., s. 10.
21 Cf.: M. Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy, Kraków 1985, s. 144.
22 Y. Lacoste (red.), op.cit., s. 675–676, 685.
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Podstawowym zadaniem geografów (pierwsi pojawili się w Chinach 3 tys.
lat temu) było tworzenie map na potrzeby władców. Stanowiły one niezbędny
instrument sprawowania władzy i prowadzenia wojen. Wiedzy potrzebnej do
uprawiania polityki i handlu dostarczał ateńskim władcom Herodot – „pierwszy geograf” świata zachodniego. Współcześnie – w potocznym rozumieniu –
geografia traktowana jest przede wszystkim jako wiedza szkolna i uniwersytecka. Wykorzystanie tej wiedzy do analiz politycznych i gospodarczych (również
przez biznes prywatny) nie jest domeną uniwersyteckich profesorów i wykładanego przez nich przedmiotu23. Rozdział miedzy analizą akademicką (co nazywane jest geografią), a analizą możliwości i warunków wykorzystania danych geograficznych w działaniu politycznym dokonał się na dobre. Wyraźna
jest semantyczna różnica pomiędzy geo-opisywaniem a geo-działaniem (politycznym).
Proces wyodrębnienia się geopolityki z geografii tak opisuje Leszek Moczulski: „[...] Geografia pojmowana jako opis przestrzeni ziemskiej była
przede wszystkim geografią fizyczną z elementami politycznymi (granice między państwami, prowincjami czy okręgami administracyjnymi). W XIX w.,
w poważnej mierze pod wpływem szybkiego rozwoju nauk historycznych i społecznych, zaczyna się formować nowa postać geografii, skupiająca się na człowieku oraz wpływie, jaki jego aktywność wywiera na przestrzeń. W literaturze
francuskiej została ona nazwana une gépographie humaine, w anglosaskiej human geography, w niemieckiej początkowo die Anthropogeogeographie. Z czasem ta część geografii poczęła się dzielić w zależności od różnych dziedzin życia społecznego (grupy etniczne, cywilizacje, gospodarka itd.). Bardzo szybko
wyodrębniła się racjonalna (wedle określenia Mackindera) geografia polityczna; dla Kappa i Ratzela była to już tylko die politische Geographie, wyraźnie
odbiegająca od samego formalnego opisu podziałów politycznych w przestrzeni ziemskiej (co dzisiaj w podręcznikach szkolnych nadal nazywane jest geografią polityczną). [...] Geografia stała się narzędziem polityki. Ważnym tego
skutkiem było wykształcenie się nowej dyscypliny, dążącej do objaśnienia,
a nie tylko opisu zjawisk politycznych, wyrażających się w przestrzeni. Kierunek reprezentowany przez Kappa, Ratzela i Kjellena za punkt wyjścia brał
jednostkowe państwo i jego właściwości. Pod wpływem nauk przyrodniczych,
a zwłaszcza teorii Darwina, powstała w tym kręgu teoria państwa organicznego. Przedmiotem badań uczyniono zdolność tego państwa (organizmu) do
przetrwania (przeżycia) w swoistej walce o byt. Układ przestrzenny traktowano jako środowisko, w zasadzie wrogie, determinujące szansę przetrwania.
Opisem i analizą tego układu wraz z postulatami pod adresem polityki państwowej miała zajmować się geografia polityczna. Ratzel nie wyszedł poza tą
23 Yves Lacoste konstatuje, iż nie wszyscy nauczyciele geografii są geografami. Z drugiej
strony wiele stricte geograficznych opracowań tworzonych na potrzeby ośrodków politycznych
i gospodarczych pozostaje utajnionych. Y. Lacoste (red.), op.cit., s. 675-676, 679.
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formułę; koncentrował się na ocenie położenia (die Lage) Niemiec i wyciągał
z tego wnioski. Kjellen zrobił decydujący krok na przód: przedmiotem analizy
uczynił układ międzynarodowy. [...] Za właściwych twórców geopolityki jako odrębnej dyscypliny naukowej powszechnie uznawane są trzy osoby:
Amerykanin Alfred Thayer Mahan, Brytyjczyk Halford John Mackinder oraz Niemiec Karl Haushofer. Punktem wyjścia nie było dla nich odosobnione państwo, lecz szerszy układ międzynarodowy, obejmujący liczne
państwa; było to spojrzenie globalne, a w dążeniu do bardziej szczegółowej
analizy – regionalne [...]”24.
Na podkreślenie zasługuje doniosłość swoistego przewrotu w myśleniu
o przestrzeni, jaki dokonał się dzięki pracom F. Ratzela (1844–1904). Do swoich naukowych rozważań włączył on zagadnienia, które uważane były za co
najmniej trudne do zakwalifikowania pod kątem naukowych prawideł25. Przykładem jest jego słynny model rozwoju państwa, oparty o siedem praw:
„[...]. Przestrzeń państwowa powiększa się wraz z ekspansją jego ludności,
złączonej więzami tej samej kultury. Wzrostowi terytorialnemu towarzyszy
rozwój we wszystkich innych dziedzinach. Rozwój terytorialny państwa następuje na drodze wchłaniania mniejszych jednostek polityczno-przestrzennych.
Granice nie mają charakteru stałego, ponieważ są jedynie czasowym odbiciem
siły i rozwoju państwa. Kraje zacofane przejmują tendencje wzrostowe od bardziej rozwiniętych. Dążenie do rozwoju terytorialnego systematycznie umacnia się i staje się zjawiskiem powszechnym”26.
Ratzel zwrócił uwagę na czynniki decydujące o „rozumieniu przestrzeni”
przez narody. Szukać ich należy zarówno w zbiorowej świadomości narodów,
jak i w indywidualnych talentach przywódców politycznych: „Wielkość przestrzeni, do której dążymy i, z którą wiążemy nasze plany polityczne, zależy od
przestrzeni, w której żyjemy. Dlatego też mamy do czynienia z wielkim i małym rozumieniem przestrzeni, a rozumienie przestrzeni wzrasta lub maleje
wraz z przestrzenią, w której żyjemy. Wielka przestrzeń wymaga odważnej
ekspansji, mała zaś skłania do nieśmiałego ściśnięcia. Każdy mierzy wielkość
przestrzeni swobodą ruchów oraz stopniem jej wykorzystania, wraz z nią rośnie lub zmniejsza się siła duchowej percepcji. Podobnie cały naród. Dla narodu ważny jest mąż stanu, działający zgodnie z duchem całego narodu, który
tę samą miarę przykłada do państwowych roszczeń ziemi, według której chłop
wytycza swoją powierzchnię użytkową [...] Każde doniosłe działanie historyczne wymaga, by uprzednio zrozumieć znaczenie przestrzeni i siły koniecznej do
jej pokonania; i tak element przestrzeni zawiera się w wielkości historycznej.
Każdy wielki wódz lub władca – wyprzedzając często swój czas – kierował się
wielkim rozumieniem przestrzeni, jakie jest nam dobrze znane z projektów
24

L. Moczulski, op.cit., s. 9–11.
Y. Lacoste (red.), op.cit., s. 681.
26 L. Moczulski, op.cit., s. 9.
25
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Aleksandra, Cezara, Karola Wielkiego, czy też Napoleona [...] Szkoła przestrzeni jest żmudna. Każdy naród należy wychować od przechodzenia od
mniejszego do większego rozumienia przestrzeni, a każdy od nowa, przy czym
powrót od jednego do rozumienia do drugiego zawsze może nastąpić. [...]
Szkoła przestrzeni staje się łatwiejsza dzięki temu, że rosnące państwo jawi się
zawsze większe, mimo takich samych rozmiarów, niż państwo przeżywające
stagnację, gdyż część z przyszłej wielkości, w naszym wyobrażeniu duchowym,
poddaje się wielkości, którą obecnie możemy zmierzyć i którą możemy dosięgnąć. Możliwości wzrostu powiększają obraz rosnącego państwa, przy czym
nie jest to nigdy obraz o ostrych, ciętych konturach, lecz wyrażający rozwój
państwa budzący wiele nadziei, choć zmierzający w nieokreślonym kierunku.
W przeciwieństwie do tego państwo w zastoju kurczy się w naszym odbiorze
[...] Niezależnie od tego, ile do rozwoju przestrzeni gospodarczej wniosła pokojowo rozwijająca się komunikacja, wojna pozostaje wciąż wielką szkoła
zdolności pokonywania przestrzeni. W największych sukcesach dowódczych
podczas nieoczekiwanych wypraw nie należy zatem dopatrywać się jedynie fizycznych dokonań, ani li tylko bohaterstwa w szarżowaniu tak niebezpieczną
bronią, która w tej samej chwili rani przyjaciela, [...] Zdolność przekonywania
przestrzeni, która ma swoje źródło w „talencie przywódczym” i „organizacyjnym”, musi natrafić na taką samą zdolność w narodzie, jeżeli ma się ona przyczynić do ciągłego powiększania przestrzeni politycznej; uskrzydli też ona
działania gospodarcze w narodzie; w ten sposób gospodarka światowa idzie
w parze ze światową polityką. Już tylko połączenie dalekowzrocznego opanowania przestrzeni przez polityka z mobilnością i zdolnością przystosowania się
mas pozwala na osiągnięcie największych sukcesów”27.
3. Dyscypliny pokrewne
Najsłynniejsze dzieło naukowe F. Ratzela nosi tytuł: Geografia polityczna.
Jest to kolejne pojęcie wymagające komentarza. Czasem błędnie używa się go
zamiennie z „geopolityką”. Sam Ratzel bardzo aktywnie uczestniczył w życiu
politycznym swego kraju (był prezesem Ligi Pangermańskiej, publikował liczne artykuły traktujące o potrzebie ekspansji terytorialnej narodu niemieckiego). Starał się przy tym bardzo, by jego aktywność akademicka miała charakter jak najbardziej naukowy28. Rozróżniał więc geografię polityczną od sfery
polityki. Współcześnie również musimy umieć oddzielić ten dział geografii,
który zajmuje się problematyką stosunków politycznych (głównie międzynarodowych) od tworzonych dla strategicznych celów wizji geopolitycznych.
Nawiązując do poruszonych wcześniej kwestii – zakresu poznawczego geografii i ideologicznego charakteru geopolityki, tak relacje pomiędzy geografią
27
28
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polityczną i geopolityką opisuje Carlo Jean: „Wątpliwości, co do różnicy między geopolityką a geografią polityczną, wynikają z dyskusyjnego charakteru
nie tylko geopolityki, ale także samej geografii. Geografia, podobnie jak historia, nie posiada przedmiotu specyficznie własnego. Stanowi podstawę przestrzenną różnych dyscyplin, od geologii po demografię, od kartografii po historię, od morfologii po ekonomię, od strategii po ekologię. Geografia obejmuje, poza stroną przedstawieniową, także naukę o rozmieszczeniu przestrzennym różnych aspektów geograficznych, fizycznych i ludzkich, ich klasyfikacje statystyczne, ich grupowanie w jednorodne obszary lub regiony, ilustrowanie oraz wyjaśnianie związków między nimi, przewidywanie ich możliwych wariacji czy też naturalnej ewolucji [...] Geografia polityczna dotyczy polityki dokonanej; geopolityka – polityki przyszłej [...] Rozumowanie polityczne nie odbywa się w próżni, lecz na podstawie danych naukowych – fizycznych,
demograficznych, statystycznych itd. – dostarczanych przez geografię. Mimo
iż rozumowanie zostaje skierowane na określony cel, a ograniczenia i możliwości zewnętrzne determinują je tylko częściowo, przekracza ono dane naukowe i obiektywne, subiektywizuje je i krzyżując z innymi czynnikami niegeograficznymi, na przykład z systemem wartości, z wizją człowieka i historii,
z uwzględnieniem obrazu konkretnej kultury i cywilizacji. Geopolityka nie jest
nauką. Jest nią natomiast geografia polityczna. [...] Geopolityka jest metafizyką walki o panowanie nad przestrzenią, za pomocą której interpretuje się historię minioną i przewiduje przyszłą”29.
Błąd polegający na myleniu geografii politycznej z geopolityką często wynika ze zwykłego niedbalstwa. Niewątpliwie jednak czynnikiem, który znacząco wpłynął na pojęciowy bałagan było powszechne „wyklęcie” geopolityki po
II wojnie światowej i próba wyrugowania tego słowa z dyskursu politycznego.
Dokonania niemieckiej szkoły Geopolitik uznano za teoretyczną podbudowę
ideologii III Rzeszy, a jej przedstawicieli pośrednio oskarżono o zbrodnie hitleryzmu. O geopolityce przestano pisać i mówić, zarówno w Związku Radzieckim (który wcześniej zawarł euroazjatycki sojusz z Niemcami, zgodnie
z doktryną Mackindera), jak i na Zachodzie30. Pojawiły się za to nowe pojęcia,
pod którymi często rozumiano stare – geopolityczne treści.
We Francji pojawił się, użyty po raz pierwszy przez Fernanda Braudela, termin „geohistoria”. Braudel „dostrzegał, że geopolityka ma wymiar historyczny, a nie tylko współczesny, i uważał za konieczne przeprowadzenie analizy
geopolitycznej opisywanego przez niego okresu, ale nie chciał posługiwać się
terminem, który w latach powojennych tak silnie kojarzył się z literaturą hitlerowską. Uzasadnił jednak rzecz szerzej: „przez geohistorię pojmujemy – pisał
– określenie czegoś innego niż implikowanego przez geopolitykę, czegoś barC. Jean, op.cit., s. 43–46.
Dictionnaire..., op.cit., s. 681.
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dziej historycznego i szerzej pojętego, nie będącego tylko zastosowaniem
uschematyzowanej historii przestrzennej do obecnej i przyszłej sytuacji
państw, najczęściej nadającej im jeden tylko wyraźny kierunek.” 31.
Innym pojęciem, którym zastąpiono (przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych) skompromitowany termin jest „geostrategia”. Występują jednak jeszcze inne znaczenia tego słowa: “[...] Pojawia się, choć raczej rzadko, rozumienie geostrategii jako geopolityki stosowanej. Wychodząc z przesłanek geopolitycznych, rządy przyjmują pewien długofalowy plan działania – strategię
polityczną, obowiązującą w długim okresie: jeśli ta strategia ma szeroki wymiar geopolityczny, nazywana jest nieraz geostrategią [...] Częściej znacznie
termin geostrategia rozumiany jest jako określenie autonomicznej części geopolityki, skupiającej się na problematyce militarnej” 32.
Od kojarzonej ze szkołą niemiecką geopolityki odżegnuje się również
w swoich pracach Andrzej Piskozub33 określając przedmiot swojego zainteresowania jako filozofię ludzkiej przestrzeni – geozofię: „Mówiąc brutalnie geopolityka jest zwyrodnieniem wiedzy geograficznej, nadużywanej dla doraźnych interesów państwa. Identyczna zresztą jest sytuacja historii politycznej,
podobnie preparowanej dla propagandy państwowopolitycznej: tyle tylko, że
w odróżnieniu od geopolityki nie posiada ona własnej nazwy [...] Nieporozumieniem byłoby utożsamianie filozofii ludzkiej przestrzeni z ową utylitarną
propagandą w służbie interesów państwowych, jaką jest geopolityka. Tutaj zatem linia demarkacyjna jest znacznie wyraźniejsza, aniżeli miedzy geografią
polityczną a geopolityką. Niemniej geozofia, podobnie jak geografia polityczna może wyłuskać niejedną nową i płodną myśl filozoficzną z obfitych tekstów,
publikowanych pod szyldem geopolityki. I vice versa, w różnych tekstach wypływających z inspiracji geozoficznej [...] znaleźć można rozliczne plewy z filozofią ludzkiej przestrzeni nic nie mające wspólnego”34.
Niezależnie od używanej terminologii niezmienna pozostaje jedna cecha
politycznych wyobrażeń przestrzennych – odwołując się do konkretnych systemów wartości, do religii, do wartości cywilizacyjnych i narodowych, a także do
zasad efektywnego sprawowania władzy są koncepcjami subiektywnymi, ukierunkowanymi na rozwój konkretnych wspólnot politycznych. Co najmniej
ostrożnie należy zatem podchodzić do ich naukowości.

31

L. Moczulski, op.cit., s. 77.
Ibidem, s. 77–78.
33 Autor postrzegany jako zajmujący się problematyką geopolityczną. Cf. ibidem, s. 61, przypis 225.
34 A. Piskozub, op.cit., s. 74–75.
32
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Interwencja w Iraku
w świetle prawa
międzynarodowego

1. Porządek prawnomiędzynarodowy
Pomimo dość specyficznych warunków jakie panują w środowisku międzynarodowym wykształciły się instytucje mające na celu uporządkowanie, ujęcie
tychże stosunków w pewne ramy. Wynika to z chęci stabilizacji, a w szczególności zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, co bez wątpienia
jest najważniejszą wartością dla społeczności międzynarodowej. Niewątpliwie
prawo międzynarodowe – jako zespół norm regulujących stosunki między
podmiotami1 – wprowadza ład i porządek, zapobiega samowolnym rozstrzygnięciom państw i pozwala chociaż w pewnym stopniu patrzeć na świat przez
pryzmat praworządności. Na prawo międzynarodowe składa się wiele elementów zwłaszcza Karta Narodów Zjednoczonych jako podstawa ładu międzynarodowego, prawo konfliktów zbrojnych oraz szeroko rozumiane prawa człowieka.
Karta Narodów Zjednoczonych formułuje kilka fundamentalnych zasad,
które nakreślają główne ramy prawa międzynarodowego. Zaliczamy do nich
m.in.: zasadę załatwiania sporów międzynarodowych środkami pokojowymi,
powstrzymywanie się od groźby użycia siły lub samego jej użycia, zasadę suwerennej równości, zasadę nieingerencji w sprawy wewnętrzne. Są to zasady wielokrotnie powtarzane w różnego rodzaju dokumentach prawa międzynarodowego, zarówno w formach szczególnych – jak choćby w Deklaracji ONZ o niedopuszczalności interwencji z 1965 roku – czy w formach generalnych jak w Deklaracji Zasad Prawa Międzynarodowego z 19702, które nierzadko służą jako
budulec – substancja normotwórcza, tj. wykorzystywana do konstruowania
norm postępowania państw. Szczególnie ważna jest zasada suwerenności, gdyż
to suwerenność państw jest podstawą stosunków międzynarodowych. Pamię1
2

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003.
E.J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986.
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tać należy, że zgodnie z doktryną, naruszenie suwerenności jednego państwa
przez drugie nie wywołuje skutków prawnych dla państw trzecich3.
Jeśli chodzi o kwestie użycia przymusu bezpośredniego to Karta Narodów
Zjednoczonych, przyjmuje trzy odstępstwa od zasady zakazującej użycia siły,
a mianowicie: gdy mowa jest o indywidualnej obronie, obronie zbiorowej (art.
51) i użyciu siły zbrojnej z mocy art. 42, kiedy to Rada Bezpieczeństwa może
zastosować sankcje militarne wobec państwa. Tak więc, co warte podkreślenia,
istnieje całkowity monopol Rady Bezpieczeństwa na użycie siły.
2. Użycie siły zbrojnej w Iraku
Jak na tym tle wygląda kwestia „wojny irackiej”? Mamy tu do czynienia
z trzema zasadniczymi stanowiskami: pierwsze utrzymuje, że koalicja użyła siły z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa, które to upoważnienie wynikać miało z rezolucji 1441. Podejście to reprezentują przedstawiciele administracji
Georga Bush’a oraz Tony’ego Blaira4. Również polski minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz reprezentuje ten punkt widzenia5. Drugie
podejście mówi o interwencji w ramach prawa do samoobrony wyinterpretowanego z art. 51 Karty NZ. Pojawia się bardzo kontrowersyjna kwestia wojny prewencyjnej, która jeszcze do niedawna była tylko zapomnianym terminem. I w końcu ostatnie, trzecie podejście, które reprezentuje część doktryny,
uznaje, że interwencja jest bezprawna, oparta na politycznych kalkulacjach,
nieusankcjonowana żadnymi podstawami prawno międzynarodowymi.
Podstawowym probelem jest jednak wymieniona wyżej rezolucja6. Pierwsze
wzywa ona Irak do podporządkowania się wszystkim rezolucjom Rady bez
żadnych warunków i zastrzeżeń, po drugie przypomina o zaangażowaniu wszystkich państw członkowskich na rzecz integralności terytorialnej i suwerenności Iraku, Kuwejtu i państw sąsiedzkich, po trzecie nakłada kontrolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz informuje o wysłaniu specjalistów
rozbrojeniowych z Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Monitoringu, Weryfikacji i Inspekcji. Wzywa Irak do poddania się kontroli, współpracy i przestrzega
przed utrudnianiem prac. Najważniejszy przepis, a mianowicie pkt. 13 rezolucji,
brzmi w oryginale: Secourity Council recalls, in that context, that the Council has
repeatedly warned Iraq that it will face serious consequenses as a result of its continued violation of its obligation. Można zatem rzec, że w przypadku niewypełnienia przez Irak swoich zobowiązaniom wobec Rady Bezpieczeństwa miały grozić
temu państwu poważne konsekwencje.
3 R. Kwiecień, Interwencja zbrojna, a naruszenie suwerenności państwa, [w:] „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1/ 2003.
4 Stanowisko to wywołało wiele kontrowersji, zob. Premier na celowniku, „Forum”, nr 48/
2004
5 Zob. wywiad z A. Rotfeldem, Nie będziemy okupantami, „Gazeta Wyborcza”, 22.05.2003
6 dostępna http://www.un.org/Docs/scres/2002/sc2002.htm
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Ma to być, zgodnie z założeniami obrońców legalności użycia siły, podstawa do jej użycia. Dowódcy brytyjscy jeszcze kilka dni przed atakiem mieli wiele wątpliwości co do zgodności z prawem decyzji o ataku. Nic więc dziwnego,
że Brytyjczycy wraz z Hiszpanami przygotowywali drugi projekt rezolucji już
wyraźnie mówiący o sankcjach militarnych wobec Iraku, ale wobec niemożności jej uchwalenia projekt ten wycofano. Nie zatrzymano jednak przygotowań
do zbrojnego uderzenia.
Na domiar złego, sama treść rezolucji nie jest jedyną wątpliwością. Do rozstrzygnięcia zostaje również kwestia, czy Irak wypełniał poprzednie rezolucje
Rady Bezpieczeństwa, a więc czy produkuje i przechowuje broń masowego rażenia i czy współpracuje ze specjalistami ONZ. Chodzi w tym momencie o wypełnienie przesłanek, aby móc odwołać się do przepisu o „poważnych konsekwencjach” z rezolucji 1441. Jeśli chodzi o to, to sekretarz generalny Koffi Annan 13 listopada 2002 roku poinformował, że Irak przyjął rezolucję 1441, co
więcej Hans Blix – szef Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Monitoringu,
Weryfikacji i Inspekcji oraz Muhamed al-Baradai – szef Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej 27 listopada 2003 roku przedstawili raport, który
nie dawał jednoznacznej podstawy do postawienia zarzutu, że Irak odmawiał
współpracy7. Wątpliwe były też dowody na posiadanie przez Irak broni masowego rażenia. Tak więc materiał dowodowy, jeśli w ogóle istniał, to był bardzo
kruchy i w żadnym stopniu nieprzekonywujący. Sam sekretarz stanu Collin Powell 5 lutego 2003 w swoim wystąpieniu nie był w stanie wykazać niepodważalnych środków dowodowych.
Nie mogąc sprostać falom krytyki, próbowano również uprawomocnić interwencje zbrojną na podstawie rezolucji 1368 wydanej po atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku8. Ten jednostronicowy dokument uznaje prawo każdego kraju do samoobrony oraz rezerwuje dla Rady Bezpieczeństwa
prawo do przedsięwzięcia wszystkich niezbędnych kroków do odpowiedzi na
ataki terrorystyczne. Wzywa również państwa do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich winnych zamachom. Rezolucja ta stała się podstawą do
interwencji w Afganistanie, ale czy może być również uprawomocnieniem dla
interwencji w Iraku, tym bardziej, że administracji George’a W. Busha nie
udało się wykazać powiązań pomiędzy Al-Qaidą, a reżimem Saddama Hussajna. Czy wielka krucjata przeciw terroryzmowi ogłoszona przez prezydenta jedynego obecnie supermocarstwa może być w takim wypadku objęta ramami
prawa międzynarodowego?9

7 J. Symonides, Wojna z Irakiem a prawo międzynarodowe, [w:] Rocznik Strategiczny
2003/2004, Warszawa 2004.
8 Dostępna http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0 153382.pdf?
OpenElement.
9 Por. W. Szymborski, Irak: casus belli, [w:] „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2004.
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Wojskom koalicji nie udało się odnaleźć broni masowego rażenia w Iraku,
co więcej ludność iracka nie „spełniła oczekiwań” i nie rzuciła się z wdzięczności w ramiona żołnierzom koalicji. Skoro w żaden sposób nie można było
znaleźć uprawomocnienia dla interwencji próbowano odwoływać się do idei
interwencji humanitarnej oraz do walki o demokrację. Koncepcją interwencji
humanitarnej pierwszy raz na dużą skalę posłużono się w Kosowie. Wtedy Rada Bezpieczeństwa usankcjonowała interwencje post factum. Czyżby liczono
na powtórkę sytuacji? Można by taką kwestię rozpatrywać w przypadku odnalezienia broni masowego rażenia na terytorium państwa irackiego. Jeśli chodzi o kwestię wojny w imię demokracji, to nie zawiera się ona w żadnej instytucji prawa międzynarodowego i jest absolutnie nie do przyjęcia.
Tak więc reasumując, czy zgodne było użycie siły zbrojnej przez koalicję antyiracką w świetle prawa międzynarodowego? Teza ta wydaje się bezzasadna
w obliczu wyżej przedstawionych zarzutów. Z drugiej strony ciężko pokusić się
o jednoznaczną ocenę tej kwestii, choć przepisy prawa międzynarodowego
musiały się w tym wypadku, zapewne nie pierwszy raz i nie po raz ostatni,
ugiąć pod ciężarem polityki.
3. Prawa Człowieka w cieniu interwencji. Prawo konfliktów zbrojnych
Wiek XX jest nazywany wiekiem wojen i totalitaryzmów, okresem największego w historii ludobójstwa i uprzedmiotowienia człowieka. Niewątpliwie historia okazała się dla ludzkości surowa. Jednakże, ta sama ludzkość nauczona
strasznymi doświadczeniami tego czasu szybko zareagowała. Idee szeroko rozumianych praw człowieka przewijały się od dawna w historii doktryn politycznych, filozofii, natomiast dopiero zakończenie II wojny światowej pozwoliło na
„poukładanie” dotychczasowych koncepcji w pewne zinstytucjonalizowane formy. I tak, jak pisze znawca tej problematyki prof. Roman Kuźniar „w sensie formalnym prawa człowieka stanowią dziedzinę prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, której zadaniem jest obrona w sposób zinstytucjonalizowany praw
osoby ludzkiej”10. To osoba ludzka i jej prawa są tutaj spiritus movens.
Do niedawna interpretacja praw człowieka nie budziła wielkich wątpliwości. Jednakże ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone doprowadziły do
pewnych przewartościowań. W imię „wojny z terroryzmem” relatywizowano
istniejące już standardy, podważono dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie. Prawa człowieka zostały zakwestionowane w obliczu zwiększonego zagrożenia terrorystycznego i w opinii niektórych uznano je za przeszkodę w walce
z międzynarodowym terroryzmem.
Nie chodzi o obronę terrorystów – ludzi winnych straszliwych zbrodni, lecz
o to, że obecna wojna to również wojna wartości, których na pewno nie reprezentują terroryści. Potrzeba jednak ogromnej ostrożności, abyśmy tych warto10
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ści nie zatracili my sami, ponieważ wtedy nie będzie już takie proste do określenia kto reprezentuje świat prawa i powszechnie uznanych wartości, a kto
środowiska zbrodnicze, bezwzględne realizujące swoje cele polityczne.
Trudno oceniać zmiany w tej materii dla Irakijczyków. Z jednej strony
brakuje skali porównawczej, jakiegoś punktu odniesienia co do kryterium postrzegania zmian w życiu Irakijczyków, z drugiej uwarunkowania cywilizacyjno-kulturowe nie pozwalają na proste spojrzenie na prawa człowieka w tym
regionie. Z jednej strony oskarża się Stany Zjednoczone o łamanie praw
w Iraku, armii amerykańskiej zarzuca się „barbarzyńskie” postępowanie,
a zdjęcia z więzienia Abu Graib obiegły cały świat. Ogromne larum podniosły
zwłaszcza niektóre organizacje pozarządowe. Gdzie jednak były one wszystkie, jak w tym samym więzieniu niewiele wcześniej wiercono piszczele, łamano palce i wyrywano paznokcie obywatelom własnego państwa11. Winnych,
amerykańskich żołnierzy, którzy dopuścili się nieludzkiego traktowania wobec
irackich więźniów już skazano na wieloletnie więzienie. Gdzie są oprawcy saddamowskiego reżimu?
Z drugiej strony wojna z terroryzmem doprowadziła do zmian w pojmowaniu praw. Czy wolno je zmieniać na użytek polityki, czy wolno dla zapewnienia
bezpieczeństwa odbierać je innym? Ciekawym przykładem z punktu widzenia
prawa międzynarodowego może też być status Talibów przetrzymywanych w
bazie Guantanamo. Amerykanie jasno zadeklarowali, że nie uznają ich za
kombatantów, co w konsekwencji oznacza, że nie są oni chronieni przez żadne
prawo, stali się częścią swoistej luki w prawie międzynarodowym. Mamy do
czynienia z ewidentną próba wykreowania „trzeciego” statusu zaangażowanych
w konflikt12. Prawo międzynarodowe jasno określiło prawa i obowiązki cywilów
i kombatantów. Jeńcy z Afganistanu zostali zakwalifikowani jako „pozaprawni”, „nieuprzywilejowani kombatanci”. Podobny los spotkał jeńców irackich,
którzy nie należeli do irackich sił zbrojnych. Zwłaszcza kontrowersyjne może
wydawać się odmówienie praw cywilom irackim, którzy włączyli się w obronę
Iraku walcząc z armią amerykańską. Wątpliwości przybierają na sile, gdy bierze
się pod uwagę konwencję genewską, w której wyraźnie stwierdzono, że jeśli tylko udział cywilów w walce był wynikiem spontanicznego chwycenia za broń
z pobudek patriotycznych, a brak struktury był tylko skutkiem owej spontaniczności i zwykłym brakiem czasu na właściwe zorganizowanie się, to cywilom takim należą się prawa kombatanckie.
Można zrozumieć szczególne procedury stosowane przez amerykańskich
żołnierzy, którzy w Iraku pełnią przecież również funkcję policyjną, ale czym
można tłumaczyć niszczenie prywatnej własności, trzymanie podejrzanych
(a więc nie skazanych) w zatłoczonych celach, odmawiając im prawa do kon11

B. Wolniewicz, Konferencja „Prawa człowieka, czy to ma sens?”, 24.11.2004, Warszawa.
Patrz A. Bieńczyk-Missala, Wojna w Iraku – implikacje dla praw człowieka[w:] Rocznik
Strategiczny 2003/2004, Warszawa 2004.
12
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taktu z rodziną, przyznając minimalne racje wody i pożywienia. Prawo jest tu
jednoznaczne, a jego interpretacja nie nastręcza żadnych trudności. Budującą
informacją, jest fakt, iż wszyscy jeńcy (tj. żołnierze armii Saddama) otrzymali
prawa kombatanckie. Zgodnie z konwencjami dostęp do nich mają pracownicy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
Kontrowersje budzi też kwestia środków użytych przez walczące strony.
Wbrew ogromnym obawom armia iracka nie użyła broni chemicznej, a mieszkańcy Izraela odetchnęli z ulgą – Scudy nie spadły na ich domy. Armia iracka dopuściła się jednak naruszeń rozmieszczając chociażby cywilów w strategicznych miejscach czy używając min przeciwpiechotnych. Jeśli chodzi o stronę koalicji, to kontrowersje budzą bomby kasetonowe oraz użycie zubożonego uranu jako wypełniacza do pocisków przeciwpancernych. Bardzo istotny
problem stanowią wymienione już bomby kasetonowe, gdyż rozpadają się one
na kilka części, a w zetknięciu z ziemią nie wybuchają, stając się swoistymi minami przeciwpiechotnymi13.
Szalenie kontrowersyjne jest też użycie w trakcie wojny z Irakiem bomb zapalających, podobnych do bomb napalmowych. Wypełnione są one substancją
o konsystencji „błota”, która rozrzucana jest poprzez wybuch na dużym obszarze. Przy zetknięciu z ciałem człowieka powoduje bolesne i trudne do wyleczenia oparzenia. Jak donoszą organizacje pozarządowe, bomby tego rodzaju zostały przez Amerykanów użyte co najmniej w trzech wypadkach: koło miasta
Safwan, niedaleko granicy z Kuwejtem i w ataku na dwa mosty, na północy,
w czasie ofensywy na Bagdad.
Jeśli chodzi o kwestie czysto prawne, to pamiętać należy, że prawo wojenne dzieli się na dwa zespoły norm. Pierwsze dotyczą ius ad bellum, a więc prawa do wojny, a drugie, już omówione ius in bello, a więc prawa obowiązujące
w trakcie trwania wojny14.
Jeśli chodzi o zgodność wojny irackiej z prawem konfliktów zbrojnych, warto zwrócić uwagę na formę rozpoczęcia działań. Konwencja haska z 1907 roku wymaga, by wojna poprzedzona została oficjalnym wypowiedzeniem bądź
sformułowaniem ultimatum, które jest bądź co bądź warunkowym wypowiedzeniem wojny. 17 marca 2003 roku prezydent George W. Bush postawił ultimatum, w którym zażądał opuszczenia przez Saddama Hussajna i jego rodzinę terytorium Iraku w ciągu 48 godzin. Po wyznaczonym terminie, w wyniku
niespełnienia warunku rozpoczęły się bombardowania. Walki nie trwały długo
i w krótkim czasie cały obszar Iraku znalazł się pod kontrolą wojsk koalicji. Po
zajęciu terytorium Iraku Wielka Brytania wraz z USA stały się mocarstwami
okupacyjnymi, a ich odpowiedzialność, władzę i obowiązki uznała Rada Bezpieczeństwa w rezolucji z 22 maja 2003 roku. Funkcję tę mocarstwa pełniły
formalnoprawnie do czasu przekazania suwerennej władzy stronie irackiej.
13
14
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4. Sąd nad S. Hussajnem
Jednym z najważniejszych dylematów przed jakimi stoją państwa koalicji to
kwestia osądzenia Saddama Hussajna. Nie jest ciągle pewne czy człowiek ten
stanie przed sądem międzynarodowym czy wewnętrznym. W pierwszym przypadku rozważany był projekt utworzenia specjalnego trybunału przez Radę
Bezpieczeństwa na wzór trybunałów – jugosłowiańskiego i rwandyjskiego. Na
to rozwiązanie nie chcą się jednak zgodzić Stany Zjednoczone. Już w trakcie
prowadzenia procesu dowodowego wycofać trzeba było część dowodów dotyczących wojny iracko–irańskiej, gdyż okazało się, że zdyskredytuje to jednego
z członków obecnej koalicji, który współpracował z Hussajnem w czasie tamtej wojny. Ponadto większa kontrola społeczności międzynarodowej mogłaby
doprowadzić do odsłonięcia faktów, stawiających niektóre państwa koalicji
w dość kłopotliwej sytuacji. Sąd „zewnętrzny” lepszym rozwiązaniem byłby
również dla samego oskarżonego, gdyż najwyższym wymiarem kary stosowanym przez sądy międzynarodowe jest kara dożywotniego pozbawienia wolności. Niemożliwe jest też postawienie przywódcy dotychczasowego reżimu
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Po pierwsze Irak nie jest stroną konwencji o ustanowieniu MTK, a po drugie trudno oczekiwać od Stanów
Zjednoczonych nagłego zwrotu w polityce tego kraju w stosunku do Trybunału15. Jeśli chodzi o sąd wewnętrzny, wątpliwości można mieć co do rzetelności
procedury karnej oraz bezstronnego, sprawiedliwego procesu. Chodzi też
o podstawy prawne. Jak twierdzą specjaliści, były system prawny Iraku nie daje możliwości do osądzenia dyktatora, natomiast niewyobrażalne jest sądzenie
Saddama na podstawie nowego ustawodawstwa, ponieważ doprowadziłoby to
do złamania podstawowej zasady prawa lex retro non agit16. Tak więc podstawą prawną będzie najprawdopodobniej prawo międzynarodowe, sam proces
natomiast odbędzie się przed sądem wewnętrznym Iraku.
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Dość trudną kwestią jest sprawa dalszego pobytu wojsk obcych na terenie
Iraku. Zgodnie z prawem międzynarodowym armia okupacyjna nie może pełnić swoich funkcji bezterminowo. Możliwe są tu dwie możliwości powszechnie
już praktykowane: po pierwsze suwerenne władze Iraku zawrzeć mogą traktat
z państwami koalicji, w którym skierują prośbę o pozostanie na jego terytorium lub zawrzeć specjalną umowę o bazach wojskowych.

5. Prawo międzynarodowe po konflikcie. Przyszłość Iraku
Obecny porządek prawnomiędzynarodowy nierozerwalnie powiązany jest
z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Wokół samej organizacji istnieje wie15

USA nie podpisały konwencji o ustanowieniu MTK, ponadto Kongres upoważnił prezydenta USA do przedsięwzięcia wszelkich dostępnych środków w przypadku zatrzymania obywatela amerykańskiego. Potocznie ustawa ta nazywana jest „ustawą o najeździe na Hagę”, gdzie
siedzibę ma MTK.
16 J. Symonides, op.cit.
Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

163

Łukasz Gołota

le kontrowersji i zarzutów. Nie pierwszy raz podkreślono niewydolność systemu, a całą strukturę uznano za nieodpowiadającą rzeczywistości. Głosy o jej
reformie słyszane są od dawna, natomiast na niespotykaną dotąd skalę skrytykowana została z ust polityków amerykańskich. Prym wiedli tzw. „jastrzębie”,
czyli przedstawiciele neokonserwatywnej polityki w stosunkach międzynarodowych. W swoich wypowiedziach ostro argumentowali oni niemoc ONZ i zapowiadali potrzebę działań, które nie spełniały wymogów postawionych
w Karcie Narodów Zjednoczonych, ale wynikały z obecnej sytuacji.
Wbrew oczekiwaniom amerykańskim, problem iracki nie rozwiązał się po
obaleniu reżimu, a wręcz przeciwnie – akcja okazała się otworzeniem swoistej
puszki Pandory. Od razu podniósł się stopień konfliktów między grupami etniczno-religijnymi w Iraku. Uciskani dotąd szyici coraz częściej i śmielej artykułują ustanowienie państwa zgodnie ze swoja doktryną religijną. Stanowią
oni ok. 65% ludności państwa i w razie wprowadzenia demokratycznego instytucjonalnie systemu najprawdopodobniej obejmą władzę17. Sunnici, którzy
dotąd zajmowali uprzywilejowaną pozycję w państwie, stracili najwięcej i często to podkreślają. Na północy kraju skupieni są Kurdowie, którzy na razie zadowolili się statusem autonomii, ale nie można być pewnym ich stanowiska
w przyszłości.
Wojna z Irakiem miała być częścią „bushowskiej krucjaty przeciwko złu”,
a podstawowym celem jaki miał być osiągnięty miało być osłabienie zjawiska
terroryzmu. Wydaje się, że dokonano czegoś odwrotnego. Dopiero teraz
Irak stał się miejscem pod przemożnym wpływem terroryzmu, miejscem do
którego ciągną przestępcy i religijni fanatycy z całego świata. Brak pomysłu
na rozwiązanie kwestii irackiej stanowi poważny problem administracji amerykańskiej18.
W wyniku dalszych wydarzeń koalicja poprosiła ONZ o pomoc, a społeczność międzynarodową o udział w odbudowie Iraku. Jest to dowód na to, iż zawodzi polityka unilateralna, a świat widziany z okien Białego Domu znacząco
odbiega od świata realnego. Czemu jednak postawa Stanów Zjednoczonych
jest w tym przypadku najważniejsza? Ponieważ jest to jedyne obecnie supermocarstwo, państwo, które ma największe możliwości oddziaływania na środowisko międzynarodowe, a zatem i na jego prawa. Dla wielu państw to właśnie USA wyznaczają ścieżki postępowania oraz kreują nowe kierunki w polityce. Dlatego o tym czy prawo międzynarodowe będzie przestrzegane czy nie,
niestety nie mają szans decydować inne podmioty stosunków międzynarodowych. W tym przypadku zadecydowali wyborcy amerykańscy w listopadzie
2004 roku.

17

Dane za: Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004.
T.L. Friedman, America is losing the last mile in Iraq, „International Herald Tribune”,
29.11.2004.
18
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6. Konkluzje
Historii nie da się cofnąć, ale z historii można się uczyć. Podstawowa nauka, jaka płynie z tej lekcji to fakt, że nie można swobodnie łamać prawa międzynarodowego, gdyż prowadzi to do osłabienia autorytetu samego prawa i,
co wydaje się groźniejsze, do tworzenia bardzo niebezpiecznych precedensów
zwłaszcza dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jak się okazało,
wydarzenia w Zatoce Perskiej przyczyniły się również do wyraźnych spięć
w ramach, wydawałoby się nierozerwalnej, więzi transatlantyckiej. Pamiętać
należy, że to właśnie różnica stanowisk doprowadziła do stworzenia psychologicznej bariery między „starą i nową Europą”19.
Wydarzenia te wywołały również ujemne skutki w świadomości społeczeństw świata. Świadectwem tego mogą być masowe manifestacje wyrażające
społeczną niechęć do tego typu zachowań. Wymiar społeczny również jest tu
istotny, gdyż to społeczeństwa kreują rządy i wywierają na nie presje.
Następną kwestią jest status i rola ONZ w obecnym systemie. Jak się okazało szukanie rozwiązań samodzielnie doprowadza nie do stabilizacji, ale do
rozkładu dotychczasowych form. Unilateralna polityka Stanów Zjednoczonych doprowadziła do zniechęcenia do prawa międzynarodowego i zdegradowania go w świadomości polityków. Zgodnie z zapisami Karty NZ, wszystkie
problemy rozwiązywane być powinny w wyniku współpracy międzynarodowej.
Do tego właśnie stworzona została ONZ i to ona, pomimo widocznych niedoskonałości, winna być głównym forum decyzyjnym o losach świata20.
Nie do pomyślenia wydaje się również teza dotycząca wpływu wojny w Iraku na bliskowschodni proces pokojowy. Jak ujmują złośliwi, przyjmuje się że
„mapa drogowa”, czyli plan stabilizacyjny dla Żydów i Palestyńczyków biegnie
przez Bagdad21. Czy również biec będzie przez Teheran? Pamiętać również
należy, że wojna z terroryzmem powinna mieć również wymiar pozytywistyczny tzn. przede wszystkim obejmować pomoc dla państw „południa” gdzie zjawisko terroryzmu ma największe szanse na rozwój22.
Warto na koniec przytoczyć myśl francuskiego pisarza i polityka Andre
Malraux: W polityce jest czasem jak w gramatyce: błąd, który popełniają wszyscy, zostaje w końcu uznany za zasadę.

19

Por. J.S. Nye, America needs strong Europe, „International Herald Tribune”, 15.11.2004,
Por. J. Symonides, ONZ – wyzwania reform [w:] „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3–4/ 2004.
21 B. Barber, „Gazeta Wyborcza”, 26.02.2003.
22 C. Powell, No coutry left behind [w:] Foreign Policy, 01–02.2005.
20
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1. Warunki działań integracyjnych w Europie
po I wojnie światowej
W wyniku I wojny światowej oraz wydarzeń rewolucyjnych w Rosji i Niemczech, rozpadły się: imperium Habsburgów, Romanowów i ottomańskie. Upadła
władza cesarska w Niemczech. Działania wojenne spowodowały ogromne straty
ludzkie i materialne. Zasadniczo zmieniły się też powojenne granice europejskie.
Powstały nowe państwa: Polska, Czechosłowacja, Węgry, Królestwo SHS (od
1929 r. Jugosławia), Austria, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia a w innym miejscu
Europy – Irlandia. Z istniejących przed wojną państw europejskich zaledwie 8 zachowało przedwojenne granice, a 14 uległo zasadniczym przemianom.
Zasadniczy wpływ na ład europejski miała konferencja pokojowa w Paryżu
(konferencja wersalska). Przygotowano w trakcie jej obrad traktat z Niemcami
i wypracowano formułę nowej organizacji bezpieczeństwa – Ligi Narodów.
W Europie ukształtował się system wersalski, złożony z przyjętych traktatów
międzynarodowych, organizacji i instytucji oraz nowych idei i zasad stosunków
międzynarodowych. Liga Narodów wykorzystywała liczne projekty wiecznego
pokoju, które wyszły z kręgu kultury europejskiej: Saint-Pierre’a, króla Stanisława Leszczyńskiego, Kajetana Skrzetuskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego, Jeana Jacquesa Rousseau czy Immanuela Kanta. Wykorzystała też doświadczenia
powstałych w XIX wieku różnych grup, instytucji i towarzystw przyjaciół pokoju oraz pacyfistyczne idee I i II Międzynarodówki, dorobek zachodnioeuropejskiej Unii Międzyparlamentarnej i kongresów pokoju. Cześć autorów traktuje
słynne konferencje haskie jako zaczyn ograniczenia absolutnej suwerenności
państw na rzecz rozwiązań ogólnoeuropejskich, a nawet ogólnoświatowych1.
1

A.C.F. Beales, The History of Peace: A Short Account of the Organized Movements International Peace, London 1931, s. 45–51.
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Przy tworzeniu Ligi Narodów wykorzystano też projekty formułowane już
podczas I wojny światowej, a zwłaszcza dorobek amerykańskiej Ligi Narzucania Pokoju („League to Enforce Peace”)2, zwanej też Ligą Tafta, bo przewodził jej były prezydent USA William Howard Taft, brytyjskiego Komitetu Ligi
Narodów („Committee on the League of Nations”), projekty polityka południowoafrykańskiego Johna Smutsa i Towarzystwa Fabiańskiego oraz prace
polityków francuskich, zwłaszcza Leona Burgeoisa, Aleksandra Ribota i Alexandra Milleranda3. W tym samym czasie przywódca Partii Centrum Matthias
Erzberger opublikował w Niemczech broszurę Der Völkerbund. Der Weg zum
Weltfrieden (Związek Narodów. Droga do światowego pokoju), na temat przyszłej organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego. W 1918 roku powstała
w Niemczech Deutsche Lige für Völkerbund (Niemiecka Liga dla Związku
Narodów).
Rozważania powyższe oraz wysunięte propozycje prezydenta USA Wilsona w jego słynnych 14 punktach stały się podstawą prac nad powołaniem na
początku 1919 roku Ligi Narodów, a jej pakt stał się integralną częścią paryskiego traktatu pokojowego. Do najaktywniejszych twórców Ligi należeli: prezydent Woodrow Wilson, płk Edward M. House, John Smuts, Leon Bourgeois, lord Robert Cecil i Cecil Hurst.
Liga Narodów była pierwszą próbą realnie tworzonej wspólnoty międzynarodowej, większości państw systemu wersalskiego, określającą wspólne cele
polityczne państw członkowskich i reguły osiągnięcia tychże celów4. Pakt Ligi
Narodów określił jej podstawowe zasady działania. Po raz pierwszy w dziejach
kilkadziesiąt państw podpisało dokument formułujący zasady pokojowej
współpracy między narodami. Postanawiał on, że dla osiągnięcia pokoju
w świecie należy utrzymywać jawne stosunki międzynarodowe, oparte na sprawiedliwości i honorze, przestrzegać ściśle przepisów prawa międzynarodowego, uznanych odtąd za normy rzeczywistego postępowania rządów. Deklarował zastosowanie wspólnych środków mogących „skutecznie zabezpieczyć pokój między narodami”. Jego artykuł 16 zawierał formalne uprawnienia dostosowania sankcji przeciw potencjalnym agresorom: zerwanie stosunków, wykluczenie z Ligi, nałożenie sankcji ekonomicznych i finansowych, a nawet użycie siły dla „wymuszenia pokoju”.
Ligę Narodów – po wycofaniu się z niej USA – zdominowali politycy europejscy. Siedzibą jej władz była Genewa, a sekretarzami generalnymi tylko Europejczycy5. Twórcy Ligi usankcjonowali też prymat Europy poprzez desygno2 S. Sierpowski, Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania, Poznań
1984, s. 54.
3 Tamże, s. 60–61.
4 Cyt. za: J. Kukułka, Pojęcie i istota wspólnot międzynarodowych, [w:] E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002, s. 18.
5 W latach 1920–1933 sekretarzem generalnym był Anglik – Sir James Eric Drummond,
1933–1940 Francuz – Joseph Avenol, 1940–1946 Irlandczyk – Sean Lester.
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wanie na stałe miejsca w Radzie Ligi Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch oraz
na niestałe Belgii, Grecji i Hiszpanii6.
W 1928 roku, z inicjatywy francuskiego ministra spraw zagranicznych Aristide Brianda, przyjęty został słynny pakt Brianda-Kelloga. Potępił on uciekanie się do wojny i uznał, że „załatwianie i rozstrzyganie wszystkich sporów
i konfliktów, bez względu na ich naturę i pochodzenie, które mogłoby powstać
między nimi, powinno być osiągane zawsze za pomocą środków pokojowych”
(art. 2).
Liga Narodów tylko w części wypełniła przyjęte zadania. Próby ukształtowania przez nią silnej wspólnoty międzynarodowej zakończyły się niepowodzeniem. Wielu autorów wskazuje na jej znane słabości: kunktatorstwo,
nadmierny pacyfizm i niechęć do podejmowania zdecydowanych kroków w sytuacjach kryzysowych7. Wyraźny wpływ na osłabienie skuteczności działań „ligowych” wywarły rozbieżności francusko-brytyjskie. Brytyjczycy obawiali się
„ciągot napoleońskich” Francuzów i dla zachowania równowagi na kontynencie wspierali Niemcy. Francja zabiegała natomiast o osłabienie Niemiec,
w których widziała głównego rywala. Za utworzeniem „militarnej Ligi” optował zwłaszcza marszałek Francji Ferdinand Foch.
Efektywność działań Ligi Narodów zależała głównie od poziomu rozwoju
i charakteru stosunków między głównymi państwami europejskimi. Wypracowany po starych sporach pakt Ligi Narodów był tylko wskazaniem sposobów
koniecznych dla zapewnienia pokojowego rozwoju Europy. W ocenie „integracjonisty”, hiszpańskiego pisarza Salvadore de Madariaga, rzetelne realizowanie artykułów 8–20 paktu Ligi mogłoby spowodować, że „konflikt międzynarodowy okazałby się prawie niemożliwy”8. Tej woli jednak zabrakło.
Słabością Ligi, a zarazem powojennego ładu europejskiego, był również
fakt, że spośród siedmiu państw decydujących wówczas o obliczu świata (USA,
Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Japonia, ZSRR), tylko Francja
i Wielka Brytania były przez cały czas jej członkami. Japonia, Niemcy, Włochy
i ZSRR utrzymywały członkostwo Ligi zaledwie przez pewien czas. Natomiast
Stany Zjednoczone współtworzyły Ligę, ale wycofały się z jej działalności.
Zdystansowanie się Stanów Zjednoczonych – jak dowodzi lord Maurice Hankey – „nie tylko sparaliżowało rozwój prestiżu Ligi”9, ale poważnie zaciążyło
na stosunku do niej innych państw10.
W 1919 roku podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami, a następnie traktaty z sojusznikami Niemiec: Austrią (1919), Bułgarią (1919), Węgra6

S. Sierpowski, op.cit., s. 140–141.
W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1895–1945,
Warszawa 1996, s. 345.
8 S. de Madariaga, Le grand dessein, Paris 1938, s. 134.
9 M. Hankey, The Supreme Control at the Paris Peace Conference 1919, London 1963, s. 195.
10 S. Sierpowski, op.cit., s. 136–137.
7
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mi (1920) i Turcją (1920, nie wszedł w życie). Traktaty te tworzyły podstawy
„ładu wersalskiego” w Europie i w większym stopniu przyczyniły się do stabilizacji politycznej Europy Zachodniej. Natomiast w Europie Wschodniej silniej zaznaczyły się rozbieżności interesów wśród nowych państw. Trudno było
im akceptować zasadnicze zmiany graniczne. Jeszcze w 1916 roku wybitny socjolog niemiecki Max Weber pisał: „Całkowite rozdzielenie narodowości Austro-Węgier i tworzenie samodzielnych państw narodowych jest bądź już niewykonalne geograficznie, bądź prowadziłoby do politycznych i gospodarczych
nonsensów w określaniu granic państwowych. Trwały charakter może tu mieć
tylko federacja narodowości skupionych w ponadnarodowym państwie”11.
Po rozpadzie europejskich imperiów, nowe państwa tworzyły się w trudnych warunkach. Narzucone przez zwycięzców decyzje spowodowały ogniska
konfliktów granicznych i narodowościowych, z trudnościami następowało
uznawanie nowych granic. Na Węgrzech występowały dążenia do odzyskania
Słowacji („Górnych Węgier”), która stała się częścią nowej Czechosłowacji.
Na Bałkanach uzewnętrzniły się dążenia do tworzenia „Wielkiej Serbii”. „Cywilizowanemu Zachodowi” przeciwstawiano „zacofany słowiański Wschód”,
z izolowaną początkowo Rosją Radziecką.
Traktat wersalski ograniczył wielkogermańskie ambicje europejskie12.
Zmusił Niemcy do przyjęcia rygorystycznych warunków pokoju. Zmniejszył
terytorium Rzeszy, zobowiązał Niemców do zapłaty reparacji i pozbawił je posiadłości kolonialnych. Nadrenia została zdemilitaryzowana, a na armię niemiecką nałożono drastyczne ograniczenia. W pierwszych latach po traktacie
wersalskim Niemcy koncentrowały swoją politykę na poszukiwaniach nowego
miejsca w Europie i łagodzeniu narzuconych im zobowiązań. W procesie tym
dopomógł im zawarty w Rapallo traktat niemiecko-radziecki, który rozpoczął
też proces wychodzenia Rosji Radzieckiej z izolacji międzynarodowej.
Największy wpływ na rozwój sytuacji w Europie wywierały głównie Francja
i Wielka Brytania, a z czynników pozapaństwowych ruch komunistyczny (III
Międzynarodówka), faszystowski, socjalistyczny (Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza) oraz w latach 1921–1923 Międzynarodowa Wspólnota Partii Socjalistycznych, zwana Wspólnotą Wiedeńską. Występowały też dążenia do
liberalizowania reguł wymiany handlowej i poszukiwania lepszych wyników gospodarowania. Jednocześnie z dążeniami do stabilizacji i jednoczenia wysiłków
pokojowych uzewnętrzniły się idee rewanżystowskie i dezintegracyjne.
Już w czasie I wojny światowej występowały rozważania o potrzebie zjednoczenia Europy, zwłaszcza na terenie neutralnej Szwajcarii. Na różnorodnych spotkaniach i zgromadzeniach intelektualistów rozważano sposoby zachowania równości państw, aby zabezpieczyć Europę przed dążeniami hege-

11
12
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monistycznymi ze strony mocarstw. Formułowano też wnioski, że zjednoczoną i równoprawną „Europą–ojczyzną” winien rządzić ogólnoeuropejski parlament, wznoszący się ponad lokalne interesy13. Eksponowano przy tym wspólne tradycje cywilizacyjne i konieczność tworzenia jednego organizmu gospodarczego Europy.
Korzystne warunki dla inicjatyw integracyjnych w Europie tworzyły działania Ligi Narodów, porozumienia dotyczące pokojowego rozwiązywania sporów i pakt Brianda-Kelloga (1928). Ułatwiało je również sądownictwo międzynarodowe, realizowane przez Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej oraz Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze. Istniały próby ukształtowania
w ramach Ligi Narodów „społeczności międzynarodowej”, czyli dobrowolnej
zbiorowości państw o specyficznym porządku prawnym.
W latach międzywojennych na temat jedności Europy pisano dużo. Niemal
co roku wydawano po kilkadziesiąt książek, nie licząc drobnych broszur i mnogości artykułów publicystycznych. To ożywienie intelektualne i propagandowe
nie przekładało się jednak na działania praktyczne. Nierealne okazały się utopijne propozycje w rodzaju ogólnoeuropejskiego „pięcioletniego planu gospodarczego”14 czy tworzenia europejskiej unii celnej.
Na europejskie koncepcje integracyjne w okresie międzywojennym silnie
rzutowała rywalizacja francusko-niemiecka, a później narastające dążenia
państw Osi. Występowały przy tym nieformalne inspiracje władz państwowych
(Niemiec, Francji) oraz duże ambicje osobiste autorów idei integracyjnych,
zwłaszcza hrabiego Richarda Coudenhove-Kalergiego, Aristide Brianda,
Edouarda Herriota, Wilhelma Heile i Alfreda Nossiga. Wśród twórców projektów dominowało przekonanie, że po bardzo krwawej wojnie należy dążyć
do jednoczenia wysiłków pokojowych. Podobne tezy formułowały też w swych
dokumentach programowych ugrupowania pacyfistyczne o szlachetnych, lecz
mało realnych programach działalności.
Procesy zjednoczeniowe w Europie w praktyce utrudniały: silne sprzeczności polityczno-ideologiczne, dwa mocarstwa „ideologiczne” (III Rzesza
i ZSRR), wysoki protekcjonizm gospodarczy i „zamykanie się” wielu państw.
Występowały też podziały w części organizacji międzynarodowych według zasad ideowych. W ten sposób powstały osobne organizacje robotnicze i związkowe (socjalistyczne, chadeckie, komunistyczne).

2. Unia Paneuropejska Richarda Coudenhove-Kalergiego
Najliczniejsze projekty i głośne idee federacji europejskiej w latach międzywojennych prezentował austriacki hrabia Richard Coudenhove-Kalergi
13
14

K. Brockhausen, Europa 1914 und 1924. Bild und Gegenbild, Wien 1924, s. 70–71.
J.-B. Duroselle, L ‘idee d Europe dans l’hisoire, Paris 1965, s. 285.
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(1894–1972). Przez kilkadziesiąt lat eksponował on idee integracyjne w kolejnych książkach, w periodyku „Pan-Europa” i działaniach Unii Paneuropejskiej. Rozgłos międzynarodowy ułatwiły mu głównie: pochodzenie, liczne kontakty międzynarodowe i duża ekspansywność działań. Centrala ruchu paneuropejskiego mieściła się w Wiedniu. Coudenhove-Kalergi z tego centralnie
położonego miasta w Europie szeroko eksponował europejską wspólnotę kulturową i potrzebę likwidacji barier granicznych. Ostro zwalczał natomiast nacjonalistów, których działania z reguły prowadziły do ostrych rywalizacji i niepotrzebnych konfliktów.
Coudenhove-Kalergi zaprezentował po raz pierwszy myśl zjednoczenia
Europy w książce–manifeście Pan-Europa, wydanej w 1923 roku. Następnie
podjął akcję rozsyłania tego wydawnictwa do wielu ośrodków, z zapowiedzią
powołania we wszystkich państwach europejskich ruchu pod nazwą Unii Paneuropejskiej. W 1924 roku Kalergi wydał pierwszy numer czasopisma „PanEuropa”, które eksponowało idee zjednoczeniowe. Zabiegał zwłaszcza
o wpływy wśród środowisk liberalnych działaczy gospodarczych i intelektualistów. Wzywał też „szlachetnych pacyfistów”, aby przekształcali się z ruchu
społeczno-intelektualnego w kierowany przez niego ruch zjednoczeniowy.
Coudenhove-Kalergi publikował wizje integracyjne, objeżdżał stolice europejskie, spotykał się z politykami i dyplomatami, namawiał, przekonywał i zakładał organizacje paneuropejskie w poszczególnych krajach. Jednym z pierwszych jego zwolenników był polityk czeski Tomaš Masaryk. Kalergi wielokrotnie pisał o upadku Europy „zadłużonej, rozdrobnionej, niezaspokojonej
i osłabionej; rozsadzonej przez walki narodowe i społeczne; obarczonej ciężkimi stratami ludzkimi i zniszczeniem przemysłu; pogrążonej w chaosie gospodarczym i walutowym...”15. Eksponował zewnętrzne zagrożenie dla kontynentu europejskiego ze strony mocarstw światowych.
Ratunek dla trudnej sytuacji europejskiej Kalergi upatrywał w doprowadzeniu do zjednoczenia całego kontynentu, a programowym dokumentem całego ruchu paneuropejskiego stały się publikacje „Pan-Europy”16. Proponował zespolenie działań ogółu państw europejskich, wykluczając ze współdziałania jedynie Wielką Brytanię i ZSRR. W jego ocenie Brytyjczycy mieli wówczas szersze, pozaeuropejskie ambicje imperialne, natomiast ZSRR powstał
na bazie cywilizacji turańskiej, reprezentował niedemokratyczny ustrój
i podważał ład wersalski.
Idee paneuropejskie R. Coudenhove-Kalergi wywodził z tradycji rzymskiego uniwersalizmu, ponadnarodowych doświadczeń narodu żydowskiego oraz
ogólnoświatowego dorobku idei humanistycznych. Preferował przy tym dorobek uniwersalizmu rzymskiego ze stosowanym tam powszechnym ładem
15
16
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R. Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, Wien–Leipzig 1923, s. 17.
H. Brugmans, L ‘idee europeenne 1918–1965, Paris 1965, s. 49–53.
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i sprawną organizacją, wspólnym językiem i prawem oraz ponadnarodową
więzią duchową ludzi całego imperium. Dążył do utworzenia z Europy ośrodka zdolnego do przeciwstawienia się innym ośrodkom wpływów światowych,
czyli Panameryce (USA), Imperium Brytyjskiemu, Związkowi Sowieckiemu
(Euroazja) i dalekowschodniej Azji. Za podstawowy czynnik jednoczenia kontynentu uznał rozwój współpracy francusko-niemieckiej. Większą sympatią
darzył jednak Niemcy i stąd też wynikały jego późniejsze dążenia do pokojowej zmiany ustaleń wersalskich na korzyść Berlina.
Kalergi zmierzał do stworzenia zespolonej przez kulturę i wspólną świadomość społeczności ogólnoeuropejskiej, w której ramach narody cieszyłyby się
szeroką autonomią wewnętrzną. Apelując o jedność Europy Kalergi pisał
m.in. „Dopóki w Paneuropę wierzą tysiące – pozostaje ona utopią; dopiero
kiedy zaczną w nią wierzyć miliony – stanie się programem politycznym; gdy
tylko zaczną w nią wierzyć setki milionów – stanie się ona rzeczywistością”17.
Paneuropa miała być federacją w ramach Ligi Narodów, zmierzającą do znoszenia granic i przeciwdziałania wpływom mocarstw światowych na kontynent
europejski.
Wzorem dla Paneuropy R. Coudenhove-Kalergiego były kantony Szwajcarii z obligatoryjnym układem rozjemczym i unią celną oraz konstytucją. Przewidywał wyposażenie zjednoczonej Europy w dwuizbowy parlament, złożony
z Izby Narodów i Izby Państw. Pierwsza z nich składałaby się z członków wybieranych wśród obywateli państw członkowskich, druga z posłów, delegowanych przez państwa związkowe. W myśl zamierzeń Coudenhove-Kalergiego
Paneuropa tworzyłaby jedną całość gospodarczą i polityczną wobec świata zewnętrznego. Jej podstawę miał tworzyć uniwersalny naród europejski o odrębnej tożsamości, bazujący na dorobku kultury chrześcijańsko-hellenistycznej.
Zalety Paneuropy według jej twórcy to: zabezpieczenie przed wybuchem wewnątrzeuropejskiego konfliktu zbrojnego, neutralizacja kontynentu w konfliktach światowych, tworzenie bariery przed zagrożeniem ze strony Rosji („białej” lub „czerwonej”), zwiększenie możliwości przeciwdziałania zewnętrznej
konkurencji gospodarczej oraz możliwość racjonalizacji europejskich wysiłków zbrojeniowych.
Realizacja idei Paneuropy miała następować etapami: pierwszym byłoby
zwołanie konferencji paneuropejskiej; drugim – obligatoryjne zawarcie umów
między państwami członkowskimi o wzajemnych gwarancjach granic i poddawaniu sporów rozstrzygnięciom wspólnego sądu rozjemczego, trzecim – utworzenie paneuropejskiej unii celnej i jednego obszaru gospodarczego, a czwartym – tworzenie Stanów Zjednoczonych Europy.
W 1924 roku pod przewodnictwem Coudenhove-Kalergiego przygotowano
Manifest paneuropejski. Proponował on tworzenie bloku państw i unii celnej
R. Coudenhove-Kalergi, Naród europejski, Toruń 1998, s. 65.
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na obszarze między Rosją, Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym.
Chociaż „Manifest” krytycznie oceniał działania Ligi Narodów, to przyszła federacja miałaby działać w ramach tej organizacji. Proponował również
wzmocnienie i rozszerzenie Ligi o Niemcy, ZSRR i USA, aby w ten sposób
mogła zwiększyć możliwości działań w roli uniwersalnej organizacji międzynarodowej.
Idee Paneuropy budziły zainteresowanie głównie intelektualistów oraz polityków o orientacjach liberalnych. W październiku 1926 roku doszło do zwołania w Wiedniu Kongresu Paneuropejskiego, na który przybyło około 2000
delegatów, reprezentujących 24 państwa europejskie. Podczas Kongresu powołano Unię Paneuropejską, pod przewodnictwem Coudenhove-Kalergiego,
z centralą w wiedeńskim pałacu cesarskim. Wkrótce zaczęto też tworzyć oddziały Unii w Austrii, Czechosłowacji, Francji, Niemczech i Polsce.
Unia Paneuropejska rozrosła się liczebnie, nabrała rozgłosu, rozbudowała
wpływy i kontakty w wielu państwach i środowiskach. Utworzone zostało nawet Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania Paneuropy, któremu przewodniczył przemysłowiec ze Stuttgartu Robert Bosch. Władze państw europejskich z dystansem odnosiły się do różnych inicjatyw Kalergiego. Ze znanych
polityków europejskich pierwszy udzielił mu moralnego wsparcia „integracjonista” francuski Aristide Briand, który w 1927 roku został honorowym przewodniczącym Unii Paneuropejskiej. W dwa lata później Briand, jako pierwszy
europejski mąż stanu, wystąpił z własnym programem integracyjnym na forum
Ligi Narodów18.
Tabela nr l. Kongresy Unii Paneuropejskiej
Kongres
I
II
III
IV
V

Rok
1926
1930
1932
1935
1943

Miejscowość (Kraj)
Wiedeń (Austria)
Berlin (Niemcy)
Bazylea (Szwajcaria)
Wiedeń (Austria)
Nowy Jork (USA)

Źródło: R. Coudenhove-Kalergi, Naród europejski, Toruń 1998, s. 72–92.

W szczytowym okresie rozwoju ruch paneuropejski skupił znane osobistości kontynentu. Jego członkami byli politycy: Konrad Adenauer, Eduard Beneš, Eduard Daladier, hrabia Karl Moltke, Paul Boncour i Aleksander Lednicki oraz pisarze, artyści i uczeni: Benedetto Croce, Albert Einstein, Zygmunt Freud, Jose Ortega y Gasset, Emil Ludwig, Henryk i Tomasz Mannowie,
18
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D. Hamon, I.S. Keller, Fondements et etapes de la construction europeenne, Paris 1997, s. 75.
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Rainer Maria Rilke, Jules Romain, Richard Strauss, Miguel de Unamuno,
Paul Valery, Bruno Walter, Jakub Wassermann i Stefan Zweig. Ruch wspierali również znani w Europie mężowie stanu: Winston Churchill, Tomaš Masaryk i Edouard Herriot oraz tacy działacze socjaldemokratyczni jak Karl Renner, Leon Blum i Paul Löbe19.
Ruch paneuropejski przyjął centrowy, antykomunistyczny i antynacjonalistyczny charakter i w szczytowym okresie rozwoju miał ambicje tworzenia „duchowej elity Europy”. Wspierał go założony w latach dwudziestych Europejski
Związek Kultury, opowiadający się „przeciwko bolszewizacji kultury zachodnioeuropejskiej”. Pewnego poparcia udzielał mu niemiecki minister spraw
zagranicznych Gustav Stresemann. Niechętnie odnosili się do niego europejscy działacze komunistyczni, nacjonaliści, władze Ligi Narodów oraz naziści,
uważający jedynie Hitlera za męża stanu zdolnego do szybkiego integrowania
kontynentu20.
W Polsce występowały trudności z organizowaniem narodowego oddziału
Unii Paneuropejskiej, z powodu popierania przez nią niemieckiego stanowiska w sprawie Pomorza i Wolnego Miasta Gdańska. W 1927 roku utworzono
polską sekcję Unii, na czele z głównym polskim „integracjonistą” Aleksandrem Lednickim (1866–1934), znanym już wcześniej zwolennikiem idei Stanów Zjednoczonych Europy oraz związku narodów słowiańskich. W skład jej
kierownictwa weszli m.in. senator Józef Buzek (1873–1936) i były minister Hipolit Gliwic (1868–1930). Idee paneuropejską w Polsce wspierały też środowiska uczelniane, skupione w Akademickim Związku Pacyfistów i Kołach Przyjaciół Ligi Narodów, wyrażające swoje poglądy głównie na łamach pisma
„Zgoda Narodów”.
Szczytowe rezultaty ruch paneuropejski osiągnął w końcu lat dwudziestych
i na początku lat trzydziestych. II Kongres Unii Paneuropejskiej latem 1930
roku wystąpił nawet z inicjatywą utworzenia Federacji Państw Europejskich.
Przewidywano, że najwyższym organem tej Federacji byłyby: Rada Federalna
(Bundesrat), powołana do nadzorowania działań ogólnozwiązkowych i Zgromadzenie Federalne (Bundestag), złożone z delegatów parlamentów i komisji
(ministerstw). Natomiast organ wykonawczy miał stanowić Urząd Federalny
(Bundesamt), kierowany przez kanclerza z podlegającymi mu komisjami (ministerstwami)21.
W lutym 1932 roku, podczas specjalnej konferencji prasowej w Wiedniu,
Coudenhove-Kalergi wystąpił z apelem, by państwa europejskie złagodziły
postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec, aby w ten sposób ograniczyć ich rewizjonistyczne dążenia. Postulował zmniejszenie sumy niemiec19

F. Gross, Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje, Warszawa 1994, s. 25.
R. Coudenhove-Kalergi, Ein Leben für Europa. Meine Lebenserinnerungen, Köln–Berlin
1966, s. 121.
21 J.-B. Duroselle, op.cit., s. 277.
20
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kich reparacji wojennych, odstąpienie Gdańska Niemcom, swobodny przejazd
z Niemiec do Prus Wschodnich, równy udział niemiecki w utworzeniu międzynarodowych sił zbrojnych w Europie oraz zwrot Niemcom kolonii zabranych
po I wojnie światowej.
Protektorem wielkiego kongresu paneuropejskiego miał być premier Francji Edouard Herriot, który po śmierci Brianda w 1932 roku przejął godność
honorowego przewodniczącego Unii Paneuropejskiej. Doszło jednak do sporów między Coudenhove-Kalergim a Herriotem w sprawie oceny postanowień
wersalskich. Herriot domagał się konsekwentnego ich egzekwowania przez
Francję, natomiast hrabia stale wspierał interesy Niemiec. W sytuacji narastających rozbieżności interesów francusko-niemieckich, Herriot zrzekł się funkcji honorowego przewodniczącego ruchu i zbojkotował kongres Unii Paneuropejskiej w Bazylei (1–4 października 1932 r.). Po dyskusjach odrzucono
w Bazylei plan gospodarczego uzdrowienia Europy, a Kongres powołał tylko
Biuro Studiów Idei Współpracy Gospodarczej. Kongres przyjął uchwałę
o utworzeniu Partii Europejskiej, ale jej realizację odłożono do wyjaśnienia
narastającego „kryzysu niemieckiego”22.
Po objęciu władzy w Niemczech przez Hitlera w styczniu 1933 roku Berlin
cofnął umiarkowane poparcie dla ruchu paneuropejskiego, uważając go za siłę konkurencyjną wobec hitlerowskich dążeń do budowy „nowego ładu” europejskiego. W 1935 roku z uczestnictwa w Unii Paneuropejskiej wycofali się Polacy, przeciwstawiający się rewizjonistycznym dążeniom ruchu wobec polskiego Pomorza i Wolnego Miasta Gdańska. IV Kongres Unii Paneuropejskiej
w Wiedniu (1935) planował przedstawienie nowych pomysłów integracyjnych.
Nie zyskały one szerszego poparcia, a jednostronne popieranie przez Coudenhove-Kalergiego interesów niemieckich w Europie zraziło wielu działaczy jego ugrupowania. Wzrost wpływów faszystowskich w Europie ograniczył,
a później praktycznie uniemożliwił, działalność Unii Paneuropejskiej.
W latach trzydziestych Coudenhove-Kalergi ostrze krytyki skierował przeciwko polityce radzieckiej. W 1938 roku pisał: „Urodzony na euroazjatyckiej
ziemi rosyjskiej walczy tam młody światopogląd przeciwko wszystkim pierwiastkom życiowym zachodniej kultury; przeciwko idealizmowi Greków; przeciwko pojęciom prawnym Rzymian, zbudowanych na własności i rodzinie; przeciwko wierze w Boga chrześcijan i żydów; przeciwko wszelkim zasadom rycerskości; przeciwko pojęciu swobodnej nauki, której europejska cywilizacja zawdzięcza swój rozkwit; przeciwko każdej formie indywidualizmu, owym najwyższym wartościom europejskiego bytu”23.
Wybuch wojny w Europie zahamował działalność ruchu paneuropejskiego.
Po anschlussie Austrii siedzibę Unii Paneuropejskiej przeniesiono z Wiednia
22 P. Łossowski, Sprawa jedności europejskiej w okresie międzywojennym, [w:] J. Żarnowski
(red.), Dziesięć wieków Europy, Warszawa 1983, s. 514.
23 R. Coudenhove-Kalergi, Kommen die Vereinigten Staaten von Europa?, Glarius 1938, s. 90.
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do Berna w Szwajcarii (1938–1941), a następnie do Nowego Jorku. Kalergi
próbował tam reaktywować działalność paneuropejską, pełniąc jednocześnie
funkcję profesora uniwersytetu. W pracy Krucjata dla Paneuropy24 podjął
próbę bilansu działań ruchu zjednoczeniowego lat międzywojennych. Po zakończeniu wojny powrócił na kontynent europejski, lecz w działaniach integracyjnych, wyprzedzili go działacze innych ugrupowań zjednoczeniowych.
Coudenhove-Kalergi rozwinął doktrynę integracji europejskiej, zorganizował Unię Paneuropejską i zyskał opinię najgłośniejszego integracjonisty w latach międzywojennych. Swoje idee upowszechnił w świecie wśród środowisk
inteligencji, arystokracji europejskiej i części liberalnych polityków. Próbował
też wpływać na inne koncepcje integracji Europy. W jego publikacjach i działalności rzetelne analizy i projekty występowały wraz z przesadnymi zamiarami, ocenami i hasłami propagandowymi, właściwymi działaniom entuzjasty.
Rzetelniej uzasadniał wywody o potrzebie zapobieżenia nowej wojnie i konieczności rozwoju współpracy ekonomicznej lub przynajmniej ograniczenia
barier celnych. Przywódca Unii Paneuropejskiej przesadnie oceniał zagrożenie zewnętrzne dla Europy, lecz nie doceniał podziałów, zagrożeń i wrogości
wewnątrz samego kontynentu. Zbyt jednostronnie eksponował również filogermańskie sympatie. Unia Paneuropejska – mimo wielu zabiegów – nie uzyskała szerszego wsparcia polityków europejskich. Była bardzo głośną, lecz mało skuteczną inicjatywą jednoczenia Europy.

3. Projekty federacyjne
3.1. Propozycje Aristide Brianda

Aristide Briand (1862–1932) był jednym z najbardziej znanych mężów stanu w ówczesnej Europie. Współtworzył traktat lokarneński (1925 r.) i słynny
pakt Brianda-Kelloga (1928 r.). Eksponował i popierał różne inicjatywy paneuropejskie, dążąc do utrzymania poprawnych stosunków francusko-niemieckich. Zabiegał o nowy kształt Europy przy zachowaniu pozycji politycznej
Francji na kontynencie. Część autorów jest skłonna widzieć w nim również
rzecznika pacyfizmu.
5 września 1929 roku na forum dziesiątego Zgromadzenia Ligi Narodów
Briand wystąpił z ideą utworzenia Unii Federalnej25, która przeszła do historii jako projekt Stanów Zjednoczonych Europy. Realizację jej uzależniał od
ścisłego współdziałania Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które następnie
„przyciągałyby” kolejne kraje europejskie. Przy formułowaniu wizji przyszłej
24 R. Coudenhove-Kalergi, Crusade for Pan-Europe. Autobiography of a man and a movement, New York 1943.
25 D. Hamon, I.S. Keller, op.cit., s. 76; B. Voyenne, Histoire de L’idee europeenne, Paris 1964,
s. 173–176.
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Europy Briand, racjonalniej od Coudenhove-Kalergiego oceniał sytuację europejską. „Sądzę – mówił Briand – że pomiędzy narodami, które są geograficznie zbliżone, jak to ma miejsce w Europie, winien istnieć rodzaj więzi federacyjnej. Narody te powinny mieć możliwość nawiązania kontaktu, dyskutowania o swych interesach, podejmowania wspólnych rozstrzygnięć, tworzenia
więzi solidaryzmu, co pozwoliłoby im w konkretnej sytuacji stawić czoła poważnym problemom, gdyby takie zaistniały”26. Proponował, aby zjednoczenie
europejskie zaczynać od najbardziej palącej kwestii ekonomicznej.
Briandowski plan federowania Europy, zaprezentowany na forum Ligi Narodów zyskał ograniczone poparcie polityków europejskich, poza wyraźną akceptacją ze strony niemieckiego ministra spraw zagranicznych Gustava Strasemanna i ruchu paneuropejskiego Coudenhove-Kalergiego. Większość polityków europejskich oceniała propozycje Brianda za przedwczesne. Nawet ówczesny premier Francji Raymond Poincare (1860–1934) chłodno potraktował
inicjatywę swego ministra spraw zagranicznych.
Nieoficjalna konferencja paneuropejska przedstawicieli rządów 27 państw
w dniu 9 września 1929 roku zaleciła Briandowi, aby przedstawił pisemne memorandum w sprawie europejskiej unii federalnej i rozesłał je rządom europejskim do oceny. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag miał wystąpić na forum Ligi Narodów w 1930 roku z ostatecznym projektem. Wystąpienie Brianda zaktywizowało zwolenników idei paneuropejskiej. Stało się przedmiotem
rozważań i dyskusji, w ramach państw, instytucji międzynarodowych i grup
osób27, na temat przyszłej federacji europejskiej, jej odniesień do Ligi Narodów i Brytyjskiego Commonwealthu oraz tworzenia federalnego rządu europejskiego.
Zabiegi wokół jednoczenia Europy w 1929 roku natrafiły na szczególne
trudności. 3 października zmarł czołowy zwolennik integracji europejskiej
w Niemczech Gustav Stresemann, a 24 października tegoż roku nastąpił historyczny krach na giełdzie nowojorskiej, rozpoczynający światowy kryzys gospodarczy. Wywołał on nasilenie tendencji autarkicznych wśród państw europejskich. Briand utracił stanowisko premiera, ale pozostał ministrem spraw zagranicznych Francji. Wraz ze swym szefem gabinetu Alexisem Legerem, opracował zapowiedziane memorandum Project d’une union federale europeenne
(Projekt europejskiej unii federalnej) i po aprobacie rządu francuskiego ogłosił
go 17 maja 1930 roku28. Briand zaproponował utworzenie Unii Europejskiej
z następującymi strukturami29:
26

J.-B. Duroselle, Historia narodów Europy. Warszawa 1996, s. 359.
E. Herriot, The United States of Europe, London 1930, s. 51–61.
28 W. Hallstein, United Europe. Challenge and Opportunity, London 1962, s. 5; D.W. Urwin,
The Community of Europe. A History of European Integration since 1945, London and New York
1996, s. 6.
29 P. Pflimiin, R. Legrand-Lane, L’Europe Communautaire, Paris 1966, s. 16–17.
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– Konferencją Europejską – stałym organem, złożonym z przedstawicieli
wszystkich europejskich państw członkowskich Ligi Narodów;
– Stałym Komitetem Politycznym – organem wykonawczym, wyłonionym
przez Konferencję Europejską;
– Sekretariatem do obsługi działalności dwóch organów podstawowych
(Konferencji i Komitetu).
Projekt Brianda proponował w pierwszej kolejności likwidację uciążliwych
ograniczeń celnych między państwami europejskimi i tworzenie wspólnego rynku europejskiego, a w dalszej kolejności tworzenie federacji państw kontynentu, zapewniającej wspólne bezpieczeństwo państw. Dla wyeliminowania możliwości narzucania przez silniejsze kraje swej woli słabszym, Briand zaproponował coroczną rotację kierownictwa Konferencji Europejskiej i Stałego Komitetu Politycznego. Zabiegał zarazem, by Rosja Radziecka nie upatrywała w tworzeniu Unii Europejskiej „kordonu sanitarnego” przy jej zachodnich granicach.
Briand eksponował tworzenie Unii Europejskiej w ramach Ligi Narodów.
Proponował podporządkowanie w jej ramach spraw gospodarczych sprawom
politycznym, uważając, że postęp w rozwiązywaniu kwestii bezpieczeństwa
może sprzyjać rozwojowi współpracy gospodarczej. Deklarował poszanowanie
niepodległości i suwerenność członków Unii Europejskiej oraz ustalenie pola
i metod kooperacji europejskiej. Odrzucił przynależność do federacji ZSRR
i Turcji ze względu na pozostawanie ich poza Ligą Narodów.
Wysunięta przez Brianda idea zjednoczeniowa napotkała na „najmniej korzystną sytuację w stosunkach europejskich”30. W tym czasie trwał światowy kryzys gospodarczy, rozbudzający dążenia nacjonalistyczne i aktywizację przeciwników integracji kontynentu. Państwa europejskie nie miały zgodnego stanowiska
w sprawie rozwiązywania kryzysowej sytuacji. Zaszokowana Europa nie zdołała
wówczas zjednoczyć wysiłków w walce ze skutkami kryzysu (gospodarczymi, politycznymi, a także psychologicznymi), który ułatwił aktywizowanie się ugrupowań nacjonalistycznych, niechętnych z reguły dążeniom integracyjnym.
Dążenia Brianda do zacieśnienia współpracy niemiecko-francuskiej, nie
odpowiadały mocarstwowej polityce równowagi podtrzymywanej przez polityków brytyjskich, z reguły niechętnych planom integracji kontynentu. Podczas
wystąpienia na kongresie berlińskim Unii Paneuropejskiej w 1930 roku delegat brytyjski Leopold S. Amery opowiedział się za współpracą europejską, ale
odżegnał się od popierania integracji jego kraju z Europą. „Sercem nie należymy do Europy – mówił Amery – nie potrafimy nigdy podzielać europejskiego widzenia świata, ani uczestniczyć w europejskim patriotyzmie. Nigdy nie
potrafiliśmy zrezygnować z naszego patriotyzmu na wszystkie części świata
rozłożonego imperium, nawet na rzecz takiej unii jak paneuropejska; nie potrafilibyśmy też zaryzykować geopolitycznego lub gospodarczego oddalenia
A.J. Zurcher, The Struggle to Unite Europe 1940–1958, New York 1958, s. 7–8.
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między nami i dominiami, co byłoby nieuniknionym następstwem naszego
udziału w systemie europejskim. Nie potrafilibyśmy jednocześnie należeć do
Paneuropy i Panbrytanii”31. Również rząd niemiecki sceptycznie odniósł się
do propozycji Brianda. Gabinet kanclerza Heinricha Brüninga dopatrywał się
w tym projekcie „uwiecznienia terytorialnego status quo w Europie” i zarzucał mu utrwalanie hegemonistycznej pozycji Francji w Europie, w istocie rzeczy negując ustalenia „ładu wersalskiego”.
Większość państw małych i średnich w Europie (z wyjątkiem Węgier i Irlandii) deklarowała sympatie dla projektu Brianda, wysuwając zarazem krytyczne uwagi, ze względu na federacyjne treści, naruszające suwerenność
państw (Czechosłowacja, Polska, Hiszpania, Irlandia, Włochy). Zdeklarowanym przeciwnikiem idei integracyjnych Brianda pozostawał Związek Radziecki, zarzucający mu cele imperialne i dążność do izolowania ZSRR od krajów
Europy Zachodniej.
Podczas XI Zgromadzenia Ligi Narodów w Genewie we wrześniu 1930 roku państwa członkowskie zgłosiły wiele sceptycznych opinii w sprawie możliwości powołania nowej organizacji. W rezultacie dyskusji powołano w ramach
Ligi Narodów Komisję Studiów nad Unią Europejską. Przewodniczącym jej
został Briand, a sekretarzem Eric Drummond. W tym czasie nie było woli ani
możliwości powołania organizacji integracyjnej w Europie, według założeń zaproponowanych przez Brianda. Jej zwolennicy dostrzegali trzy główne przeszkody tworzenia Unii Europejskiej: sporne kwestie polityczne między krajami europejskimi, silny kryzys gospodarczy w skali całego kontynentu oraz niechętny stosunek Wielkiej Brytanii i ZSRR.
Nowy raport komisji Brianda przedstawiono na XII Zgromadzeniu Ligi
Narodów w 1931 roku. W tym czasie powstały obiektywne trudności dyskusji
wokół projektów Brianda, włącznie z subiektywnymi zarzutami o jednostronne eksponowanie interesów Francji. Mówiono wówczas, iż Briand myśli kategorią „Francja” lub gdy sięga szerzej – kategorią „Europa”, ale ta Europa to
dlań bezwiednie jeszcze Francja „większa, pełniejsza, szczęśliwsza”32.
Wraz ze śmiercią Brianda w 1932 r. i dojściem Hitlera do władzy w 1933 roku, wyraźnie spadło w Europie zainteresowanie propozycjami integracyjnymi.
Część propozycji Brianda znalazło się później w planie Schumana.
3.2. Herriota projekt Stanów Zjednoczonych Europy

Edouard Herriot (1872–1957) już jesienią 1924 roku wystąpił na forum Ligi Narodów z ideą Stanów Zjednoczonych Europy. Proponował utworzenie
regionalnego ugrupowania europejskiego, z powszechną równością jego
członków oraz likwidacją barier celnych. W tworzeniu podwalin pod federację
31
32

182

Cyt. za: R. Coudenhove-Kalergi, Naród..., s. 80.
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Europy główną rolę przypisywał Francji i Niemcom. 25 stycznia 1925 roku, jako premier Francji i zarazem minister spraw zagranicznych publicznie zadeklarował, iż jego największym marzeniem jest doczekanie powstania sfederalizowanej Europy. O ile wcześniej takie poglądy w Europie głosili różni wizjonerzy i marzyciele, to wówczas po raz pierwszy w historii szef rządu dużego
państwa opowiedział się za powstaniem Stanów Zjednoczonych Europy33.
Przez wiele lat Herriot wspierał program ruchu paneuropejskiego. 10 października 1929 roku – w obecności przewodniczącego Ruchu Paneuropejskiego Coudenhove-Kalergiego – Herriot wygłosił w operze berlińskiej publiczny
wykład o założeniach Stanów Zjednoczonych Europy i ich przyszłej roli w polityce światowej. W 1930 roku opublikował w Paryżu studium pt. Stany Zjednoczone Europy (The United States of Europe), w którym zaprezentował europejskie wysiłki integracyjne i poparł stanowisko Brianda. Zaproponował tworzenie federacji Europy, opierając się na doświadczeniach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Chciał objąć federacją wszystkie państwa kontynentu, włączając nawet Wielką Brytanię. Celem herriotowskiej federacji miała być likwidacja barier celnych między państwami i ścisłe współdziałanie przed konkurencją zewnętrzną. Sterowanie nową federacją kontynentu miały zapewnić regularne konferencje, stały sekretariat i system arbitrażowy34.
Po ponownym objęciu funkcji premiera Francji w 1932 roku, Herriot rozwijał współpracę ogólnoeuropejską i zawarł pakt o nieagresji ze Związkiem
Radzieckim. Na forum konferencji rozbrojeniowej w Genewie w 1932 roku,
zaprezentował francuski projekt traktatu o gwarancjach bezpieczeństwa europejskiego, z możliwością włączenia do współpracy ogólnoeuropejskiej również
Wielkiej Brytanii i ZSRR. Niestety, nawet we własnym kraju nie zyskał szerszego poparcia dla idei integracji kontynentu.
Wysiłki Herriota i Brianda doprowadziły do zbliżenia francusko-niemieckiego. Po śmierci Brianda kwestie integracji europejskiej straciły zainteresowanie polityków. Napotykały na ofensywę programową i polityczną narodowych socjalistów w Niemczech. Od kongresu paneuropejskiego w 1935 roku,
europejski ruch integracyjny coraz wyraźniej eksponował zagrożenie Europy
na skutek rozwijania ekspansywnej polityki hitlerowskiej, lecz podziały wewnętrzne osłabiły „integracjonistów” i zmniejszyły możliwości ich wpływania
na sytuację. Z drugiej strony zacieśniła się współpraca faszystowskich Niemiec i Włoch oraz obu państw z dyktatorskim reżimem gen. Franco w Hiszpanii.
Dopiero w sytuacji wyraźnego zagrożenia wojennego politycy brytyjscy –
dążący tradycyjnie do zachowania równowagi sił europejskich – zbliżyli się do
Francji. Przesadnie jednak Coudenhove-Kalergi ocenił utworzone w marcuJ.-B. Duroselle, L’idee..., s. 274.
E. Herriot, op.cit., s. 286–287.
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sierpniu 1939 roku trójprzymierze Londyn-Paryż-Warszawa za „zarodek Stanów Zjednoczonych Europy”35. Była to raczej wstępna próba współdziałania
i współpracy przed utworzeniem Wielkiej Koalicji.
3.3. Projekt Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich

Wykorzystując doświadczenia wieloletniej współpracy państw skandynawskich, duński lekarz C.F. Heerfordt wystąpił w latach 1924–1926 z inicjatywą
tworzenia Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich. Zakładał w pierwszym rzędzie zacieśnienie współpracy Danii, Szwecji i Norwegii, a następnie
przyciągnięcie kolejnych państw europejskich. Heerfordt zmierzał do ujednolicania polityki celnej przy zagwarantowaniu jej członkom swobody rozwoju
kultury narodowej i gospodarki. Za ważny czynnik rozwoju Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich uznał doprowadzenie do zbliżenia między
Francją a Niemcami.
Poszczególne kraje Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich miało
reprezentować Zgromadzenie Federalne, skupiające uwagę na problemach
polityki celnej i podatkowej oraz współpracy zagranicznej. Przewidywano, że
decyzje Zgromadzenia Federalnego realizowałby Główny Komitet Administracyjny, na czele z kanclerzem. Kontrolę nad Głównym Komitetem Administracyjnym miał spełniać Sekretarz Generalny. Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich planowano powierzyć ponadnarodowym
jednostkom wojskowo-policyjnym, podległym Głównemu Komitetowi Administracyjnemu. Rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w tworzonym ugrupowaniu integracyjnym miał służyć specjalny Trybunał Sądowy.
W okresie przygotowań do konferencji rozbrojeniowej (1930–1932) Heerfordt wysunął nową wersję Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich.
Proponował rozwijanie szerokiej współpracy rządów i różnych organizacji
społeczno-politycznych oraz tworzenie namiastka europejskiej unii polityczno-militarnej. Próbował też eksponować ideę bloku państw Wielkiej Ententy
Pokoju, ukierunkowanej przeciwko dwom totalitaryzmem: niemieckiemu
i bolszewickiemu.
Propozycje integracyjne Heerfordta poparli politycy państw skandynawskich. Natomiast sceptycznie oceniali je przywódcy głównych państw europejskich. Czołowi działacze „kontynentalnych” nurtów integracyjnych oceniali
projekt Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich jako konkurencję,
a nawet zarzucali mu działalność destrukcyjną w europejskich wysiłkach integracyjnych.

35
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Inicjatywy integracyjne Coudenhove-Kalergiego, Brianda i Herriota występowały jednocześnie ze stowarzyszeniami europejskimi, skupiającymi głównie
grupy entuzjastów jedności Europy. Organizacje „stowarzyszeniowe” stały się
też terenem ostrej rywalizacji o wpływy między poszczególnymi osobami czy
ugrupowaniami.
4.1. Międzynarodowa Unia Stowarzyszeń Ligi Narodów

W 1919 roku powstała Międzynarodowa Unia Stowarzyszeń Ligi Narodów,
skupiająca głównie uwagę na zbliżaniu i pojednaniu narodów po ciężkich
przejściach wojennych. Unia wykorzystywała inicjatywy jednoczące narody europejskie i takie osobistości kontynentu jak brytyjski lord, Robert E. Cecil
(1864–1958), czy belgijski socjaldemokrata Emile Van der Velde (1866–1938).
Była organizacją formalnie niezależną od Ligi Narodów, ale w praktyce ściśle
z nią współdziałała i dążyła do rozszerzenia płaszczyzny działania „ligowego”.
Unia skupiała sekcje narodowe z poszczególnych państw europejskich i ułatwiała wysiłki integracyjne polityków europejskich. Miała w swoich szeregach
działaczy zbyt optymistycznie oceniających możliwości tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy według wzoru Stanów Zjednoczonych Ameryki. W ramach
Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Ligi Narodów współdziałało też Polskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Ligi Narodów. Istniały w Polsce również mniejsze
grupy wspierające działalność Ligi Narodów, którym przewodniczyli: Stanisław
Thugutt, Artur Górski i Oskar Halecki. W latach trzydziestych powstała Federacja Polskich Stowarzyszeń Przyjaciół Ligi Narodów z senatorem Janem Dębskim i Stanisławem Strońskim na czele. Bliskie poglądom „unijnym” było stanowisko zajmowane przez socjologa Floriana Znanieckiego.
Największy rozkwit działalności Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Ligi
Narodów nastąpił pod koniec lat dwudziestych, przed wybuchem wielkiego
kryzysu gospodarczego 1929–1933. Dominujący wpływ zachowały w niej sekcje narodowe głównych państw Ligi Narodów – Francji i Wielkiej Brytanii,
a po 1926 roku również Niemiec. Unia ułatwiła też Niemcom wstąpienie do
Ligi Narodów w 1926 roku, a później wyraźnie wspierała inicjatywy europejskie niemieckiego ministra
spraw zagranicznych Gustava Stresemanna. Z jej pomocą Stresemann
zjednywał opinię europejską, dla łagodzenia narzuconych im zobowiązań
traktatu wersalskiego. Doraźnie wspierał również francuskie dążenia do tworzenia federacji europejskiej i doprowadził do rozbicia silnej początkowo koalicji antyniemieckiej po I wojnie światowej. Wraz z rozwojem ekspansywnej
polityki hitlerowskiej w Europie zmniejszały się możliwości działania Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Ligi Narodów.
Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

Idea jedności Europy (cz. II)

4. Inicjatywy integracyjne organizacji „stowarzyszeniowych”

185

Kazimierz Łastawski
186

W latach międzywojennych nastąpiło odrodzenie działalności Unii Międzyparlamentarnej, która ułatwiła współpracę parlamentarną państw europejskich. Główną uwagę skupiała na kodyfikacji prawa międzynarodowego
oraz rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Ułatwiła
współdziałanie polityków i parlamentów europejskich, zwłaszcza w zakresie
rozwiązywania złożonych problemów prawnych i prawnomiędzynarodowych.
4.2. Stowarzyszenie ds. Porozumienia Europejskiego

Stowarzyszenie założył w 1926 roku zwolennik naumannowskiej koncepcji Mitteleuropy w Niemczech Wilhelm Heile. W przyjętej Odezwie do narodów europejskich Stowarzyszenie deklarowało dążenia do zachowania pokoju oraz ścisłej współpracy z Ligą Narodów i ze wszystkimi organizacjami europejskimi. Zyskało poparcie niemieckiego kanclerza i przewodniczącego
parlamentu oraz wsparcie finansowe sfer przemysłowych i politycznych Niemiec. Stowarzyszenie deklarowało oficjalnie tworzenie międzynarodowego
porozumienia na bazie wolnych i równych narodów, ale faktycznie preferowało interesy niemieckie w przekonaniu, iż „Niemcy są sercem Europy”. Patronowali mu m.in. czołowy polityk Republiki Weimarskiej Gustav Stresemann oraz dyrektor Konsorcjum Banków Rzeszy Hjalmar Schacht.
Organem wykonawczym Stowarzyszenia ds. Porozumienia Europejskiego
był Komitet Centralny. Postanowiono też powołać jego organy pomocnicze,
takie jak Europejską Radę Gospodarczą i Europejską Unię Celną. W trakcie tworzenia struktur Stowarzyszenia nasiliła się rywalizacja między „paneuropejczykami” Coudenhove-Kalergiego oraz jego głównymi opozycjonistami: „starym” Nossigiem i „nowym” Heile. Największą aktywność wykazywała niemiecka część Stowarzyszenia, dysponująca poparciem władz tego
kraju. Jednym z aktywniejszych działaczy Stowarzyszenia ds. Porozumienia
Europejskiego był ówczesny nadburmistrz Kolonii Konrad Adenauer (od
1949 roku kanclerz RFN).
W 1928 r. Heile podjął starania o urządzenie w Berlinie wielkiej wystawy
poświęconej problemom rozwoju idei integracji europejskiej, z zamiarem
ukazania dominującego wpływu narodu niemieckiego i francuskiego na życie gospodarcze, polityczne i kulturalne oraz myśl państwową kontynentu.
Przygotowania te przerwała jednak śmierć zwolennika rozwoju współpracy
francusko-niemieckiej Gustava Stresemanna. W sytuacji narastającej rywalizacji niemiecko-francuskiej władze w Berlinie nie poparły idei wielkiej wystawy „europejskiej”, uznając ją za niewygodną z punktu widzenia rozwijającej się wówczas polityki wielkoniemieckiej.
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Spory wewnątrz Stowarzyszenia ds. Porozumienia Europejskiego doprowadziły w 1927 roku do przekształcenia się jego francuskiej sekcji w Stowarzyszenie Współpracy Europejskiej. Na jego czele stanął matematyk i działacz
polityczny Emile Borel (1871–1956). Członkami Stowarzyszenia zostało wielu
prominentnych przedstawicieli życia politycznego Francji, m.in.: Alexandre
Millerand, Louis Barthou i Edouard Herriot. Honorowe członkostwo otrzymali premier francuski Raymond Poincare i minister spraw zagranicznych
Aristide Briand.
Władze Stowarzyszenia popierały założenia polityki francuskiej w Lidze
Narodów oraz inicjatywy Stanów Zjednoczonych Europy, prezentowane przez
Aristide Brianda i Edouarda Herriota. Oceniały, że dla europejskiego życia
gospodarczego bardziej niebezpieczna jest narastająca presja kapitału północno-amerykańskiego, aniżeli ideologia rosyjskiego bolszewizmu. Odrzucały
jednocześnie antysowietyzm i utopijne idee Unii Paneuropejskiej Coudenhove-Kalergiego.
Działaczy Międzynarodowego Stowarzyszenia Współpracy Europejskiej
szczególnie niepokoiły rewanżystowskie dążenia niemieckie, utrudniające dalsze pojednanie między narodami Francji i Niemiec. Obawiano się zwłaszcza
rozwoju kontaktów politycznych między Berlinem i Rzymem oraz między Berlinem i Moskwą. Ewentualne zbliżenie tych państw oceniano jako próby montowania bloku niemiecko-włosko-rosyjskiego o wyraźnie antyfrancuskim charakterze. Szczególne obawy działaczy Stowarzyszenia budziła ówczesna współpraca niemieckiej Reichswehry z Armią Czerwoną oraz rewizjonistyczne dążenia niemieckie wobec sojuszniczej Polski.
Specyficzną działalność integracyjną rozwijał żydowski działacz Alfred
Nossig (1864–1943) jako emisariusz powojennego pojednania narodów europejskich. Po konsultacjach z osobistościami niemieckiego ministerstwa spraw
zagranicznych, rozpoczął w 1923 roku organizowanie ruchu, zmierzającego do
rozszerzenia współpracy krajów europejskich i „pokojowej” rewizji systemu
wersalskiego. Działalność Nossiga ułatwiły szerokie kontakty europejskie oraz
współdziałanie z kołami syjonistycznymi36. Wytrwale dążył do pojednania
Niemców i Francuzów, a w pierwszej kolejności do utworzenia francusko-niemieckiej unii celnej. Zorganizował niewielki Europejski Związek Pokoju,
zmierzający do stabilizowania europejskiego ładu pokojowego i przeciwdziałający odrodzeniu się militarystycznych tendencji w Europie.
Na przełomie 1924 i 1925 roku Nossig utworzył Komitet ds. Współpracy
Międzynarodowej, który wszedł w spór z Coudenhove-Kalergim. Nossig dążył
też do porozumienia polsko-niemieckiego i zabiegał o pozyskanie dla tego
36
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projektu takich działaczy jak: Stanisław Thugutt, Jan Dębski, Józef Buzek
i Mieczysław Niedziałkowski. Chciał skłonić rząd polski do negocjacji z Niemcami na temat wspólnej granicy. Wytrwale dążył do zorganizowania korzystnego dla Niemiec arbitrażu międzynarodowego w sprawie Gdańska oraz do
pozyskania Francji dla niemieckich koncepcji współpracy z Polską.
W celu poszukiwania zwolenników „pokojowej rewizji” traktatu wersalskiego Nossig rozwinął współpracę z utworzonym w 1925 roku w Paryżu francuskim Komitetem ds. Współpracy Europejskiej. Przez pewien czas miał większe poparcie Niemców, aniżeli nawet sam Coudenhove-Kalergi. Proniemieckie stanowisko poróżniło jednak Nossiga z dyplomatami polskimi, którzy
odrzucali jego pomysł odstąpienia Niemcom polskiego Pomorza, w zamian za
zbudowanie dla Polski „odstępnego” portu nad Bałtykiem. W 1926 roku Nossig, poróżniony ze środowiskami niemieckimi i działaczami ruchu paneuropejskiego, utracił przewodnictwo utworzonego przez siebie Komitetu ds. Współpracy Międzynarodowej. Jego następcą został Niemiec Wilhelm Heile.
Nossig podjął wówczas próbę odzyskania inicjatywy politycznej i powołania
Klubu Politycznego dla dyplomatów i osobistości europejskich oraz propagowania zbliżenia między narodami. Dążył do rozwijania działań ogólnoeuropejskich z udziałem Wielkiej Brytanii i ZSRR. Zabiegał też wokół tworzenia
Wspólnoty Wyznań na Rzecz Pokoju, która łączyłaby trzy organizacje wyznaniowe: katolicką, ewangelicką i żydowską.

5. Propozycje tworzenia federacji regionalnych
Jednym z pierwszych inicjatorów federacji regionalnej był czeski polityk
i filozof Tomaš Masaryk (1850–1937), przywódca emigracji czeskiej na terenie
Stanów Zjednoczonych. W latach 1917–1918 Masaryk wysunął plan związku
narodów Europy Środkowo-Wschodniej: Polaków, Czechów, Słowaków, Rumunów i Węgrów, od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne. Uchwalony z jego
inicjatywy w 1918 r. Manifest Filadelfijski prezentował ideę zrzeszenia wolnych
narodów byłej monarchii austro-węgierskiej. W wydanej dwa lata później pracy Nowa Europa37, w podobny sposób eksponował potrzebę tworzenia nowej
struktury „Europy Międzymorza”.
W Polsce podobne idee formułował Józef Piłsudski. Próbował doprowadzić do reaktywowania istniejącej przed rozbiorami unii polsko-litewskiej oraz
tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dążył do tworzenia bloku państw,
łączącego narody Europy Środkowo-Wschodniej pod przewodnictwem Polski.
Próby te historycy oceniają zarówno jako myśli federacyjne (Marian K. Dziewanowski) lub dążenia imperialne38 (Michał Romer, Janusz Cisek). Piłsudski
37

T. Masaryk, Nova Evropa. Stanovisko slovanske, Praha 1920.
J. Cisek, Kilka uwag o myśli federacyjnej Piłsudskiego, [w:] Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wieku, Warszawa 1995, s. 96–98.
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– używając różnych określeń – dążył do tworzenia federacji środkowoeuropejskiej, obejmującej Litwę, Ukrainę i Białoruś oraz w miarę możliwości również
inne państwa, które mogłyby oderwać się od Rosji39. W jego zamyśle Polska
miałaby być centralnym państwem federacji, stanowiącej barierę pomiędzy
Rosją i Niemcami.
Próby tworzenia u wschodnich granic Polski federacji zakończyły się niepowodzeniem. Na Litwie rozwinęły się dążenia niepodległościowe i krytyczne
oceny unijnej współpracy z okresu funkcjonowania Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Walczący o niepodległość Ukraińcy odrzucali współpracę z Polską,
a jesienią 1918 roku doszło nawet do zbrojnych walk między Polakami a Ukraińcami, zwłaszcza o Lwów. Jedynie zwolennicy atamana Semena Petlury przez
kilka miesięcy współpracowali z Piłsudskim. Natomiast Białorusini byli najmniej przygotowani do niepodległości.
Wojna polsko-rosyjska w 1920 roku nie zmieniła zasadniczo sytuacji. Zawarcie w jej wyniku pokoju w Rydze w 1921 roku, przyczyniło się ostatecznie
do fiaska koncepcji federacyjnej Piłsudskiego. Niepowodzeniem zakończyły
się również dążenia Piłsudskiego do nawiązania antyradzieckiej współpracy
z republikami bałtyckimi i Rumunią. Część polityków polskich dalej dążyła do
tworzenia federacji środkowoeuropejskiej (od państw bałtyckich do Rumunii). Zwłaszcza minister Józef Beck wspierał piłsudczykowską ideę Międzymorza, zmierzającą do utworzenia bloku państw położonych pomiędzy Rzeszą
Niemiecką a ZSRR, który mógłby tworzyć przeciwwagę wobec obu tych potęg
europejskich.
Najstarsze doświadczenia integracyjne posiadały kraje skandynawskie, reprezentujące wspólne tradycje współdziałania. Już w okresie 1389–1520 Dania, Norwegia i Szwecja tworzyły unię40. W XIX wieku wystąpiły ponowne dążenia do jednoczenia krajów nordyckich. Rozwinięto unię pocztową, monetarną oraz szwedzko-norweską umowę celną (1884–1897). Kraje skandynawskie
rozwijały współpracę parlamentarną oraz współdziałanie w zakresie kultury
i oświaty. Podpisywano szczegółowe porozumienia o współpracy regionalnej.
Początkowa współpraca organizacji społecznych i związkowych rozszerzyła się
na szerszą współpracę rządową w sprawach gospodarczych i społecznych. Kraje skandynawskie przyznawały sobie wzajemne koncesje, niedostępne dla
państw spoza tego kręgu. Już od 1918 roku rozwijała działalność Nordycka
Unia Międzyparlamentarna.
Jesienią 1930 roku narodziła się w Oslo nowa forma regionalnego współdziałania w zakresie stabilizacji cen w handlu wzajemnym. Do porozumienia
z Oslo przystąpiły nie tylko państwa skandynawskie (Szwecja, Dania, Norwe39 P. Wandycz, Soviet – Polish Relations 1917–1921, Cambridge, 1969, s. 97–100; Por. M.K.
Dziewanowski, Joseph Pilsudski – an European Federalist 1918–1922, Stanford 1969 .
40 B. Sulimierski, Integracje krajów skandynawskich, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 12/1976,
s. 76; V. Sletten, Five Nordic Countries Pull Together, Copenhagen 1959, s. 7–30.
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gia, Finlandia), ale także Belgia, Holandia i Luksemburg41. Początkowe
współdziałanie w sprawach gospodarczych i handlowych przeniosło się również na sprawy polityki zagranicznej. Od 1932 roku rozwinęły się regularne
konsultacje ministrów spraw zagranicznych, zwłaszcza przed kolejnymi sesjami Ligi Narodów.
Już w 1921 roku doszło do podpisania umowy o utworzeniu unii ekonomicznej Belgii i Luksemburga. Faktyczną działalność unia ta rozpoczęła l maja 1922 roku. Wprowadziła swobodny przepływ kapitałów, osób, towarów
i usług, zniesienie ceł w obrocie wewnętrznym, wspólną zewnętrzną tabelę celną, stałą koordynację polityki gospodarczej, finansowej i socjalnej oraz wspólne akcje wobec krajów trzecich.
W latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych Europa Środkowa
i Południowo-Wschodnia były przedmiotem różnego rodzaju planów i projektów, wysuwanych głównie przez Francję i Wielką Brytanię. Miały one ułatwić
rozwiązywanie problemów ekonomicznych i doprowadzić do większej stabilizacji politycznej w tym regionie. Chodziło też o utrudnienie rozwoju wpływów
niemieckich na tym terenie.
Największymi zwolennikami ugrupowania federacyjnego na obszarze
„przydunajskim” byli Francuzi, zmierzający do utrzymania wpływów na terenie byłej monarchii austro-węgierskiej. Federacja ta miała służyć ożywieniu
rozwoju gospodarczego Austrii, Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii. Najwyraźniej ideę utworzenia polityczno-gospodarczej federacji państw naddunajskich eksponowali: francuski polityk i dyplomata Andre François-Poncet oraz
dwukrotny premier Francji, Andre Tardieu (1876–1945). Politycy francuscy
wspierali tworzoną w latach 1920–1921 Małą Ententę, obejmującą Czechosłowację, Królestwo SHS i Rumunię. W latach 1921–1922 państwa Małej Ententy zawarły dwustronne konwencje wojskowe i uzgodniły ograniczone działania
w polityce zagranicznej.
W 1929 roku Grecja wysunęła propozycje odbywania periodycznych konferencji bałkańskich. W latach 1930–1933 odbyły się cztery takie konferencje
z udziałem delegacji Albanii, Bułgarii, Grecji, Jugosławii, Rumunii i Turcji:
w Atenach (1930), Stambule (1931), Bukareszcie (1932) i Salonikach (1933).
Miały one na celu zbliżenie państw i narodów bałkańskich. Również w 1929 roku kraje Małej Ententy podpisały w Belgradzie akt generalny w sprawie arbitrażu i koncyliacji, i podjęły prace przygotowawcze do przekształcenia dwustronnych sojuszy z lat 1921–1922 w związek wielostronny. W 1931 roku państwa Małej Ententy zawarły wspólną konwencję wojskową, precyzującą wzajemne zobowiązania w tym zakresie przeciwko Węgrom, a pośrednio również
przeciwko Niemcom42.
41 W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1945,
Warszawa 1996, s. 434.
42 I. Goworowska-Puchala, Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu, Toruń 1997, s. 82.
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Najpoważniejszy projekt wysunął w 1932 roku Andre Tardieu, przewidujący polityczno-gospodarczą federację państw naddunajskich: Austrii, Węgier
i państw Małej Ententy. Pierwszym jego etapem miało być wprowadzenie ceł
preferencyjnych oraz przeciwdziałanie dążeniom niemieckiego kapitału
i władz państwowych do zdominowania tego regionu. Z inicjatywy czechosłowackiego ministra spraw zagranicznych Eduarda Beneša rozwinięto plan konsolidacji Małej Ententy i 16 lutego 1933 roku w Genewie podpisano Pakt
Organizacyjny tego ugrupowania. Na jego podstawie powołano organ kierowniczy Małej Ententy – Stałą Radę, złożoną z ministrów spraw zagranicznych
państw członkowskich. Drugim wspólnym organem stała się Rada Gospodarcza Małej Ententy, dla uzgadniania interesów gospodarczych jej członków.
Zanim porozumienie integracyjne Małej Ententy zdołało się umocnić, w lutym 1934 roku powstało nowe ugrupowanie na południu Europy, łączące Grecję, Jugosławię, Rumunię i Turcję, nazywane Ententą Bałkańską. Wyrażało
ono zaniepokojenie państw bałkańskich narastaniem dążeń rewizjonistycznych w Niemczech i Włoszech.
W 1932 roku autorzy austriaccy zaproponowali zastąpienie niemieckiej
idei Mitteleuropy koncepcją „Zwischeneuropa” („Międzyeuropy”)43. Jako
pierwszy przedstawił ją Giselher Wirsling w pracy Międzyeuropa i przyszłość
Niemiec (Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft). Koncepcja ta przewidywała objęcie obszarów środka Europy ścisłą współpracą małych państw leżących między Niemcami a ZSRR, czyli: republik nadbałtyckich (Litwy, Łotwy,
Estonii), Polski, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii i Jugosławii. Czasem do
grupy tej włączano również Finlandię. Zwolennicy „Zwischeneuropy” poszukiwali warunków do samowystarczalności gospodarczej centrum Europy, znajdującego się pomiędzy narodowym socjalizmem w Niemczech, a bolszewizmem w ZSRR.
W planie politycznym „Zwischeneuropy” mieściło się tworzenie federacyjnych form współżycia, w ramach środkowoeuropejskiego związku państw
(Staatenverband)44. Równocześnie wyrażano sprzeciw wobec rozwiązań federacyjnych, proponowanych przez Zachód. W tym czasie niemiecka polityka
gospodarcza nakierowana była na odbudowywanie i umacnianie swych pozycji w Europie Środkowej i Środkowowschodniej. Wspólnym ich mianownikiem było geograficzne nawiązywanie do Mitteleuropy, chociaż w druku nigdzie tego nie artykułowano. Pod hasłami „konsolidacji Europy” Niemcy już
wówczas zapewnili sobie dominującą pozycję gospodarczą w regionie naddunajskim45. W okresie tym pewien wpływ wywierały idee geopolityczne Karla
43 G. Wirsiing, Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft, Jena 1932; A. Palmer, The Lands
Between. A History of East–Central Europe since the Congress of Vienna, London 1970.
44 E. Dmitrów, Niemieckie plany integracyjne w Europie w pierwszej połowie XX wieku, [w:] J.
Holzer, J. Fiszer (red.), Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą, Warszawa 2001, s. 24.
45 B. Koszel, Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowo- i Południowo-Wschodnia w polityce
zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999, s. 26–33.
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von Haushofera. Asymilując znane w XIX wieku idee „gospodarki wielkiego
obszaru” (Grossraumwirtschaft), von Haushofer prezentował ekspansywne
cele niemieckie osadzone między rosyjskim bolszewizmem, a technicyzmem
i cynizmem Zachodu. Kreślił dla Niemców własny model ładu europejskiego
jako alternatywę w stosunku do francuskich koncepcji integracyjnych. Wskazywał, iż naród niemiecki położony w środku Europy, ma do wypełnienia „historyczną misję”, która powinna służyć dobru kontynentu. Uważał, iż należy
tworzyć konfederacje niezależnych narodów, pod niemieckim przewodnictwem. W miarę postępów polityki faszystowskiej w Niemczech, projekty geopolityczne von Haushofera zyskiwały coraz szersze uznanie.
Wśród zwolenników Wielkich Niemiec (Grossdeutschland) przez cały
okres międzywojenny występowały dążenia do przyłączenia Austrii. Dla realizacji tego wielkoniemieckiego celu stopniowo zacieśniano więzy gospodarcze,
a Berlin wspierał ruch narodowosocjalistyczny w Austrii. Proces ten zbiegł się
z likwidacją powojennych ograniczeń wersalskich wobec Niemiec.
Jesienią 1933 roku Mussolini rozwinął konkurencyjny, wobec planowanej
federacji naddunajskiej, projekt integracji środkowoeuropejskiej pod kierownictwem Włoch. Miał on na celu ograniczenie rozwiniętych wpływów francuskich na obszarze środkowoeuropejskim poprzez Małą Ententę i sojusz francusko-polski. Projekt ten, zwany paktem rzymskim, wszedł w życie w marcu
1934 roku, tworząc preferencje w wymianie handlowej między Austrią, Węgrami i Włochami. Miał też przeciwdziałać rosnącym w Niemczech dążeniom
do „wchłonięcia” Austrii.
Mała Ententa (Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia), powiązana z francuskim systemem bezpieczeństwa na wschodzie oraz powstała później Ententa
Bałkańska (łącząca Grecję, Jugosławię, Rumunię i Turcję), odegrały niewielką
rolę. Zdominowała je bardzo ekspansywna polityka gospodarcza Niemiec w południowej i środkowej części Europy, wypierająca wpływy francuskie z państw
tego regionu. Obie Ententy utraciły swe znaczenie po zawarciu, z inspiracji Berlina, paktu przyjaźni pomiędzy Jugosławią i Bułgarią w Belgradzie 24 stycznia
1934 roku. W kilka tygodni później Jugosławia podpisała układ z Włochami
i wbrew postanowieniom Paktu Małej Ententy nie poinformowała o tym swych
partnerów. Poparła natomiast jawną agresję Włoch na Abisynię.
Na początku lat trzydziestych rozważano również koncepcję utworzenia
węższej federacji środkowoeuropejskiej z udziałem Austrii, Czechosłowacji
i Węgier, ze stolicą w Wiedniu. Węgierski badacz Emil Hantos uważał, że zjednoczone państwa basenu naddunajskiego powinny powołać wspólny rynek
ekonomiczny, unikając tworzenia unii celnej z Niemcami46. Koncepcję Hantosa wspierali wówczas Andre Tardieu i Victor Bauer, ale storpedowali ją Niemcy, umacniający tam wpływy gospodarcze.
46
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Po wybuchu wielkiego kryzysu światowego w 1929 roku, część intelektualistów europejskich wyrażała zaniepokojenie losem narodów Europy. Załamaniu uległa pewność siebie jej mieszkańców oraz ich przekonanie o doskonałości kultury europejskiej47. Nastroje katastroficzne wywoływał kryzys gospodarczy, narastanie dążeń totalitarnych, poczucie zagubienia i chaosu. Znalazło to
odbicie w twórczości Gastona Riou, Juliana Bendy, Oswalda Spenglera, Karla
Jaspersa, Jośe Ortegi y Gasseta i wielu innych. Próbowali oni poszukiwać środków zaradczych wobec narastania fali nacjonalizmów. Formułowali propozycje
zacieśniania współpracy narodów i rozwijania idei jedności europejskiej.
Wyraźne cele federalizacji Europy formułował mniej znany, ale bardzo sugestywny pisarz Gaston Riou. W pracach zatytułowanych Zjednoczyć się lub
umrzeć oraz Moja ojczyzna Europa proponował państwom europejskim powołanie federacji europejskiej („ponadpaństwa”), dysponującego władzą w zakresie handlu, finansów, dyplomacji i armii. Preferował umacnianie „ojczyzny
Europy”, którą uważał za cel lepszy, aniżeli zabieganie o uzgadnianie interesów skłóconych „ojczyzn narodowych”. Pozytywną rolę w tym dziele wyznaczał dla Ligi Narodów.
Julian Benda w Rozważaniach o narodzie europejskim (1933) wzywał do
„zrywu intelektualnego” myślicieli europejskich i skuteczniejszego eksponowania wspólnych wartości. Uważał, że w okresie przewartościowań politycznych wartości ogólnoeuropejskie mogłyby ułatwiać współpracę narodów, a zarazem ograniczać destrukcyjny wpływ wybujałych nacjonalizmów. W oparciu
o analizy przyczyn rozwoju nacjonalizmów w Europie postulował przezwyciężanie poglądów o inności narodów i domagał się stawania ponad naturalnymi
różnicami między poszczególnymi państwami.
Zaniepokojony narastaniem zagrożeń europejskich niemiecki filozof-egzystencjalista Karl Jaspers wydał pracę zatytułowaną Duch Europy, eksponując
przede wszystkim konieczność wzbogacania duchowego społeczeństw kontynentu. Niepokój jego budziło występowanie swoistego paradoksu europejskiego: Rosji przestrzennie bliskiej, a „duchowo dalekiej” i Ameryki przestrzennie
dalekiej, a „duchowo bliskiej”. Krytyczną ocenę cywilizacji europejskiej zawierała również praca niemieckiego filozofa Oswalda Spenglera Upadek Zachodu.
Wybitny hiszpański filozof Ortega y Gasset, w wydanej w 1930 roku książce zatytułowanej Bunt mas, dostrzegał główne zagrożenie dla Europy w postaci amerykanizacji, bolszewizacji i faszyzacji jej kultury. Dowodził, że wzrost
liczby mieszkańców doprowadza do prymitywizacji kultury europejskiej, rozbicia wartości europejskich i ułatwia działania dyktatorów. W eseju Rozmyślania o Europie Ortega y Gasset silnie akcentuje współwystępowanie jedności
47
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narodowej oraz współprzynależności europejskiej, europejskich zwyczajów,
obyczajów, opinii publicznej, prawa i systemu władz. Dowodzi, iż kulturowa
jedność Europy „nie jest fantazją, lecz znaną rzeczywistością; fantazją jest natomiast coś wręcz przeciwnego, przeświadczenie, że Francja, Niemcy, Włochy
lub Hiszpanie to substancjalne, a zarazem pełne i niezależne rzeczywistości”48. W sugestywny sposób dowodził, że cywilizacja europejska wypracowała
swoją tożsamość, a w istocie rzeczy „Europa jest rojem skupiającym wiele
pszczół w jednym locie”49. Ortega y Gasset zafascynowany dorobkiem kulturalnym Europy i ideą paneuropejską (jako sympatyk hrabiego CoudenhoveKalergiego) proponował, aby tworzyć jedną organizację wykorzystującą dorobek całej Europy50. Zbyt optymistycznie jednak oceniał możliwości rozwoju
idei paneuropejskiej.
Wspominany już wcześniej francuski premier Edouard Herriot wydał
w 1930 roku głośną pracę zatytułowaną Stany Zjednoczone Europy51. Wspierał
w niej wcześniejsze propozycje integracyjne Brianda i proponował tworzenie
federacji państw europejskich, wzorując się na trwałym dorobku integracyjnym USA. W tym samym roku ukazała się praca Szwajcara Williama Rapparda Jednocząca się Europa (Uniting Europe), a w 1933 roku Anglika Arthura
Saltera Stany Z jednoczone Europy (The United States of Europe).
W obliczu narastania groźby faszyzmu pisarz niemiecki Tomasz Mann domagał się bardziej zdecydowanej obrony europejskich ideałów humanistycznych. W Przestrodze dla Europy (1937) dowodził narastającej groźby fanatyzmu i nacjonalizmu. Wzywał Europejczyków do rozwijania walczącego humanizmu, który stanowiłby barierę dla rozwoju systemu totalitarnego. Eksponował racje moralne humanistów europejskich.
Znani intelektualiści europejscy potępiali egoistyczne dążenia wybranych
narodów lekceważących prawa innych. W kolejnej pracy pt. Zjednoczona Europa (L’ Europe unie), Coudenhove-Kalergi ubolewał, że naprzeciwko „ładu”
Stanów Zjednoczonych Ameryki stoi „anarchia” skłóconych państw europejskich, których nie spajają ani prawa, ani organizacja, ani konstytucja, ani trybunał, ani policja, ani jakiekolwiek poczucie solidarności. Skłócenie narodów
europejskich ułatwiało – w ocenie Coudenhove-Kalergiego – doprowadzenie
do dominacji europejskich dyktatorów (Hitlera, Mussoliniego, Stalina) ponad
rozwiązaniami prawnymi. Już w 1940 roku do tego nurtu intelektualistów zaniepokojonych rozwojem sytuacji europejskiej dołączył Jacques Maritain wydając książkę Europa a idea federalna52.
48 J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, [w:] tenże, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982, s. 731.
49 Tamże, s. 732.
50 J. Ortega y Gasset, Der Aufstand der Massen, Stuttgart 1930, s. 96–97.
51 E. Herriot, op.cit.
52 J. Maritain, L’Europe et l’idee federale, Paris 1940.
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Podobne zaniepokojenie postępami polityki faszystowskiej w Europie wyrażali również autorzy amerykańscy. Amerykański publicysta Clarence Streit
wydał w 1939 roku pracę Unia teraz (Union Now), w której apelował do społeczeństw zachodnioeuropejskich o przeciwstawienie się dążeniom nacjonalistycznym na kontynencie. Podobne myśli zawierały też prace W.B. Curry The
care for federal Union (1939), W.I. Yenninga A federation for Western Europe
(1939) oraz M.A. Binghama The United States of Europe (1940)53.
Narastające zagrożenia europejskie lat trzydziestych zainspirowały poszukiwania lepszych sposobów rozwiązywania odwiecznych konfliktów między
państwami. W badaniach nowej rzeczywistości europejskiej przeniesiono z antropologii i socjologii, teorię funkcjonalizmu. Brytyjski badacz David Mitrany
i jego naśladowcy przyjęli jako podstawę badań analizę funkcji, omijając w ten
sposób poszukiwania wieloaspektowych i „historycznych” przyczyn rzeczywistości międzynarodowej. Opowiadali się za stopniowaniem wysiłków badawczych i preferowaniem analiz funkcjonalnych.

7. Próby realizacji idei integracyjnych
W latach międzywojennych podjęto różnorodne próby realizowania idei
zjednoczeniowych. Działania te miały jednak bardzo ograniczony zakres i nie
przyniosły znaczących wyników. Pionierski charakter w dziedzinie integracji
miała polityka Belgii i Luksemburga. W 1921 roku uzgodniono w Brukseli
utworzenie Belgijsko-Luksemburskiej Unii Ekonomicznej, która przewidywała: zniesienie barier w przepływie siły roboczej, towarów, kapitału i usług między członkami unii, ustanowienie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej, prowadzenie wspólnej polityki handlowej, wspólne występowanie na forum międzynarodowym, a nawet tworzenie unii walutowej. Unia Ekonomiczna obydwu
państw weszła w życie l maja 1922 roku. Wspólną walutą został frank belgijski.
W 1932 roku zawarto konwencję między Belgijsko-Luksemburską Unią Ekonomiczną (Beluksem) a Holandią, dotyczącą unii celnej. Nie weszła ona jednak w życie, ale w 1933 roku zawarto preferencyjny układ handlowy między Beluksem i Holandią.
W 1925 roku utworzono w Paryżu Międzynarodowy Komitet ds. Unii Celnej, który rozwijał prace nad doprowadzeniem do stopniowego utworzenia
unii celnej wszystkich państw kontynentu, a w dalszej przyszłości wspólnego
bloku gospodarczego kontynentu. W rok później zawarto też porozumienie
o Międzynarodowym Kartelu Stalowym, uważane przez Wiliama Diebolda za
zaczyn integracji gospodarczej Europy i prekursora Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali54. Kartel skupił liczące się w tym zakresie państwa europejskie:
53
54

J.-B. Duroselle, L’ idee..., s. 290.
W. Diebold Jr., The Schuman Plan, New York 1959, s. 27–28.
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Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Belgię, Luksemburg, Austrię, Węgry i Czechosłowację. Ważną rolę w jego tworzeniu odegrali zwolennicy idei Stanów
Zjednoczonych Europy: Francuz Louis Loucheur (1872–1931) i Luksemburczyk Emile Mayesch (1862–1928). W latach trzydziestych powstał z kolei kartel węglowy pomiędzy Wielką Brytanią i Polską oraz szerszy kartel koksowniczy, obejmujący Belgię, Holandię, Wielką Brytanię, Niemcy i Polskę.
Problemy integracji europejskiej występowały w dyskusjach kuluarowych
na forum Ligi Narodów. Jednoczenie kontynentu stało się również tematem
obrad oficjalnych gremiów tej organizacji. W 1930 roku utworzono Grupę
Studiów nad Unią Europejską w Lidze Narodów, uwzględniającą część propozycji zgłoszonych tam przez Brianda.
Działalność Mussoliniego we Włoszech budziła zaniepokojenie europejskich
polityków katolickich. Jako opozycja wobec niej zrodziła się idea jednoczenia
europejskiego ruchu chrześcijańskiej demokracji, o charakterze solidarystycznym. Z inicjatywy włoskiego działacza ks. Luigi Sturzo w 1925 roku utworzono
w Paryżu zalążek przyszłej międzynarodówki chadeckiej, a jego współtwórcami
byli Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman i Marc Sangnie-Lachaud. W 1932 roku doszło do zwołania w Kolonii kongresu chadeckiego
z udziałem przedstawicieli z Francji, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga,
Polski, Litwy, Austrii, Czechosłowacji, Hiszpanii i Jugosławii. Końcowa jego rezolucja wzywała do przeciwdziałania narastającemu rozwojowi wpływów faszystowskich i wskazywała na konieczność stopniowego znoszenia barier celnych,
aby umożliwić swobodny przepływ towarów, kapitału i ludzi55.
Dążenia zjednoczeniowe wyrażała również Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza, utworzona w 1923 roku z połączenia II Międzynarodówki oraz
Międzynarodowej Wspólnoty Pracy Partii Socjalistycznych (Międzynarodówki
Wiedeńskiej). Jej centrala znajdowała się na terenie Europy (Londyn, Zurych,
Bruksela), a kolejni przywódcy wywodzili się z państw europejskich i preferowali inicjatywy ogólnoeuropejskie.
W latach międzywojennych powstały trzy ugrupowania międzynarodowe,
niesłusznie nazywane „regionalnymi integracjami”56. Utworzono wówczas,
poza opisanymi już Małą Ententą i Ententą Bałkańską, także Ententę Bałtycką, powstałą na mocy traktatu między Estonią, Łotwą i Litwą we wrześniu
1934 roku. Organizacje te czyniły tylko próby integracji działalności międzynarodowej państw o małych wpływach w europejskim układzie sił. Bardziej zaawansowane formy współpracy osiągnęła tylko Mała Ententa.
Z inicjatywy brytyjskiej po konferencji w Locarno, wprowadzono nieformalne spotkania polityków wielkich mocarstw: Francji, Niemiec, Wielkiej Bry55

H.A. Lucker, K.J. Hahn, Christliche Demokraten bauen Europa, Bonn 1987, s. 239–243.
H. Korczyk, Próby integracji Europy w świetle umów międzynarodowych w okresie międzywojennym 1918–1939, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1995, Prace historyczne,
z. 118. s. 46–49.
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tanii i Włoch podczas dorocznych zgromadzeń Ligi Narodów. Spotkania te
nawiązywały do modelu współpracy mocarstw europejskich z lat funkcjonowania Świętego Przymierza. Ich rola wzrastała wraz z malejącą skutecznością
działania Ligi Narodów w latach trzydziestych. Natomiast na ich efektywność
wpływały rozbieżne interesy: Francja i Wielka Brytania były wówczas głównymi państwami Ligi Narodów, a Niemcy ich zasadniczym antagonistą i rywalem
w Europie.
Koncepcje integracji europejskiej tego okresu eksponowały głównie konieczność likwidacji barier celnych i wzmocnienia bezpieczeństwa państw.
W próbach integracyjnych, zwłaszcza na obszarze basenu naddunajskiego, występowała rozbieżność interesów francusko-niemieckich. W pewnym tylko
stopniu łagodziły ją osobiste kontakty znanych polityków tych państw, zwłaszcza Brianda i Stresemanna. Śmierć Brianda w 1932 roku oraz ekspansywność Hitlera w Niemczech po 1933 roku wpłynęły wyraźnie na osłabienie europejskich dążeń integracyjnych.
Narastające podziały polityczne w Europie wpłynęły na zwiększenie wysiłków państw skandynawskich w zakresie utrwalania ich statusu neutralności.
Rządy Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji 27 maja 1938 roku podpisały w Sztokholmie deklarację, szczegółowo określającą zasady zachowania
się państw neutralnych wobec ewentualnych działań wojennych na wodach
Morza Bałtyckiego. Deklaracja ta miała znaczenie dla późniejszej kodyfikacji
prawa konfliktów zbrojnych, bo państwa Osi podczas wojny lekceważyły jej
ustalenia.
W końcu lat trzydziestych sprawy integracji europejskiej znalazły się na
marginesie zasadniczych działań politycznych. W Wielkiej Brytanii istniały
dwie małe grupy: New Commonwealth oraz Unia Federalna („Federal
Union”). W czerwcu 1939 roku ukształtował się paneuropejski komitet brytyjski pod przewodnictwem Duffa Coopera, eksponujący integrowanie Europy
za jedyny środek, gwarantujący pokój kontynentalny i bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii. Dostrzegał on też możliwość przezwyciężenia wieloletniego wyboru między brytyjską polityką imperialną a kontynentalną57.
Polityka appeasementu Francji i Wielkiej Brytanii wobec państw Osi ułatwiała Hitlerowi realizowanie ekspansywnej polityki burzącej „ład wersalski”
i doprowadziła jesienią 1938 roku do zawarcia układu monachijskiego. Brak
zdecydowanego przeciwdziałania ofensywie faszyzmu ze strony Francji i Wielkiej Brytanii rozzuchwalił Hitlera, a późniejsze próby zahamowania agresywnej polityki nie odniosły skutku. Zawarty w sierpniu 1939 roku układ Ribbentrop-Mołotow zmodyfikował europejski układ sił i ułatwił Niemcom agresję
wojenną.

J.-B. Duroselle, L’ idee..., s. 289.
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8. Konkluzje
W latach 1919–1939 powstało wiele projektów integracji europejskiej eksponowanych przez poszczególne osobistości, ugrupowania polityczne i organizacje stowarzyszeniowe. Obejmowały one terytorium całego kontynentu (Stany Zjednoczone Europy), zdecydowaną jego większość (bez Wielkiej Brytanii
i ZSRR), np. propozycja Coudenhove-Kalergiego lub tylko wybrany region.
Najszerszy wpływ wywarły koncepcje federacyjne Aristide Brianda i Edouarda Herriota, bo byli oni politykami pełniącymi ważne funkcje państwowe
w kraju zajmującym główną pozycję w polityce europejskiej.
Idea jednoczenia Europy miała racjonalne jądro, ale stosunki w Europie
powersalskiej nie sprzyjały dążeniom integracyjnym. Próby takie napotykały
na sprzeczne interesy głównych państw kontynentu i wykazały małą skuteczność działań Ligi Narodów. Mała Ententa tworzyła tylko regionalną namiastkę integracji o charakterze międzypaństwowym i nie wywarła wpływu na rozwój polityki europejskiej. Kraje europejskie dzieliły głębokie sprzeczności,
utrzymywało się dość trwałe poczucie wzajemnych urazów i krzywd.
W państwach powstałych w wyniku rozpadu europejskich imperiów, dodatkowo jeszcze występowało silne wówczas „przeczulenie” na punkcie zachowania suwerenności. Przywódcy państw rozumowali kategoriami własnych interesów narodowych i lekceważyli wspólne interesy kontynentu. Stosunkowo
drobne zatargi graniczne, bądź spory na tle mniejszości narodowych, zaostrzały stosunki europejskie „nie zostawiając miejsca na spokojną refleksję i trzeźwą ocenę”58.
Projekty integracyjne – poza inicjatorami – wzbudzały umiarkowane zainteresowanie w poszczególnych krajach. O ile w elitach intelektualnych Europy występowała dość wysoka świadomość potrzeby integracji, to politycy kierowali się głównie interesami narodowymi. Po dojściu do władzy Hitlera najbardziej rozwinęły się idee nacjonalistyczne, a ich reprezentanci kształtowali
hegemonistyczną wizję rozwoju kontynentu59. Występowała też, rywalizacja
między twórcami koncepcji integracyjnych oraz ich patronami politycznymi.
Dążenia rewizjonistyczne Włoch i Niemiec, polityka ustępstw ze strony
mocarstw Ligi Narodów i wzrost polityki nacjonalistycznej uniemożliwiły
wprowadzenie w życie idei integracyjnych. W końcu lat trzydziestych Europę
zdominowała niemiecka polityka presji politycznej i faktów dokonanych. Nie
zyskała wówczas poparcia wysunięta w styczniu 1938 roku przez prezydenta
Roosevelta idea stworzenia Światowego Frontu Pokoju (World Peace Front),
bo wpływowy premier brytyjski Chamberlain wciąż popierał politykę appeasementu wobec Hitlera.
58
59
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Czym jest kultura
popularna?

Mówienie o kulturze popularnej i próby szukania jej istoty, zawsze prowadzą do przewrotnego pytania o kulturę wobec niej przeciwną, a więc o kulturę niepopularną, czyli taką, która – jak podpowiada proste rozumowanie – ma
ograniczony zakres występowania i oddziaływania. Nie chodzi w tym momencie jedynie o zjawiska tzw. niszowe, znane tylko garstce zainteresowanych, jak
swego czasu rap czy hip hop, dziś już powszechnie rozpoznawane i akceptowane, ale i o kulturę elitarną, wysokoartystyczną, tworzącą dziedzictwo każdego
narodu. Wydaje się nieco kuriozalny fakt, że dzieła literackie, malarskie czy
muzyczne, uznane za wybitne, mogą być traktowane jako niepopularne, skoro
mówi się na ich temat w szkole, niekiedy w prasie czy telewizji, więc każdy
przeciętny odbiorca kultury powinien mieć, z racji obowiązku edukacyjnego,
pewną orientację w ich zakresie. Ale posiadanie wiedzy dotyczącej kultury wysokiej, jak wiadomo, nie przekłada się na jej użytkowanie, świadome odbieranie i przeżywanie – emocjonalne, refleksyjne czy estetyczne, a tym bardziej na
jej dobrowolne masowe nabywanie. Sztuka elitarna kojarzona bywa najczęściej z przymusem, np. lekturowym, szerzej szkolnym, z narzuconym wzorem
odbioru i interpretacji, z problematyką oderwaną od rzeczywistości znanej
przeciętnemu człowiekowi z autopsji, a także z nudą i trudem związanym z jej
przyswajaniem. Istnieje co prawda utrwalone w tradycji przekonanie o wyjątkowości dzieł zaliczanych do klasyki literackiej, muzycznej czy plastycznej, ale
nieczęsto stają się one przedmiotem dobrowolnej percepcji. W wolnej chwili
zwykły odbiorca kultury chętniej skorzysta z oferty prostej, kuszącej przeróżnymi obietnicami rozrywki popularnej niż z wysokiej, skłaniającej przede
wszystkim do wysiłku poznawczego. W tym kontekście określenie „niepopularna” nie byłoby odczytywane jako synonim niszowości, nieznajomości czy
niedostępności dzieł. Warto zresztą nadmienić, że nawet klasyka literacka czy
muzyczna jest ostatnio „popularyzowana” – sprzedawana jako dodatek do
ogólnopolskich dzienników czy branżowych czasopism, a także wydawana
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w ramach tanich serii oferowanych w osiedlowych kioskach i wielobranżowych
sklepach. Nazwa „kultura niepopularna” określałaby raczej zespół zjawisk, które nie spotykają się z masowym, co istotne – dobrowolnym zainteresowaniem użytkowników, ze względu na stopień złożoności artystycznej formy, a w wypadku literatury czy filmu – także z powodu prezentowanego obrazu świata, gdzie sensacyjność ustępuje miejsca pogłębionej, nierzadko bardzo gorzkiej refleksji nad człowiekiem i jego życiem.
Czym w takim razie jest owa przyciągająca tłumy, a będąca zasadniczym tematem prowadzonych tu rozważań, kultura autentycznie popularna i czy rzeczywiście decyzja o jej odbiorze może być uznana za w pełni suwerenną?
Szukanie odpowiedzi na te pytania utrudniają niejasności terminologiczne
narosłe wokół charakteryzowanych tu zjawisk. Problem z definiowaniem kultury popularnej bierze się m.in. stąd, że nie tylko ustawia się jej odbiór w kontekście kultury wysokiej, co niejako z góry skłania do negatywnej oceny jej
oferty, jako tej gorszej, nastawionej na sukces komercyjny, a nie artyzm1, ale
także z tej przyczyny, iż określa się ją różnymi nazwami, wśród których prym
wiodą dwie, często ze sobą utożsamiane: kultura masowa i kultura popularna. Tę swobodną, nie zawsze uzasadnioną wymienność i niejasność terminów oddaje chociażby definicja Dominica Strinatiego, dla którego: „kultura
masowa jest kulturą popularną tworzoną przez masową technikę przemysłową i sprzedawaną dla zysku masowej publiczności konsumentów”2.
Termin „kultura masowa” należy dziś do tych krytykowanych, chociaż jego
obecność w wielu rozprawach pokazuje, że bywa przydatny tam, gdzie mówi
się o zjawiskach związanych właśnie z masowością, zwłaszcza w kontekście
XIX-wiecznych przemian obyczajowych i społecznych oraz analogicznych zjawisk z czasów późniejszych3. Najczęściej jest odbierany jako kategoria wskazująca na adresata kultury (bliżej nieokreślone masy społeczne, najczęściej kojarzone z warstwami słabo wykształconymi, do których wlicza
się zwłaszcza robotników) bądź na jej przekaźniki, czyli powszechnie
dostępne środki i metody jej prezentacji oraz popularyzacji, tzw. mass
media (zwłaszcza prasę, radio, telewizję)4.
Drugi z przywołanych terminów – kultura popularna, chociaż również
nie pozbawiony wad, wydaje się bardziej poręczny, ponieważ nie ogranicza się
swym zakresem znaczeniowym do wskazania odbiorców czy środków przeka1

A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1980, s. 94–95.
D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1988, s. 22.
3 Zob. m.in. K.T. Toeplitz, Wszystko dla wszystkich. Kultura masowa i człowiek współczesny,
Warszawa 1981; P. Kowalski, Parterowy Olimp. Rzecz o polskiej kulturze masowej lat siedemdziesiątych, Wrocław 1988.
4 Zob. J. Adamowski, Media masowe w życiu społecznym, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003, s. 785–800.
2
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zu, gdyż wiadomo, że nie tylko na tych elementach opiera się powszechność
i uznanie pewnych zjawisk. Już dawno badacze zrezygnowali z utożsamiania
kultury popularnej z robotnikami czy z gospodyniami domowymi, bowiem
w grupie jej użytkowników znajdują się przedstawiciele wszystkich zawodów
i osoby o różnym stopniu wykształcenia. Ponadto powstają nowe metody emisji, które w momencie zaistnienia na rynku jawią się jako elitarne, zwłaszcza
ze względu na swą wysoką cenę, możliwą do przyjęcia przez nielicznych,
a z czasem trafiają do szerokiego, a więc masowego grona odbiorców, czego
najlepszym przykładem wydaje się Internet czy telefon komórkowy.
Nazwa kultura popularna wskazuje raczej na powszechność występowania i akceptowania określonych „produktów”, co jest wynikiem zarówno stosunkowo niskich kosztów ich nabycia, jak i przystępności
odbioru samego towaru, spełniającego oczekiwania masowej wyobraźni5. Jakikolwiek wytwór kultury popularnej, aby zyskać zainteresowanie
i uznanie odbiorców, nie powinien sprawiać specjalnych trudności intelektualnych w jego odbiorze, bez względu na to, czy będzie to artykuł gazetowy, reklama czy piosenka, a nadto winien dostarczyć satysfakcji i przyjemności ze
swoistego „przeżycia estetycznego”.
Kultura popularna w wymiarze artystycznym, na niej bowiem skupiamy
uwagę, pozostawiając na marginesie rozważań jej wymiar materialny, kojarzony z dobrami doczesnymi, na których popyt wpływa zresztą siła oddziaływania
wytworów kultury umysłowej, nie jest wymysłem współczesności. Większość
badaczy problemu sytuuje jej początki w XIX wieku6, chociaż nie brakuje głosów odnoszących ją do wieków średnich, a nawet starożytności7. Z pewnością
jednak ekspansja kultury banału nastąpiła w dziewiętnastym stuleciu, kiedy
postępującej urbanizacji i mechanizacji zaczął towarzyszyć proces degradacji
tradycyjnego, patriarchalnego i klasowego modelu społecznego8. Znaczna migracja mieszkańców wsi do miast w poszukiwaniu pracy spowodowała stopniowy upadek kultury ludowej, opierającej się na silnej integracji i cenzurze grupy, połączonej wspólnym rodzajem wykonywanej pracy i sposobem spędzania
czasu. Zauważalny w miastach wzrost liczebny warstwy robotniczej, rekrutującej się głównie z chłopstwa, zaważył z kolei na zmianie mieszczańskiego modelu życia, jak i zadecydował o powstaniu nowej kultury, stanowiącej swoisty
konglomerat elementów wywodzących się m.in. z kultury ludowej i kultury
miejskiej. Pojawiła się kategoria czasu wolnego, niekojarzonego odtąd z zimowym przesiadywaniem w chacie, połączonym z bajaniem i pracami domowymi, takimi jak przędzenie czy tkanie. Godziny czy dni bez pracy zawodowej
5

Zob. K.T. Toeplitz, Mieszkańcy masowej wyobraźni, Warszawa 1970.
Ibidem.
7 T. Żabski, Literatura popularna jako zjawisko naturalne i wiecznotrwałe, [w:] Kultura popularna – literatura-książka. Forum czytelnicze II, Warszawa 1995, s. 152–161.
8 Zob. K.T. Toeplitz, Wszystko..., s. 31–60.
6
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stały się rzeczywiście czasem dla człowieka, czasem niezobowiązującej rozrywki, pozwalającej na odpoczynek i relaks, a dostępnej w różnej postaci wszystkim regularnie otrzymującym wynagrodzenie. Według Kłoskowskiej istotną
przyczyną zainteresowania się mas kulturą niewybredną było też nerwowe wyczerpanie robotników i brak satysfakcji z pracy zawodowej: monotonnej, podlegającej działaniu maszyny9.
Powstanie nowej siły nabywczej doprowadziło do rozwoju całego przemysłu rozrywkowego, zaczynając od taniej prasy czy literatury, związanej z nimi
reklamy, poprzez masowe imprezy kulturalne, jak dancingi czy przedstawienia
kabaretowe, aż po produkcję bibelotów i różnego typu ozdób z działu szeroko
pojętej plastyki (np. reprodukcje znanych obrazów), mających upiększać przestrzeń mieszkaniową. Wiek XX przyniesie dodatkowo przekaz radiowy i filmowy (kino, później telewizja), które pozwalały odbiorcy w bezpiecznych granicach domu czy sali kinowej na poznawanie miejsc, ludzi i zdarzeń niedostępnych doświadczeniu codziennego życia. Przez regularne dostarczanie bieżących informacji, także za sprawą prasy, dawały i do dziś dają człowiekowi poczucie swoistej kontroli nad światem, który zdaje się nie mieć przed nami żadnych tajemnic. Jak stwierdza Piotr Kowalski, ludzie wierzą, że informacje dają większą wolność, spokój umysłu i możliwości10.
Oferowane przez przemysł rozrywki, pozbawione piętna twórczego wysiłku
artysty, dbającego o oryginalność morfologiczną i semantyczną swych dzieł,
tworzone przede wszystkim z myślą o prostym odbiorcy, okazały się atrakcyjne także dla osób z wyższym wykształceniem. Zdobycze sztuki wysokiej znane
tym ostatnim na co dzień, przyswajane w procesie nauki i podróży, także tych
czytelniczych, nie zaspokajały, jak się wydaje, pragnień podstawowych, typowych dla każdego człowieka. Nie dawały obietnic spotkania wielkiej miłości,
nie zapewniały o możliwości małżeńskiego i rodzicielskiego szczęścia, stroniły
od obrazów wiecznej młodości, zdrowia i dostatku, których nic nie jest w stanie odmienić. Odsłaniały natomiast czarną stronę ludzkiej egzystencji, zmuszały do refleksji, do adekwatnego do realiów osądu świata i ludzi, nie łudząc
lukrowaną pomadą i pustym blichtrem. Kultura popularna, nawet jeśli prezentowała sceny ujawniające brud i okrucieństwo świata, czyniła to tylko w celu
pokazania ostatecznego zwycięstwa dobra, piękna i sprawiedliwości nad złem.
Zapotrzebowanie na takie przewidywalne i uporządkowane, na zasadzie
czytelnego kontrastu, wizje rzeczywistości – gazetowe, filmowe, literackie czy
plastyczne – okazało się nigdy nie wysychającym źródłem, przy całej zmienności otoczenia. Niepohamowany rozwój techniki w XX i XXI wieku przyczynił
się jedynie do stworzenia nowych możliwości przekazywania ludziom „dobrej
nowiny” – wspomnianego już Internetu, dającego niemal w każdym miejscu
9

A. Kłoskowska, op.cit., s. 110.
P. Kowalski, Guma orbit w ogrodach miłości. O modelowaniu świata w kulturze masowej,
[w:] S. Uliasz (red.), Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej, Rzeszów 1996, s. 204.
10
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i o każdej porze dostęp do nieograniczonych zasobów elektronicznych z wszystkich dziedzin nauki, twórczości i rozrywki, niezliczone pasma 24-godzinnych
programów informacyjnych czy filmowych, reklamę telewizyjną ukazującą poprzez kolorowe obrazy coraz to inne niepowtarzalne środki na wszystkie dolegliwości i mankamenty ludzkiego życia, czy wreszcie telefon komórkowy, który
nie tylko ułatwia utrzymanie stałego kontaktu z najbliższymi, ale niejednokrotnie pełni rolę przekaźnika wszelakich wiadomości i funkcję aparatu cyfrowego, ułatwiającego wykonanie oraz przechowanie fotografii. Cały świat na
wyciągnięcie ręki – z pilotem, komórką czy komputerową myszką, rzadziej
z gazetą czy książką. A ponieważ każdy chce być szczęśliwy, a co najmniej zadowolony, marzy o odrobienie luksusu bądź wielkiej przygodzie, zbyt na towary i usługi obiecujące mu dobre samopoczucie wydaje się zapewniony.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy, dostrzegalne w jakości dawnych
i współczesnych zjawisk kultury popularnej, wydają się oczywiste. Skoro potencjalni klienci marzą ciągle o tym samym, a jednocześnie – paradoksalnie –
pragną obcować za każdym razem z czymś odmiennym, przemysł rozrywkowy
gwarantuje zaspokojenie takich, zdawałoby się, sprzecznych stanowisk. Metoda wydaje się prosta: sprawdzone, a więc społecznie zaakceptowane i przyswojone produkty sprzedaje się w nowym opakowaniu, z nowym szyldem bądź też
nieznacznie się je modyfikuje, ale w takim stopniu, by nie straciły swej tożsamości. Na myśl przychodzi tu dostrzegalna w folklorze słownym kluczowa
zasada wariantywności, pozwalająca na ciągłe odnawianie tradycyjnych
fabuł przez wprowadzanie w jej obręb nowych elementów, nawet z innych form czy wątków11. Warto zresztą dodać, że niektórzy badacze dostrzegają bliskość kultury popularnej i ludowej, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób i zakres funkcjonowania oraz charakter oferowanych wytworów12. Na swoistym
powtórzeniu bazują przykładowo filmowe i literackie romanse niemal od wieków realizowane według tych samych, sprawdzonych schematów, nawiązujących zresztą do tradycji baśni, a mianowicie Kopciuszka, czyli historii biednej
dziewczyny, która staje się wybranką bogatego młodzieńca, oraz Pięknej i Bestii, a więc opowieści o skromnej i dobrej pannie siłą swej miłości doprowadzającej do pozytywnej metamorfozy mężczyzny-potwora13. Kryminały wykorzystują z reguły wzorzec śledztwa, prowadzonego przez niezastąpionego detektywa, od zbrodni do wykrycia jej sprawcy, lub model swoistej równoczesności
przestępstwa i procesu jego dedukcyjnego poznawania, czego konsekwencją
bywa, lecz nie jest to regułą, ustalenie i ukaranie winnego14. Z kolei popularne piosenki z zastosowaniem rymu, skocznego rytmu i prostej metaforyki, da11

J. Bartmiński, Folklor-język-poetyka, Wrocław 1990, s. 134.
D. Czaja, O sztuce zdziwienia i głupstwach pop-kultury, [w:] Item (red.), Mitologie popularne, Kraków 1994, s. 7–15; zob. też. T. Żabski, op.cit., s. 159.
13 Zob. A. Martuszewska, J. Pyszny, Romanse z różnych sfer, Wrocław 2003.
14 Zob. S. Barańczak, Słowo w piosence, Wrocław 1983.
12
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jące poczucie obcowania ze sztuką muzyczną, prezentują zwykle podstawowe
dylematy dotyczące miłości, rzadziej trudów związanych z życiem codziennym15.
W ramach raz przyjętej konwencji dokonuje się nieznacznych zmian, w granicach 10%, które decydują o „nowatorskim” charakterze produktu. Jak
stwierdza Toeplitz, w kulturze popularnej pożądana jest nie odkrywczość, lecz
banał, gdyż nadmiar nowości grozi utratą kontaktu z odbiorcą16. Ewentualne
modyfikacje, gdyż przykład Trędowatej Heleny Mniszkówny wskazuje, że pewne zjawiska w określonych środowiskach zdają się wiecznie żywe17, z reguły
wynikają z zewnętrznych przemian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Kultura popularna cechuje się aktualnością, więc i ona, a w zasadzie jej
twórcy, zmieniają scenerię zdarzeń filmowych czy literackich, tło obyczajowe,
wygląd i zachowania bohaterów, ich język, by bliższe stały się wyobrażeniom
i oczekiwaniom współczesnych konsumentów. Oczywiście można skorzystać
z kostiumu historycznego, co widać i w przekazach filmowych (tzw. filmy historyczne, zwłaszcza o tematyce romansowej), reklamowych (np. kampanie
piwa) czy literackich, (np. w serii Harlequin18), ale najczęściej chodzi wtedy
o podkreślenie silnych więzi z tradycją, przeszłością, z obowiązującym niegdyś
systemem wartości, z wypracowaną przez wieki jakością, co ma prowadzić do
pozytywnych skojarzeń. Na bazie raz sprawdzonych chwytów buduje się także
nowe zjawiska kulturowe, powstające z krzyżowania się form już istniejących,
stąd romans łączy się z science fiction czy kryminałem, a utwór historyczny ze
szpiegowskim; musical i kabaret staje się materią filmową, zaś film czy literatura – komiksową (np. Stawka większa niż życie; Wiedźmin), z kolei gra komputerowa może awansować nie tylko do pomysłu komiksowego, ale i filmowego (np. dzieje Lary Craft). Takie mieszanie, swoisty collage, typowy wyznacznik współczesności19, gwarantuje nieustanny ruch w przemyśle rozrywkowym
i wśród jego potencjalnych odbiorców.
Pewnej tradycyjności rozwiązań formalnych towarzyszy w miarę spójna wizja świata20, nierzadko na granicy kiczu21, która odznacza się wspomnianym
15

Zob. S. Barańczak, op.cit.; P. Kowalski, Guma..., s. 197–209.
K.T. Toeplitz, Wszystko..., s. 60. W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996, s. 60.
17 Z. Bruchowska, Wartości zdegradowane (z problematyki powieści popularnej dla kobiet),
[w:] J. Chłopecki, A. Horbowski (red.), Estetyka codzienności, Rzeszów 1988, s. 223; K. Wolff,
Literatura popularna we współczesnym czytelnictwie, czyli lektury nasze powszednie, [w:] Retoryka
i badanie literackie, Warszawa 1998, s. 245–254.
18 A. Maruszewska, op.cit., s. 55–58.
19 Piotr Dębek termin collage proponuje rezerwować dla różnorodnej literatury wysokiej,
a literaturę popularną, jako czarno-białą, określa mianem litografii, Zob. P. Dębek, Literatura
i collage. Propozycja systemowego kryterium odróżniania literatury popularnej od wysokoartystycznej, [w:] J.Z. Lichański (red.), op.cit., s. 167–182.
20 Zob. P. Kowalski, Guma..., s. 197–209.
21 A. Moles, Kicz, czyli sztuka szczęścia, Warszawa 1978.
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już powyżej dualizmem (rzeczywistość kształtuje się jako opozycja dobra i zła)
oraz stereotypowością (funkcjonują niezmienne oceny pewnych typów ludzkich, zachowań oraz ról społecznych). Pierwsza z cech ułatwia orientację
w świecie, ocenianie (wszystko jest pozytywne lub negatywne, nigdy nijakie),
co daje odbiorcy kultury popularnej szansę jednoznacznego, słusznego wyboru, zaś druga, silnie łącząca się z ze wspomnianą dualistyczną koncepcją rzeczywistości, równie powszechnie zakorzeniona, umożliwia szybką aktualizację
i weryfikację wiedzy na temat życia. Stereotyp, jak możemy przeczytać w encyklopedii, to „funkcjonujący w świadomości społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy,
osób, grup społecznych, instytucji itp.; stereotypy powstają w świadomości
członków danej grupy społecznej (klasy, warstwy, społeczeństwa) jako rezultat powtarzanego wielokrotnie kojarzenia określonych symboli z określoną
kategorią zjawisk; wpojone przez środowisko społeczne i utrwalone przez tradycję stają się często przewodnikiem i uzasadnieniem działania członków grupy. Opierając się na uproszczonej i niepełnej, a niekiedy wręcz fałszywej wiedzy o świecie, powołując się często na argumentację pozaracjonalną i z trudem
tylko poddając się weryfikacji w świecie faktów, stereotypy są rozpowszechnionymi formami myślenia irracjonalnego, broniącego dotychczasowej praktyki
danej grupy społecznej. Liczne badania socjologiczne wykazują, że myślenie
oparte na stereotypach spotyka się u członków większości grup społecznych
i pozostaje ono w odwrotnej proporcji do poziomu ich kultury ogólnej, wiedzy
faktycznej i zdolności do krytycznego myślenia”22.
Stereotyp rozumiany jako utrwalony sposób postrzegania pewnych
zjawisk, wyraźnie określa podział ról społecznych (zadaniem mężczyzny jest walka o byt rodziny, kobieta najlepiej realizuje się w domu) czy
stosunek do przedstawicieli poszczególnych nacji (np. dobry Polak, zły
Cygan, Murzyn czy Żyd), determinuje oceny ludzi na podstawie ich wyglądu (np. rudy to fałszywy23) bądź wykonywanej pracy (skorumpowany urzędnik). Dzięki raz przypisanej stereotypowi semantycznej wykładni
staje się on doskonałym narzędziem utrwalania wszelkich podziałów i negatywnych reakcji wobec szeroko rozumianej inności czy obcości. W kulturze popularnej obecność stereotypowych obrazów pełni też inną, niezwykle istotną
rolę – pozwala jej odbiorcom na kształtowanie dobrego samopoczucia, wynikającego z budowania przekonania o posiadaniu znacznej wiedzy o świecie
i człowieku, gdyż zgodnej z tym, co przedstawiają przekazy książkowe, filmowe czy reklamowe; mówiąc bardziej obrazowo – usypia zdolność samodzielnego, co istotne – krytycznego myślenia o sobie i innych. Nic więc dziwnego, że
22 Wielka encyklopedia powszechna PWN, T. XI, s. 7. Cyt. za: J. Jastrzębski, Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wrocław 1982, s. 220.
23 Zob. na temat uprzedzeń w stosunku do rudowłosych: M.P. Szwabowicz, Ryż, zyz, kuternoga wszystko kara Boga, „Okolice-Kwartalnik Etnologiczny”, nr 1–2/ 2004, s. 5–12.
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wszystkie formy kultury popularnej, skoro nastawione są przede wszystkim na
zysk, unikają obrazów przełamujących konwencjonalne widzenie świata. Jeśli
już tak czynią, to z reguły w przekazach z przymrużeniem oka, mających przy
okazji zabawić widza, jak w reklamach środków czyszczących bądź piorących,
wykorzystywanych w pracach domowych nie, jak zwykle to bywa, przez kobiety, lecz przez mężczyzn. Warto jednak dodać, że nie dochodzi w nich do całkowitego przełamania stereotypu kobiety-gospodyni, gdyż gdzieś w tle nadal
pełni ona funkcję opiekunki ogniska domowego, piorąc czy prasując. Natomiast można zaobserwować uboczny skutek takiego przekazu w postaci
wzmocnienia innego stereotypu – mężczyzny jako człowieka zaradnego,
przedsiębiorczego, który nawet w tak niekomfortowej dla siebie sytuacji jak
sprzątanie, potrafi znaleźć trafne rozwiązanie, czyli cudowny środek czyszczący, usuwający kamień i rdzę, nie rezygnując przy tym z przyjemnych rozrywek
czasu wolnego, np. gry w szachy.
Zdarzają się oczywiście utwory literackie czy filmowe pokazujące nowe
oblicze kobiet jako walecznych i oddanych sprawie, np. ideom ruchu feministycznego, jak w tzw. powieściach hollywoodzkich24 czy kinie akcji, ale z reguły w finale nawet te najbardziej samodzielne czy wyzwolone kobiety wpadają
w sidła miłości, wiodącej do ołtarza, a co najmniej zapowiadającej trwały partnerski związek. Co istotne, wszystkie niewiasty dbają o swój wizerunek, najczęściej są lub stają się niezwykle atrakcyjne, co wpisuje je w inny stereotyp –
zadbanej kobiety, czyniącej tak głównie z myślą o mężczyznach. Z powszechnością takiej opinii na temat pań mamy do czynienia także w przekazach reklamowych, które obiecują potencjalnym klientkom cudowne metamorfozy
po spożyciu czy użyciu danego środka. Popyt na reklamowane produkty wskazuje na moc utrwalonego w przekazie stereotypu oraz społeczne przekonanie
co do jego prawdziwości25. Atrakcyjność filmów czy tekstów budowanych na
tych samych konwencjonalnych rozwiązaniach zapewni zmienność przestawionej scenerii czy doboru bohaterów i – co oczywiste – coraz większa doskonałość techniczna przekazu.
Schematyczność czy stereotypowość, wydawać by się mogło, prowadzą do
swoistej unifikacji kultury popularnej, której wszystkie wcielenia – słowne czy
obrazowe – wiodą do jednego typu produktów. Okazuje się jednak, że zjawiska
o charakterze masowym, przez sam fakt swej masowości, różnią się w pewnych
zakresach do tego stopnia, że można mówić już nie o jednej, lecz wielu kulturach popularnych26. Jak napisał Dominic Strinati, „po pierwsze, kultura popularna jest zróżnicowana z powodu jej otwartości na odmienne zastosowania i interpretacje przez różne grupy społeczne. Po drugie, kultura popularna sama
24 J. Pyszny, Wyżyny Beverly Hills. O powieściach hollywoodzkich, [w:] A. Martuszewska, J. Pyszny, op.cit., s. 109–149.
25 Szerzej o reklamie zob. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.
26 Zob. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
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w sobie jest zbiorem różnych gatunków, tekstów, wyobrażeń i przedstawień obecnych w odmiennych mediach”27, co nie pozwala na wygłaszanie zdań o jednolitym jej obrazie, choć nie pozbawionym wskazanych wyżej cech wspólnych.
Wśród odmian kultur popularnych, które łączy dawanie odbiorcy poczucia
przyjemności i kontroli nad własnym losem, można – według Marka Krajewskiego – wyróżnić m.in. kulturę alienacji, okrucieństwa, transparencji, nostalgii i aromatyzacji28. Każda z nich obsługuje określony zakres odbiorców i dotyczy jednego zespołu zjawisk, ale wszystkie ujawniają swoistą obłudę kultury
masowej, która przez obietnicę lepszego życia, będącego w zasięgu ręki, dzięki powszechnie dostępnym produktom, wpędza ludzi w samotność, przyzwyczaja do agresji (obecnej w TV) jako nieodłącznego elementu ludzkiej egzystencji, nakłania do skrywania swego oblicza za maską kosmetyków i dopasowanych do sytuacji póz czy min, w końcu rozbudza niezaspokojone, przesadne oczekiwania wobec siebie, ludzi i świata, prowadzące raczej do frustracji
niż wymarzonego szczęścia. Wieczna gra pozorów, wielkie oszustwo, jednym
słowem masowy humbug, niedostrzegany przez znaczną część konsumentów.
Nie dziwi więc fakt, że zachwytów odbiorców kultury popularnej, rozkoszujących się wizjami wiecznej młodości, zdrowia i dostatku, przeżywających stany
upojenia z powodu nabycia reklamowanego produktu, dającego poczucie bycia na tzw. topie, nie podzielają niektórzy psycholodzy. Bartłomiej Dobroczyński, autor kontrowersyjnej książki pod wyzywającym tytułem III Rzesza
Popkultury i inne stany, przyrównał siłę oddziaływania kultury masowej i jej zakres do funkcjonowania niszczącego faszyzmu, który za Federico Fellinim definiował jako „degenerację na określonym etapie historycznym pewnego stanu indywidualnego – mianowicie młodzieńczości, która psuje się i gnije, rozrastając się w monstrualny sposób, ale nie rozwijając się. I dalej: Nie sposób
walczyć z faszyzmem, nie identyfikując go z tą cząstką każdego z nas, która jest
nosicielką ignorancji, duchowego ubóstwa, idiotycznych zachcianek”29. Kultura popularna, podobnie jak faszyzm, rozbudzała i rozbudza „pragnienia, namiętności, marzenia, nie pozwalając na ich zaspokojenie”30. Jak dalej pisze
Dobroczyński, „Jest to samobójcza praktyka, bowiem ludzie tego nie wytrzymają, żaden normalny człowiek takiego ciężaru nie uniesie. Do pewnego momentu można próbować przystosować się do chorych reguł, ale kiedy okaże
się, że dla większości jest to bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, to nawet
nie chcę myśleć co wtedy. Opisane zjawiska nie tylko nie znikają, ale mają tendencję wzrostową”31.

27

D. Strinati, op.cit., s. 43.
M. Krajewski, op.cit., s. 11.
29 B. Dobroczyński, III Rzesza Popkultury i inne stany, Kraków 2004, s. 32. Opinie na temat
tej książki zob. „Znak”, nr 3/ 2004.
30 B. Dobroczyński, op.cit., s. 32.
31 Ibidem, s. 33.
28
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Kultura popularna staje się więc nie tylko zespołem zjawisk zaspokajających podstawowe ludzkie przyjemności, wśród których MacPhillamy i Lewinsohn wymienili: jedzenie i picie, seks, społeczne związki, szczególnie stan zakochania, sukces, używanie własnych zdolności, muzykę, naturę i czytanie dobrej książki, alkohol w umiarkowanych ilościach32, w czym ewentualnie można upatrywać jej wartość. Okazuje się swoistą religią mas, nadającą ton całej
rzeczywistości, bez względu na zgodę czy jej brak ze strony odbiorców, co
uznać trzeba za jej poważny mankament. Alternatywa w postaci wysokoartystycznej kultury, muzyki, sztuki czy literatury okazuje się w rzeczywistości pozorna, bowiem dostępna jest nie tyle wykształconym, co przede wszystkim
świadomym odbiorcom, którzy potrafią i chcą do niej dotrzeć, gdyż nie można jej znaleźć, w każdym razie w stopniu zauważalnym, w masowych środkach
przekazu – radiu, telewizji czy prasie, które kształtują gust i potrzeby masowej
„widowni”, nie mówiąc już o ich roli w kreowaniu politycznej i społecznej wizji państwa33.

32
33
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Cyt. za: W. Godzic, op.cit., s. 43.
Zob. J. Adamowski, op.cit.

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (2)/2005

Edukacja
filozoficzna

Renata
Wieczorek

O wieczności i odwieczności

Prawda jest jednym z najczęściej rozważanych przez filozofów pojęć. Filozofowie zastanawiają się, co i pod jakimi warunkami czyni zdanie prawdziwym, a także na czym prawdziwość polega, czyli poszukują kryterium i definicji prawdy. Efekty tych poszukiwań znaleźć można w opracowaniach z dziedziny epistemologii – dyscypliny zajmującej się badaniem systemu naszej
wiedzy.
Prześledzenie różnych propozycji definiowania prawdy i sporów im towarzyszących to niezwykle interesujące zadanie. Nie mniej intrygującym, a mało
znanym zagadnieniem z pogranicza epistemologii i metafizyki, jest pytanie,
czy prawda jest wieczna i odwieczna, czy tylko wieczna, czy też ani taka, ani
taka.
Teza o wieczności prawdy mówi, że co raz okazało się prawdą, pozostanie prawdą na zawsze. Jeśli teraz (15 stycznia 2005 roku o godzinie
13.20) jest prawdą, że w Warszawie świeci słońce, to zdanie „15 stycznia 2005
roku o godzinie 13.20 w Warszawie świeciło słońce” będzie prawdziwe również jutro, a także za sto lat. Będzie prawdziwe nawet wówczas, gdy zaginą
wszelkie raporty dotyczące pogody w Warszawie tego dnia – ważne jest nie to
co my wiemy lub możemy wiedzieć, lecz to, jak było faktycznie 15 stycznia
2005 roku. Zakłada się tu, że zdanie jest prawdziwe lub fałszywe „za sprawą”
obiektywnej, istniejącej niezależnie od nas rzeczywistości. Jeśli zdanie zgadza
się z rzeczywistością, to jest i będzie prawdziwe również wówczas, gdy w przyszłości nie będziemy potrafili rozstrzygnąć, czy było tak, jak ono głosi.
W 1978 roku brytyjski filozof Michael Dummett ogłosił w artykule Realność przeszłości, że teza o wieczności prawdy wymaga mocnych założeń ontologicznych i epistemologicznych (na przykład wspomnianego powyżej założenia o istnieniu niezależnej rzeczywistości), których nie można uzasadnić inaczej niż przez odwołanie się do arbitralnej decyzji. Zaproponował też własne
stanowisko w kwestii prawdy: prawdziwe jest to, co potrafimy jako prawdziwe
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w danej chwili rozpoznać. Nie znaczy to, że dowolnie ustanawiamy prawdę –
znaczy tylko tyle, że zdania o przeszłości, co do których prawdziwości lub fałszywości nie zachowały się żadne świadectwa, nie są ani prawdziwe ani fałszywe. Prawda nie jest niezależna od naszych możliwości jej rozpoznania.
Zwolennicy tezy o wieczności prawdy mogą dość łatwo poradzić sobie z argumentami Dummetta. Skoro ich stanowisko jest oparte na pewnych arbitralnie przyjętych założeniach, to podobnie ma się sprawa ze stanowiskiem Dummetta, który równie arbitralnie te założenia odrzuca. Przekonanie, że prawda
jest wieczna wydaje się zaś bardziej zgodne z tzw. zdroworozsądkowymi poglądami niż teza, że pewne zdania są pozbawione wartości logicznej tylko dlatego, że nie potrafimy orzec, czy są one prawdziwe, czy fałszywe.
Poważny problem czeka jednak na zwolenników tezy o wieczności prawdy,
gdy weźmiemy pod uwagę drugie z twierdzeń – o odwieczności prawdy.
Teza o odwieczności prawdy głosi, że to, co dzisiaj jest prawdą, było
prawdą od zawsze. Twierdzenie to może budzić niepokój, jeśli rozważy się jego konsekwencje w odniesieniu do zdania typu „Jutro (16 stycznia 2005 roku)
w południe będę w domu”. Jeśli jutro w południe zdanie to okaże się prawdą,
to zgodnie z tezą o odwieczności prawdy jest ono prawdziwe również dzisiaj,
co więcej; było prawdziwe również sto lat temu, kiedy nie było ani mnie, ani
domu, w którym jutro w południe będę (albo nie będę) przebywać. A skoro
zdanie „Jutro (16 stycznia 2005 roku) w południe będę w domu”, jeśli jest
prawdziwe, jest prawdziwe również dzisiaj, to jaki mam wybór co do jutrzejszych zdarzeń? Czy nie znaczy to, że przyszłość jest już z góry zaprogramowana, a nasza rola ogranicza się tylko do planowego odgrywania przewidzianych
dla nas czynności? Takie zastrzeżenie co do charakteru tezy o odwieczności
prawdy zgłosił Jan Łukasiewicz (filozof i logik ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a także minister wyznań i oświecenia publicznego w rządzie Paderewskiego), twierdząc, iż pociąga ona determinizm, czyli stanowisko mówiące, że
przyszłość jest tak samo ustalona jak przeszłość, co stawia pod znakiem
zapytania wolną wolę i możliwość wolnego wyboru.
W 1913 roku inny filozof i logik ze Szkoły Lwowsko-Warszwskiej, Stanisław Leśniewski w polemice z Tadeuszem Kotarbińskim, który twierdził,
że prawda jest wieczna, ale nie odwieczna (ale ostatecznie przystał na argumentację Leśniewskiego) wykazał, iż przyjęcie tezy o wieczności prawdy
wiąże się z akceptacją tezy o odwieczności prawdy. Innymi słowy, nie można konsekwentnie twierdzić, że zdanie prawdziwe dzisiaj będzie prawdziwe
również jutro i jednocześnie zaprzeczać, że zdanie prawdziwe dzisiaj było
prawdziwe w przeszłości. Wprawdzie wczoraj mogliśmy nie wiedzieć, że jest
ono prawdziwe, ale wartość logiczna zdania (prawda lub fałsz) to jedna sprawa, a nasza subiektywna znajomość tej wartości – to sprawa zupełnie inna.
Stawia to zwolenników tezy o wieczności prawdy w niewygodnym położeniu, zważywszy na domniemane deterministyczne konsekwencje drugiej z tez.
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Stanisław Leśniewski próbował wprawdzie wykazać, że twierdzenie, iż
prawda jest odwieczna, nie stoi na przeszkodzie wolnej woli i wolnej
twórczości, ale jego argumentacja nie jest równie przemawiająca do intuicji,
co postawiony przez Łukasiewicza zarzut o determinizm.
Michael Dummett twierdzi, że prawdziwość rozważanego zdania zależy od
naszych możliwości i zdolności dotarcia do świadectw na korzyść jego uznania.
Prawda nie jest ani wieczna, ani odwieczna w tradycyjnym sensie, nie pojawia
się zatem dylemat dotyczący wolności naszych wyborów. Trzeba tu jednak rozważyć, co jest ważniejsze: pewne ograniczenie wolności naszej woli (o ile teza
o odwieczności prawdy prowadzi do determinizmu), czy pozbawienie prawdy
obiektywnego charakteru, co jest konsekwencją stanowiska Dummetta.

Lektury dla zainteresowanych:
Dummett Michael, Realność przeszłości, w: T. Szubka (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995, s. 257–274.
Kotarbiński Tadeusz, Zagadnienie istnienia przyszłości, w: J.J. Jadacki, T. Bigaj,
A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, t. II, Warszawa 1996, s. 119–132.
Leśniewski Stanisław, Czy prawda jest tylko wieczna, czy też wieczna i odwieczna. Szkic popularno-polemiczny z zakresu teorii twórczości, w: J.J. Jadacki,
T. Bigaj, A. Lissowska (red.), op.cit., t. II, s. 133–151.
Łukasiewicz Jan, O determinizmie, w: J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska
(red.), op.cit., t. II, s. 152–164.
Woleński Jan, Epistemologia, tom III; Prawda i realizm, Kraków 2003.
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Partycypacja polityczna
nauczycieli
na przykładzie Przasnysza

Obecnie jesteśmy po wyborach do parlamentu europejskiego i przed wyborami do naszego polskiego parlamentu. Albo jesteśmy po, albo przed faktem
tego konwencjonalnego uczestnictwa w życiu politycznym. W jakim stopniu
i jak społeczeństwo uczestniczy w życiu politycznym?
Ten artykuł będzie właśnie próbą odpowiedzi na to lakoniczne pytanie.
Spróbujmy przybliżyć pojęcie partycypacji politycznej. Cóż znaczy ten termin
tak dziwnie brzmiący dla osób niezwiązanych z polityką? Mamy tu doczynienie z uczestnictwem, jakim uczestnictwem? Czego ono dotyczy?
Złożone zjawisko, jakim jest polityka określa katalog możliwych form
udziału oraz grono osób uczestniczących w tej społecznej formie określenia
swojej świadomości politycznej. W naukach społecznych dominuje sformułowanie o uniwersalności i wszechstronności języka, które to powoduje upowszechnienie zapożyczeń z terminologii greckiej i łacińskiej. W obecnej literaturze dominuje łaciński termin partycypacja polityczna, rozumiany w dosłownym tłumaczeniu jako „uczestnictwo w polityce”.
Według ogólnie przyjętego poglądu uczestnictwo w polityce jest tożsame
z zajmowaniem się polityką, najczęściej chodzi tu o ogólne zainteresowanie się
polityką, różnego rodzaju ambicje polityczne (zdobycie określonych funkcji
i stanowisk) oraz dążenia w uczestniczeniu w życiu politycznym (np. jako członek partii).
Partycypacja jest rozumiana również jako dynamiczne poparcie utrzymania
określonego trendu lub zmiany.
Wyróżniamy trzy formy partycypacji politycznej:
• Partycypacja konwencjonalna – jest to aktywność zgodna z porządkiem
konstytucyjnym, przykładem tej formy będzie aktywność wyborcza –
uczestnictwo w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz w referendach. Dla większości ludzi to jedyna forma aktywności.
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• Partycypacja niekonwencjonalna wiąże się z bezpośrednim kontaktem
jednostki ze środowiskiem polityki, czy też z bezpośrednim uczestnictwem w polityce. Polega ona na podejmowaniu działań mających na celu wpływ na decyzję rządzących. Ten rodzaj partycypacji można charakteryzować na dwóch poziomach: legalności – wszystkie formy działań są
zgodne z obowiązującym prawem (petycje, listy, udział w bojkocie)
i nielegalności – „dzikie” strajki, okupacje budynków użytku publicznego czy blokowanie ruchu ulicznego w celu zwrócenia uwagi rządzących,
lub wymuszenia konkretnych działań.
• Partycypacja symboliczna lub rytualna – jednostka uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, uroczystościach państwowych lub poczucie realnego wpływu politycznego (pochody 1-majowe, wybory do sejmu
PRL)1.
Jednostka w społeczeństwie bardzo różnie reaguje na procesy polityczne,
które zachodzą wokół niej. Część społeczeństwa ulega różnego rodzaju wpływom, są to najczęściej osoby nieposiadające własnego zdania na określony temat, a i ich poziom wiedzy teoretycznej jest bardzo niewielki.
Druga grupa to osoby, które identyfikują się z określoną formą rządów czy
pewną opcją polityczną. Chodzi tu przede wszystkim o nawiązanie dobrych
kontaktów, więzi i relacji z pewnymi ludźmi.
Natomiast trzecia grupa to osoby, które uważają, że uczestnictwo w życiu
politycznym jest zgodne z ich potrzebami i normami w systemie wartości przyjętym za właściwy. W tym przypadku następuje swoista internalizacja i poczucie swoistej wolności i braku zagrożenia. Bardzo często mamy kontakt z zachowaniami pośrednimi, wzajemnie przenikającymi się i mającymi elementy
z różnych grup opisanych powyżej.
Szczególnym przedmiotem rozważań w tym artykule jest grupa społeczności lokalnej. Bardzo często grupa ta jest określana mianem tak zwanych społeczności „małomiasteczkowych”. W tym ujęciu przeważnie elitę intelektualną stanowią osoby zajmujące stanowiska w samorządzie terytorialnym oraz
nauczyciele. Bardzo często właśnie osoby związane z oświatą są powoływane
na stanowiska radnych w samorządzie gminnym i powiatowym. Ilustracją do
tego niech będzie przykład Przasnysza – 22-tysięcznego, małego miasta powiatowego, położonego około 100 km na północ od Warszawy. Tam właśnie mieszka i pracuje jako nauczyciel autor artykułu.
Weźmy pod uwagę organ prawodawczy samorządu gminnego, gdzie bardzo dobrze widać udział nauczycieli w ogólnej liczbie radnych. I tak:
• w latach 1990–1994 na 24 radnych 5 to nauczyciele;
• w latach 1994–1998 na 24 radnych 4 to nauczyciele;
• w latach 1998–2002 na 24 radnych 9 to nauczyciele;
1 E.M. Marciniak, P. Załęski, Człowiek w świecie polityki (w:) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003, s.150.
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• obecnie, w kadencji rozpoczętej w 2002 r., na 15 radnych – 7 to nauczyciele.
Jak widać, osoby będące radnymi powinny legitymować się pewną wiedzą
merytoryczną i w miarę możliwości wyższym wykształceniem. Osoby pracujące w oświacie jako pedagodzy spełniają te kryterium, cieszą się szacunkiem
i zaufaniem społecznym. Właśnie ta grupa zawodowa ma pełną świadomość
uczestnictwa w życiu politycznym kraju i ankieta przeprowadzona wśród takiej
właśnie charakterystycznej mikro-grupy społecznej jest najlepszym odzwierciedleniem nastrojów, jakie panują w społeczeństwie polskim. Badaniom poddano właśnie taką elitarną grupę świadomościową. Analizując przeprowadzoną wśród ponad stu osobowej rady pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu ankietę na temat partycypacji politycznej można wysnuć
szereg wniosków. Należą do nich:
• obserwuje się ogólne wyalienowanie polityczne coraz szerszego kręgu
osób, często spotykane zjawiska to bezsilność i anomia;
• brak jakiejkolwiek identyfikacji z systemem społeczno-politycznym;
• niechęć do uczestnictwa w zachowaniach wyborczych;
• wyodrębnienie się bardzo wąskiej grupy o zawyżonych preferencjach
politycznych;
• dominacja zachowań uległych, brak internalizacji i utożsamiania się
z systemem politycznym.
Jeśli tego typu wnioski dotyczą ludzi z pewnego rodzaju elity intelektualnej, to cóż można powiedzieć o ogóle społeczeństwa? Złożoność procesów gospodarczych, ich wpływ na sytuację ekonomiczno-społeczną powodują zniechęcenie i brak zainteresowania społeczeństwa udziałem w życiu politycznym.
Niski poziom partycypacji politycznej jest doskonale uwidoczniony przez pryzmat spadku frekwencji w ostatnich wyborach. Miejmy nadzieję, że ostatnio
odnotowany wzrost gospodarczy i niewielki spadek bezrobocia to symptomy
zapowiedzi poprawy również na arenie partycypacji politycznej. Im większa
będzie nasza wspólna świadomość i odpowiedzialność za losy demokratycznego państwa, tym bardziej będzie ono rosło w siłę poprzez udział swoich obywateli w życiu politycznym kraju.
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Innowacje w doskonaleniu
nauczycieli w zakresie
wiedzy o społeczeństwie

Inspiracją do poszukiwania nowych działań edukacyjnych jest „Strategia
Lizbońska”, w której zdefiniowane zostały umiejętności podstawowe dla społeczeństwa wiedzy. Jako kluczowe są w niej sformułowane zagadnienia dotyczące poprawy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Poprawa
ta może nastąpić tyko poprzez stworzenie warunków ułatwiających nauczycielom wypełnianie zadań w społeczeństwie, zaspokojenie ich potrzeb rozwoju.
Zatem trzeba stworzyć „coś” czego nie ma i nie było na wyjątkowo wysokim
poziomie. Tak narodziła się w 2002 roku koncepcja Obywatelskiej Wszechnicy Politologicznej – wspólnej edukacji nauczycieli i uczniów w Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ulicy Solec 57. Realizacja tego
projektu możliwa była dzięki wsparciu prof. dr hab. Grażyny Ulickiej, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a przede wszystkim prof. dr. hab. Tadeusza Mołdawy, Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW.
Tematem rozważań w ramach Obywatelskiej Wszechnicy Politologicznej,
w roku szkolnym 2002/2003, była Globalizacja współczesnego świata we wszystkich jego wymiarach. Na wybór tematu wpływ wywarła publikacja Zygmunta Baumana: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie w 2000 roku. Wykłady wówczas wygłosili bądź uczestniczyli w dyskusji: prof. Jan Baszkiewicz, członek rzeczywisty
PAN oraz prof. prof. Janusz Adamowski, Włodzimierz Anioł, Stanisław Filipowicz, Edward Haliżak, Tadeusz Mołdawa, Konstanty Adam Wojtaszczyk,
Stanisław Sulowski i Grażyna Ulicka. Pracownicy naukowi Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych starali się wyjaśnić czy lokalność jest oznaką społecznego upośledzenia i degradacji w zglobalizoawnym świecie? Czy rzeczywiście immanentną częścią procesu globalizacji jest segregacja przestrzeni, separacja i wykluczenie? Jakie moralne podstawy ma fakt ukarania kogoś i to cięż-
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ko, po to by zapobiec popełnianiu podobnych czynów przez zupełnie innych
ludzi? Jaka jest rola mediów – czy tylko utrwalaniu porządku światowego rynku? Czy rzeczywiście, aby podnieść zaufanie inwestorów konieczne jest zaostrzenie kontroli wydatków z funduszy publicznych, obniżenie podatków, zreformowanie systemu społecznej ochrony obywateli i zniesienie sztywnych
ograniczeń krępujących rynek pracy? Kim są i czego oczekują antyglobaliści?
W roku szkolnym 2005/2006 wznowiona zostanie działalność Obywatelskiej Wszechnicy Politologicznej ze względu na pilną potrzebę działań obywatelskich nie tylko wśród uczniów. Tematem tegorocznych zajęć będzie Rola
i zadania społeczeństwa – obywateli w państwie demokratycznym. Działalność
wznowimy wielką debatą we wrześniu 2005 roku, w której partie polityczne
przedstawią swoje programy wyborcze, a w dyskusji uczestniczyć będą nauczyciele i uczniowie z kilku warszawskich liceów.
Od października 2003 roku, w wyniku moich starań i zrozumienia problemu, otwarta została Wszechnica Konstytucyjna w ramach współpracy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Trybunału Konstytucyjnego. Tematem
wiodącym w roku szkolnym 2003/2004, było Państwo prawa – rola Trybunału Konstytucyjnego w zakresie edukacji prawnej. W ramach Wszechnicy Konstytucyjnej w roku szkolnym 2003/2004, odbyło się 7 spotkań nauczycieli
i uczniów w siedzibie Trybunału. Realizowane były następujące tematy: obecność konstytucji w życiu codziennym; skarga konstytucyjna; model polskiej
demokracji według Konstytucji RP a praktyka życia codziennego; idee europejskie w tradycji prawnej i państwowej. Ponadto nauczyciele i uczniowie
uczestniczyli w rozprawach zgodności z konstytucją niektórych przepisów
o ruchu drogowym oraz przepisów k.p.c., ograniczających możliwość wznowienia postępowania po wyroku. Niezależnie od zajęć w ramach Wszechnicy
Konstytucyjnej, nauczyciele nawiązali kontakty osobiste i organizowali zajęcia dla poszczególnych klas z własnych szkół w Trybunale Konstytucyjnym.
Dotychczas we Wszechnicy Konstytucyjnej zajęcia prowadzili: Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP prof. Marek Safjan, sędziowie tegoż Trybunału:
prof. Jerzy Ciemieniewski, Wiesław Johann, Jerzy Stępień, prof. Mirosław
Wyrzykowski; Bohdan Zdziennicki, a także Dyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków TK prof. Piotr Tuleja. Swoją obecnością zaszczyciła nas także prof. Ewa Łętowska. W naszych spotkaniach wzięli
także udział ks. prof. Wojciech Bołoz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Paweł Łuków z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wszechnica Konstytucyjna może funkcjonować dzięki ogromnemu
wsparciu Dyrektora Zespołu Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego dr.
Adama Jankiewicza, pani Ludmiły Wołyńskiej, którzy uczestniczyli obok mnie
we wszystkich formach doskonalenia nauczycieli, a przede wszystkim życzliwości Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Safjana, który jak nikt
inny rozumie potrzeby nauczycieli w zakresie edukacji prawnej.
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W roku szkolnym 2004/2005 tematem wiodącym Wszechnicy Konstytucyjnej są szeroko pojmowane Prawa człowieka. W ramach tego cyklu odbyły się
już zajęcia na temat: media a obywatel, prawo prasowe; problemy biotyczne
we współczesnym świecie; obywatel a urząd; prawa konsumenckie i nieuczciwe klauzule w umowach konsumenckich. Temat: godność człowieka jako
źródło praw człowieka będzie realizowany w marcu; zaś temat: kondycja praw
człowieka – w kwietniu. W maju, jak każdego roku, odbędzie się podsumowanie zamykające cykl spotkań, dodatkowo związane z Konstytucją 3 Maja.
W nowym roku szkolnym uruchomiony będzie kurs dla zainteresowanych nauczycieli z prawa, przynajmniej w takim zakresie jakie stawia wymagania podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie.
Obywatelska Wszechnica Politologiczna i Wszechnica Konstytucyjna
umożliwiają uczniom kształcenie umiejętności formułowania i zadawania pytań w obcym sobie środowisku oraz uczestniczenie w dyskusji publicznej razem ze swoimi nauczycielami. Nie do przecenienia była i jest możliwość bezpośredniej rozmowy nauczycieli i uczniów z reprezentantami różnych dziedzin
nauki.
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1. Kierunki definiowania pojęcia państwa
Państwo jest suwerenną organizacją polityczną społeczeństwa zamieszkującego terytorium o określonych granicach, której głównym składnikiem jest
hierarchiczna władza publiczna dysponująca aparatem przymusu i dążąca do
monopolu w jego stosowaniu.
Według Georga Jellinka, klasyka niemieckiej szkoły pozytywizmu prawniczego z przełomu XIX i XX wieku, państwo składa się z trzech elementów:
• ludu (Staatsvolk),
• terytorium (Staatsgebiet),
• władzy (Staatsgewalt).
W określeniu tym zostały pominięte cechy państwa uważane za istotne
przez inne teorie, podkreślające np. suwerenność władzy państwowej wobec
Kościoła katolickiego, cesarstwa czy innych państw (N. Machiavelli). Państwo,
zwłaszcza w optyce przedstawicieli – wpływowej w XX wieku w nauce o polityce i praktyce politycznej – myśli marksistowskiej, było postrzegane jako narzędzie panowania klasowego (W.I. Lenin).
Polski filozof Czesław Znamierowski uważał, że państwo – jako organizacja władcza unormowana konstytucją – jest niezbędne dla społeczności o większej liczbie członków, żyjących na większym terytorium. Celem tak definiowanego państwa jest ochrona i obrona członków tej grupy oraz utrzymanie ładu i porządku wewnętrznego.
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W państwie występują dwie grupy: władcza (aktywna) – rządzący i podporządkowana (pasywna) – rządzeni.
Naukowych teorii państwa, próbujących wyjaśnić powstanie, zmiany
i względnie trwałe cechy istotne tej organizacji, jest bardzo wiele i większość
z nich jest uwikłana w spory ideologiczne i światopoglądowe, które odradzają
się w każdej epoce.
Interesującym podejściem poznawczym jest postrzeganie państwa jako
struktury elementów wielofunkcyjnych1. W konsekwencji traktowania państwa jako formy organizacji politycznej społeczeństwa globalnego autorzy
polscy reprezentujący rozmaite dyscypliny nauki – prawo, socjologię, politologię – wysuwali propozycje różnych modeli wielostronnego opisu państwa.
Franciszek Ryszka, w poszukiwaniu czynników kształtujących i wyjaśniających wielokierunkowe działanie państwa, zaproponował opisanie go jako porządku multirelacjonalnego, a więc zbioru zależności wieloczynnikowych, występującego na różnych poziomach organizowania się państwowości. Stwierdzał, że państwo jest kompleksem zależności między atrybutami a zachowaniami jednostek oraz interakcjami grupowymi na różnych poziomach organizowania się2.

2. Elementy państwa jako organizacji społeczeństwa
Niezależnie od powyższej koncepcji kierunek badań państwa jako zbioru
zależności wieloelementowych rozwinął Władysław Zamkowski, wysuwając
koncepcję wielopostaciowego ujęcia państwa, której punktem wyjścia jest założenie o występowaniu co najmniej czterech jego postaci3:
• jako kraju (ujęcie klasyczne),
• jako aparatu państwowego (ujęcie instytucjonalne),
• jako grupy społecznej (ujęcie socjologiczne),
• jako podmiotu prawa (ujęcie normatywistyczne).
Państwo pojmowane jako kraj opiera swój byt na trzech elementach:
• określonym terytorium,
• ludności na nim osiadłej,
• naczelnych organach sprawujących władzę najwyższą (zwierzchnią).
Ujęcie państwa w takiej postaci odpowiada szczególnie potrzebom praktyki międzynarodowej, gdyż zawiera te jego elementy, które mogą stanowić podstawę do uznania go za podmiot prawa międzynarodowego.
1 H. Groszyk: Państwo jako struktura elementów wielofunkcyjnych (w:) A. Korobowicz, L. Leszczyński, A. Pieniążek, M. Stefaniuk (kom. red.): Państwo-prawo-myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2003.
2 F. Ryszka: Poglądy na koncepcję państwa (w:) „Studia Nauk Politycznych” 1984, nr 5, s. 28.
3 W. Zamkowski: Teoria państwa, podstawowe teoretyczne problemy społeczno-prawne państw
współczesnych, Wrocław 1983, s. 24 sqq. Cf. H. Groszyk, op.cit., passim.
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Utożsamianie państwa z aparatem władzy publicznej oznacza, że aparat ten jest ośrodkiem dyspozycyjnym, w którym skoncentrowane są środki legalnego przymusu stosowanego w warunkach, gdy zawodzą inne metody sprawowania władzy.
Państwo jest utożsamiane ze specyficznie zorganizowaną dużą grupą
społeczną o określonych cechach – grupa społeczna najbardziej powszechna i najlepiej zorganizowana. Państwowo zorganizowana grupa społeczna, mimo swego zróżnicowania i złożoności, wytwarza szczególnie silne więzi społeczno–ekonomiczne, terytorialne i prawne mimo ich pewnej historycznej
zmienności.
Władysław Zamkowski definiuje państwo jako złożoną, historycznie
zmienną, terytorialną grupę społeczną, chroniącą i rozwijającą określony porządek oparty na kształtującym się lub ukształtowanym dominującym typie
własności środków produkcji, ujętą w ramy organizacji wytwarzające więź prawną i stosującą obok innych metod działania przymus fizyczny.
Państwo stanowi całość zbudowaną z wielu elementów składowych, pomiędzy którymi występują określone relacje przyporządkowania, tzn. relacje tworzące strukturę współzależną. Państwo nie jest bowiem zwykłym zbiorem, ale
stanowi uporządkowaną strukturę wyższego rzędu, której części składowe powiązane są zachodzącymi między nimi stałymi związkami, przy czym między
tymi samymi elementami zachodzi jednocześnie wiele stałych relacji. Stąd powiązania między elementami struktury można określić jako wielopoziomowe.
Do głównych elementów składowych struktury, jaką jest państwo,
zalicza element terytorialny, ludnościowy, władzy najwyższej (zwierzchniej) oraz normatywny (normy prawne).
2.1. Element terytorialny

Element terytorialny stanowi określony wycinek powierzchni kuli ziemskiej. Spełnia funkcję niezbędną do realizacji działań zachodzących w przestrzeni, która wraz z przedmiotami, jakie w niej są, i zjawiskami, jakie w niej
zachodzą, stanowi środowisko przyrodnicze społeczności państwowej. Ono
jednak, w przedmiotowym kontekście, ma znaczenie marginalne. Konieczność
istnienia terytorium, jako elementu organizacji państwowej, wiąże się z sytuacją z czasów II wojny światowej, gdy rządy różnych państw, a nawet ich siły
zbrojne działały na emigracji, ponieważ obszary tych krajów pozostawały pod
okupacją. Taki stan rzeczy był jedynie stanem przejściowym. Z reguły kończył
się bądź powrotem rządu emigracyjnego, bądź utworzeniem nowego rządu
sprawującego efektywną władzę nad terytorium.
W koncepcji państwa jako kraju element terytorialny jest jednym
z trzech równorzędnych elementów konsytutywnych państwa, któremu przyznaje się rolę primi inter pares wśród elementów ludnościowego i władzy
zwierzchniej.
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W ujęciu państwa jako aparatu państwowego element terytorialny nie
odgrywa już roli samodzielnej, a jego funkcja zostaje zredukowana. Wyznacza
ono jedynie przestrzenny zakres działania aparatu państwowego. W przestrzeni tej obowiązują normy prawne kreowane przez ten aparat i każdy ich adresat znajdujący się na tym obszarze jest obowiązany ich przestrzegać. Jeśli tego
nie uczyni, naraża się na konsekwencje ze strony aparatu państwowego. Element terytorialny nie jest już zasadniczym elementem konstrukcyjnym państwa. Jego rola ulega znacznemu zredukowaniu, zmniejszeniu, ograniczając
się do funkcji pomocniczej wobec elementu władzy najwyższej (zwierzchniej),
wysuwającego się w tym ujęciu na plan pierwszy.
W ujęciu państwa jako grupy społecznej element terytorialny spełnia
rolę więzi przestrzennej, zaliczanej do najważniejszych wspólnych więzi łączących organizację społeczności uniwersalnej, jaką jest państwo.
2.2. Element ludnościowy

W ujęciu państwa jako kraju element ludnościowy oznacza zbiorowość
ludzi przebywających na określonym terytorium. Pojęcie ludności państwa,
w ujęciu prawa międzynarodowego, obejmuje ogół osób fizycznych przebywających na terytorium podlegającym zwierzchnictwu danego państwa. Podstawową składową państwa są jego obywatele. Ich struktura (np. wiek, płeć i zawody) jest czynnikiem, który generuje określone następstwa polityczne i ekonomiczne, określając preferencje zaspokajania potrzeb (konsekwencje ekonomiczne) oraz formułuje określone postawy (skutki polityczne). W podejściu
do państwa jako do kraju element ludnościowy pełni istotną funkcję konstrukcyjną i jest w zasadzie równorzędnym elementem w stosunku do elementu terytorialnego i władzy zwierzchniej.
W podejściu traktującym państwo jako aparat państwowy element ludnościowy nie oznacza całej zbiorowości państwowej, ale służy tylko do wyróżnienia jej części, mianowicie rządzonych. Element ludnościowy może spełniać
i spełnia funkcję służebną wobec władzy. Nie są to więc elementy równorzędne. Element władzy jest podstawowym elementem konstrukcyjnym tej postaci państwa, z reguły nadrzędnym wobec elementów pozostałych.
Element ludnościowy w koncepcji państwa jako grupy ujmujemy jako
wielką grupę społeczną, z reguły określaną mianem społeczeństwa globalnego. Społeczeństwo stanowi określoną makrostrukturę społeczną składającą się
z wielu mniejszych części. Państwo jest więc wielką i złożoną grupą społeczną,
posiadającą nawarstwiające się więzi cząstkowe. Jest swoistą „ramą”, która
scala różne formy życia zbiorowego i sprawia, iż pomimo antagonizmów
i odrębności istnieją liczne więzy.
Generalnie rola ludności – niegdyś traktowana nawet jako „dodatek” do
terytorium – wzrasta w miarę rozwoju procesów demokratyzacji we współczesnym świecie. Nie dzieli już ona biernie losów terytorium.
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W ujęciu państwa jako kraju element ten oznacza odpowiednie organy,
„które sprawują pełnię władzy [...] suwerennego państwa na jego terytorium
i nad ludnością osiadłą na tym terytorium”4. Ponadto organy te organizują stosunki państwa z innymi podmiotami prawa międzynarodowego (głównie z innymi państwami). Organy te czerpią swoje kompetencje z ustaw, w szczególności z ustawy konstytucyjnej. Traktowane są w tym podejściu jako organy
władne wyrażać wolę państwa (podmioty władzy państwowej)5.
Wyraźnie dominującą pozycję uzyskuje element władzy najwyższej
(zwierzchniej) w ujęciu państwa jako aparatu państwowego. Element ten
oznacza w tym ujęciu grupę rządzącą, która przy pomocy aparatu państwowego realizuje zadania władcze ogólnospołeczne, a w określonym stopniu także
własne interesy, nierzadko nazywając je również ogólnospołecznymi. Pełni
funkcję konstrukcyjną, tworzącą daną postać państwa. Jest elementem najważniejszym, bo oddziałującym przy pomocy aparatu państwowego na całe
społeczeństwo, nawet przy użyciu legalnego przymusu (w skrajnych sytuacjach
nawet fizycznego). Państwo w tym ujęciu jawi się głównie jako organizacja,
której celem jest zabezpieczenie ładu i porządku społecznego.
Funkcja elementu władzy najwyższej, dotycząca centralnego ośrodka kierowniczego w państwie, ulega kolejnej zmianie, gdy traktujemy państwo jako
grupę społeczną. Nie stanowi w tej strukturze już siły kierowniczej i dominującej nad społeczeństwem, gdyż pozostaje na usługach elementu ludnościowego, ujmowanego w tej postaci państwa jako społeczeństwo globalne. Stanowi
zatem instytucję, która przenosi określone żądania społeczne w sferę politycznych decyzji. Jest „centralnym regulatorem”, który przechwytuje impulsy
z otoczenia, a następnie przetwarza je w działania6.
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2.3. Element władzy najwyższej (suwerennej)

2.4. Element normatywny
Ostatnim elementem wielofunkcyjnym jest element normatywny (normy
prawne funkcjonujące na terytorium państwa).
W ujęciu państwa jako kraju element ten spełnia kilka zasadniczych
funkcji:
• wyznacza granice prawne terytorium państwa;
• reguluje stosunki społeczne wyznaczone normami pomiędzy ludnością
zamieszkującą dane terytorium;
• kreuje prawnie władzę najwyższą, tzn. określa jej strukturę i zasady
działania.
4

A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1969, s. 198.
L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2002, s. 119–120.
6 H. Groszyk, op.cit., s. 76–77.
5
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Natomiast przy pojmowaniu państwa jako aparatu państwowego podstawową funkcją elementu normatywnego jest utrzymanie ładu i porządku
umożliwiającego sprawowanie władzy przez rządzących poprzez oddziaływanie na rządzonych. Element normatywny pełni rolę pomocniczą wobec elementu władzy najwyższej, zabezpieczając głównie interesy tej władzy.
W postaci państwa jako grupy społecznej element normatywny spełnia
funkcję integrującą (funkcję tworzenia więzi w państwowej grupie społecznej).
Normy prawne mogą łączyć bowiem państwową grupę społeczną poprzez
wspólne wartości, regulując wzajemne stosunki między jej członkami w taki
sposób, aby mogła ona efektywnie funkcjonować jako grupa społeczna zorganizowana państwowo.
Istota państwa
Elementy
państwa

Postacie państwa
Państwo jako kraj

Element
terytorialny

Element
ludnościowy

Funkcja
wyznaczania
przestrzeni, która wraz
z przedmiotami na niej się
znajdującymi i zjawiskami,
które w niej zachodzą, stanowi środowisko przyrodnicze społeczności państwowej. Element najważniejszy w tej postaci państwa.

Państwo jako aparat
państwowy
Funkcja wyznaczająca obszar obejmujący zakres
działania aparatu państwowego. W jego granicach aparat państwowy
sprawuje swoją władzę
w sposób wyłączny w stosunku do osób, rzeczy
i zdarzeń. Element pomocniczy w stosunku do
elementu władzy najwyższej.
Funkcja wyznaczająca zachowania po stronie rządzonych ujmowanych jako
zbiór politycznego oddziaływania rządzących. Element pomocniczy wobec
elementu władzy najwyższej.
Funkcja wyznaczająca aktywność rządzących, ujmowanych jako siła oddziaływująca mocą swoich decyzji na życie społeczne. Element najważniejszy w tej
postaci państwa.

Funkcja
wyznaczania
w miarę jednolitej i niezantagonizowanej wewnętrznie zbiorowości ludzi
osiadłych na określonym
terytorium. Istotny element konstrukcyjny tej
postaci państwa.
Funkcja
wyznaczająca
Element
działalność
zwierzchnich
władzy
organów państwa, sprawunajwyższej
(zwierzchniej) jących pełnię władzy nad
terytorium państwa i osiadłą na nim ludnością oraz
organizująca
stosunki
państwa z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Istotny element
konstrukcyjny tej postaci
państwa.
Funkcja norm prawnych Funkcja norm służących
Element
normatywny wyznaczających granice rządzącym do oddziaływaterytorium, regulujących nia na rządzonych oraz do
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Państwo jako grupa
społeczna
Funkcja tworzenia więzi terytorialnej będącej jedną
z najważniejszych więzi
w organizacji społeczności
uniwersalnej (globalnej).
Element
pomocniczy
w stosunku do elementu
ludnościowego.

Funkcja wyznaczająca aktywność wielkiej grupy społecznej określanej mianem
społeczeństwa globalnego.
Element
najważniejszy
w tej postaci państwa.

Funkcja
wyznaczająca
działalność centralnego
ośrodka
kierowniczego
w organizacji państwowej,
pozostającego na usługach
społeczeństwa globalnego.
Element pomocniczy wobec elementu ludnościowego.

Funkcja tworzenia więzi
grupowej, jednej z najważniejszych więzi w państwo-
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zabezpieczenia własnych
i ogólnospołecznych interesów. Element pomocniczy wobec elementu władzy najwyższej.

wej grupie społecznej.
Element pomocniczy wobec elementu ludnościowego.

Źródło: H. Groszyk: Państwo jako struktura elementów wielofunkcyjnych (w:) A. Korobowicz, L. Leszczyński, A. Pieniążek, M. Stefaniuk (kom. red.): Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopodowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznice urodzin, Lublin 2003, s. 79.

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych państwami są suwerenne
jednostki geopolityczne. Międzyamerykańska Konwencja o Prawach i Obowiązkach Państw z 26 grudnia 1933 wylicza kilka atrybutów państwa jako
podmiotu prawa międzynarodowego:
• stała ludność,
• określone terytorium,
• rząd,
• zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami.
Podmiotowość międzynarodowa państwa obejmuje zdolność następujących przedsięwzięć:
• zawieranie umów międzynarodowych,
• utrzymywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
• uczestniczenie w organizacjach międzynarodowych,
• odwoływanie się do pokojowych sposobów załatwiania sporów międzynarodowych,
• podejmowanie samoobrony.

Państwo jako organizator życia społecznego

stosunki społeczne między jego ludnością oraz
„kreujących prawnie” występującą na nim władzę
najwyższą. Element pomocniczy wobec elementu ludnościowego i elementu władzy najwyższej
(zwierzchniej).

3. Nieterytorialne koncepcje suwerenności
3.1. Teoria państwa personalnego H. Reinhardta
W świetle klasycznej nauki o państwie, jak zauważa Heinrich Reinhardt,
konieczność istnienia ludności uznającej autorytet państwa i podlegającej jego władzy nie ulega wątpliwości7. Państwo bowiem bez człowieka oznaczałoby bądź anomalię prawnomiędzynarodową bądź fikcję semantyczną (państwo
7 H. Reinhardt: Der Personalstaat. Profil einer neuen Staatsform, Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt a.M.–New York–Wien 1999, s. 13.
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„na papierze”). Równie bezdyskusyjny jest warunek istnienia władzy publicznej. Wątpliwości zaczynają się jednak, stwierdza, gdy podda się analizie trzeci
filar państwa – jego terytorium. Wydaje się, że – realnie biorąc – organizacja
państwowa musi posiadać pewien obszar ziemi. Jeżeli tak, to:
• na stałe czy też na pewien przedział czasu,
• jakiej wielkości,
• czy może istnieć państwo obszarowo czysto symboliczne i co byłoby miarą tej symboliczności; jaki bowiem obszar uczyniłby je politycznie „bezwartościowym”?
Odpowiedzi na tak postawione pytania dostarcza analiza przypadku dwóch
istniejących obecnie podmiotów prawnomiędzynarodowych – Suwerennego
Rycerskiego Zakonu Maltańskiego8 i Państwa Miasta Watykańskiego.
Państwo bez umocownia terytorialnego opiera się na osobach, które je tworzą. Stąd też przyjmuje H. Reinhardt termin „państwa personalnego” (Personalstaat), w odróżnieniu od powszechnie przyjmowanego pojęcia „państwa
terytorialnego” (Teritorialstaat).
Państwo personalne, dla swego istnienia, wymaga spełnienia co najmniej dwóch konstytutywnych warunków:
• musi opierać się na wyższej idei, istotnej z punktu widzenia ludzkości, której realizacja wymaga posiadania atrybutów suwerenności
(formalny aspekt podmiotowości);
• musi zyskać powszechne uznanie ze strony państw (materialny
aspekt podmiotowości).
Pierwszy pierwiastek zawiera w sobie faktor duchowy, drugi natomiast
ogranicza możliwości jego nadużywania przez mnożenie takich struktur ponad miarę czy też popieranie ekstremizmów. Idea, o której mowa, winna zawierać w sobie więc wartości ponadpartykularne, bezsporne i powszechnie
uznane lub co najmniej niesprzeczne z powszechnie przyjętym systemem
wartości. Państwo personalne sprzyja kreowaniu ładu policentrycznego
w polityce.
Państwo personalne może przyjmować formę:
• republiki personalnej (Personalrepublik), o ile powstaje wskutek wyrażonej woli organów reprezentatywnych. Najsłabszym ogniwem tej
formuły powstania państwa personalnego wydaje się kwestia zdefiniowania grona założycieli państwa oraz zakresu ich pełnomocnictw – kto,
kogo, w jakim zakresie, z jakiego tytułu i w jakim trybie miałby reprezentować;
8 Kwestię suwerenności funkcjonalnej Zakonu – opartej na międzynarodowej działalności
Zakonu, a nie na posiadłościach terytorialnych – normuje wyrok Trybunału Kardynalskiego powołanego przez Piusa XII z 1953 roku.
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• monarchii personalnej (Personalmonarchie), o ile powstaje wskutek
działań domu panującego wspartych wolą społeczną. W tym przypadku
należałoby sprecyzować czynniki legitymizujące działania (roszczenia)
danej dynastii;
• suwerennej wspólnoty akademickiej – „państwo akademickie” (Rektoratsstaat, Souveräne Universität), co zdaje się najlepiej współbrzmieć
z europejską tradycją autonomii uniwersyteckiej.
Równie poważnym problemem jest zapewnienie podstaw materialnych takiego państwa zdolnych zabezpieczyć jego rzeczywisty byt. Przywoływany
przez H. Reinhardta Zakon Kawalerów Maltańskich, na przykład emituje
własne znaczki pocztowe, bije monetę i medale, prowadzi typową działalność
gospodarczą, dysponuje pokaźnym budżetem itp. Część posiadanych przezeń
dóbr, w tym rezydencja Wielkiego Mistrza, jest objęta przywilejem eksterytorialności („terytorium państwowe” – namiastka władztwa terytorialnego) – na
podobieństwo niektórych dóbr Stolicy Apostolskiej9. Zakon, poza klasycznym
aparatem władzy („państwo ministerialne” – Ministerialstaat), nie wykształcił
jednak szeregu instytucji właściwych dla typowego państwa (szkolnictwo, nauka i in.), których nie uważa za niezbędne z punktu widzenia celu swego istnienia. Inne jednak państwo personalne przyjmie rozwiązania odmienne.
Państwo personalne, co do treści, jest definiowane przez swój cel. Pozbawione go, byłoby jedynie „państwem ministerialnym”, czyli aparatem biurokratycznym, który istnieje niejako sam dla siebie. Funkcje administracyjne
i wojskowe państwa personalnego ograniczają się do wymiaru symbolicznego.
Sankcje karne sprowadzają się w zasadzie do upomnienia bądź – w skrajnym
przypadku – utraty obywatelstwa. Nie ma mowy o jakiejkolwiek kontestacji
(bunty, protesty), gdyż każda niesubordynacja – działania niezgodne z celem
państwowym – grozi wykluczeniem ze wspólnoty. Obywatelstwo państwa personalnego jest związane z obywatelstwem państwa terytorialnego (podwójne
obywatelstwo), na obszarze którego dana osoba zamieszkuje, co w praktyce
oznacza jurysdykcję kumulatywną10. Państwo personalne przyznaje swoim
obywatelom własne paszporty.
9 Władztwo terytorialne Zakonu przeszło do historii ostatecznie w wyniku najazdu napoleońskiego (1798), naruszającego umowę utrechcką (1796). Podobnie rzecz się miała z okupacją brytyjską (1800), wobec którego to faktu roszczenia prawne Zakonu okazały się bezskuteczne. I to przede
wszystkim dlatego, że Zjednoczone Królestwo zignorowało ustalenia przyjęte w umowie w Amiens
z 1802 roku. Wszystko to oznacza jedynie istnienie roszczeń terytorialnych do obszarów zaanektowanych, a nie pozbawienie suwerenności, której nie przekreśliła utrata faktycznego władztwa ziemskiego. Zawarta w 1993 roku umowa między Zakonem a Republiką Malty sankcjonuje wyłączne
używanie przez Zakon fortu St. Angelo w La Valetta, co można traktować za minimalne uznanie jego roszczeń. Jest tedy Zakon „państwem bez terytorium, w każdym razie faktycznego”.
10 Jurysdykcja kumulatywna jest konstrukcją znaną prawu kanonicznemu. Występuje w przypadku krzyżowania się kościołów partykularnych – terytorialnych i personalnych. Przykładem
może być ordynariat polowy czy przypadek Personalnej Administratury Apostolskiej św. Jana
Marii Vianney w Brazylii, gdzie jurysdykcja administratora apostolskiego jest kumulatywna z jurysdykcją biskupa ordynariusza Campos.
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Cechą charakterystyczną państwa personalnego jest zachowywanie neutralności, gdyż brak jurysdykcji terytorialnej skutecznie uniemożliwia wikłanie
się w konflikty polityczne. I w tym przypadku adekwatne jest odniesienie do
Zakonu Maltańskiego i Watykanu. Neutralność jest „cienką czerwoną linią
graniczną” polityki i musi w państwie personalnym iść jak najdalej – aż do całkowitego wyrzeczenia się używania broni. Z punktu widzenia celu państwowego jest to zarówno możliwe, jak i niezbędne. Bez ujmy dla koniecznej, z natury rzeczy, polityki neutralności i pacyfizmu – ma jednak rację bytu posiadanie
przezeń uzbrojonej jednostki, która pełniłaby funkcje wyłącznie porządkowe.
Jej powstanie musiałoby wynikać z umów międzynarodowych.
Miejsce rezydencji państwa personalnego nie powinno znajdować się
w obrębie wielkiej aglomeracji albo w okolicy istotnej dla innych państw
z punktu widzenia gospodarczego, komunikacyjnego, wojskowego, religijnego
lub z innej poważnej przyczyny. Z drugiej strony musi być ono wystarczająco
dobrze dostępne. Położone np. w odległej alpejskiej dolinie stawałoby się raczej ciekawostką turystyczną, niż realnym bytem polityczno-ustrojowym.
Państwo personalne, w rozumieniu koncepcji H. Reinhardta, jest ontologicznie odrębne od organizacji międzynarodowej. Jedyną w zasadzie ich cechą
wspólną jest brak faktora terytorialnego. Państwo bowiem stanowi wspólnotę
powszechną (societas completa) realizującą się we wszystkich wymiarach życia
społecznego. Organizacja międzynarodowa stanowi wspólnotę partykularną
(societas incompleta) realizującą cele selektywne. Daleko ważniejsza jest jednak kwestia mentalności zbiorowej osób, poprzez które wspólnota danego rodzaju może się realizować, w tym postaw patriotycznych, kreowanych przez
państwo, która – co do istoty – jest obca urzędnikom organizacji międzynarodowej. Nie posiada ona zatem żadnego zwierzchnictwa osobowego i nie ma
żadnych podlegających jej władzy obywateli, lecz co najwyżej urzędników
i współpracowników. Różnica między państwem personalnym a organizacją
międzynarodową staje się wyraźna, o ile zauważa się, że państwo – także najniepozorniejsze państwo personalne – może wykreować komplementarną
„przestrzeń życiową” osoby ludzkiej. H. Reinhardt pod pojęciem tym rozumie
społeczno-socjalne zabezpieczenie podstaw egzystencji. Państwo personalne
może więc „zagospodarować” przestrzeń społeczną trzech głównych etapów
życia człowieka – dzieciństwa (przedszkole, szkoła), młodości (uniwersytet)
i wieku podeszłego (dom spokojnej starości).
Byt organizacji międzynarodowej wynika wyłącznie z porozumień międzynarodowych zakreślających ich cele, funkcje i obszary działalności, podczas
gdy polityczna wola państwa takim ograniczeniom nie podlega. Organizacje są
jedynie narzędziami, poprzez które państwa, także personalne, realizują cele
ogólne.
Państwo Miasta Watykańskiego jest implikacją posłannictwa Kościoła Katolickiego w świecie. Jeszcze bardziej niż joannici, zdaniem H. Reinhardta, odSpołeczeństwo i Polityka Nr 1 (2)/2005

3.2. Koncepcja suwerenności „związku społecznego” P. Fiore

W okresie „kwestii rzymskiej” (1870–1929) przywoływano na gruncie prawa międzynarodowego, interesującą w przedmiotowym kontekście, teorię suwerenności włoskiego uczonego Pasquale Fiore (1837–1914) zaprezentowaną w pracy Trattato di diritto internazionale pubblico (1904–5), a skonstruowaną niezależnie od elementu terytorialnego. Kościół, w jej interpretacji, jest
„jedną z form, w które wylewa się ogólne ludzkie dążenie do łączenia się
w związki społeczne, jest więc takim samym związkiem społecznym jak państwo, tylko wyrosłym na gruncie potrzeb moralnych, nie materialnych”. Suwerenność Kościoła Katolickiego „wypływa z samego faktu jego istnienia jako
związku społecznego i nie ma nic wspólnego z posiadaniem lub nieposiadaniem przezeń określonego terytorium”. Doktryna P. Fiore prowadzi zatem
do logicznego uznania suwerenności każdej formy kolektywnego współżycia społeczności ludzkich, o ile wyrosła ze wspólnej myśli. Jest to jednak
konstrukcja groźna dla państwa, gdyż prowadzi do uznania osobowości międzynarodowej mniejszości etnicznych, językowych czy religijnych11. „Powojenna Wilsonowska organizacja międzynarodowa (tzn. Liga Narodów), oparta na
zasadzie samostanowienia, utożsamia Naród z Państwem i czyni z wykonywania władzy na pewnym terytorium nieodzowny warunek suwerenności”. O ile
zatem w swoim czasie doktryna P. Fiore miała pewne znaczenie jako głos pro-
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powiada kategorii państwa personalnego spełniając dwa – wskazane wyżej –
warunki konieczne, poza elementem lokalizacji, który jest wyraźnie niespójny.
Każdy przejaw aktywności Watykanu i w jakimkolwiek wymiarze zmierza do
ochrony religijnej misji Kościoła. Aczkolwiek, jako państwo, dysponuje administracją, pocztą, bije monetę i posiada – poza dostojnikami kościelnymi – niewielką ludność cywilną, to jednak chodzi o elementy drugorzędne i pomocnicze, służące jedynie realizacji wyższego celu (formalny aspekt suwerenności).
Sam w sobie Watykan nie posiada bowiem żadnego celu doczesnego. Państwo
Miasta Watykańskiego jest niezbędne dla zapewnienia rezydencji i swobody
działania najwyższej władzy kościelnej. Bez takiej podpory politycznej pełnienie przezeń wymienionej misji duchowej nie byłoby możliwe. Wprawdzie Watykan posiada terytorium, jednak jego obszar jest minimalny. Trudno nawet
pomieścić na nim wszystkie instytucje kurialne. Przykłady powyższe dowodzą,
twierdzi H. Reinhardt, że atrybuty władztwa terytorialnego mogą –
w określonych przypadkach – mieć znaczenie nie tyle konstytutywne, co
pomocnicze. I bez nich bowiem uznanie międzynarodowe i faktyczna rola
państwa nie podlegają dyskusji (materialny aspekt podmiotowości).
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Stanowi to jednocześnie element różnicujący tę teorię z omawianą niżej koncepcją suwerenności „wspólnoty duchowej” G. Radbrucha.
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testu przeciw zapędom imperialistycznym, to jednak po zakończeniu I wojny
światowej całkowicie straciła swą aktualność. Osobliwie jednak koresponduje
z zasygnalizowaną wyżej teorią państwa personalnego.
3.3. Koncepcja suwerenności „wspólnoty duchowej” G. Radbrucha

W dziele „Vorschule der Rechtphilosophie” (1947) niemiecki uczony Gustav Radbruch rozwinął interesującą koncepcję suwerenności „wspólnoty
duchowej”, której przykładem byłaby m.in. Stolica Apostolska (Watykan). Tak
jak Liga Narodów w przeszłości, tak i Narody Zjednoczone obecnie, pisał, pojmują swoją powinność jako troskę o utrzymanie i umocnienie pokoju światowego. Jeżeli jednak dana organizacja stawia sobie zadania o wymiarze ponadnarodowym, powszechnym, to dla ich wykonania konieczni są ludzie o horyzontach ponadnarodowych12. Na tej też barierze załamywały się XX-wieczne,
włączając wymienione, inicjatywy pokojowe. Brakuje bowiem, pisał Radbruch, w połowie XX stulecia świadomości owej ponadnarodowej wspólnoty.
Ludzie są nadal zamknięci w schematach partykularyzmów i nacjonalizmów,
nie dostrzegając istoty nowych wyzwań. Konieczna jest zmiana mentalna, a ta
wymaga przemiany pokoleniowej.
Kreowanie nowej mentalności zbiorowej jest uwarunkowane upowszechnieniem filozofii praw człowieka, świadomością niezależnej politycznie wspólnoty ludzi. W przeciwnym wypadku ciągle jest możliwy wybuch nowych nacjonalizmów, które są niczym innym jak „umiędzynarodowionym bezrządem”,
niszczącym kruchą tkankę idei ponadnarodowych. Jaka zatem społeczność
może być aktualnie nazwana wspólnotą istotnie opartą na prawach człowieka
i jasnych zasadach moralnych? Radbruch ma na myśli właśnie Stolicę Świętą
i zauważa, że w obecnym kształcie suwerenności Stolicy Apostolskiej, która
niegdyś była ucieleśnieniem i syntezą kultury europejskiej – także w konfrontacji z państwem (tzn. władzą świecką), dziś znajduje konkretyzację pozostałość dawnego uniwersalizmu – religia rzymskokatolicka. Istotą koncepcji Radbrucha zdaje się więc być kwestia suwerenności wspólnoty duchowej, która
jest niezależna od państwa (kwestii doczesnych) i alienuje się od jego pragmatyzmu (biurokratyzmu).
Radbruch widział relatywną bezsilność kultury, zwłaszcza w konfrontacji
z omnipotencją władzy państwowej (zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym
zbrodnie ludobójstwa) i odczuwał konieczność kreowania swego rodzaju
„wspólnoty kultury”, także na poziomie organizacyjno-politycznym.
Tradycyjna nauka prawa międzynarodowego, stwierdza Radbruch, uznaje
suwerenność papieską jako – jedynie historycznie wytłumaczalną – anomalię.
Aczkolwiek tylko państwa mogą być autentycznymi podmiotami prawnomię12

238

G. Radbruch, Vorschule der Rechtphilosophie, Heidelberg 1947, s. 104.

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (2)/2005

Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

Państwo jako organizator życia społecznego

dzynarodowymi, to jednak podmiotowością taką cieszyła się zawsze i Stolica
Apostolska. Niczego bynajmniej nie zmieniło w tej materii powstanie Państwa
Miasta Watykańskiego, gdyż suwerenność Głowy Kościoła, jako [władczego]
autorytetu moralnego, nie wynika ze sprawowania zwierzchności nad tym miniaturowym państewkiem, lecz z atrybutów ponadnaturalnych. Suwerenność
papieża, jako autorytetu moralnego, nie jest po prostu mechaniczną konsekwencją procesu historycznego. Jej wytłumaczenie wymaga stworzenia nowej
teorii, w myśl której suwerenność nie ogranicza się jedynie do państwa, ale
przysługuje także „ponadnarodowym wspólnotom ducha”.
“Co w religii, w jej wymiarze rzymskokatolickim, jest na tyle istotne, że może być wartością nie tylko dla pozostałych odłamów chrześcijaństwa, ale i dla
przedstawicieli innych kręgów kulturowych?”. Rzecz jednak, odmiennie niż
głosi tradycyjna doktryna kościelna, nie w wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju statusie Stolicy Świętej. Otóż wszelkie „wspólnoty uczonych” (Gelehrten-Republik), „wspólnoty twórców literatury” (Weltliteratur) i inne nie powinny ograniczać się do czystej idei czy po prostu do frazesów werbalnych. Winny tworzyć organizacje, podmioty prawa międzynarodowego, które – na
podobieństwo Stolicy Apostolskiej i na równi z nią – mogłyby się układać
z państwami. Ta daleko idąca myśl G. Radbrucha, wykraczająca przecież poza współczesną mu rzeczywistość polityczną, znalazła – jak zauważa H. Reinhardt – częściowe przynajmniej spełnienie w powstaniu towarzystw naukowych i kulturalnych o zasięgu światowym, jak np. PEN-Club, UNESCO czy inne organizacje o szczególnym statusie międzynarodowym. Tylko jednak atrybuty suwerenności, na podobieństwo Watykanu, są w stanie zabezpieczyć realizację przez daną organizację swojej misji duchowej czy kulturowej przed
omnipotencją niechętnego jej państwa.
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