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O specyfice francuskiego podejścia do zagadnienia samorządności lokalnej
świadczy już sama terminologia. Jak celnie wskazał Hubert Izdebski wprowadzenie samorządu terytorialnego „następowało we Francji bez przyjęcia tego
terminu”1. Preferuje się określanie instytucji lokalnych mianem administracji
zdecentralizowanej w miejsce – funkcjonującego w świecie anglo-amerykańskim – samorządu lokalnego (local government)2. Oryginalne jest również stosowanie terminu zbiorczego: collectivités locales (bądź collectivités territoriales) dla określenia w aktach prawnych: gmin, departamentów i regionów3.
Dla zrozumienia francuskich idei samorządowych konieczne jest przedstawienie kontekstu historycznego, w szczególności zaś ewolucji zjawisk decentralizacji i dekoncentracji. Zwięźle ujmując, decentralizacja to proces polegający na przekazaniu przez władzę centralną wspólnotom lokalnym (terytorialnym) pewnego zakresu kompetencji i środków służących do wypełnienia powierzonych zadań4. W doktrynie francuskiej decentralizacja łączy się z zagadnieniem organizacji państwa. W konsekwencji zawiera w sobie - jak wskazuje Krzysztof Chorąży – treści polityczne, „jako że wyznacza sferę samodzielności jednostek terytorialnych, wynikającą z określenia relacji zachodzących
między nimi a państwem”5. Co więcej, autor ten, za J. Rivero, wskazuje, że
centralizacja i decentralizacja są we Francji raczej „tendencjami polityki admi1

H. Izdebski, Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993, s. 16.
J. Fialaire, Autonomia lokalna a władza francuskich samorządów lokalnych w kwestii przyjmowania ich statutów, [w:] Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie
i amerykańskie, red. W. Kisiel, Kraków 2005, s. 209.
3 Termin collectivités locales tłumaczony jest różnorako na język polski: wspólnoty lokalne,
wspólnoty terytorialne, związki lokalne, społeczności lokalne, stąd w niniejszym tekście – dla uniknięcia dwuznaczności – zachowane zostanie bądź oryginalne brzmienie terminu, bądź tłumaczenie wspólnoty terytorialne .
4 Definicja za: La Documentation française – www. ladocumentationfrancaise.fr.
5 K. Chorąży, Zagadnienia ustroju lokalnego Francji, Lublin 1998, s. 26.
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nistracyjnej i ustroju konstytucyjnego, rezultatem uwarunkowań historycznych
i potrzeb praktyki niż wytworem koncepcji prawnych”6.
Dekoncentracja to oddelegowanie środków i władzy decyzyjnej z administracji centralnej państwa do jej jednostek na szczeblach lokalnych7. Najczęściej termin dekoncentracja rozpatruje się w wymiarze aspektów technicznoorganizacyjnych. Francuski fenomen dekoncentracji polega natomiast – jak
analizuje Jan Jeżewski – na pojmowaniu tego zjawiska w sposób prawny (jako
konstrukcję prawną, a nie – tylko jako zabieg organizacyjny „polegający na
przekazywaniu zadań i kompetencji do wykonywania innym organom w celu
usprawnienia procesów decyzyjnych w administracji i umożliwiający jej funkcjonowanie w układach scentralizowanych”). W odniesieniu do historycznego
rozwoju francuskich form ustrojowych Jeżewski wskazuje trzy sposoby ujmowania dekoncentracji: jako cechy administracji scentralizowanej, jako konstrukcję dopełniającą decentralizację administracji i wreszcie jako zasadę prawa administracyjnego ujmowaną równorzędnie z zasadą decentralizacji8.
W czasie Rewolucji Francuskiej okres decentralizacji terytorialnej trwał
krótko. 22 grudnia 1789 r. wprowadzono gminy jako najniższy szczebel
podziału terytorialnego, nadając im jednakowy, zuniformizowany status prawny. Zauważyć należy, że cechą charakterystyczną administracji francuskiej
jest to, iż gminy są jednostkami małymi i, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, są bardzo liczne9. Jak słusznie zauważył K. Chorąży, „podział na
szczeblu najniższym nie był zatem zabiegiem sztucznym, sprowadzał się raczej
do uznania naturalnie istniejących wspólnot ludzkich za jednostki terytorialne, a w konsekwencji do przyznania im statusu collectivités locales, a więc jednostek wyposażonych w podmiotowość publicznoprawną”10. Samorządowy,
zdecentralizowany ustrój terytorialny wprowadzony przez Konstytuantę 26 lutego 1790 r. – zakładający utworzenie 83 departamentów, które podzielone
były kolejno na okręgi i kantony – potwierdzony został w konstytucji z 1791 r.
Departament i okręg otrzymały radę, dyrektoriat wykonawczy oraz prokuratora – syndyka, który w praktyce był szefem urzędów administracyjnych.
W gminie natomiast władzę stanowili mer, urzędnicy miejscy i prokurator
wchodzący wraz z notablami do rady generalnej gminy. Urzędnicy administracyjni pochodzili z wyboru powszechnego i wyposażeni byli w szerokie kompetencje m.in. należał do nich wymiar i ściąganie podatków, utrzymanie porządku wraz z nadzorem nad gwardią narodową. Wszystkie instancje administracji
przystosowane zostały do nowych granic podziału terytorialnego (kanton,
6

Tamże.
La Documentation…, dz.cyt.
8 J. Jeżewski, Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego
we Francji, Wrocław 2004, s. 17, 19.
9 Patrz dane porównawcze w: Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach.
Gmina w państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1999, s. 161–162.
10 K. Chorąży, Zagadnienia…, dz.cyt., s. 32.
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okręg, departament). Zdecentralizowany model administracji terytorialnej
okazał się jednak dysfunkcjonalny w warunkach walk politycznych i nasileniu
tendencji separatystycznych dawnych prowincji (m.in. wybuch powstania w regionie Wandei w 1793 r.). Od tego momentu centralizacja administracji stała
się trwale zakorzenionym elementem instytucji francuskich. Koncepcja jedności narodowej odrzucała jakiekolwiek roszczenia mocnej autonomii lokalnej,
które – jak zauważa Jacques Fialaire – postrzegane nawet były jako „idee reakcyjne obliczone na przywrócenie władzy feudalnej”11.
Zaowocowało to w następnych latach wielokrotnymi zmianami i przekształceniami administracji terytorialnej. Kulminacją procesu centralizacji była ustawa z 28 pluviôse roku VIII (17 lutego 1800 r.) wprowadzająca instytucje prefekta, rady prefektury i rady generalnej w każdym departamencie.
Szczególna rola w stworzonym systemie przypadła prefektowi – reprezentantowi rządu w departamencie i jednocześnie szefowi administracji departamentalnej. Rada generalna (pełniąca rolę przedstawiciela ludności) i rada prefektury były instytucjami doradczymi. Wyposażenie prefekta w rozległe kompetencje, przy jednoczesnym silnym podporządkowaniu go władzy centralnej,
spowodowało – jak zauważa K. Chorąży – „że organ ten stał się osią systemu
administracji lokalnej”12. Kompetencje prefekta zostały sprecyzowane ustawą
z 10 sierpnia 1871 r. ustanawiającą go nie tylko przedstawicielem władzy centralnej, ale także jedynym organem wykonawczym departamentu. Należy się
zastanowić, czy utworzenie instytucji prefekta i stopniowe rozszerzanie jego
kompetencji można uznać za przejaw procesu dekoncentracji? J. Jeżewski,
powołując się na francuskich badaczy problemu (m.in. R. Chapus, J. MorandDeviller, J. Rivero i J. Waline) uważa, że nie można mówić o prawdziwej dekoncentracji, gdyż utworzeniu struktur nie towarzyszyło realne przekazanie
uprawnień. W rzeczywistości wszystkie decyzje należały do ministra, „zaś
wszystkie zarządzenia prefekta (m.in. ustanawianie budżetów, mianowanie
merów) wymagały wstępnej aprobaty ministra”13.
Właściwa dekoncentracja nastąpiła na mocy dekretu Ludwika Napoleona
– o mylącej nazwie – O decentralizacji administracji, z 25 marca 1852 r. Dokument ten został tak nazwany, gdyż miał stanowić odpowiedź na rosnące dążenia decentralizacyjne, które pojawiły się na fali politycznego ożywienia
w II Republice. Pomimo ustrojowego umacniania samodzielności wspólnot
lokalnych (m.in. ustawowe przywrócenie wybieralności do rad gmin 21 marca
1831 r. i rad generalnych 22 czerwca 1833 r.) tendencją dalej była centralizacja, zatem tytuł dekretu można uznać za „polityczną mistyfikację”. W praktyce dekret z 25 marca 1852 r. stanowił – jak pokazuje J. Jeżewski – „laboratoryjny przykład dekoncentracji: koncentracja niemal całkowita zostaje zastą11

J. Fialaire, Autonomia…, dz.cyt., s. 212.
K. Chorąży, Zagadnienia…, dz.cyt., s. 45.
13 J. Jeżewski, Dekoncentracja…, dz.cyt., s. 181–182.
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piona podziałem zadań opartym na kryterium interesu ogólnego (zastrzeżonego dla administracji centralnej) i interesu lokalnego, którego pole jest ściśle
wyznaczone”14. Prefekci podporządkowani ministrowi spraw wewnętrznych
nadal prowadzić mieli sprawy departamentalne i gminne, które dotyczyły bezpośrednio interesu ogólnego państwa, jednakże mieli także rozstrzygać w sprawach, które zostały enumeratywnie wskazane, a dotąd znajdowały się w kompetencji szefa państwa, ministra spraw wewnętrznych bądź odpowiednich ministrów. Dekret z 25 marca 1852 r. nakładał na prefektów obowiązek składania
sprawozdań, zaś ministrowie właściwi mogli anulować lub zmieniać decyzje
sprzeczne z ustawami lub aktami reglamentacyjnymi, a także zaskarżone przez
zainteresowanych, co dawało im faktyczną moc kontrolną a posteriori15.
W okresie III Republiki reformy decentralizacyjne przeprowadzone zostały dwiema kolejnymi ustawami z 10 sierpnia 1871 r. i z 5 kwietnia 1884 r.
Pierwsza utrzymała prefekta jako jedyną władzę wykonawczą w departamencie, modyfikując jednak jego relacje z radą generalną (odtąd wybieraną w wyborach powszechnych), która mogła szerzej interweniować w sprawy bieżące
departamentu. Wprowadzała również nowy organ – komisję departamentalną
(wybieraną i kontrolowaną przez radę generalną), która miała działać między
sesjami samej rady. Widoczne jest już zatem wyraźne rozróżnienie między
organami zdecentralizowanymi (wybieralnymi), które zarządzały bezpośrednio sprawami interesu lokalnego i organami reprezentującymi władze centralną, strzegącymi interesu narodowego. Praktycznie po ustawie z 1884 r. –
precyzującej kompetencje rady gminnej – nastąpiła niemal stuletnia stagnacja
procesu decentralizacyjnego, przy jednoczesnym wzmocnieniu dążeń centralizacyjnych. Równolegle postępowała dekoncentracja pod postacią rozszerzania kompetencji prefektów szczególnie istotna była ustawa z 5 listopada
1926 r. wzmacniająca głównie ich nadzorcze prerogatywy oraz podporządkowująca ściśle podprefektów prefektom16. Również konstytucja z 27 października 1946 r. potwierdziła zasadę dekoncentracji, zapowiadając jednocześnie
rychłe zmiany, których celem byłoby rozszerzenie swobód departamentów
i gmin, a które nie doczekały się jednak realizacji w okresie IV Republiki.
Ustanowienie V Republiki i zwrot polityczny nastawiony na umocnienie
władzy wykonawczej przyniósł dwie istotne modyfikacje w stosunkach między
władzą centralną a collectivités locales. Opracowano propozycje reform,
w których dekoncentracja służyć miała usprawnieniu administracji publicznej
i zbliżeniu jej funkcjonariuszy do społeczeństwa. Celowe również było wzmocnienie koordynacji działania służb w departamencie, które od tej pory „powinny być zdolne do przejęcia zadań i odpowiedzialności organów centralnych,
w stopniu umożliwiającym podejmowanie i załatwianie spraw lokalnych”17.
14

Tamże, s. 184
Szerzej: Tamże, s. 185.
16 Szerzej: Tamże, s. 186–187.
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Rozwiązania praktyczne wprowadzono, po przeprowadzeniu eksperymentu
w czterech departamentach pilotażowych, dekretem z 14 marca 1964 r. Istotne znaczenie miała również dekoncentracja finansowa pozwalająca delegować
środki niezbędne dla realizacji zadań na szczeblach lokalnych. Drugą istotną
modyfikacją – normującą do dzisiaj strukturę władzy lokalnej we Francji – była reforma regionalna z marca 1964 r. W jej wyniku regiony stały się jednostkami terytorialnymi administracji gospodarczej. Stworzono urząd prefekta regionu oraz administracyjną konferencję regionalną i komisję gospodarczego
rozwoju regionalnego. Jednak region nie stał się jeszcze kolejnym szczeblem
w scentralizowanej strukturze administracji państwowej (prefekt regionu nie
był hierarchicznie nadrzędny nad prefektem departamentu). Celem utworzenia 21 regionów było raczej usprawnienie nadzoru nad zagospodarowaniem
przestrzennym oraz wspieranie rozwoju gospodarczego18. Kolejnym etapem
procesu instytucjonalnego umacniania regionów była reforma przeprowadzona na mocy ustawy z dnia 5 lipca 1972 r., która faktycznie utrzymywała dotychczasową pozycję regionów jako jednostek regionalnego planowania gospodarczego, jednakże otwierała również możliwość nadawania regionom kompetencji fakultatywnych. Pozwoliło to na rozpoczęcie ewolucji sytuacji prawnej
regionów, której kulminacją były reformy lat osiemdziesiątych XX wieku.
Przedstawiony rys historyczny pokazuje, iż w rozwoju struktur francuskiego
samorządu terytorialnego decentralizacja i dekoncentracja były procesami konkurencyjnymi, a nawet w niektórych okresach dekoncentracja stanowiła substytut pożądanych oddolnie reform decentralizacyjnych. Dopiero rozpoczęta ustawą z 2 marca 1982 r. reforma decentralizacyjna „nadała polityce dekoncentracji
nowy wymiar (…) Decentralizacja i dekoncentracja – jak pisze J. Jeżewski – nie
są już przeciwstawne, natomiast wzajemnie się dopełniają, zachowując własną
logikę i właściwe sobie cele. Nastąpiła wbrew ponad stuletniej tradycji »depolityzacja« dekoncentracji; traktowana w opinii publicznej zawsze jako sposób
działania rządów prawicowych, od 1982 r. jest wdrażana przez rządy lewicy – i to
w sposób niekwestionowany, który pozwolił uznać ją w 1992 roku za zasadę prawa powszechnego organizacji administracji”19. Bez wątpienia decentralizację
ogłoszoną w roku 1982 r. można uznać za przełom instytucjonalny, otwierający
wieloetapowy proces – trwający do dziś – zmierzający do przezwyciężenia ograniczeń centralistycznego modelu administracyjnego i – jak ironicznie mówił raport O. Guicharda – zmianie l’État gonflé (rozdętego państwa)20.
Pierwszy etap decentralizacji przeprowadzono na mocy ustaw z lat
1982–1988. Rozwiązania normujące obecną strukturę collectivités locales i ich
17

Tamże, s. 189.
Szerzej: K. Chorąży, Zagadnienia…, dz.cyt., s. 58–59.
19 J. Jeżewski, Dekoncentracja…, dz.cyt., s. 196.
20 Raport ogłoszony został w 1976 r. i zawierał negatywną ocenę sytuacji lokalnej. Szerzej:
Samorząd…, dz.cyt., s. 140–141.
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relacje z władzą centralną bazują głównie na ustawach: z 2 marca 1982 r.
O prawach i wolnościach gmin, departamentów i regionów, oraz z 7 stycznia
1983 r. O podziale kompetencji między gminy, departamenty, regiony i państwo
(uzupełnionej ustawą z 22 lipca 1983 r.). Zmiany historycznie wykształconego
modelu francuskiej administracji terytorialnej dotyczyły głównie:
A. nadania regionom statusu wspólnoty terytorialnej administrowanej przez
radę regionalną wybieraną bezpośrednio w głosowaniu powszechnym i wyposażoną – podobnie jak rady generalne i rady gmin – w prawo prowadzenia własnej działalności administracyjnej i uchwalania prawomocnych lokalnych aktów prawnych21, podsumowując – za K. Chorążym – można
przyjąć, że ustawa z 1982 r. zmierzała do uniformizacji collectivités locales
przy zachowaniu szczególnej specyfiki regionów, którym wyznaczono rolę
promotorów rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego;
B. transformacji nadzoru (administracyjnego i technicznego) nad collectivités locales z a priori na sądową kontrolę sprawowaną przez trybunały administracyjne, natomiast w dziedzinie kontroli finansów powołania izby
obrachunkowych;
C. zmianie struktury organów collectivités locales, polegającej na ustanowieniu własnych organów wykonawczych wyodrębnionych z organów podległych administracji centralnej (poza gminą, w której mer łączy obie funkcje), są to przewodniczący (présidents) w regionach wybierani przez rady
regionalne i, analogicznie, w departamentach przez rady generalne;
D. zmianie systemu podziału kompetencji między państwem a collectivités locales (regionem, departamentem i gminą). podział kompetencji opiera się
na zasadzie rozłączności i jest dostosowany do rodzaju i możliwości wspólnoty terytorialnej, poszczególne szczeble mogą podejmować szeroką
współpracę, jednakże wyłącznie na zasadzie dobrowolności, bez hierarchicznego podporządkowania i przymusu.
Reforma francuska z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wzbudziła żywe
zainteresowanie w innych krajach. W Polsce opublikowane zostały liczne
opracowania naukowe jej poświęcone, m.in. J. Jeżewskiego, B. Dolnickiego
i K. Chorążego, jak również prace opisujące samą strukturę administracji zdecentralizowanej we Francji22. W kontekście niniejszego opracowania wydaje
21

Strona internetowa francuskiego Zgromadzenia Narodowego – www.assemblee-nationale.fr.
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003; Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie, red. M. Obrębalski, Wrocław 1991; J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2003; B. Zawadzka, Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, Warszawa
1993; A. Szpor, Likwidacja gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego – doświadczenia państw Europy Zachodniej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 78; L. Rajca, Pozycja
ustrojowa burmistrza (przewodniczącego organu wykonawczego) w wybranych krajach, „Samorząd
Terytorialny” 2002, nr 10; K. Chorąży, Regionalizacja we Francji a niektóre problemy reformy
ustroju lokalnego w Polsce, „Samorząd Terytorialny”, 1994, nr 10. J. Jeżewski, Podział kompetencji między samorząd terytorialny a państwo we Francji, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 3.
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się interesujące ukazanie dalszych etapów decentralizacji zapoczątkowanej
w 1982 r. oraz podkreślenie elementów składających się na szczególny status
collectivités locales we Francji. Ważna jest również próba odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki stanowią barierę procesu decentralizacji?
Należy stwierdzić, iż kolejny moment przełomowy w procesie decentralizacji stanowiło przyjęcie ustawy kierunkowej z 6 lutego 1992 r. (w stosunku do
administracji terytorialnej). Nakłada ona na organy centralne obowiązek dekoncentracji zadań na rzecz administracji terytorialnej. Najważniejszym aktem wykonawczym do ustawy jest dekret z 1 lipca 1992 r., tzw. Karta dekoncentracji. Ogólne założenie mówi, że dekoncentracja powinna pozwolić państwu stać się dla wspólnot terytorialnych partnerem skutecznym i dopełniającym. Jest to zatem idea reformy administracji centralnej w kierunku faworyzacji demokracji lokalnej23. Potwierdzeniem i pogłębieniem tej idei było wprowadzenie zmian do konstytucji przyjętych przez Kongres 17 marca 2003 r., dotyczących zdecentralizowanej organizacji Republiki. Priorytetami zmian było
dopuszczenie możliwości rozwiązań demokracji bezpośredniej na szczeblach
lokalnych (referendum lokalnego i konsultacji społecznych) oraz przyznanie
wspólnotom terytorialnym autonomii finansowej – odpowiednie akty prawne
przyjęte zostały 1 sierpnia 2003 r. i 29 lipca 2004 r.24.
W teorii francuskiego prawa administracyjnego wyszczególnione są warunki konieczne, by dana jednostka terytorialna została uznana za collectivités locales. Musi ona stanowić ukształtowaną historycznie wspólnotę ludzi posiadających szczególne interesy o charakterze lokalnym. Następnie, interesy wspólnoty muszą być uznane przez państwo. Kolejno, wspólnota charakteryzuje się
prymatem osobowości prawnej prawa publicznego. Organy wspólnoty muszą
pochodzić z bezpośrednich i powszechnych wyborów – wykluczona jest więc
ich nominacja. I wreszcie, wspólnota ma prawo m.in. uchwalania własnego budżetu, co świadczy o jej samodzielności finansowej25.
Wyjaśnienia wymaga również francuska praktyka uznania collectivités locales przez państwo. Historycznie uwarunkowaną formą od czasów Rewolucji
jest uznanie konstytucyjne. Konstytucja z 1946 r. wyliczyła funkcjonujące
wspólnoty terytorialne, zaliczając do nich gminy, departamenty i terytoria zamorskie. Konstytucja z 1958 r. przyjęła interesujące rozwiązanie, będące kombinacją regulacji konstytucyjnej i zwykłej w drodze ustawy. Z jednej strony
ustawa zasadnicza z 1958 r. wylicza wspólnoty terytorialne już istniejące oraz
umieszczony jest w niej przepis mówiący, że każda nowa forma wspólnoty terytorialnej jest tworzona przez ustawę. Zatem we Francji obecnie istnieją dwie
formy uznania collectivités locales przez państwo. Rozwiązanie to było istotne
m.in. dla ewolucji prawnej pozycji regionów26.
23

Szerzej: J. Jeżewski, Dekoncentracja…, dz.cyt., s. 207–211.
Za: www.vie-publique.fr.
25 Szerzej: K. Chorąży, Zagadnienia…, dz.cyt., s. 10
26 Tamże, s. 18.
24
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Francja podpisała uchwaloną w Strasburgu 15 października 1985 r. Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, jednakże do dzisiaj jej nie ratyfikowała. 1 grudnia 2004 r. dokument został oddany pod obrady Senatu. Odwlekanie ratyfikacji pokazuje, iż mimo przeprowadzonych reform decentralizacyjnych, samorząd – jak trafnie ujął Andrzej Szpor – „nadal traktowany jest we
Francji z jednej strony jako wyzwanie, a z drugiej jako zagrożenie dla jedności
państwa i równości obywateli”27. Również J. Fialaire analizując stopień autonomii francuskich władz lokalnych w stanowieniu prawa – podkreśla bariery
wynikające z kolizji z zasadami organizacyjnymi państwa, przede wszystkim
zaś z zasadą jednolitości państwa. Podaje również, iż uznanie autonomii kompetencji prawodawczych na szczeblu lokalnym jest uznawane we Francji za
sprzeczne z zasadą równości wobec prawa, która w ujęciu Jeana-Jacquesa Rouseau postuluje, iż „wszelka organizacja życia społecznego musi być zawarta
w prawie pisanym, ponieważ jest wyrazem woli ogółu. To znowu wyklucza
możliwość autonomii statutowej dla wspólnot terytorialnych”28.
Konkludując, można wskazać – zdaniem K. Chorążego cechy charakterystyczne dla ukształtowania francuskiego systemu administracji lokalnej. Właściwością przedstawionych reform jest ich ewolucyjność „polegająca na poszukiwaniu wariantu optymalnego poprzez stopniowe przechodzenie od form
»łagodnych« do rozwiązań w miarę jednoznacznych”29. Po drugie, fenomen
francuski udowadnia, że istnieje możliwość połączenia silnego państwa ze
strukturą samorządową. Wreszcie, doświadczenia Francji pokazują, że reformy ustroju władz lokalnych pozostają kwestią ściśle polityczną i są zawsze integralną częścią wizji państwa, zatem nie powinny być traktowane doraźnie.

28
29
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J. Fialaire, Autonomia…, dz.cyt., s. 216.
K. Chorąży, Regionalizacja…, dz.cyt., s. 67.
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W wygłoszonym w Ateneum paryskim w 1819 roku wykładzie porównującym pozycję jednostki w społeczeństwach antycznych z jej pozycją w społeczeństwie nowożytnym, Benjamin Constant dostarczył trwałej interpretacji
kluczowego dla tradycji liberalnej pojęcia wolności. Wbrew pozorom, brzmiała konkluzja autora Cours de politique, wolność preferowana przez myślicieli
nowożytnych nie ma wiele wspólnego z wolnością antyczną – będąc właściwie
jej zaprzeczeniem jest zjawiskiem oryginalnym i historycznie bezprecedensowym1.
Rozszerzająca interpretacja twierdzenia Constanta dotyczyć będzie narastająco całej tradycji liberalnej. Połączenie nowożytnej koncepcji wolności, indywidualizmu, idei rządów prawa, wizji ograniczonej władzy i koncepcji naturalnych czyli niezbywalnych uprawnień jednostki składać się miały – brzmiała
konkluzja - na nową jakość ideową i w efekcie instytucjonalną.
Jakkolwiek klasyczny liberalizm samoidentyfikował się więc poprzez podkreślanie własnej oryginalności to nietrudno, zwłaszcza w szerszej perspektywie, ujawnić jego powiązania z ambicjami tradycji wcześniejszych. Idzie nie tyle o katalog podstawowych wartości i preferencji (te były rzeczywiście nowatorskie) co formułę ich legitymizowania – tendencję do poszukiwania uzasadnień własnego stanowiska w niezmiennej strukturze rzeczywistości. Jako skutek protestu przeciwko uzurpacjom władzy absolutnej nie utożsamiał bynajmniej liberalizm klasyczny wolności z dowolnością. Praktyki wolności zamierzał uzasadniać mocno w oparciu o kategorie sprowadzające je do prawdziwej
1 B. Constant, O wolności starożytnych i nowożytnych, w: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 2, red. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Warszawa 1998, s. 245 i nn.
Por. również W. Szyszkowski , Beniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna na tle epoki, Warszawa-Poznań-Toruń 1984, s. 119 i nn.
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wolności czyli powinności2. Powinności te, którym przypisywano status obiektywny i uniwersalny, identyfikowano odmiennie, pochodnie w stosunku do
różnych aspektów tej niezmiennej struktury bytu. Ryzykując pewne uproszczenie można wskazać na trzy dominujące w klasycznym liberalizmie tradycje.
Tradycja pierwsza to nowożytna szkoła prawa natury. Jej najbardziej wpływowy reprezentant J. Locke odwołujący się, jako jeden z ostatnich liberałów do
tradycji teologicznej, zakładał istnienie obiektywnych i powszechnych praw naturalnych znajomość których i podporządkowanie się którym stanowić miało
elementarny wymóg korzystania z wolności. O ile, stwierdzał Locke ktoś nie
osiąga takiego stopnia rozumu jaki mógłby zakładać zdolność do poznania prawa
i życia zgodnie z jego zasadami, nie będzie ‘nigdy zdolny do tego, by być człowiekiem wolnym’3. Jeśli zdolność rozumienia praw natury staje się warunkiem sine
qua non korzystania z wolności to pozbawieni tej zdolności (formułowane tu domniemanie przemawiało przeciwko nieposiadaczom) nie zasługiwali na branie
udziału w życiu politycznym społeczności. Zawarcie umowy społecznej i praktykowanie jej dobroczynnych efektów miało być atrybutem zdolnych do bycia
prawdziwie wolnymi – rozumiejących treść niezmiennego prawa naturalnego.
Tradycja druga to odwołujący się do stałych predyspozycji natury ludzkiej
utylitaryzm. O ile uniwersalną cechą człowieka jest – jak tu się zakłada - dążenie do przyjemności i unikanie przykrości, to społeczeństwo liberalne, tzn. takie które gwarantując wolność wyboru umożliwia maksymalne kierowanie się
rachunkiem utylitarnym, jest społeczeństwem optymalnym. Jakkolwiek najbardziej wpływowy przedstawiciel utylitarystycznego liberalizmu J.S. Mill
uchodzi zazwyczaj za fundatora radykalnej krytyki zastanych konwencji i obyczajów, za libertyńskiego propagatora eksperymentów kulturowych, autokreacji i autentyzmu, to należy pamiętać, iż kategoria którą traktował jako jedynie zasadny cel ludzkich działań posiadała charakter zobiektywizowany4. Klasyfikując odczucia przyjemności, odwoływał się do opinii lepiej poinformowanych (wykształconych i doświadczonych), którzy potrafią odróżniać przyjemności „niższe” od „wyższych”. Stąd też radykalna demokracja mogła być co
najwyżej dalekim celem rozwoju społecznego osiąganym w momencie, gdy
wszyscy ludzie będą w stanie dążyć do tego co naprawdę jest przyjemne. Pojęcie użyteczności dopuszcza u Milla kwestionowanie reguł niezgodnych z własnym subiektywnym poczuciem zaspokojenia jedynie o tyle o ile prowadzi to
do procesu doskonalenia osobowości – uzyskiwania prawdziwej wiedzy
o obiektywnej hierarchii przyjemności.
2

Por. S. Filipowicz, Racjonalność i przygodność. O erozji liberalnej idei rządów prawa, Studia
Politologiczne Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 6, Warszawa 2004
s. 61–62.
3 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992, s. 203.
4 Por. na ten temat: A.W. Czarnota, John Stuart Mill. Studium z dziejów liberalizmu politycznego, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, s. 34 i nn
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Tradycja trzecia, której najbardziej konsekwentnym przedstawicielem w ramach klasycznego liberalizmu był I. Kant, to tradycja racjonalistyczna. Była
ona świadomie skierowania przeciwko uroszczeniom metafizycznym (prawo
natury) jak i utylitarystycznym. Przesłanek prawdziwej wolności należy zgodnie z tą tradycja poszukiwać w danych a priori trwałych i niezmiennych strukturach rozumu ludzkiego. Taka wizja racjonalnej konieczności dała w efekcie
słynny imperatyw kategoryczny: postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki
której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem5 .Rozum
człowieka staje się prawodawcą absolutnym, a człowiek z kolei traktowany
jest, to istotny element tradycji liberalnej, nie jako środek ale jako cel. Każda
działająca autonomicznie jednostka ludzka okazuje się być twórcą reguł, które
dzięki wspólnemu nam wszystkim człowieczeństwu stają się zadatkiem powszechnego prawodawstwa. To rozum ludzki sprawia, że jesteśmy w stanie zaakceptować ogólne prawo niezależnie od osobistych pobudek. Tak więc Problem zorganizowania państwa jest rozwiązywalny, mówiąc bez ogródek, nawet
dla narodu diabłów (jeśli tylko posiadają one rozum)…6
Mocne uzasadnienia tradycji liberalnej, już to metafizyczne (odwołujące
się do trwałych cech bytu w ogóle) już to antropologiczne (odwołujące się do
trwałych cech natury ludzkiej), nadawały klasycznemu liberalizmowi właściwy
mu optymizm jak i przydawały znamion uniwersalności. Nawet jeśli projekt liberalny okazywał się nie być konieczny to z pewnością uznawano go za najlepszy. Sytuacja będzie się zmieniać wraz z erozją zaplecza ideowego rzeczonej
odmiany liberalizmu a mianowicie tradycji oświeceniowej – jak zauważono
krytyka projektu oświeceniowego może być traktowana jako par excellence
krytyka społeczeństwa liberalnego7.
Szczególnie rozwiniętą i wpływową współcześnie odmianą krytyki oświecenia i konsekwentnie klasycznego liberalizmu jest postmodernizm8. Jakkolwiek ta pluralistyczna tradycja ma wielorakie oblicza (pewne tendencje myśli postmodernistycznej są jawnie wrogo ustosunkowane do całej tradycji liberalnej) tu zajmiemy się tylko jednym z nich – postmodernistycznym liberalizmem i dokonaną przez niego reinterpretacją historii i zawartości tradycji liberalnej.
Klasyczny liberalizm stanie się przedmiotem postmodernistycznych krytyk
właśnie jako dziedzic tradycji oświeceniowej. Oświeceniu zarzucali postmo5

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984, s. 50.
I. Kant, Do wiecznego pokoju, Toruń 1995, s. 74.
7 J. Habermas, Modernizm niedokończony projekt, w: R. Nycz (red.)Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997, s. 25 i nn. Por. na ten temat R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996, s. 120.
8 Na temat ogólnej charakterystyki postmodernizmu zobacz: E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1977; B. Smart, Postmodernizm, Poznań 1998; W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998; B. Baran, Postmodernizm, Kraków 1992; Derridiana,
(oprac. B. Banasiak), Kraków 1994.
6
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derniści przede wszystkim nieuprawnione maksymalistyczne ambicje poznawcze i wynikające z nich ambicje porządkowania ludzkiej rzeczywistości.
Przedmiotem postmodernistycznych krytyk stała się przede wszystkim
oświeceniowa ontologia i epistemologia. W pierwszym przypadku chodziło
o wiarę w istnienie powszechnego ładu, wspólnej wszystkim bytom rzeczywistości (oświeceniowa idea jednolitego porządku fizyczno-moralnego), w drugim o wiarę w istnienie powszechnych metod jej poznawania i antropologicznego potencjału komunikacyjnego, który wyniki tego poznania jest w stanie
nienaruszonym przekazywać innym. Tak więc postmodernistyczne krytyki dotyczyły nie tylko maksymalistycznych tradycji oświeceniowych traktujących
o wspólnej wszystkim bytom rzeczywistości (tradycja metafizyczna), ale
i mniej ambitnych tradycji antropologicznych ograniczających się do orzekanie prawd uniwersalnych o naturze ludzkiej.
Dokonywana przez postmodernistów krytyka oświeceniowej ontologii i teorii poznania jest zarazem krytyką klasycznej teorii prawdy zwanej tu reprezentacjonizmem. Reprezentacjonista uważa – jak dowodzi B. Williams – że
spośród naszych przekonań i osobliwości naszego obrazu świata możemy wybrać
takie, co do których zasadnie możemy stwierdzić, że reprezentują świat w najwyższym stopniu niezależny od naszego punktu widzenia i związanych z nim osobliwości9. Reprezentacjonizm wydaje się być w tej interpretacji jedną z najbardziej trwałych cech filozofii zachodniej – wiary w możliwość uzyskania adekwatności pomiędzy ideą a reprezentowaną przez nią rzeczą, odnalezienia
sposobu opisu świata który jest bliski bądź tożsamy z jego obiektywnym charakterem.
Postmodernistyczna teoria poznania odrzucając uroszczenia reprezentacjonistów podkreśla to co R.Rorty nazywa „przygodnością języka”. Dziedzictwo L. Wittgensteina, J. Deweya, F. Nietzschego czy M. Heideggera skłaniać
ma do uznania faktu, iż jakkolwiek Świat jest na zewnątrz, nie ma tam jednak
opisów świata. Tylko opisy świata mogą być prawdziwe bądź fałszywe10. Odrzucenie pojmowania języka jako środka przedstawiania bądź wyrazu „czegoś”
powodować ma porzucenie tradycyjnych złudzeń co do możliwości odkrywania „natury” bądź „istoty” zjawisk. Idea, iż świat – pisze R. Rorty – posiada
„swoistą wewnętrzną naturę”, staje się zrozumiała tylko wówczas, gdy mamy
przed oczami tego rodzaju obraz, jakiś wizerunek wszechświata, który albo sam
jest osobą, albo stanowi wytwór osoby”11. Tego typu klasyczną skłonność rozbudowało oświecenie osnuwająć dużą część swojej politycznej retoryki wokół wizerunku naukowca jako rodzaju kapłana, jako kogoś, kto dzięki temu, że jest „logiczny”, „metodyczny” i „obiektywny”, wszedł w kontakt z pozaludzką prawdą12.
9

B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy,Cambridge Mass. 1985, s. 138–9.
R. Rorty, Przygodność…, op.cit., s. 21.
11 Tamże, s. 41.
12 Tamże, s. 83.
10
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Przyjmując wielość równouprawnionych dyskursów, przyjmujemy wielość znaczeń bądź, jeśli sformułować to inaczej – niemożność ukonstytuowania jednego „lepszego” znaczenia. Odrzuca się tu, jednym słowem, możliwość opisania
świata „takim jakim jest”. Nierozstrzygalna w oparciu o kryteria reprezentacjonistyczne konkurencyjność odmiennych obrazów świata nakazuje porzucić
nadzieje na odkrycie prawdziwości jakiegokolwiek z nich. Interpretacje świata można klasyfikować jedynie ze względu na ich historycznie i przestrzennie
zmienne kryteria użyteczności społecznej. Wszak jak dowodzi Rorty prawdę
raczej tworzy się niż odkrywa13, dlatego też współcześnie można dowodzić
o pierwszeństwie demokracji wobec filozofii14.
Tak rozumianej „przygodności języka” towarzyszyć ma drugie, według postmodernistów odkrycie, dezintegrujące uroszczenia tradycji oświeceniowej
a mianowicie „przygodność jaźni”.
Oświecenie, jak wiadomo, operowało wizją tożsamości człowieka osiąganej
dzięki rozumowi. Pojęcie autonomicznego wobec rzeczywistości podmiotu,
posiadającego uniwersalne cechy było podstawą wiary w możliwości jednorodności procesów poznawczych, uniwersalnego komunikowania się, rozumowania a ostatecznie podstawą powszechnej moralności. Natura ludzka była, jak
wierzono jednorodna, a empirycznie doświadczane przykłady różnorodności
wynikać miały z różnego stopnia wykorzystania tego jednorodnego potencjału. Jedną z istotnych cech postmodernizmu jest właśnie dekonstrukcja tego typu wizji podmiotu. Uczniowie F. Nietzschego i Z. Freuda ludzką jaźń traktować będą jako przede wszystkim efekt wpływów społeczeństwa i kultury, a dynamika rozwoju postmodernizmu dostarczać będzie obrazu coraz bardziej
różnorodnych wpływów wykraczających znamiennie (tradycja postfreudowska
właśnie) poza katalog czynników racjonalnych. Ta nowa wizja Stawia nas wobec jaźni, która bardziej jest plataniną przygodności, niż … dobrze uporządkowanym systemem władz15. Ta nowa antropologia, gdzie Ja okazuje się być układem przekonań, pragnień i emocji pozbawionych wszelkiego pozahistorycznego zaplecza, programowo oddala możliwość mówienia o wspólnym nam wszystkim człowieczeństwie. Efektem jest odrzucenie możliwości istnienia określonego typu życia jako uniwersalnie najlepszego dla człowieka.
Dokonywana przez postmodernistów krytyka oświeceniowej ontologii, teorii poznania i antropologii musiała zaważyć również na poglądach dotyczących moralności. Pod tym względem najbardziej wpływowym wydaje się być
dyskurs o pluralizmie wartości.
Klasyczny liberalizm jakkolwiek wrogi wobec tradycyjnych sposobów ujęcia
natury życia zbiorowego i natury człowieka dziedziczył pewien element trady13

Tamże, s. 19.
R. Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, w: Obiektywność, relatywizm i prawda,
Warszawa 1999 s. 261 i nn.
15 R. Rorty, Przygodność…, op. cit., s. 57.
14
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cji klasycznej którą, jak dowodzi A. Berlin, sprowadzić można do trzech formuł. Pierwsza głosi, że istnieje coś takiego jak naturalna czy nadprzyrodzona natura ludzka, którą mogą zrozumieć znawcy tych zagadnień. Druga formuła
stwierdza, że posiadanie określonej natury jest równoznaczne z dążeniem do
określonych celów narzuconych jej czy wpisanych w nią przez Boga albo przez
bezosobową naturę rzeczy i że tylko dzięki dążeniu do owych celów ludzie realizują swoje człowieczeństwo. Zgodnie z formułą trzecią owe cele oraz odpowiadające im zainteresowania i wartości … nie mogą ze sobą kolidować – co więcej, muszą tworzyć harmonijną całość16.
Zwolennicy pluralizmu wartości przeciwstawią się tego typu przekonaniom. Jak dowodzi J. Gray Fundamentalna teza tego pluralizmu głosi, że istnieje wiele sprzecznych sposobów ludzkiej samorealizacji, a należą do nich też i takie, których wartości nie da się porównać. Pośród wielu rodzajów dobrego życia
ludzi są także i takie, które nie są względem siebie ani lepsze, ani gorsze, ani też
równe co do wartości, lecz są wartościowe w sposób niewspółmierny, czyli
odmienny.17 Oznacza to, iż wbrew tradycji istnieje wiele form życia w których
ludzie mogą się spełniać czyli osiągać samorealizację. Pojmowana tak wielorakość dobra oznacza, że wbrew dominującej tradycji ludzkie wartości nie sumują się w uniwersalną spójną moralność. Dotyczy to w szczególności elementarnych założeń liberalizmu np. przekonania o istnieniu naturalnych i niezbywalnych praw człowieka. W interpretacji zwolenników pluralizmu wartości
okazuje się, że Prawa człowieka nie są niezmiennymi prawami, nie powiązanymi z niczym moralnymi absolutami, których treść jest oczywista sama przez się.
Są konwencjamu, których treść różnicuje się w zależności od warunków i ludzkich interesów. [...] Gdy zmieniają się ludzkie interesy, zmieniają się również prawa18.
Przygodność języka, przygodność jaźni i pluralizm wartości inspirują, w tradycji postmodernistycznego liberalizmu rewizjonistyczne podejście do historii
myśli liberalnej jak i wizji współczesnego społeczeństwa liberalnego.
Rewizjonizm historyczny polega na dekonstrukcji obrazu liberalizmu jak
spójnej tradycji leżącej u podstaw społeczeństwa liberalnego. Z jednej strony
rewizjonistycznej interpretacji podlega historia instytucji społeczeństwa liberalnego. I tak wg J. Gray’a mistyfikacją historyczną jest wizja spontanicznego
powstania – ośrodkowej dla tradycji liberalnej – instytucji wolnego rynku.
W interpretacji postmodernistycznej wolny rynek okazuje się być tworem niesamoistnym, niepowstającym po wyłącznie negatywnym akcie wyrugowania
ograniczeń właściwych społeczeństwom przedliberalnym, ale efektem sztucznego działania politycznego i przymusu: W rzeczywistości to wolny rynek jest
16 I.Berlin, Rewolucja romantyczna: kryzys w historii myśli współczesnej, w: Zmysł rzeczywistości, Poznań 2002, s. 220.
17 J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001, s. 14.
18 Tamże, s. 170.
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wytworem władzy państwowej...19 Nie jest zresztą przypadkiem, że powstał on
w epoce przeddemokratycznej W normalnym demokratycznym życiu politycznym wolny rynek ma zawsze krótki żywot. Pociąga za sobą takie koszty społeczne, że nie da się go na dłużej uprawomocnić w żadnej demokracji20. W związku
z tym, iż instytucja wolnego runku nie może być uznana w żadnym sensie za
naturalną, społeczeństwo liberalne okazuje się być tworem bynajmniej nie
spontanicznego rozwoju.
Z drugiej strony, rewizjonistyczna interpretacja dotyczy historii samej ideologii liberalnej, a główną intencją jest tu zamiar wykazania jej niespójności,
w najlepszym przypadku dwoistości. W tym kontekście postmodernistyczni liberałowie dokonują intronizacji T. Hobbesa jako jednego z ojców liberalizmu.
W konstytutywnym dla idei liberalnej projekcie tolerancji postmodernistyczni liberałowie znajdują dwie wykluczające się strategie. Pierwsza, to tolerowanie pojmowane jako środek odnajdywania prawdy. Ta wywodząca się od
Locke’a tradycja wyraża wiarę w harmonię wartości (konflikt wartości uchodzi tu za znamię niedoskonałości) i zawiera ideał racjonalnego porozumienia
w kwestii najlepszego sposobu życia. W tym przypadku tolerancja to jedynie
środek – niezbędny ze względu na ludzką skłonność do błądzenia – zbliżania
się do powszechnej prawdy.
Druga strategia operuje innym zupełnie uzasadnieniem tolerancji. To właśnie jej nowożytny fundator T. Hobbes odrzucając zdolność i możliwość doskonalenia człowieka poprzez sferę publiczną tolerancję traktował jako nic
ponad poszukiwanie warunków umożliwiających pokojową koegzystencję
odmiennych sposobów życia (modus vivendi). Ideał »modus vivendi« – zdaniem J. Graya – wyraża przekonanie, że istnieje wiele form życia, w których ludzie mogą się spełnić. Pośród nich są także takie, których wartość jest nieporównywalna. Tam gdzie konkurują ze sobą takie sposoby życia, żaden z nich nie jest
najlepszy. Ludzie hołdujący odmiennym sposobom życia nie muszą wcale się
zgadzać ze sobą. Mogą się po prostu od siebie różnić. [...] Celem »modus vivendi« nie może być uśmierzanie konfliktu wartości. Jest nim przystosowanie ludzi
i ich sposobów życia, hołdujących sprzecznym wartościom, do wspólnej egzystencji. Nie musimy mieć wspólnych wartości, aby żyć razem w pokoju. Potrzebujemy wspólnych instytucji, w ramach których mogą ze sobą koegzystować różnorakie formy życia21.
To że przekonania o jednorodności tradycji filozofii liberalnej i naturalność
instytucji społeczeństwa liberalnego ulegają erozji właśnie współcześnie nie
jest według ideologów postmodernizmu faktem przypadkowym. Powodem zasadniczym jest empirycznie potwierdzany fakt nadejścia epoki postmodernistycznej a więc postoświeceniowej.
19

J. Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001, s. 443.
Tamże s. 444.
21 J. Gray, Dwie twarze…, op.cit., s. 13.
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Przyczyny tego stanu rzeczy identyfikowane są wielorako i z pewnością nie
składają się na spójny katalog zjawisk. Mowa więc o samodestrukcji tradycji
oświeceniowej (krytyczny rozum oświeceniowy miał podważyć własną prawomocność), o powstaniu społeczeństw multikulturowych, o narastającej świadomości opresyjności skutków zakładania istnienia jednej prawdy i jednego kodeksu etycznego. Tak czy inaczej konkluzja sprowadza się do przekonania, iż
współczesne społeczeństwa liberalne winny znaleźć nowe uzasadnienia własnego istnienia i kierować się innymi zgoła przesłankami i zasadami niż zalecał to klasyczny liberalizm. Ryzykując zapewnie uproszczenie wskażemy na
dwie rozbieżne w tej mierze interpretacje.
Reprezentantem stanowiska radykalnego jest powoływany już R. Rorty.
Dla autora Przygodności, ironii i solidarności sytuacja postnowoczesna jest nie
tylko zstępującym na nas nienegocjowalnym dziedzictwem, ale równocześnie
szansą na rozwinięcie potencjału korzystania z wolności, tej wolności której
zakres w klasycznym liberalizmie ograniczały metafizyczne bądź antropologiczne wiary.
Problemem który rozważa Rorty jest połączenie radykalnej wolności – funkcji uznania przygodności języka i jaźni – z minimum warunków umożliwiających zachowanie spójności społecznej22. Jak się tu stwierdza celem sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa jest przyzwolenie jego członkom na bycie tak samolubnymi, »irracjonalnymi« i estetyzującymi jak się im tylko podoba, pod warunkiem, że robią to na własny rachunek – nie krzywdząc innych i nie zużywając zasobów, których potrzebują mniej uprzywilejowani23. Zasady kompromisu między
samostwarzającymi się jednostkami a minimalnymi wymogami porządku społecznego uznaje się za pozbawione zasadniczych uzasadnień filozoficznych –
chodzi więc o umiejętności pragmatyczne i zdecydowanie polityczne.
Cechą tak opisywanego społeczeństwa liberalnego winien być więc przede
wszystkim utopizm. Utopizm ten pojmowany jest szczególnie. Chodzi tu
przede wszystkim o radykalną odmianę autentyczności – tworzenie własnego
życia poprzez opisywanie go i otaczającego świata za pośrednictwem oryginalnego, własnego antytradycjonalistycznego języka. „Danie samemu sobie początku”, bezprecedensowość konstruowanej formy własnego życia oznaczają,
że miarą wolności jest stopień odmienności od przyjętych zwyczajów i konwencji społecznych. Gdybyśmy, jak stwierdza R. Rorty zdołali znaleźć odrębne
słowa bądź formy dla wyrażenia naszej własnej odrębności – wówczas ‘dowiedlibyśmy’, że nie jesteśmy kopia lub repliką24. Archetypem pożądanej osobowości
jest tu tęgi poeta który za sprawą własnej oryginalności tworzy nowy język do
opisu istniejącego świata.
22 Por. na ten temat: S. Józefowicz, Richarda Rorty’ego wizja utopii liberalnej, Studia Politologiczne Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 7/2004, s. 79 i nn.
23 R. Rorty, Przygodność…, s. 12.
24 Tamże, s. 47.
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Postać poety opisującego świat, posługującego się nowatorskim językiem
jest tu nader znamienna, a bezprecedensowość konstruowanej formy własnego życia bardzo specyficzna. Nowatorstwo nie dotyczy bowiem czynów, dotyczy słów czyli, jak to się tu ujmuje, „języków”. Proponowane przez Rortyego
społeczeństwo zostaje bowiem nazwane społeczeństwem retorycznym. Dla
idei społeczeństwa liberalnego zasadnicze jest to, że gdy w grę wchodzą słowa,
a nie czyny, perswazja, a nie siła, wszystko ujdzie25 . Nowoczesne społeczeństwo
liberalne to takie, które zadawala się nazwaniem prawdą wszystkiego co okazuje się być rezultatem perswazji. Dlatego też społeczeństwu liberalnemu źle
służą próby wyposażenia go w ‘podstawy filozoficzne’26.
Tak zadziwiająco szeroko pojęta wolność słowa – uprzedza Rorty zarzuty
przyszłych krytyków – nie jest niebezpieczna dla spójności społecznej, o ile
spełnione zostaną kolejne warunki. Pierwszym z nich jest specyficznie pojęty
ironizm. Rzeczony ironizm ma być konsekwencją postnowoczesnego światopoglądu, efektem przyjęcia do wiadomości przygodności języka i jaźni. Jak
stwierdza Rorty Wyrażenia ‘ironistka’ używam dla oznaczenia takiej osoby,
która stawia czoło przygodności jego lub jej najbardziej zasadniczych przekonań
i pragnień – kogoś, kto jest na tyle historycystą i nominalistą, by porzucić pogląd,
że owe zasadnicze przekonania i pragnienia mają odniesienie do czegoś istniejącego poza zasięgiem czasu i przypadku27. Ironizm jest więc postawą zalecającą
obstawanie przy własnych oryginalnych poglądach przy świadomości, ze poglady te pozbawione są jakiegokolwiek mocnego uzasadnienia – ironizm jest
właśnie tak pojętym ironicznym stosunkiem do własnych poglądów. W konsekwencji Liberalnym jest takie społeczeństwo które zadowala się nazwaniem
‘prawdziwym’ (bądź ‘słusznym’ lub ‘sprawiedliwym’) wszystkiego, co jest rezultatem niezakłóconej komunikacji, a więc każdego poglądu, który zwycięży w wolnej i otwartej potyczce28.
Drugim warunkiem niezbędnym dla zachowania spójności społecznej jest
to co Rorty nazywa solidarnością – wszak pozbawiony wsparcia ironizm, z czego zdaje sobie sprawę autor Przygodności, ironii i solidarności, uchodzi zazwyczaj za wywrotowy w stosunku do wymogów życia społecznego29. Proponowane tu poczucie solidarności, jakkolwiek Rorty stara się mu nadać charakter
oryginalny i planowo antytradycjonalistyczny można określić mianem empatii.
Ma ono wynikać ze wspólnej wszystkim ludziom podatności na cierpienie. Poczucie ludzkiej solidarności ma wynikać z tego elementarnego egzystencjalnego zagrożenia a uznanie powszechnej podatności na cierpienie jest ‘jedyną’ więzią społeczną, której trzeba30. Proponowana przez Rortyego empatia ma kształ25

R. Rorty, Przygodność…, s. 83.
Tamże s. 83.
27 R. Rorty, Przygodność…, s. 13.
28 Tamże, s. 102.
29 Tamże, s. 14.
30 Tamże, s. 130.
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tować wrażliwość otwarcia na Innego, umiejętność wyobrażeniowego utożsamienia się z nim, zrozumienia jego punktu widzenia. Ma ona być przy tym, to
oczywisty element postmodernistycznego dyskursu, zadaniem praktycznym
pozbawionym wszelkich mocniejszych uzasadnień światopoglądowych. Nie jest
to zadanie dla teorii, lecz dla takich gatunków literackich jak opis etnograficzny,
reportaż, komiks, fabularyzowany dokument, a zwłaszcza powieść31.
Emancypacyjny projekt Rortyego – używam określenia emancypacyjny aby
podkreślić wartość podstawową którą stanowi autonomiczna autokreacja jednostki – jest niewątpliwie odpowiedzią na problemy które rodzi wzrastająca
multikulturowość społeczeństw liberalnych. Jest to projekt posiadający niewątpliwie charakter ucieczki do przodu, usiłujący wmontować w praktyki społeczeństwa liberalnego zdolność do absorpcji nowych tendencji światopoglądowych, postaw i wartości, które przez klasycznych liberałów były odrzucane
albo wręcz niewyobrażalne. Podkreślmy jednak pewne znamienne charakteryzujące go cechy. I tak, po pierwsze, sam Rorty świadom jest faktu, że proponowany tu sposób życia przygodnej, empatycznej ironistki może być co najwyżej adresowany do bardzo wąskiej grupy społecznej zamieszkującej współczesne wysokorozwinięte społeczeństwa liberalne32. Jest to więc projekt elitarny,
nie mający do zaoferowania pozostałej części liberalnej populacji nic ponad
negatywną wiedzę o tym, że tradycyjne legitymacje społeczeństwa liberalnego
stanowią jawną fikcję. Po drugie, czego również świadom jest autor Przygodności, ironii i solidarności , środowiskiem które kreuje swiadomość postmodernistyczną są żyjące w pokoju i dobrobycie społeczeństwa cechujące się dobroczynnym posiadaniem typowych wolności burżuazyjnych33. Zadziwiającym jest
fakt, iż R. Rorty nie stawia pytania o wpływ praktyk postmodernistycznych na
trwałość tych warunków umożliwiających praktykowanie utopijnej ironii. Wydaje się, że traktuje pokój dobrobyt i instytuje gwarantujące wolność jako dane, trwałe i nieuwarunkowane przez żadne okoliczności elementy. Nie bierze
w szczególności pod uwagę faktu, iż proponowane tu postmodernistyczne
praktyki mogą doprowadzić do erozji tych warunków dzięki którym społeczeństwa liberalne osiągnęły stan umożliwiający radykalna postmodernistyczną praktykę. Po trzecie, nierealistyczne wydaje się być diametralne rozdzielenie sfery idei i sfery czynów; przekonanie, że tam gdzie w grę wchodzą słowa
wszystko ujdzie wydaje się bardzo nierealistyczne w świecie który podąża raczej torami profetycznych prognoz Huntingtona niż Fukuyamy.
O ile R. Rortyego potraktować można jako reprezentanta radykalnego postmodernistycznego liberalizmu to poglądy J. Graya reprezentują inny potencjał tej tradycji o cechach wyraźnie tradycjonalistycznych. O ile dla Rortyego
sytuacja postmodernistyczna stanowi punkt wyjścia do radykalizacji praktyk
31
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33 Tamże, s. 122.
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wyzwalających o tyle dla Graya stanowi jedynie fakt empiryczny z którym trzeba się z konieczności liczyć.
Stwierdzając wewnętrzny pluralizm tradycji liberalnej, wspomniany już fakt,
iż społeczeństwa liberalne powstały dzięki konstrukcyjnym zabiegom, a zwłaszcza powołując się na tezę o pluralizmie wartości odrzuca Gray liberalny kult
wolności. Jak dobitnie stwierdza Nie spotykamy się … nigdzie w teorii liberalnej
z przekonującym wykazaniem wyższości wolności nad innymi wartościami politycznymi34. W sytuacji gdy liberalizm nie może legitymizować się lepszymi, cokolwiek by to znaczyło, merytorycznymi racjami niż jego konkurenci, pozostaje
odwołanie się do normatywnej siły faktu: Pozostaje nam historyczne dziedzictwo
liberalnego społeczeństwa obywatelskiego. Jest to złożona struktura praktyk i instytucji, obejmująca system oparty na prywatnej lub grupowej własności, rządy prawa, konstytucyjne albo tradycyjne ograniczenia kompetencji władz oraz prawne
i moralne tradycje indywidualizmu, który jest matrycą życia moralnego i politycznego w znanej nam postaci. [...] celem postliberalnego teoretyka jest ukazywanie
form stowarzyszania się obywateli, które stanowią najgłębszy element naszego historycznego dziedzictwa35. Ta, jak ją nazywa Gray tradycja postpyrrońska, która
jest w istocie rzeczy odmianą postawy konserwatywnej, umożliwiałaby teoretyzowanie w wąskich granicach, gdzie istnieje świadomość ograniczania się do
analizy historycznie danej szczegółowej sytuacji oraz świadomość nieuniwersalności rozstrzygnięć. Celem teoretyzowania ...jest osiągnięcie przez nas samopojmowania siebie jako osób praktykujących historycznie przypadkowe i specyficzne
formy życia, które dziedziczymy czy przyjmujemy. Jest to koncepcja w równej mierze postklasyczna co postmodernistyczna. Nie tylko bowiem przedmiot poznania,
ale i jego rezultat ma partykularny charakter36. Praktyczny postpyrronizm w specyficzny sposób sytuowałby się wobec zastanego społeczeństwa liberalnego. Relacja pomiędzy perspektywą postliberalną a liberalnymi społeczeństwami ma ...
charakter dialektyczny. Perspektywa postliberalna może mieć w tym kontekście
charakter krytyczny o tyle, że kwestionuje i podważa wiele rozpowszechnionych
w kulturze liberalnej komunałów , ale może też mieć charakter konserwatywny dlatego, że pozwala lepiej ująć specyficzne cechy naszych tradycji37.
W przeciwieństwie do zamierzającego maksymalnie rozszerzać wolność
jednostki Rortyego głównym problemem współczesnych społeczeństw liberalnych wg Graya wydaje się być malejąca akceptacja ich instytucji społecznych
i gospodarczych38.
Z jednej strony, w duchu ostrzeżeń formułowanych właśnie przez neokonserwatystów amerykańskich (D. Bell, I. Kristol), dowodzić będzie Gray, iż
34
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głównym współcześnie spoiwem łączącym jednostkę ze wspólnotą polityczną
staje się satysfakcja ekonomiczna – gwarantem lojalności jest tu zdolność
współczesnych społeczeństw do zaspokajania wzrastających potrzeb konsumpcyjnych populacji. Ta, używając języka neokonserwatystów – rewolucja
wzrastających oczekiwań, stanowić ma źródło jednej z najistotniejszych chorób nowoczesności – frustracji wynikającej z ciągłego nieustatysfakcjonowania
i braku akceptacji teraźniejszości39.
Frustracja wynikająca z plasowania spełnienia w przyszłości to jednak nie
najważniejsze niebezpieczeństwo zagrażające współczesnym społeczeństwom
liberalnym. Z narastającą dozą pesymizmu historiozoficznego dostrzegać będzie Gray nieuchronne bariery wzrostu. Współczesne społeczeństwa zachodnie, nie są przygotowane do stawienia czoła nieuchronnemu, zdaniem Graya, stanowi zastoju, co znajdowało już historyczne potwierdzenie w faktach zagrożenia legitymizacji w sytuacji kryzysu ekonomicznego. Zależność politycznej legitymacji zachodniego kapitalizmu od nieprzerwanego wzrostu gospodarczego pozwoliła mu zignorować jego podstawowe wady, które wyjaśniają jego
skłonność do niestabilności: utratę poczucia bezpieczeństwa przez zwyczajnych
ludzi, wynikającą z fantastycznej sprawności technologicznej tegoż systemu i z jego z natury innowacyjnego charakteru, a także niewłaściwą dystrybucję środków,
za pomocą których się owej utracie poczucia bezpieczeństwa przeciwdziała40.
Jednak najbardziej zasadniczym niebezpieczeństwem dla współczesnych
społeczeństw liberalnych są, wedle J. Graya bezkrytyczni apologeci wolnego
rynku. Są oni twórcami „neoliberalnej bujdy” …że rynki stanowią samoistne
systemy relacji społecznych, które można uzasadnić ... jako wcielenie wolności
indywidualnej i ludzkiej skłonności do obopólnie korzystnej wymian. Ów fundamentalny błąd myśli neoliberalnej sprawia, że rzecznicy polityki neoliberalnej nie
są w stanie dostrzec, iż rynki generują strukturalne ryzyko ekonomiczne i powszechne poczucie niesprawiedliwości nawet wtedy, gdy zwiększają dochody41.
Jeśli długoterminowa legitymizacja wolnego rynku zależy od stopnia w jakim
jest w stanie gwarantować ludziom to co skłonni oni są definiować jako dobre
życie, to współcześni fanatycy wolnego rynku upatrującego w nim analogonu
praw natury legitymizację tę zasadniczo niweczą. Nieprzypadkowo przemieniają się w globalistów unikając w ten sposób kontroli demokratycznej w ramach tradycyjnego państwa suwerennego.
Efektem powyższych zdarzeń ma być, wedle Graya upadek liberalizmu pojmowanego jako filozofia polityczna, jako uniwersalistyczna próba oparcia
praktyk liberalnych na uniwersalistycznych zasadach i nadania im statusu moralnej konieczności42.
39

Tamże, s. 177.
Tamże, s. 203.
41 Tamże, s. 376.
42 J. Gray, Postliberalism. Studies in Political Thought, New York 1993, s. 284
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Odrzucając zgodnie z usposobieniem konserwatywnym możliwość powrotu do przeszłych mniemań i praktyk proponuje Gray, jak już wspominałem, akceptację istniejących instytucjonalnych ram i praktyk odziedziczonego po przez nas społeczństwa liberalnego, akceptację której towarzyszyć
winna świadomość ich przypadkowości i partykularności: ...choć nie jest tak
iż liberalne społeczeństwo obywatelskie (a liberal civil society) posiadające te
cechy jest jedyną lub konieczną formą najlepszego społeczeństwa z punktu widzenia rozwoju natury ludzkiej, to jednak jest to jedyna odmiana porządku
w którym my – w naszych historycznych okolicznościach późnej nowoczesności – możemy dobrze żyć.[...] Wartość społeczeństwa obywatelskiego dla nas ...
polega na tym iż umożliwia ono pokojową koegzystencję w fomule modus vivendi pomiędzy niewspółmiernymi wartościami i światopoglądami43.
Historyczne dziedzictwo społeczeństwa cywilnego staje się dla
Gray’a jedynym dopuszczalnym empirycznym materiałem umożliwiającym
dokonywanie historycznie ograniczonych uogólnień. Cechy tego społeczeństwa Gray definiuje niejednoznacznie, ale najczęściej wymieniane minimum to: tolerancja dla odmiennych opinii, rządy prawa gwarantowane
przez ograniczony rząd i zasadę równość wobec norm, istnienie własności
prywatnej umożliwiającą realizację indywidualnych celów bez odwoływania się do kolektywnych procedur podejmowania decyzji44. Społeczeństwa
cywilne nie muszą wedle Gray’a łączyć się z instytucjami stricte liberalnymi, z moralną kulturą liberalizmu czy ogólnie z wartościami zachodnimi.
Tym niemniej dla dziedziców tradycji zachodniej („dla nas” jak to wielokrotnie artykułuje Gray) społeczeństwo cywilne łączy się nieuchronnie
z pojęciem dobrego życia w którym indywidualna autonomia stanowi wartość podstawową.
Oryginalność koncepcji Gray’a zdaje się jednak polegać nie tyle na szczegółowych charakterystykach społeczeństwa obywatelskiego co na próbie odejścia od legalistycznych, proceduralnych czy też utylitarystycznych uzasadnień
natury tego społeczeństwa. Jak już wspominałem, jedną z podstawowych obaw
Gray’a jest malejąca moralna legitymizacja współczesnych społeczeństw liberalnych. Erozja tej legitymacji jest efektem zarówno narastającego odwoływanie się do uzasadnień formalnych i uniwersalnych (zasady proceduralnej sprawiedliwości) jak i preferowania negatywnej koncepcji wolności pozostawiającej problem warunków jakości życia kwestią poboczną. Już w polemice
z J. Rawlsem odrzucał Gray preferowaną przez niego zasadę sprawiedliwości
dowodząc, iż werdykty sprawiedliwości zależne są od poprzedzających definicji kategorii dobra. Także i w tym przypadku za podstawowy cel nowożytnych
społeczeństw liberalnych dziedziczących indywidualistyczną kulturę moralną
Tamże, s. 288.
Tamże, s. 314 .

Nr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka

123

Krzysztof Pieliński

uzna autonomiczne dążenie do dobrego życia45, kategorię która posiadać ma
głębię moralną i zawartość brakującą wolności negatywnej. Jakkolwiek autonomia nie jest zdaniem Graya bezwzględnym warunkiem dobrego życia – niekiedy autor zdaje się sugerować że jest w istocie przeciwnie – to stanowi ona
istotne dobro dla współczesnego mieszkańca społeczeństwa zachodniego46..
Autonomię definiuje Gray jako ...stan, w którym jednostki mogą być, przynajmniej w znacznym stopniu, twórcami własnego życia, dzięki dostępowi do
szeregu opcji, ze względu na które dokonywane przez nie wybory nie są przymusowe, i dzięki którym posiadają w ramach wybranej przez nich drogi wyboru
wśród dostępnych opcji rozumną miarę sukcesu47. Posługiwanie się kategorią
autonomii jako substytutem charakterystycznego dla dotychczasowej tradycji
liberalnej pojęcia wolności wydaje się być skutkiem dwu przyczyn. Po pierwsze, chodzi o podkreślenie tego, iż podstawowy warunek dobrego życia nie
może być przedmiotem uniwersalistycznych spekulacji – w szczególności artykulacji w języku legalistycznych uprawnień. Warunki gwarantujące autonomię,
jak podkreśla wielokrotnie Gray, są kategoriami determinowanymi przez kulturę, partykularny kontekst historyczny a w szczególności stan świadomości
społecznej48. Po wtóre, powoływanie się na autonomię jako wartość podstawową, wskazuje na istotną rolę pozytywnych warunków które muszą być spełnione aby można mówić o dobrym życiu. Efektem tych rozstrzygnięć są koncepcje a limited government with positive responsibilities czy też an enabling welfare state. Krytykując nadmiernie współcześnie rozwinięty interwencjonizm państwowy, odrzucając w duchu tradycji liberalnej wzmocnionej postmodernistycznym relatywizmem zdolność i uprawnienie państwa o dbanie o doskonałość i szczęście ludzi wbrew radykalnie krytykowanej ideologii nowej prawicy
podkreśla Gray istnienie pozytywnych celów do których realizacji poczuwać
się powinno współczesne państwo. Katalog tych celów – gwarantów autonomii
- nie jest bynajmniej mały nie jest też, przyznajmy, formułowany z troską
o precyzję. Tak więc wymienia Gray obowiązek państwa walki z kulturą zależności i trwałą marginalizacją grup społecznych, zadanie promowania instytucji i standardów zapewniających niezależność i wolność wyboru, dbanie o rozwój form kultury właściwych danemu społeczeństwu (tu z charakterystycznym
wahaniem pomiędzy postulatem pospierania wspólnej kultury a postulatem
popierania pluralizmu kulturowego), dbanie o rozwój instytucji lokalnych
oraz kulturowe i moralne przesłanki wolnego rynku49. Ogólną zasadą kierującą interwencją państwa ma być dostarczanie dóbr publicznych w ramach pro45 J. Gray, The Moral Foundations of Market Institutions, w: Beyond the New Right. Markets,
government and the common environment, London and New York 1993, s. 99.
46 Tamże, s. 81.
47 Tamże, s. 78.
48 Tamże, s. 81.
49 J. Gray, Beyond the New Right…, op.cit., s. 1–46, 100–104.
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cedur gdzie władza państwowa ograniczona jest do opodatkowywania i gdzie
działalność ta jest elementem konkurencji rynkowej50. Jeśli generalnym zadaniem państwa jest dbanie o kulturowe, moralne i ekonomiczne przesłanki
działania wolnego rynku w tym dbanie o racjonalne prawdopodobieństwo
osiągnięcia sukcesu to zdaniem Graya trudno traktować każdy istniejący charakter podziału dóbr jako nienaruszalny.
Głównym założeniem an enabling welfare state, które też nazywa Gray społeczną gospodarką rynkową ma być przekonanie o nasycalności potrzeb podstawowych. Definiując potrzebę podstawową jako taką, zaspokojenie której jest
istotne dla możliwości wartościowego życia, zawiedzenie zaś której czyni dobre
życie niemożliwym51 podkreśla Gray perspektywiczność takiego ujęcia zależność katalogu potrzeb podstawowych od wartości i wyobrażeń danego społeczeństwa. Otrzymujemy więc w efekcie wizję ewoluującego społeczeństwa
tworzącego również pozytywne warunki do autonomicznego życia, przy założeniu że ta ostatnia kategoria jest również pojęciem o ewoluujących desygnatach.
Jakkolwiek stosunek Graya do liberalnych wartości kultury zachodniej nie
jest jednoznaczny52 jedno zdaje się nie ulegać wątpliwości – celem formułowanej strategii jest zapewnienie stabilności społeczeństwa liberalnego co zdaniem autora Po liberalizmie dokonywać się może jedynie przy spełnieniu następujących warunków: świadomości perspektywiczności wartości liberalnych
– ich czasowej i przestrzennej ograniczoności, braku jednego lepiej uprawnionego wzorca społeczeństwa liberalnego, braku jednolitych procedur prawomocności systemów politycznych i uznania za niewystarczające legalistycznych
reguł podejmowania decyzji. W naszej sytuacji historycznej nie mamy innego
wyjścia niż prowadzenie w tych sprawach nieprzerwanej debaty społecznej,
w której osiąga się prowizoryczne porozumienie, a następnie ustawicznie się je renegocjuje53. Punktem wyjściowym tej nieprzerwanej debaty powinny być nie
uniwersalne wzorce, legalistyczne procedury czy powszechne katalogi praw
ale sytuacja faktyczna – społeczeństwo liberalne pojęte jako nasze dziedzictwo
które dostosowujemy do zmieniających się okoliczności działaniami politycznymi a więc „roztropnościowymi”.
Czas na podsumowanie. Postmodernistyczni liberałowie podzielają szereg
wspólnych przekonań dotyczących historii idei liberalnej, historii społeczeństwa liberalnego jak i generalnie kondycji ponowoczesnej. Tak więc powiadamiają nas o niespójności ideologii liberalnej, fakcie iż instytucje społeczeństwa
liberalnego nie stanowią efektu realizacji spójnego projektu, przekonują
50

Tamże, s. 14.
Tamże, s. 104.
52 Por. na ten temat: A. Szahaj, Postnowoczesny liberalizm Johna Graya, „Przegląd Polityczny” 56/2002 s. 141.
53 J. Gray, Po liberalizmie, op. cit., s. 385.
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o braku jednego kodeksu etycznego i istnieniu pluralizmu wartości. Można to
zbiorczo określić, jako przygodność społeczności liberalnej. Wnioski do
których dochodzą są jednak zasadniczo odmienne. Postmodernistyczny liberalizm emancypacyjny (R. Rorty) opisywane postmodernistyczne społeczeństwo
liberalne potraktuje jako okazję do formułowania projektu pozwalającego
jednostce wykraczać poza przyjęte normy i konwencje w przekonaniu, iż na
tym właśnie polegać ma współczesna wolność-autentyczność. Wyzwalające
praktyki traktuje przy tym jako pozbawione znamion zagrażających infrastrukturze społeczeństwa liberalnego, traktując tę ostatnią jako oczywistą, daną i niezagrożoną. Pożądana przyszłość dla nich to nowatorska forma egzystencji, w której autentyczna wolność mierzona będzie stopniem odrębności –
niezgodności na „bycie kopią”. Postmodernistyczny liberalizm konserwatywny
(J.Gray) próbuje z kolei wyznaczyć granice wolności indywidualnej poprzez
ujawnienie warunków niezbędnych dla dalszego trwania społeczeństwa liberalnego. Choć świadom jest przygodności tego typu bytu (braku uniwersalnych
uzasadnień) zakłada, że właśnie dlatego, iż jest to nasze społeczeństwo umożliwiające bezprecedensowy poziom życia, warto go bronić stawiając również
granice pewnym wywrotowym praktykom wolnościowym. Broni więc społeczeństwa liberalnego z perspektywy głównie etnocentrycznej. Problemy przed
którymi stają współcześnie społeczeństwa liberalne prawdopodobnie rozstrzygną niebawem, która z tych perspektyw jest bardziej uzasadniona.
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Kształcenie w liceum
ogólnokształcącym
a europejskie
standardy edukacyjne
Wywiad z mgr Grażyną Filipiak
– dyrektorem VIII LO im. Króla Władysława IV w Warszawie
(rozmawiał Mariusz Włodarczyk)
Redakcja: W jakim stopniu reforma edukacji w naszym kraju zbliżyła nas do systemów oświatowych Europy Zachodniej?
Mgr Teresa Filipiak – dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie: Jeśli chodzi o polski system kształcenia, to on nas do
Europy nie przybliża. Ale nie ma takiej potrzeby, żebyśmy kształcili strukturalnie, tak jak inne kraje europejskie, bo mamy w tym zakresie wypracowane
własne formy. Czy dobre, to się okaże. Natomiast tym, co ma nas zbliżyć do
Europy, są zreformowane treści programowe i podstawy programowe, które
kładą nacisk na kształcenie, w większym niż dotychczas stopniu, umiejętności.
Do tej pory polskie szkoły kładły nacisk na wiedzę, wskutek czego jej poziom
u naszych uczniów był znacznie wyższy niż u przeciętnego Europejczyka. Jednak nie zawsze i nie wszędzie potrafili oni tę wiedzę zastosować. Dlatego pojawiła się konieczność zreformowania systemu edukacji w ten sposób, by w parze z wiadomościami szły umiejętności.
Ta reforma wprowadziła nowe typy szkół. Jednym z nich jest również
liceum ogólnokształcące. Nazwa pozostała stara, ale to nowy typ szkoły, z nowym programem, w nowej ramówce. Czym właściwie różni się
nowe i stare LO?
Po pierwsze podbudową. Do tej pory podbudową dla LO była szkoła podstawowa, teraz jest to gimnazjum. Po drugie czasem trwania – poprzednie liceum trwało 4 lata, teraz 3 lata. Trzecia różnica dotyczy tego, że w dawnym liceum klasy miały określone profile, w tej chwili nie mówimy o profilach, ale
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o rozszerzeniach. Ta nazwa „rozszerzenie” niewiele mówi. Dlatego operuje się
wymiennie dwiema nazwami. W szkole funkcjonują np. „klasy z rozszerzonym
językiem angielskim”, a na użytek „domowy” mówi się o profilach tych klas.
Czy według Pani ta zmiana poszła na lepsze, to znaczy czy ten nowy
typ szkoły, z punktu widzenia dyrektora, jest lepszy? Czy te zmiany
w ogólniaku są korzystne?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Założenia reformy są
dobre, jak chociażby to, że matura jest zewnętrzna. To znaczy, że prace
uczniów oceniane są nie w macierzystej szkole, ale przez egzaminatorów powoływanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Tym co w moim przekonaniu jest zdecydowanie negatywnym skutkiem reformy, jest czas trwania
szkoły. Nowe liceum trwa w zasadzie 2,5 roku. Jest to niekorzystne zarówno
pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Wychowawczym – bo trudno w ciągu tak krótkiego czasu odpowiednio ukształtować postawę młodego
16-latka, buntownika, który ma już spory bagaż przyzwyczajeń, nie zawsze dobrych. W aspekcie dydaktycznym negatywny skutek skrócenia nauki w liceum
polega na tym, że inne są podstawy programowe dla szkoły podstawowej, inne dla gimnazjum, liceum i tak naprawdę powielają one te same wiadomości
(choć nie dotyczy to wszystkich przedmiotów i programów). Poza tym mnogość programów i podręczników powoduje, że w momencie rozpoczynania nauki w klasie pierwszej przez młodzież przychodzącą z różnych gimnazjów, widoczne są ogromne różnice programowe (nie na każdym przedmiocie jest to
widoczne). Dlatego pierwsze 1,5–2 miesiące trzeba zwykle przeznaczać na niwelowanie tych różnic. Liceum jest więc za krótkie, rok nauki jeszcze by się
przydał. Nie wiem, czy kosztem gimnazjum, czy kosztem wcześniejszego rozpoczynania edukacji w ogóle, czy kosztem jej wydłużenia, choć może wydłużenia nie, bo 20-letni maturzysta, to nie jest dobre rozwiązanie.
Czy uważa Pani, że to nowe liceum ogólnokształcące, mimo, że krótsze, lepiej przygotowuje młodych do życia w społeczeństwie?
Teoretycznie tak, bo są wprowadzane takie przedmioty, jak podstawy
przedsiębiorczości, technologia informacyjna, które zmierzają właśnie w tym
kierunku. I to w zasadzie wszystko, bo rzeczywistość jest daleka od ideału.
Szkołę obowiązuje bowiem sztywna siatka godzin, która mówi, że uczeń nie
może mieć więcej niż 35 godzin tygodniowo. Dlatego nie ma możliwości wprowadzania przedmiotów dodatkowych takich jak np. podstawy prawa, ochrona
środowiska, podstawy ekologii – przedmiotów ogólnie rozwijających. A takie
możliwości dawało dawne liceum. Teraz ciągle brakuje czasu, możliwości manewrowania w obrębie ramowego programu nauczania. Przy tworzeniu siatki
godzin dla poszczególnych klas powstają dylematy, że np. tego przedmiotu ścisłego nie musiałoby być aż tak dużo. W jego miejsce można byłoby wprowa-
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Co należałoby jeszcze, według Pani, zreformować w liceum ogólnokształcącym?
Ja przede wszystkim zreformowałabym ramowe plany nauczania. Dałabym
szkole, czyli radom pedagogicznym, możliwość decydowania w tym zakresie.
Co do liczby godzin z poszczególnych przedmiotów są oczywiście niezbędne
minima, ale ustawodawca narzuca nam, na co mamy przeznaczyć dodatkowe
2 godziny (na fizykę, chemię, matematykę, a dlaczego na przykład nie na historię?)
Mimo wszystko liceum ogólnokształcące jest najbardziej popularnym typem szkoły na rynku. Dlaczego, zdaniem Pani, tak duża grupa
gimnazjalistów decyduje się na ten typ szkoły?
Sądzę, że w wieku 16 lat niekoniecznie ma się sprecyzowane pojęcie o tym,
co chciałoby się robić w przyszłości. Wybór liceum profilowanego może oznaczać dla ucznia pewne zawężenie jego drogi życiowej. Liceum ogólnokształcące wydłuża ten czas identyfikacji z własną przyszłością o 3 lata. Poza tym licea
profilowane są czymś nowym, nierozpoznanym do końca i nie mają takiej tradycji jak licea ogólnokształcące. I jeszcze jedno, ponieważ ogólniaków jest
bardzo dużo, przynajmniej w Warszawie, to dla każdego chętnego jest w nich
miejsce.
W podstawach programowych do szkół średnich jest zawarta również ścieżka „edukacja europejska”. W jaki sposób, według Pani, taka
ścieżka może być realizowana w liceum ogólnokształcącym? W jaki sposób to kształcenie europejskie realizowane jest w Pani szkole?
Kształcenie europejskie w mojej szkole było realizowane w sposób ukierunkowany na tę tematykę jeszcze w starym typie liceum, gdyż istniała klasa
o profilu europejskim. W tej klasie każdy przedmiot był opracowany pod kątem problematyki europejskiej. Oprócz tego do siatki godzin były wprowadzone różne przedmioty dodatkowe, jak na przykład podstawy prawa, prawo europejskie, gospodarka europejska. Poza tym, korzystając z faktu, że mieszkamy w stolicy, mogliśmy nawiązaćć współpracę z instytucjami związanymi
z Unią Europejską, uczestniczyć w różnego rodzaju zjazdach i konferencjach.
W tej chwili zaprzestaliśmy naboru do tego typu klasy. W ubiegłym roku ostatni jej uczniowie zdali maturę. Obecnie edukację europejską realizujemy w postaci ścieżki i to też w różny sposób. Zdecydowanie mocno akcentujemy tę
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dzić zajęcia przyrodnicze albo humanistyczne. Wymiar godzin przeznaczonych
na naukę języków obcych też pozostawia wiele do życzenia – 5 godzin na dwa
języki w cyklu rocznym (15 godzin w cyklu 3-letnim). To niewiele, zwłaszcza,
że język drugi (6 godzin w cyklu 3-letnim) jest najczęściej prowadzony od podstaw.
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problematykę w klasie społeczno-ekonomicznej, natomiast w innych klasach
kładziemy na nią mniejszy nacisk. W ramach ścieżki europejskiej uczniowie
opracowują projekty konferencji, organizują dni europejsko-językowe, działa
też Szkolny Klub Europejski.
Dziękuję za rozmowę.
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Debiuty
literackie
młodych

Łukasz
Ciskowski

Debiuty
Zbrodnia

Tłumaczyłeś, że złe decyzje są ci obce.
Powiedziałem: dobre też.
Wiatr wiał tylko dla Ciebie z pełną mocą,
wystarczyło trochę trudu i zaangażowania.
Lecz twoje żagle ciągle są opuszczone.
Oskarżony mówisz, że nie ponosisz żadnych porażek.
Pytam: Czy odniosłeś kiedykolwiek zwycięstwo?
Sukces wyzywa cię na pojedynki,
wystarczy przyjąć wyzwanie, stoczyć trudny bój.
Lecz Ty nigdy nie podnosisz rzuconej rękawicy.
Kiedyś stojąc obojętnie,
samotny wśród wielu.
Powiesz, że nie popełniłeś żadnego błędu.
Usłyszysz, że nie popełniłeś także życia.

Próba
Chciałbym napisać wiersz,
który smutek i żal oplecie słowem
i wyjaśni treść moich łez.
Chciałbym stworzyć obraz
aby szczęście i radość przelane na papier
wypełniły litery barwami życia.
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Chciałbym opisać zjawisko,
gdy przyroda błyskiem demonstruje swą moc,
zalewa niepokojem samotnych świadków burzy.
Chciałbym przekazać uczucie
wywołane głosem starego przyjaciela,
usłyszanym w słuchawce milczącej przez lata.
Chciałbym służyć radą,
odpowiedzialnym słowem podsunąć myśl
wskazującą drogę zagubionemu w samym sobie.
Chciałbym uwolnić duszę,
wyzwolić ją od niepokoju istnienia
i dać upust ciężarowi czucia.
Chciałbym ale nie mogę,
poszukując bezskutecznie zagubionych słów,
które pozwoliłyby określić nieokreślone.
Chciałbym ale się boję,
że tworząc ich nieudolne karykatury,
minę się z celem odwiecznych dążeń.
Chciałbym ale nie chcę!
Twierdząc w samotności,
że takie słowa, nie powinny być znalezione.
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Tomasz
Chłodecki

Debiuty

Modlitwa o Zachodzie Słońca
Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę
Bo Tyś mą muzą Ty mym światłem
Ale daj mi smakiem nut delektować uszy
Ale daj mi moc by przezwyciężyć siebie
Ale daj mi to czego nie wyrażą słowa
Jeszcze jeden tylko raz pozwól mi posłuchać
Świata
A potem
Pójdę tam gdziekolwiek na mnie czekasz
Niech nie grają dzwony
Niech łzy się nie leją
Ale ocal mnie, od
Nienawiści
Panie

Krótkie spotkanie z rzeczywistością
Wzbiłem się w górę
Moje świeże, mozolnie
Budowane skrzydła
Połykają przestrzeń
Napędzają marzenia
Przenikam nieprzenikalne
Rozumiem niezrozumiałe
Trach....pach....leżę
Widzę
Zderzyłem się
Z bolesną rzeczywistością
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Wyścig
Brniesz każdego dnia przez otchłań papierów i notatek
Niczym nieświadome, uwiązane zwierzę
Toczysz batalię o stopień
Niczym bohater bezsensownej wojny
Nie zauważasz kiedy stajesz się niewolnikiem swojego czasu
Za informacje zacząłeś zabijać wartości
Z zawiązanymi oczami podążasz za wiedzą
Nie pamiętasz kiedy zacząłeś biec
Wprost do świata paranoi
Choć nie mam prawa ja Tobie powiadam
Wypuść swą duszę, zerwij łańcuchy presji
Pozwól jej przelecieć przez piękne
Chmury wartości
Przez niebo pełne prawdy
Pozwól duszy lecieć a dotkniesz gwiazd
Prawdziwej mądrości
Wiedza
piękna rzecz gdy
Uczy duszę
Latać

Uniwersalny...
Jak mam Cię słyszeć
Skupiony, natchniony może podniecony?
Twój moralizatorski wdzięk przeszywa mnie
A cóż ja powinienem począć
Zacząć pisać? Krzyczeć, rozpowiadać?
Przecież dobrze wiesz, że nic nie wyrażę
Że nie ma słów, które to oddadzą
Są tylko myśli, które wytrzymają
Jak długo pytasz, nie wiem
Może dzień, może rok, może wcale
A kiedy już pokonasz mój umysł
Zacznę krzyczeć, stanę nad przepaścią
I będę przeklinał dzień w którym
Cię poznałem
O czym piszę pytasz, o życiu odpowiem.
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Edukacja
czytelnicza
i medialna

Violetta
Wróblewska

Słowo w kulturze
popularnej

Słowo należy do podstawowych narzędzi komunikacyjnych, dzięki któremu
ludzie wzajemnie się porozumiewają, przekazują swoją wiedzę, myśli i emocje,
tworzą traktaty filozoficzne, rozprawy naukowe oraz dzieła literackie, więc nic
dziwnego, że problematyka języka pozostaje w centrum wielu dyscyplin badawczych1.
Potęgę słowa dostrzegano zawsze, zwłaszcza w kulturach oralnych, traktujących mówienie jako rodzaj kreacji porównywalnej z Boskim tworzeniem
świata i człowieka. Na przykład w tradycyjnej społeczności ludowej, także polskiej, istniało przekonanie, że odpowiednie formuły słowne, tzw. klątwy, mogą przynieść człowiekowi różnego typu nieszczęścia, choroby, nawet śmierć,
gdy z kolei tzw. zamawiania, swoiste zaklęcia magiczne, mają moc odwracania
wszelkich uroków i siłę uzdrawiania2. Zdając sobie sprawę z mocy słowa, szanowano je, używano z umiarem z obawy przed nieprzewidzianymi skutkami
jego działania, które obrazują m.in. utrwalone przez etnografów XIX-wieczne
opowieści ludowe o dzieciach wyklętych czy zaklętych przez rodziców3.
1 Zob. m.in.: Antropologia słowa, wyb. i oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003; A. Barańczak, Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej, Wrocław
1983; Bartmiński, Folklor, język, poetyka, Wrocław 1990; Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin 1993; Język a społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980; P. Kowalski, Współczesny folklor i folklorystyka, Wrocław 1990; W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin 1992; J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997; Słowo w kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, Białystok 1999; R. Sulima, Słowo i etos, Kraków 1992; V. Wróblewska, Współczesny folklor słowny, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. A. Mianecki, A. Osińska, L. Podziewska, Toruń 2005, s. 715.
2 A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000; J.M. Kasjan, Strategia
i taktyka walki z chorobą w zamawianiach, [w:] Tegoż, Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Toruń 1994, s. 120–131.
3 Zob. Siedem kruków (T 451), Panny – myszki (T 455), Zaklęty niedźwiedź (T 457), [w:]
J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1, Wrocław 1962, s. 141–143.
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Obserwacja przejawów współczesnej kultury popularnej, rozumianej jako
zespół zjawisk powszechnie pożądanych z powodu zewnętrznej atrakcyjności
i łatwo dostępnych, zarówno pod względem możliwości nabycia, jak i intelektualnego przyswojenia4, pokazuje, że słowo w dobie królowania obrazu nadal
ma ogromną siłę oddziaływania, choć decydują o niej nie tylko treści, lecz również sposób ich prezentacji. Tę prawidłowość najlepiej można dostrzec w obecnie funkcjonujących formach przekazu, które w dużej mierze dzięki słowu egzystują – m.in. w literaturze popularnej, w reklamach oraz popowych piosenkach. Ich przegląd uświadamia, jak odpowiednio dobrane i spreparowane słowa mogą kształtować ludzkie poglądy, postawy i pragnienia, wzbudzać silne
emocje, od strachu zaczynając, a na radości kończąc. I nie same mechanizmy
manipulacji wydają się tu istotne, zresztą ich opisem zajmują się głównie nauki psychologiczne i socjologiczne, ale fakt kształtowania masowego słowa
w duchu kultur oralnych, na modłę folkloru słownego, co w dobie powszechnej mechanizacji i elektronizacji wydaje się czymś zaskakującym.

Słowo w literaturze popularnej
W wypadku zjawisk literackich o słowie mówić nietrudno, skoro tekst rozumiany jako zapis brzmieniowo-językowej warstwy dzieła stanowi jego podstawę. O artyzmie różnego typu utworów napisano już wiele rozpraw, więc tę
kwestię można pozostawić na uboczu, koncentrując się na charakterystyce słowa w literaturze popularnej, a więc typie twórczości nastawionej na masowego, tzw. przeciętnego odbiorcę.
Powszechnie wiadomo, że zbyt duży stopień trudności utworu może szybko
zniechęcić czytelnika, zarówno niewyrobionego literacko, jak z dużym doświadczeniem, ale szukającego w danym momencie nie rzetelnego źródła wiedzy, lecz nieskomplikowanej rozrywki, więc twórcy powieści adresowanych do
szerszego grona odbiorców muszą zadbać o przystępność przekazu i jego atrakcyjność. Konsekwencje schlebiania publiczności literackiej niejednokrotnie już
opisano, wskazując m.in. problem schematyzmu utworów zaliczanych do literatury popularnej, ich wtórność wobec literatury wysokiej czy prezentację
uproszczonej, wyrazistej pod względem aksjologicznym wizji świata przedstawionego. Podkreślano także nieudolność stylistyczną wielu tekstów z omawianego tu kręgu, problem nadmiernej poetyzacji wiodącej niejednokrotnie w sferę niezamierzonej karykatury, w końcu na nielogiczność wielu sformułowań5,
4 Zob. V. Wróblewska, Czym jest kultura popularna?, „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 1,
s. 201–210.
5 Z. Jarosiński, Literatura popularna a problemy historycznoliterackie, [w:] Formy literatury popularnej, red. A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1973, s. 15, 18; P. Kowalski, (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej, Opole 1996; W kręgu literatury popularnej, red. I. Opacki, Katowice 1990; Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej,
red. S. Uliasz, Rzeszów 1996.
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„Michorowskiemu zmysły wypełzły na usta. Oczy mrużyły się satyrycznie, ale
nozdrza zaczęły wachlować prędkim tempem”6;
„Oczy Stefci pomimo łzawej mętni gorzały. Buchała w nich szalona miłością dusza, obudzony a palący żar młodej natury. Na ustach jej zakrzepły ból zmalał;
rozchylał je teraz dziki krzyk wewnętrznej nawałnicy. Wrzała w niej męka i krew
rozkipiała, bijąca ogniem na twarz. Dłonie łamały się w żywiołowej walce”7.

Jednak słowo w literaturze popularnej to nie tylko kicz, jak można by
z przywołanego przykładu sądzić, chociaż w tym zakresie mamy do czynienia
z tendencją powszechną8. Słowo w wersji popularnej, nawet tej pisanej, z jednej strony podszywa się pod literaturę wysoką, stosując np. nadmierną poetyzację9, ale z drugiej strony wydaje się bliskie słowu mówionemu. Tę zależność
widać zwłaszcza w zakresie stosowania wyrażeń nacechowanych emocjonalnie, nie stroniących od hiperbolizowania, utartych i konwencjonalnych metafor oraz symboli, jak również w sposobie przekazywania treści za pomocą
sprawdzonych chwytów typowych dla folkloru ustnego, takich jak powtarzanie, paralelizm czy kontrast10. Jednocześnie słowo w literaturze popularnej to
rodzaj perswazji opartej na sprawdzonych w tradycji chwytach retorycznych,
nakłaniających odbiorcę do wiary w prezentowane wielce nieprawdopodobne
historie i wywołujących silne przeżycia natury emocjonalnej, od stanu wzburzenia, przerażenia czy zasmucenia, do rozładowania napięcia i ukojenia porównywalnego z Arystotelesowskim katharsis11.
Szukając w tekstach o masowym zasięgu sposobów budowania sugestywności wypowiedzi, o rodowodzie oralnym, z pewnością da się zauważyć wspomniane zjawisko hiperbolizacji, swoistego potęgowania wymowy opisywanego
stanu, emocji czy zdarzenia. W tym celu wprowadza się słowa podkreślające
niezwykłość obiektu, jego niepowtarzalność i wyszukany charakter. Podobnie

Słowo w kulturze popularnej

którą to właściwość chyba najpełniej obrazują fragmenty z cieszącego się niesłabnącą popularnością melodramatu Trędowata (1909) autorstwa Haliny Mniszkówny:

6

H. Mniszek, Trędowata. Powieść, Kraków 1988, t. 1, s. 302.
Tamże, t. 2, s. 79.
8 A. Banach, O kiczu, Kraków 1968; P. Beylin, Fenomenologia kiczu, [w:] Tegoż, Ideał i praktyka, Warszawa 1966, s. 7593; P. Kowalski, Guma orbit w ogrodach miłości. O modelowaniu świata w kulturze masowej, [w:] Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej, dz. cyt., s.
197–209.
9 Z. Jarosiński, Literatura…, dz.cyt., s. 22–24. Warto dodać, że badacz ten wskazał również
na prowizoryczność języka literatury popularnej oraz typowe dla niej mieszanie różnych stylów
wypowiedzi.
10 Zob. J.S. Bystroń, Polska pieśń ludowa, Kraków 1925, s. 615. Bystroń wskazuje także na inne właściwości, które można odnaleźć w przekazach kultury popularnej, jak fragmentaryczność,
typizacja, prymitywizm konstrukcyjny.
11 Problem retoryczności literatury popularnej podjęto w pracy: Retoryka i badania literackie.
Rekonesans, red. J.Z. Lichański, Warszawa 1998.
7
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jak w reklamie telewizyjnej pojawiają się określenia w stylu: nieuchwytne, niezwykłe, fascynujące, nieporównywalne, wyborne, które odbiorcy mają dać poczucie czegoś wykraczającego ponad przeciętność. Czytamy więc, że „Holmes
był, muszę to przyznać, najdoskonalej rozumiejącą i obserwującą maszyną, jaką kiedykolwiek oglądał świat (…)”12, a inny, tym razem romansowy bohater
wyznaje: „Jesteś najcudowniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem i teraz
nie wyobrażam już sobie życia bez ciebie”13.
Wypowiedzi pełne zachwytu i uniesienia, odnoszące się z reguły do odwagi protagonistów i urody kobiet, nierzadko specyfiki krajobrazu, wyglądu pomieszczeń czy walorów serwowanych dań, kontrastują z dramatycznością
i brutalnością słów określających sytuacje nagłe, groźne i niebezpieczne. „Histerycznie zawyły syreny i padły krzykliwe rozkazy”14, „(...) posypał się na niego i wokół upiorny deszcz kawałków ciała i zakrwawionych strzępków materiału, pomieszanych z gałęziami i żwirem”15, „(...) dostrzegł coś, co w niezwykły sposób przywodziło na myśl wszelkie koszmary, jakie śnił w swoim życiu.
Było jak czysta esencja lęku i odrazy...”16. Sugestywne cytaty, jak można domniemywać, nie pozostawiają czytelnika obojętnym wobec tego, co właśnie
w czasie lektury poznaje. Zwłaszcza, gdy wyolbrzymieniu zjawisk towarzyszy
zasada kontrastu, uwypuklająca zarówno pozytywne walory danej postaci, jak
i negatywne cechy jej antagonisty, co ułatwia dokonywanie wartościowania
przedstawionego świata.
Z reguły w parze z wyolbrzymianiem stosowane jest powtarzanie, które
utrwala, a jednocześnie potęguje raz przedstawiony obraz i związane z tym doznanie emocjonalne czytelnika. Zazwyczaj tę metodę kreacji słowa, wiążąc ją
silnie z opisem działań postaci, wykorzystują twórcy literatury grozy, której celem jest potęgowanie uczucia strachu tzw. kontrolowanego, zamkniętego
w bezpiecznych granicach fikcji. Można odnieść wrażenie, że sceny makabry,
zbrodni czy demonicznej walki „rozciągane” są w nieskończoność, gdyż raz
opisane zdarzenie okazuje się powtarzalne, a zapowiedź jego końca jest tylko
pozorna. Zilustrować można tę tendencję fragmentem z krwawego horroru
Grahama Mastertona Zwierciadło piekieł, przedstawiającym bohatera walczącego z diabelskim kotem o imieniu Lugosi:
„Coś twardego i rozwścieczonego wyskoczyło spod biurka, lądując dokładnie
na jego twarzy i powalając go na plecy na podłodze. Był tak zaskoczony, że nawet nie krzyknął, w przeciwieństwie do Wandy, która wydała z siebie zdumio12

A.C. Doyle, Przygody Sherlocka Holmesa, przeł. I. Doleżał-Nowicka i in., Warszawa 1972,

s. 3.
13

M. Lennox, Nie bój się uczuć, przeł. Joteł, Warszawa 1995, s. 155.
J. Le Carré, Uciec z zimna, przeł. J. Kraśko, Warszawa 2002, s. 159.
15 I. Fleming, Sam chciałeś te karty czyli Casino Royale, przeł. A. Sylwanowicz i R. Stiller,
Warszawa 1990, s. 22.
16 G. Masterton, Zemsta Manitou, przeł. P.W. Cholewa, Warszawa 1996, s. 214.
14
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ny pisk, po czym krzyknęła przeszywająco. Poczuł pazury, rozrywające mu szyję i wbijające się w policzki. Usta zatkało mu miękkie, cuchnące futro. W panice chwycił oburącz ciało kota, starając się odciągnąć je od swej twarzy. Szpony
jednak wbiły się w jego uszy i skórę na głowie tak mocno, że nie mógł się uwolnić. (...) Pazury orały mu twarz niczym bicze z ostrego jak brzytwa drutu. (...)
Udało mu się wcisnąć lewą rękę pod dygoczące ciało kota i nakryć nią twarz.
W ustach czuł krew i dławiącą sierść. (...) Palce zamknęły się na rączce śrubokrętu (...) Dysząc ciężko i szamocząc się, uniósł go i dźgnął zwierzę – raz, drugi, trzeci. (...) Martin wziął zamach i wbił śrubokręt w klatkę piersiową zwierzaka, przybijając go do ściany. (...) Mocno ścisnął uchwyt śrubokrętu i pociągnął (...) Rezultat był natychmiastowy. Kot rozwarł oczy i wrzasnął na niego.
Martin krzyknął także, równie głośno. (...) Kot jednak skręcał się i zwijał, pazurami drapiąc wściekle i hałaśliwie o folię [bohater próbował wrzucić kota do
worka na śmieci – przyp. V.W.]. Cały czas krzyczał niczym torturowane dziecko. (...)”17.

Występujący w utworze Mastertona sześciostronicowy opis konfrontacji
człowieka z istotą demoniczną w postaci domowego zwierzęcia, zredukowany
dla potrzeb niniejszego tekstu do kilkunastu wersów, powtarza, a jednocześnie
hiperbolizuje dramatyczną scenę. Jednocześnie, jak można zauważyć, powtarzaniu towarzyszy typowa dla kultury oralnej wariantywność, dzięki czemu,
przy niezmienności bohaterów i scenerii oraz stałych słów istotnych dla wymowy zdarzenia (głównie „krzyczeć” i „drapać”), modyfikuje się cechy drugorzędne, zarówno językowe, jak i fabularne, pokazując kolejne fazy tej samej
walki. Na następnych stronach powieści jeszcze wielokrotnie dojdzie do prezentacji scen drastycznych, w których będą obowiązywaćte same mechanizmy
i słowa.
Powtarzanie w różnych wariacjach podobnych ujęć scen czy postaci, wraz
z ich wyolbrzymianiem i kontrastowaniem, ułatwia samym twórcom komponowanie powieści, a nawet ich serii i cykli, umożliwiających przedłużenie raz
osiągniętego sukcesu komercyjnego. Z kolei odbiorcom metoda wariantywnego powtarzania ułatwia odnalezienie podobnych wrażeń przy pożądanym typie raz sprawdzonej lektury. Biorąc pod uwagę stan swoistego multiplikowania dzieł bądź ich części, z jakim mamy w tym wypadku do czynienia, można
dostrzec pewne analogie z właściwością niemal każdej kultury oralnej, jaką
jest rytualizacja18. Jej zasadniczą cechą jest traktowanie czasu i związanego
z nim systemu prac, zabaw, świąt i chwil wypoczynku w kategoriach niezmiennych, swoistych ram wyznaczających trwały porządek ludzkiego życia. W świecie zrytualizowanym świat jest w dużej mierze przewidywalny, co daje jego
17

G. Masterton, Zwierciadło piekieł, przeł. P. Braiter, Warszawa 2000, s. 88–94.
Zob. Z. Staszczak, Rytuał [hasło], [w:] Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, WarszawaPoznań 1987, s. 321–322.
18
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mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, bowiem wszystko, co powtarzalne, ma
charakter odwieczny. Stąd tak istotna rola tradycji i przestrzegania określonych praw i zasad mających zapewniać trwałość rzeczywistości. W tym zakresie również literatura popularna, szerzej kultura, jest swoistym substytutem
dawnej, zrytualizowanej kultury oralnej; substytutem, bowiem w przeciwieństwie do większości kultur oralnych zakorzenionych w religii, dzisiejsza kultura jest w dużej mierze zlaicyzowana, do tego stopnia, że nawet obecny w niej
nurt religijny ma charakter bardziej ludyczny niż metafizyczny. Wystarczy
wspomnieć zjawiska tzw. ewangelizacji w stylu pop, jak festiwale typu sacro
songs czy dziecięce i młodzieżowe zespoły śpiewające utwory o tematyce religijnej19. W literaturze swoistym ich odpowiednikiem byłyby beletryzowane
opowieści o aniołach jako darczyńcach zesłanych przez Boga na ziemię, w celu niesienia pomocy potrzebującym, rzadziej historie o upadłych aniołach20.
Obecność nurtu religijnego w obszarze zjawisk literatury popularnej,
podobnie jak nurtów romansowego, kryminalnego czy grozy, pokazuje, że słowo pełni więc funkcje wielorakie, zaspokaja różne potrzeby, bazując przy tym
na schematach struktur oralnych, zapewniających skuteczność oddziaływania,
podobnie jak zjawiska reklamowe, z których literatura także niejednokrotnie
korzysta.

Słowo w reklamie
Słowo w reklamie ma tak długą historię jak sama reklama, wywodzona od
łacińskiego „krzyczę”, „protestuję”. Warto pamiętać, że reklamowanie znane
było już w starożytności i średniowieczu i początkowo miało charakter ustny,
co potwierdzać mają zachowane informacje na temat osób zachęcających za
pomocą specjalnych nawoływań do oglądania zawodów gladiatorów czy do zakupów na portowym bazarze, po zawinięciu do niego statku z egzotycznymi
towarami21. Z czasem pojawiły się również prototypy reklamowych obrazów,
jak znane z wieków średnich szyldy, zamieszczane przy zakładach rzemieślniczych. Przykładem pierwszej profesjonalnej kampanii reklamowej o zasięgu
ponadlokalnym, dzięki wykorzystaniu potęgi prasy, gdy ta stała się w miarę
popularna, jest opublikowana seria ogłoszeń w „Mercurius Politicus” w 1658
roku, dotyczących niezwykłych właściwości sprowadzonego do Europy nieznanego chińskiego napoju, jakim była w tamtym okresie herbata22.
19 T. Błahut, Ewangelizacja w stylu „pop”, [w:] Edukacyjne konteksty kultury popularnej, red.
W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, Kraków 2002.
20 Zob. A. Majkiewicz, Anioł w tytule, czyli o funkcjach anioła w literaturze współczesnej, [w:]
Anioły w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska i J. Skawiński, Wrocław 2004, s. 184–191; K. Kaczor, Upadłe Anioły. O ewolucji postaci aniołów i elfów we współczesnej kulturze popularnej, [w:]
Tamże, s. 325–330.
21 Zob. Reklama [hasło], [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1999.
22 Tamże.
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Wraz z rozwojem techniki i kultury miejskiej ruszyła machina reklamowa,
która zagarniała coraz to nowe obszary występowania – od prasy, po radio, telewizję, bilbordy, ulotki pocztowe, w końcu Internet. Wszystkie wymienione
typy form reklamowych, mimo ich obrazowości, co w czasach kultury audiowizualnej jest zrozumiałe, nadal zachowują niezmiennie istotną cechę – opierają się na przekazie słownym. Słowo traktowane jest z jednej strony jako swoisty wzmacniacz obrazu, zwiększający siłę jego oddziaływania, a z drugiej – jako istotny nośnik informacji. Z tym pierwszym typem mamy do czynienia
choćby w reklamie telewizyjnej, nierzadko internetowej czy gazetowej, ten
drugi wyrazistą postać zyskuje głównie w radiu, gdzie dodatkowym podkreśleniem może być co najwyżej podkład muzyczny czy po prostu dźwiękowy, zwłaszcza jeśli reklamuje się produkt wydający charakterystyczne, rozpoznawalne
brzmienie, jak silnik samochodowy, zegar czy aparat telefoniczny.
Słowo w reklamie opartej na przekazie wizualnym, który sam w sobie przecież znaczy, odsyłając do konkretnego produktu, przypomina sposobem funkcjonowania wypowiedzi komiksowe. W obu wypadkach, tj. reklamy i komiksu,
słowo stanowi swoisty komentarz do obrazu – uszczegóławia i dookreśla oglądane sekwencje, niekiedy jedynie powtarza przy pomocy innego kodu (językowego) to, co widzimy na ilustracji23. Wskazane powtarzanie wbrew pozorom
nie jest wyrazem niemocy twórczej ani autora komiksu, ani reklamy, chociaż
i takiej sytuacji w pewnych wypadkach wykluczyć nie należy, lecz świadomym
zabiegiem mającym w nas utrwalić temat przekazu, czyli dany towar24. Wiadomo, że w kulturach niepiśmiennych powtarzanie stanowiło doskonały środek
do zapamiętywania dłuższych wypowiedzi, np. bajek czy pieśni, tworzyło również metodę podkreślenia fragmentów szczególnie ważnych, na których uwagę
słuchaczy chciano zwrócić25. W tym zakresie reklama wykorzystuje sprawdzone sposoby „zapadania” w pamięć, czego konsekwencją może stać się późniejszy wybór danego produktu przez widza w czasie zakupów. Warto dodać, że powtarzaniu w obrębie samej reklamy towarzyszy wielokrotne emitowanie przekazu w licznych stacjach telewizyjnych, o różnych porach dnia, co dodatkowo
zwiększać ma jej skuteczność. Ciekawym przypadkiem powtarzania wydaje się
sentymentalna reklama czekoladek Merci, przedstawiająca dziadka obdarowanego przez wnuczkę słodkościami, której wymowę dodatkowo wzmacnia oparta właśnie na powtórzeniu piosenka „Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci – Merci”.
Jak łatwo zauważyć, przywołany fragment refrenu, stanowiącego swoistą wariację na temat słowa „dziękuję”, powiela tu wyraz będący dosłownym tłumacze23 Krzysztof Pijarski, badający zależność fotografii i słowa, stwierdził, że oba typy przekazu
są wobec siebie równorzędne i wzajemnie się uzupełniają (zob. Tegoż, Słowo i obraz w kulturze
masowej – gra z wyobraźnią, www.fotopolis.pl/indeks.php?gora).
24 O nieco innym zakresie zjawisk związanych z powtórzeniem w reklamowej narracji pisała
w swym ciekawym studium Ewa Szczęsna (zob. Tejże, Poetyka reklamy, Warszawa 2003,
s. 170–177).
25 J.S. Bystroń, Polska…, dz. cyt., s. 12–15.
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niem francuskiej nazwy produktu, tworząc tym samym dwujęzyczną tautologię.
Identyczna piosenka towarzyszy również pozostałym wersjom tej reklamy,
m.in. z udziałem żegnającej się ze smutkiem pary zakochanych i powracającego do rodzinnego domu syna. W tym wypadku efekt powtarzania wzmocniony
zostaje typową dla kultury oralnej wariantywnością przekazu, za każdym razem
opartego na obrazie wręczania pudełka czekoladek jako formie podziękowania. Zmianie podlegają elementy drugorzędne – bohaterowie, sceneria i przyczyna obdarowania, ale zawsze występuje ta sama melodia z identycznym tekstem oraz główny temat, czyli reklamowany produkt.
Ważną rolę w procesie utrwalania, obok powtarzania i wariantywności, odgrywa także nazwa produktu, którą można wyrazić jedynie w słowie, bowiem
pokazanie kolejnego z serii proszków czy samochodów, a nawet ich symbolu,
których na rynku jest bez liku, wcale nie przyczynia się do zwiększenia siły nabywczej określonej marki. Swoisty klucz do sukcesu stanowi dopiero nazwa
i to najlepiej taka, która jest oryginalna, łatwa w odbiorze, przyjemna dla ucha
i dająca się bez większych kłopotów wymówić. Ariel, Wizir, Opel czy Toyota,
Bounty czy Jacobs należą do wyrazów, nie tylko funkcjonujących w powszechnym użyciu, ale stanowiących niejednokrotnie określenia synonimiczne wobec
słów typu: proszek, samochód, batonik czy kawa, właśnie dzięki ich sile przebicia. Najciekawszy obraz nie obędzie się więc bez słowa, pisanego czy mówionego, chociażby tego jedynego, wskazującego producenta pokazywanego
przedmiotu. Dobrym przykładem wydają się milczące reklamy proszków, prezentujących same ręce piorące zaplamione ubrania. Niezwykły efekt działania
reklamowanego środka staje się bardziej widoczny przy równoległej prezentacji, w drugiej części ekranu, słabej skuteczności produktu konkurencyjnego.
Pod pierwszym obrazem niemal przez cały czas trwania przekazu widnieje nazwa proszku, przy drugim z reguły oględna informacja o innym, bliżej nieokreślonym specyfiku. Widoczna w tym wypadku oszczędność komunikatu, ważna
w przekazie oralnym, stanowi ogólną tendencję do ekonomiczności wypowiedzi, koncentrującej się na meritum.
Badania Bralczyka poświęcone językowi reklam pokazują, że wagę dla ich
skuteczności mają także slogany, czyli hasła reklamowe, które swą ciekawą
formą, niekiedy z wpisanym w nie żartem językowym, przyciągają uwagę
odbiorców i chętnie są przez nich przyswajane26. Do klasycznych już przykładów, poza wskazanymi powyżej popularnymi nazwami produktów, można zaliczyć frazy: „Zawsze Coca Cola”, „Ariel – pranie czyste jak łza” czy „Ojciec
prać” (reklama proszku Pollena 2000). Ten ostatni slogan pokazuje, że niektóre formuły mogą odrywać się od swego źródła (pomijam w tej chwili fakt,
że inspiracją był tu cytat z Sienkiewiczowskiej Trylogii) i nawet po zakończeniu
emisji reklamy, której dziś już w telewizji nie znajdziemy, bywają obecne w ję26
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zyku codziennym, nie zawsze kojarzone z produktem. Niektóre ze sloganów
do tego stopnia zaczynają funkcjonować swoim życiem, że gubią po drodze nie
tylko przypisany im obraz, co zrozumiałe, ale i produkt, do którego się odnosiły, a ponadto modyfikują swe pierwotne znaczenie. Z najnowszych przykładów można przywołać funkcjonujące wśród młodzieży wyrażenia z reklamy
czekolady marki Milka, pokazującej trzymany w konwencji bajkowej proces
produkcyjny słodyczy. W świetle filmu okazuje się, że wyrobem smakołyku
zajmują się górskie świstaki, które po zrobieniu czekolady pakują ją w znane
wszystkim srebrne papierki. I właśnie ta ostatnia omówiona scena z towarzyszącym jej słowem zaowocowała żywotną dziś formułą: „A świstak siedzi i zawija je w te sreberka...”, używaną na określenie rzeczy nieprawdziwej, niewiarygodnej, niemożliwej do zaistnienia27. Przywołuje się ją w sytuacji opowiadania jako ironiczny komentarz do relacji uznanej za kłamliwą.
W wielu wypadkach można odnieść wrażenie, że współczesne słowo reklamowe, jeśli wejdzie do obiegu, zaczyna przypominać inne wyrażenia językowe,
odchodzące dziś w niepamięć, a do których zaliczyć można przysłowia. W przeszłości uważane za mądrość narodów, faktycznie stanowiły utarty, a dzięki temu rozpoznawalny i zrozumiały komentarz do rzeczywistości, wyręczający
użytkowników języka z poszukiwania własnych formuł i określeń opisujących
życiowe sytuacje. Wiadomo, że niektóre przysłowia funkcjonowały w przeciwstawnych parach, dających możliwość wykorzystania tego, które bardziej pasuje do zaistniałych okoliczności, jak słynne prognozy pogodowe, typu: „Jak Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie” bądź „Jak Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie”. W mądrość wielu przysłów już dawno zwątpiono,
co potwierdzają dziś chociażby tzw. welleryzmy, czyli żartobliwe ujęcia tradycyjnych przysłów28, wprowadzające je w obszar tzw. dowcipów, np. „Im dalej
tym gorzej, powiedział babka spadając ze schodów”, „Im dalej w las, tym więcej butelek” czy „Gość w dom, cukier do szafki”. Pozostała jednak potrzeba posługiwania się wspólnymi, utartymi zdaniami, którą kultura audiowizualna zaspokaja, dając właśnie nowe, budowane na sprawdzonych wzorach, formuły językowe, o rodowodzie reklamowym, a niekiedy filmowym, czego dowodzi żywotność zdań z tzw. filmów kultowych typu „Rejs” czy „Psy”, które zainspirowały nawet twórców reklam. Masowość różnego typu zapożyczeń medialnych
potwierdzają powstające ostatnimi czasy słowniki, rejestrujące najmodniejsze
powiedzonka, zarówno o rodowodzie filmowym, prasowym, a nawet i politycznym, włącznie ze sławnym tekstem Leszka Millera – „Prawdziwego mężczyznę
poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy”29.
27 Zob. J. Bralczyk, Leksykon nowych zdań polskich. Od lat 70. do dziś, Warszawa 2005,
s. 13–14.
28 D. Świerczyńska, O kilku gatunkach przysłów. Welleryzmy, dialogi, priamele, „Literatura Ludowa” 1974, nr 4/5.
29 Zob. J. Bralczyk, Leksykon…, dz.cyt., s. 123–124.
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Słowo reklamowe, jak widać, to nie tylko nazwa produktu czy informacja
o jego właściwościach, chociaż i tych nie brakuje zwłaszcza w przekazie prasowym czy radiowym. To również forma komunikacji wzbogacająca język, zapewniająca poczucie wspólnoty grupy rekalmobiorców – trzeba przecież znać
reklamę, by przyswoić, czyli zaakceptować i użytkować slogan zrozumiały również dla innych. Jednocześnie mamy tu do czynienia z nowym źródłem zjawisk
o charakterze przysłowiowym, adekwatnym do nowych czasów i nowej kultury, co ważne – zjawiskiem niezwykle ulotnym, bowiem jedne powiedzenia bardzo szybko wypierają inne.
Najistotniejszą jednak rolę odgrywa nie czar słowa, żart reklamowej frazy
czy jej elegancja, chociaż ich ogromnej roli nie można pominąć, lecz – zapewne z nimi związana – perswazyjność30. W widzu czy słuchaczu reklamy, podobnie jak w czytelniku literatury popularnej, należy przede wszystkim wzbudzić
wiarę w prezentowane treści, a co się z tym wiąże – nakłonić do skorzystania
z oferty danej firmy inwestującej w reklamę. Sławne już sformułowania typu:
„Musisz to mieć”, „Jesteś tego warta”, połączone z atrakcyjnym obrazem
obiecującym zdecydowaną poprawę jakości naszego ciała czy w ogóle życia,
tak na dobrą sprawę nie mówią zbyt wiele o reklamowej ofercie, lecz o jej
odbiorcach, pragnących komplementów, zachęt, podniet i rad, jak zmagać się
z codziennością. W świecie rozmaitości, jaki oferuje popkultura, bardzo łatwo
się pogubić, podjąć nietrafną decyzję. Nic dziwnego więc, że często w przekazie reklamowym pojawia się specjalista w danej dziedzinie – lekarz, stomatolog, hydraulik czy fryzjer, którego wypowiedzi, poparte wynikami badań w postaci wykresów czy tabel przyjmujemy za prawdę. A reklamowi eksperci,
w prosto konstruowanej wypowiedzi, głoszą, „Ekstremalnie przedłużona szybkość. Niezawodność w każdej sytuacji. Nowe oleje Platinum” bądź „Pomaga
odbudować zniszczoną chrząstkę stawową. Flexodon – preparat na stawy”.
Oprócz argumentacji quasi-merytorycznej, oczekiwanej w spotach dotyczących środków czyszczących, olejów napędowych czy lekarstw, pojawia się
w wielu przekazach argumentacja emocjonalna, bowiem słowo reklamowe nie
tylko informuje, lecz kusi, wabi, pociąga, obiecuje i zapewnia. Wpisują się w tę
grupę reklamy słodyczy, m.in. wspomniany przykład czekoladek Merci, także
środków myjących, przenoszących w nas odległe raje i sielskie krainy, oraz
obrazy promujące określoną markę piwa, gwarantującego udaną zabawę.
Siła reklamowego słowa została dostrzeżona także przez polityków, którzy
w czasie kampanii wyborczych starają się zaproponować wyborcom hasła zapadające w pamięć i wywołujące przy tym pozytywne skojarzenia, np. „Silny prezydent, uczciwa Polska” (jedno z haseł w kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego) czy „Człowiek z zasadami” (hasło w kampanii reklamowej Donal30 Na ten temat pisano niejednokrotnie, m.in. wspomniani wyżej Jerzy Bralczyk i Ewa Szczęsna. Także Oliwia Tarasewicz w: Kulturowe miary czasu w toposach i metonimiach polskiej reklamy, [w:] Literatura i kultura popularna, t. X, red. T. Żabski, s. 203–221.
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da Tuska). Zresztą w ograniczonej postaci reklama oficjalna, będąca przedłużeniem machiny propagandowej, istniała w czasach PRL-u. Z tego okresu zachowały się już historyczne w tej chwili hasła: „PZPR przewodnią siłą narodu”,
„Ubezpiecz się w PZU”, które w chwili funkcjonowania sugerowały istnienie
innych partii czy firm ubezpieczeniowych niż te obecne w sloganach reklamowych, a wiadomo, że w rzeczywistości takiej alternatywy nie było31.
Potęga reklamy więc tkwi nie tylko w jej perswazyjności, spotęgowanej dodatkowo obrazem, dźwiękiem, ciekawą fabułą, ale w jej oralności, widocznej w prostej, opartej na powtarzaniu, wariantywności i hiperbolizacji, konstrukcji, przybierającej postać komunikatu, często podsumowanego zapadającym w pamięć
wyrażeniem natury przysłowiowej, typu „Kochaj życie” (reklama soku Tymbark).

W przeciwieństwie do zjawiska scharakteryzowanego powyżej, piosenka
popularna, chociaż opiera się na przekazie słownym, niczego wprost nie reklamuje, ale bez reklamy obejść się nie może, gdyż sama w sobie jest towarem,
mającym przynieść jej twórcom określone dochody, podobnie jak masowa
sztuka słowa. Mniejszą rolę w tym kontekście odgrywa jakość, a więc treść
i forma tekstu, bowiem we współczesnej kulturze masowej istotą okazuje się
opakowanie, czyli sposób prezentacji piosenki, jej melodyjność, atrakcyjność
i wyrazistość wykonawcy, dobór oprawy muzycznej i odpowiedni stopień nagłośnienia. Wojciech Burszta i Waldemar Kuligowski stwierdzili nawet, że
współcześnie badania piosenek ze względu na stopień ich uwikłania w przemysł rozrywkowy skupiają się na zjawiskach przynależnych do trzech kategorii: na opisie instytucjonalnej strony produkcji muzycznej i na kwestiach ekonomicznych, na analizie tekstualnej reprezentacji i znaczeniach symbolicznych
(struktura muzyki, analiza liryki, badania ikonografii) oraz na tzw. nurcie „etnograficznym”, a więc charakterystyce rytuałów życia codziennego, powiązanych ze sferą muzyki – fan kluby, subkultury, itp.32
Koncerny muzyczne, decydujące się na wydanie płyty określonego wykonawcy, dbają o tzw. promocję, o dobre kontakty ze słuchaczami, częstą emisję
utworu w radiu i telewizji, inwestują również w teledyski, a więc obrazy fabularne, dzięki którym poznajemy wykonawcę, jego zespół, a także pośrednio
treść utworu, z którego przekładem na język filmu mamy tu do czynienia. Kiedy jednak skupimy uwagę na tematach piosenkowych prezentacji, ujawnia się
niezwykle uboga warstwa słowna, budująca powierzchowne wizje świata, rodem z literatury popularnej33.
31

Zob. na ten temat: Sztuka reklamy. Dyskusja, „Dialog” 1992, nr 11, s. 82–84.
W.J. Burszta, W. Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury,
Warszawa 1999, s. 167.
33 Zob. ciekawe rozważania Piotra Kowalskiego o rajskim świecie w piosenkach disco polo
(Tegoż, Guma…, dz.cyt.).
32
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Chociaż dawno przebrzmiała sława nurtu disco polo, ze sławnymi przebojami w stylu „Mydełko Fa”, nadal w kręgu najmodniejszych tematów, prezentowanych raczej skocznie i wesoło, pozostaje miłość i to bez względu na rodzaj
czy styl muzyki. Tematykę, typową również dla liryki, podejmują zarówno hiphopowcy, jak i tzw. dinozaury muzyki. Wersje kiczowate, quasi-poetyckie,
przeplatają się z wariantami trywialnymi czy zbrutalizowanymi, co najlepiej
obrazują same teksty:
„Czy chcesz kobieto moją być?
Czy chcesz zamieszkać w cieniu drzew.
Będziemy zbierać rosę z traw.
Będzie nas budził ptaków śpiew.
Ty będziesz Ewą, ja Adamem.
I wymyślimy sobie Raj.
Będziemy się tam ciągle kochać.
I nic nie będzie oprócz nas.”
[Kobieta, sł. i muz. Igor Jaszczuk, wyk. Mchał Wiśniewski]
„Dziewczyno, jak wino uderzasz do głowy.
Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił.
Podryw to dobry pomysł na wieczór.
Mój zapach, twój zapach unosi się w powietrzu”
[Aniele, muz. Silent, sł. Mezo/Liber, wyk. Mezo/Lajner i Liber]

Dwa tendencyjnie dobrane tu fragmenty, reprezentujące zdecydowanie
odmienne style muzyczne, obrazują wspólną cechę wszystkich piosenek popularnych. Słowo w piosence, podobnie jak w literaturze i reklamie, odznacza się
prostotą, niekiedy nawet prymitywizmem, co zapewnia komunikatywność
przekazu. Z tego powodu twórcy tekstów unikają skomplikowanych środków
poetyckich, zastępując je banalnymi metaforami, zakorzenionymi w powszechnej świadomości, a dotyczącymi powiązania miłości z rajem, z naturą,
poezją34, a współcześnie coraz częściej z odurzeniem, imprezą i zabawą. Zdecydowanie rzadziej występują natomiast beztroskie okrzyki, typowe dla wersji
„dinozaurów”, wyrażające ogólny stan euforii czy radości związany z zakochaniem: „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” czy „Choć pomaluj mój
świat, na żółto i na niebiesko”.
Cechą łączącą wszystkie piosenki okazuje się powtórzenie, wpisane i w refreny, jak w przykładzie „Dziewczyno, jak wino...”, i w konstrukcje poszczególnych wersów, rozpoczynających się od tych samych czy podobnych wyrazów:
„Czy chcesz...”, „Będziemy...”, „Będzie”...
34
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Słowo w kulturze popularnej

W wielu wypadkach okazuje się, że nawet piosenka o niczym, jak tytułowy
przebój zespołu Golec Orchestra, jeśli odznacza się powtórzeniem, prostotą
i banalnymi metaforami, zyskuje społeczną akceptację. Ludzie w skocznych
rytmach i prostych tekstach szukają potwierdzenia uniwersalnych, najprostszych prawd życiowych, stąd także popularność wspomnianych sacro songów,
typu: „Tato” czy „Święty uśmiechnięty”, zapewniających o możliwości bycia
lepszym, o Boskiej opiece nad ludzkim rodzajem i o powtarzalnym rytmie
świata, co ponownie nasuwa skojarzenia z rytualizacją: „Sanki są w zimie, rower na lato, mama to nie jest to samo co tato” [Tato, wyk. Arka Noego]. Dodatkowym wzmocnieniem, nie tylko w cytowanym fragmencie, stała się dziecięca perspektywa widzenia rzeczywistości, która znalazła swe odzwierciedlenie w prostocie przekazu.
Jak wszystkie przywołane przykłady literackie, reklamowe czy piosenkowe
wskazują, mimo ich utrwalenia za pomocą pisma czy obrazu, druku i rejestracji elektronicznej (płyty CD, zapisy magnetofonowe i cyfrowe), odwołują się
do poetyki przekazu mówionego typowego dla kultury oralnej. Podobne sposoby wykorzystywania zasad powtarzania i wariantywności, kontrastów i paralelizmów, tradycyjnych konwencji gatunkowych obecnych w bezpośredniej komunikacji, jak chociażby przysłowia, jak również stosowanie utartych, a więc
czytelnych symboli i metafor poświadczają swoistą nadrzędność słowa naturalnego, mówionego, nad innymi rodzajami przekazu.
W takim kontekście nie budzi zdziwienia fakt, że znaczną popularnością
widzów telewizyjnych cieszą się programy imitujące czy odtwarzające bezpośrednie rozmowy czy dyskusje, jak różnego typu debaty polityczne i społeczne,
teleturnieje i programy typu talk show. Odbiorca emitowanego programu staje się swoistym współuczestnikiem oglądanych wydarzeń, można rzecz –
świadkiem bez możliwości aktywnego zaangażowania i prawa głosu. Warto
jednak dodać, że i tę barierę media próbują przekroczyć, zachęcając swych
odbiorców do wysyłania SMS-ów i listów e-mail, do telefonowania, niekiedy
z możliwością wypowiedzi na żywo – w radiu czy telewizji, a nawet zapraszając do bezpośredniego udziału w niektórych programach, zwłaszcza o charakterze rozrywkowym. Pomijając kwestie komercyjne tego rodzaju zabiegów,
a którym kultura popularna jest podporządkowana, istotna wydaje się tu właśnie formuła oralności, dająca ludziom złudne poczucie równości, dostępności, komunikacyjności, jak również wspólnotowości. Trafne w tym miejscu wydają się słowa Waltera Onga, który badając naturę słowa poddanego technologii, nazwał kulturę współczesną właśnie kulturą wtórnej oralności.
„Oralność wtórna – zdaniem badacza – generuje tak jak oralność pierwotna silne poczucie wspólnoty, bowiem słuchanie słowa mówionego czyni ze słuchaczy
wspólnotę, prawdziwe audytorium, tak jak czytanie tekstów pisanych lub drukowanych kieruje uwagę jednostek na siebie. Oralność wtórna generuje wszak-
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że poczucie wspólnot nieskończenie większych od grup pierwotnej kultury
oralnej – ową «światową wioskę» McLuhana. Co więcej – przed pismem człowiek oralny był zorientowany na grupę, ponieważ nie jawiła mu się żadna
prawdopodobna alternatywa. W naszej epoce oralności wtórnej orientujemy
się na grupę świadomie i programowo. Jednostka czuje, że jako jednostka musi być uwrażliwiona społecznie. Członkowie pierwotnej kultury oralnej przeciwnie, są nastawieni na zewnątrz, ponieważ mają niewiele okazji kierować się
ku wnętrzu (...)”35.

Wydaje się jednak, że oralność przekazu, szerzej kultury, dotyczy nie tylko
faktu dominacji słowa mówionego, nawet przetworzonego elektronicznie, lecz
w wypadku kultury popularnej także wskazanego przeze mnie powyżej zjawiska swoistej folklorowości wypowiedzi. Wykorzystanie sprawdzonych metod
konstrukcji przekazu, dostosowanych do specyfiki kulturowej danego okresu,
tak jak w społeczności tradycyjnej ułatwiają komunikację, zrozumienie
i wspólnotowe przeżycie czy doświadczenie. Pewne kalki językowe, kompozycyjne i gatunkowe ułatwiają docieranie do mas odbiorców i, co ważne, zyskują ich akceptację.
Wskazane powyżej mechanizmy tkwią oczywiście w naturze samego języka,
którym łatwiej się posługiwać, gdy zasady i normy jego użytkowania są znane
i nadawcy i odbiorcy. Akt mówienia sam w sobie ludzi zbliża, ale mówienie
w podobny sposób, z wykorzystaniem tych samych reguł zbliża jeszcze bardziej. Wtórna oralność kultury popularnej polega więc nie tylko na dominacji
słowa mówionego poddanego obróbce technologicznej, ale także na występowaniu zjawisk konstrukcyjno-językowych znanych z tradycyjnego folkloru, zarówno w przekazach mówionych, jak i pisanych. Z folklorowym charakterem
prezentowanych zjawisk kultury masowej zadaje się konweniować wpisana
w obie grupy zjawisk uproszczona wizja świata, w którym zawsze dobro wygrywa, a każdy ma szansę na sukces36.

35

W.J. Ong , Oralność…, dz.cyt., s. 183.
O powiązaniu kultury popularnej i folkloru pisali m.in.: D. Simonides, Folklor a środki
masowej komunikacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, Filologia
Polska XV, Opole 1977, s. 721; D. Czaja, O sztuce zdziwienia i głupstwach pop-kultury, [w:]
Mitologie popularne. Studia z antropologii współczesności, Kraków 1994, s. 10–11; P. Kowalski,
Współczesny…, dz.cyt.
36
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Materiały
metodyczne

Periodyzacje dziejów Polski
XX wieku
I. Według aksjologicznej koncepcji państwa
• 1918–1935 państwo liberalno-demokratyczne;
• 1935–1939 państwo elitarystyczne;
• 1944–1989 państwo socjalistyczne;
II. według kryterium ustrojowego:
• 1918–1919 prowizorium ustrojowe; 1919 uchwalenie „Małej
Konstytucji”;
• 1919–1921 system parlamentarno-komitetowy;
• 1921 (fakt. 1922) – 1935 system parlamentarno-gabinetowy; 1921
konstytucja „marcowa”, 1926 nowela sierpniowa;
• 1935–1939 system „demokracji cezarystycznej”; 1935 – konstytucja
kwietniowa;
• 1944–1947 prowizorium ustrojowe; 1947 uchwalenie tzw. małej konstytucji przez Sejm Ustawodawczy;
• 1947–1952 okres obowiązywania małej konstytucji; 1952 uchwalenie
Konstytucji PRL przez Sejm Ustawodawczy;
• 1952–1989 okres PRL (rządy komitetowe – „dyktatura proletariatu”); 1976 nowela konstytucyjna wprowadzająca przepis o przewodniej roli PZPR;
• 1981–1989 nowele wprowadzające rozwiązania demokratyzujące
system;
III. według zasady podziału/jednolitości władzy
• 1919–1921 jednolitość władzy (rządy zgromadzenia – Sejmu
Ustawodawczego);
• 1921–1935 trójpodział monteskiuszowski (zachwiany od 1926 roku);
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• 1935–1939 prezydencka koncentracja władzy;
• 1947–1952 fasadowy rozdział władz (I faza dyktatury proletariatu);
• 1952–1989 jednolitość władzy – formuła leninowska (II faza dyktatury proletariatu);
• 1989–1992 jednolitość władzy – formuła liberalna;
IV. według kryterium reżimu politycznego:
• 1918–1926 reżim demokratyczny
• 1926–1939 reżim autorytarny;
• 1944–1948 kształtowanie się podstaw państwa dyktatury proletariatu;
• 1949–1956 reżim totalitarny;
• 1956–1989 reżim autorytarny;
V. według kryterium ustroju głowy państwa:
• 1918–1939 – jednoosobowa głowa państwa (1918 – Tymczasowy
Naczelnik Państwa, 1919 – Naczelnik Państwa, 1921 – Prezydent RP;
1935 – zmiana trybu wyboru);
• 1944–1952 jednoosobowa głowa państwa (Przewodniczący KRN,
Prezydent KRN, od 1947 Prezydent RP);
• 1952–1989 kolegialna głowa państwa (Rada Państwa);
• 1989 jednoosobowa głowa państwa (Prezydent PRL, po zmianie
nazwy państwa – Prezydent RP);
VI. według kryterium kryzysów społeczno-politycznych:
• 1918–1919/21 budowa podstaw państwowości;
• 1919–1926 okres przedmajowy – „sejmokracja” (1926 – przewrót
majowy)
• 1926–1929 okres pomajowy – „sanacja” (1926–1929 „konstytucja na
stole, bat pod stołem”, 1929–Centrolew; 1930–1939 „bat na stole,
konstytucja pod stołem”, 1935 – dekompozycja obozu sanacyjnego –
kryzys elity władzy);
• 1944–1948 okres walki o władzę; konflikt w kierownictwie PZPR –
zmiana ekipy (1948 – kryzys w elicie władzy, odchylenie „prawicowonacjonalistyczne”);
• 1948–1956 okres „błędów i wypaczeń” (1956 – wydarzenia poznańskie);
• 1956–1970 „socjalizm siermiężny” W. Gomułki (1968 – wydarzenia
marcowe; 1970 – wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu);
• 1970–1980 dekada „gierkowska” zakończona kryzysem 1980 roku
(1980–wydarzenia sierpniowe, początek tzw. odnowy);
• 1980–1981 okres I Solidarności (1981 – stan wojenny);
• 1981–1989 erozja systemu;
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VIII. według skali i natężenia represji w Polsce Ludowej
(wg A. Paczkowskiego):
• 1944–1947 podbój państwa, czyli terror masowy;
• 1948–1956 podbój społeczeństwa, czyli terror powszechny;
• 1956–1981 realny socjalizm, czyli system represji selektywnej;
• 1981–1986 stan wojenny, czyli próba represji masowych;
• 1986–1989 od rozejmu do kapitulacji, czyli bezradność.
Oprac.: W. Jakubowski, K. Jajecznik
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VII. według ustroju społeczno-gospodarczego
• 1918–1939 system gospodarki rynkowej z elementami interwencjonizmu państwowego;
• 1944–1949 budowa podstaw gospodarki planowej (1944 – reforma
rolna, 1946 – nacjonalizacja, 1949 – kolektywizacja);
• 1949–1989 gospodarka nakazowo-rozdzielcza (planowa, centralnie
sterowana);
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Przegląd koncepcji
partycypacji politycznej

Uczestnictwo w polityce było przedmiotem zainteresowania myślicieli od
czasów starożytnych. Wymienić można między innymi Arystotelesa, Jana Jakuba Rousseau, Jana Stuarta Milla oraz Tomasza Jeffersona1. W reżimie demokratycznym zajmuje ono poczesne miejsce ze względu na funkcję legitymizacyjną. Istotność i waga tego zjawiska spowodowały wyodrębnienie w latach
siedemdziesiątych dwudziestego wieku w naukach politycznych obszaru badań
dysponujących własnym aparatem pojęciowym i metodologią – studiów nad
partycypacją polityczną, usiłujących dać odpowiedź na pytania o to kto, dlaczego i w jaki sposób podejmuje uczestnictwo w polityce?
Pojęcie partycypacji politycznej jest pojęciem w naukach politycznych
nowym, pojawiło się po raz pierwszy w latach sześćdziesiątych dwudziestego
wieku, zaś na stałe weszło do słownika pojęć tej dyscypliny dekadę później.
Może być ono używane zamiennie z pojęciem uczestnictwa w polityce.
Wśród badaczy nie istnieje zgoda odnośnie definicji tego pojęcia, jednak dają
się wyróżnić następujące jego wspólne cechy:
– po pierwsze, jednostki podejmujące działanie nazywane partycypacją
polityczną, to zwykli obywatele, a nie politycy lub urzędnicy państwowi, partycypację polityczną może przedsięwziąć tylko ten, kto występuje
w roli obywatela;
– po drugie partycypacja polityczna pojmowana jest jako działanie, zatem nie będzie nią deklarowanie zainteresowania wydarzeniami i sprawami politycznymi;
– po trzecie (twierdzenie wywołujące, spośród wymienionych, najwięcej
kontrowersji pośród badaczy) działanie obywatela, aby zasłużyć na miano partycypacji politycznej musi być dobrowolne, tym samym pojęcie to
1 J.H. Salisbury, Research on Political Participation, „American Journal of Political Science”
1975, nr 2, s. 323–341.
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I. Jednowymiarowa koncepcja partycypacji politycznej
Lestera W. Milbratha

Przegląd koncepcji partycypacji politycznej

nie odnosi się np. do inspirowanych przez władze przymusowych marszów, czy demonstracji w krajach totalitarnych, lecz również do zjawiska
przymusowego głosowania w krajach demokratycznych;
– po czwarte partycypacja polityczna to takie działanie obywatela, którego adresatem są władze dowolnego szczebla: lokalnego, regionalnego,
centralnego, a nawet ponadnarodowe instytucje sprawujące władzę polityczną.
W niniejszym artykule przeglądowym zaprezentowano trzy klasyczne, najczęściej cytowane w literaturze przedmiotu koncepcje dotyczące partycypacji
politycznej, które wywarły największy wpływ na sposób myślenia o tym zjawisku. Są to nie tylko najbardziej wpływowe i najczęściej przytaczane, lecz również reprezentujące w dużej mierze przeciwstawne spojrzenia na zjawisko
uczestnictwa obywateli w polityce.
Pierwsze trzy części artykułu zawierają omówienie każdej z tych koncepcji,
zaś czwarta stanowi próbę określenia stopnia ich przydatności do analizy
współczesnych przejawów uczestnictwa w polityce.

Lester W. Milbrath, futurolog, w początkach swej kariery naukowej zainteresowany przyczynami uczestnictwa obywateli w polityce, obecnie profesor
Nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego w Bufallo, autor wydanego w 1965
roku pierwszego dzieła zawierającego w tytule słowa „partycypacja polityczna” nie definiuje w nim tego pojęcia bezpośrednio. Konceptualizacja następuje stopniowo, a w toku rozważań autor posługuje się – wydaje się, że niezbyt
konsekwentnie – terminami: zachowanie polityczne, działanie polityczne,
działalność polityczna, zaangażowanie polityczne.
Według L.W. Milbratha termin partycypacja polityczna odnosi się do aktywnych reakcji indywidualnych obywateli rozumianych jako „rodzaj zachowania zmierzającego do wywarcia wpływu lub wywierającego wpływ na decyzje
władz”2. Z powyższej definicji L.W. Milbrath wyklucza wszelkie próby wywarcia wpływu w sposób pośredni, tj. poprzez organizacje pozarządowe (np. kościoły, czy korporacje), nawet jeśli ich działania są typowymi działaniami politycznymi w formie i treści3. Zachowania te są ze sobą wzajemnie powiązane
w dwóch znaczeniach: po pierwsze określone zmienne (jak np. status socjoekonomiczny) są skorelowane w podobny sposób (siła i kierunek) z poszczególnymi przejawami zachowań politycznych, po drugie istnieje hierarchia zaanga2 L.W. Milbrath, Political Participation. How and Why People Get Involved in Politics?, Chicago 1965, s. 1.
3 Tamże, s. 12.
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żowania politycznego, tj. zachowania polityczne dają się ułożyć w jednowymiarowy, kumulatywny szereg. Oznacza to, że dany przejaw zachowania politycznego jest podejmowany statystycznie rzadziej, aniżeli poprzedzający go
w szeregu. Oznacza to również, że dana jednostka podejmująca zachowanie
znajdujące się dalej w tym kumulatywnym szeregu, z dużym prawdopodobieństwem angażuje się w zachowania znajdujące się poniżej. Szereg ten zawiera
następujące rodzaje zachowań:
1. wystawianie się na bodźce natury politycznej (informację polityczną
przekazywaną różnymi drogami komunikowania);
2. głosowanie;
3. inicjowanie dyskusji politycznej;
4. próby namówienia kogoś, by głosował w określony sposób;
5. wyrażanie swych sympatii/antypatii politycznych poprzez znaczek w klapie marynarki lub naklejkę na zderzaku samochodu;
6. kontaktowanie się z liderem politycznym lub urzędnikiem publicznym;
7. donacje pieniężne na rzecz partii lub kandydata;
8. uczęszczanie na spotkania lub wiece polityczne;
9. angażowanie się w kampanię polityczną (poświęcanie czasu na prace
z nią związane);
10. aktywne członkostwo w partii politycznej;
11. uczestnictwo w caucas lub prawyborach;
12. organizowanie zbiórki pieniężnej na cele polityczne;
13. kandydowanie na obieralne stanowisko;
14. sprawowanie obieralnego urzędu lub stanowiska kierowniczego w partii
politycznej;
Miejsce zajmowane przez dane zachowanie polityczne w tym kumulatywnym szeregu jest wyznaczane na podstawie wymiaru: aktywnynieaktywny. Należy przez to rozumieć, że np. głosowanie wymaga mniej wysiłku (L.W. Milbrath mierzy go nakładem czasu i energii), aniżeli inicjowanie dyskusji politycznej, która z kolei wymaga mniejszej aktywności jednostki i zaangażowania
jej zasobów, aniżeli np. uczestnictwo w wiecach. Im bardziej aktywny obywatel w tym większą liczbę rodzajów uczestnictwa w polityce się angażuje. Obywatele przejawiający zachowania 15 zostali określeni przez L.W. Milbratha
mianem obserwatorów, zaś przejawiający zachowania 914 – gladiatorów.
Zachowania 68 to tzw. zachowania przejściowe, nie należące do typowych
zachowań obserwatorów, ani do typowych zachowań gladiatorów. Tym samym
można wyodrębnić w danym społeczeństwie trzy rodzaje ról biorąc pod uwagę stosunek obywateli do polityki: apatycznych nie angażujących się w żadne
z wymienionych zachowań, obserwatorów – podejmujących zachowania
głównie z zakresu 15 wymagające niewielkich wysiłków i zaangażowania nieznacznych środków, ale także czasami w zachowania 68 oraz gladiatorów angażujących się we wszystkie rodzaje wymienionych działań ze szczególnym
Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (6)/2006
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uwzględnieniem punktów 914. Powyższa lista obejmująca czternaście sposobów, w jakie obywatele mogą uczestniczyć w polityce, nie stanowi uniwersalnego schematu zaangażowania obywateli w politykę. L.W. Milbrath podkreśla,
że zachowania składające się na nią oraz ich kolejność w kumulatywnym szeregu mogą różnić się „z wyborów na wybory, z dekady na dekadę i w zależności od kraju”4, a lista którą się posłużył odnosi się do społeczeństwa amerykańskiego końca lat pięćdziesiątych i początku lat sześćdziesiątych.
Do powyższej listy L.W. Milbrath nie włącza aktów buntu oraz obywatelskiego nieposłuszeństwa, ponieważ ze względu na rzadkość i nieregularność
występowania nie są one charakterystyczne dla amerykańskiego reżimu demokratycznego. Również protest nie figuruje na powyższej liście pomimo tego, że
było to nader częste zachowanie polityczne. Argumentem, który według
L.W. Milbratha tłumaczył nie zaliczenie protestu do pełnoprawnych przejawów uczestnictwa politycznego był fakt, że jest on charakterystyczny tylko dla
niektórych grup społecznych, podczas gdy pozostałe grupy uważają demonstracje za godzące w ich godność i odmawiają stosowania ich jako formy wywierania nacisku na władze5.
Oparcie się na źródłach wtórnych, dotyczących głównie Stanów Zjednoczonych, doprowadziło w konsekwencji do wytworzenia oryginalnego, lecz arbitralnego i nie mającego charakteru uniwersalnego modelu partycypacji politycznej. Niewątpliwą zasługą L.W. Milbratha jest podsumowanie dostępnej literatury przedmiotu. L.W. Milbrath zaproponował szeroką definicję partycypacji politycznej: zaliczył do niej psychologiczne zaangażowanie w życie polityczne (tj. wystawianie się na informacje natury politycznej przekazywane różnymi drogami komunikowania) oraz rozszerzył w stosunku do swoich poprzedników pojęcie uczestnictwa politycznego poza sam akt głosowania i/lub działalność związaną z wyborami.

II. Wielowymiarowa koncepcja partycypacji politycznej
– Sidney Verba, Norman H. Nie
Wielokrotnie nagradzana, nazywana „klasyczną”6 praca Sidneya Verby
i Normana H. Nie Participation in America. Political Democracy and Social
Equality wydana po raz pierwszy w 1972, otwiera kolejny etap w rozumieniu
pojęcia partycypacji politycznej, a tym samym w badaniach nad tym zagadnieniem. Jednocześnie stanowi ona pierwsze z serii dzieł S. Verby i jego zespołu,
znanych pod wspólną nazwą Political Participation and Equality Surveys (Ba4

L.W. Milbrath, Political…, dz.cyt., s. 19.
Tamże, s. 18.
6 Patrz komentarz Philipa Converse na IV stronie okładki wydania Participation in America...
z 1987 roku oraz J.G. Rusk, Political Participation in America: A Review Essay, „The American
Political Science Review” 1976, nr 2, s. 591.
5
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dania nad partycypacją polityczną i równością), prowadzonych w latach
1967–1978 w siedmiu krajach: Austrii, Holandii, Indiach, Japonii, Jugosławii,
Nigerii i Stanach Zjednoczonych. Autorzy przyjmują, że partycypacja polityczna „odnosi się do tych działań obywateli, które mniej lub bardziej bezpośrednio mają na celu wpływ na selekcję rządzących i/lub działania, które ci rządzący podejmują”7. Z tak zakreślonej definicji wykluczone zostają wszelkie zachowania ceremonialne lub mające na celu wyrażenie poparcia dla rządzących
i/lub działań, bądź decyzji przez nich podejmowanych, jak np. udzielanie poparcia rządowi, praca nad realizacją rządowych projektów rozwoju, działalność w młodzieżowych grupach organizowanych przez rząd, głosowanie w ceremonialnych wyborach. Autorzy przeciwstawiają „partycypację mobilizowaną”, na którą składają się działania opisane powyżej, a będące charakterystyczne dla państw rozwijających się „partycypacji demokratycznej” stanowiącej przedmiot ich zainteresowania. „Partycypacja demokratyczna”, jak się zdaje, miałaby się przede wszystkim charakteryzować brakiem wszelkiego zewnętrznego przymusu, obywatel podejmowałby ją z własnej woli i własnej inicjatywy. Również pojęcia „działań” i „polityki” zostaje sprecyzowane. W pierwszym przypadku autorzy zawężają to pojęcie odrzucając wszelkie postawy obywateli wobec polityki. S. Verba i N. H. Nie rozumieją przez politykę, to co dotyczy rządu bezpośrednio – wszelka działalność w miejscu nauki, pracy, czy
w rodzinie zostaje wykluczona. Jednakże najistotniejszą cechą definicji jest
ograniczenie pojęcia partycypacji politycznej do zachowań legalnych i legitymizowanych. To wyklucza, podobnie jak u L.W. Milbrata, z tego pojęcia
wszelkiego rodzaju przejawy protestu obywatelskiego.
Jerrold G. Rusk wskazuje, że nowatorstwo S. Verby i N. H. Nie polega
przede wszystkim na unikalnym sposobie widzenia partycypacji politycznej,
w ramach której wyodrębniono cztery autonomiczne, odmienne grupy działań, z których każda jest atrakcyjna dla innej pod względem statusu socjoekonomicznego, orientacji politycznych i założonych celów grupy obywateli8. Do
tego celu użyto, po raz pierwszy w takich badaniach, metody statystycznej analizy czynnikowej, pozwalającej na pomiar siły związku pomiędzy określonymi
zmiennymi i wyodrębnienie grup (tzw. klastrów), pomiędzy którymi zachodzi
związek najsilniejszy.
Podział działań składających się na partycypację polityczną rozpoczęto od wyodrębnienia czterech następujących wymiarów charakteryzujących te działania:
1. sposób wpływu jednostka lub grupa może oddziaływać na władze na
dwa sposoby: po pierwsze przez wywieranie presji, po drugie poprzez
komunikowanie o swoich preferencjach;
7 S. Verba, N.H. Nie, Participation in America. Political Democracy and Social Equality, Chicago 1972, s. 2.
8 J.G. Rusk, Political Participation in America: A Review Essay, „The American Political
Science Review” 1976, nr 2, s. 584.
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2. zakres osiąganego rezultatu autorzy przyjmują, że decyzja podjęta
przez władze może odnosić się do grup obywateli różnej wielkości, punkty skrajne kontinuum wyznaczane są z jednej strony przez pojedynczego
obywatela (rezultat całkowicie partykularny), a z drugiej strony przez
społeczeństwo (rezultat całkowicie kolektywny), jest to zmienna ciągła;
3. generowany konflikt w sytuacji, gdy ilość zasobów jest ograniczona żądanie danej grupy społecznej kierowane do władz w celu alokacji tychże zasobów na jej korzyść stawia ją w stanie konfliktu z inną grupą lub
grupami, które mogą stracić na tym przesunięciu zasobów. S. Verba
i N.H. Nie twierdzą, że sytuacja w zależności od ilości zasobów, ich ważności dla danych grup i stopnia uświadamiania sobie przez te grupy
skutków aktu alokacji może być mniej lub bardziej konfliktowa;
4. wymagana inicjatywa czyli ilość czasu i wysiłku wkładana przez jednostkę podejmującą dane działanie.
Na podstawie trzech ostatnich wymiarów (tj. zakresu osiąganego rezultatu,
generowanego konfliktu oraz wymaganej inicjatywy) autorzy wyodrębnili następujące cztery sposoby uczestnictwa w polityce:

1. Głosowanie. To działanie ma charakter konfliktowy, wynik jest kolektywny, a wymagana inicjatywa jest niewielka. Wskaźnikiem było tu deklarowane głosowanie w dwóch następujących po sobie wyborach prezydenckich (1960 i 1964 roku) oraz deklaracja częstotliwości udziału
w wyborach.
2. Działanie w kampaniach wyborczych. Tu również działanie ma charakter konfliktowy, wynik jest kolektywny, wymaga jednak podjęcia
pewnych wysiłków ze strony obywatela. Za wskaźnik uznano tu przekonywanie innych podczas wyborów, by głosowali w określony sposób,
uczęszczanie na mityngi partyjne lub wiece, donacje pieniężne na rzecz
partii, kandydata lub inny polityczny cel, pracę na rzecz partii lub kandydata podczas wyborów, aktywne członkostwo w grupach stawiających
sobie polityczne cele.
B. Działalność nie związana z wyborami
3. Działanie polegające na kooperacji z innymi obywatelami. Tego
rodzaju działalność nie jest zwykle konfliktowa, uzyskiwany wynik ma
charakter kolektywny, a wymagana inicjatywa może wahać się od niewielkiej do dużej. Za charakterystyczne dla tego sposobu partycypacji
uznano wspólne działanie z innymi w celu rozwiązania jakiegoś problemu społecznego, tworzenie grupy lub organizacji mającej taki problem
rozwiązać, kontaktowanie się z grupami wymienionymi wyżej w celu
rozwiązania jakiegoś społecznego problemu.
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4. Kontakty z władzami z inicjatywy obywateli. Ta działalność nie wywołuje konfliktu, wynik w zależności od podjętych celów może być partykularny lub kolektywny, wymaga jednak podjęcia znacznych wysiłków
ze strony obywatela. Przez ten rodzaj działalności rozumiano kontaktowanie się z władzami różnego szczebla w celu wywarcia na nich wpływu.
Taki sposób widzenia partycypacji politycznej nazywany jest wielowymiarową koncepcją partycypacji politycznej, ze względu na to że istnieje wiele, względnie autonomicznych względem siebie sposobów uczestnictwa w polityce.
Cztery wyróżnione sposoby partycypacji politycznej pozwalają wyodrębnić
następujące „typy” uczestników:
• nieaktywnych – nie biorących udziału w polityce (w powyżej zdefiniowanym znaczeniu);
• specjalizujących się w głosowaniu zaliczają się do nich obywatele,
którzy biorą udział w wyborach, ale nie angażują się w inne rodzaje działalności;
• uczestników zaściankowych to tacy, którzy angażują się w kontaktowanie się z przedstawicielami władzy, zaściankowymi nazwano ich ze
względu na wybrany sposób działania oraz kwestie i problemy komunikowane tym sposobem (zwykle ograniczające się do związanych z interesami samego obywatela lub małej albo średniej grupy, do której należy), ten sposób działania może być łączony z głosowaniem;
• działaczy społecznych ten „typ” uczestników charakteryzuje się nawiązywaniem kooperacji z innymi zamieszkującymi daną wspólnotę
w celu rozwiązywania problemów lokalnych, łączy również czasami ten
rodzaj działań z głosowaniem i/lub kontaktowaniem się z przedstawicielami władzy;
• działaczy wyborczych charakteryzuje ich zaangażowanie w kampanie
wyborcze, przy niskim zaangażowaniu w działania społeczne oraz kontaktowanie się z przedstawicielami władzy, mogą również łączyć wymienione działania z głosowaniem;
• całkowicie aktywnych – stanowiących przeciwieństwo nieaktywnych,
angażujących się we wszystkie możliwe sposoby uczestnictwa.
S. Verba i jego grupa zaproponowali wizję społeczeństwa, w którym obywatele na wiele różnych, niezależnych od siebie sposobów angażują się w politykę. Zatem nie ma tu, jak przypadku L.W. Milbratha, kumulatywnej drabiny,
której kolejne, wyższe szczeble wskazują coraz rzadziej przejawiane i coraz
bardziej kosztowne sposoby uczestnictwa w polityce.
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Ostatnia z omawianych koncepcji jest dziełem twórców tzw. Political Action Study (znanego również jako Political Action Survey), jednego z największych porównawczych projektów badawczych, dotyczących m.in. uczestnictwa
w polityce, postaw społecznych i politycznych, wartości postmaterialnych
i orientacji politycznych prowadzonego w latach 19731981 przez międzynarodową grupę naukowców. W wyniku tych badań ukazało się wiele wpływowych
dzieł, w których zaproponowano konkurencyjny, alternatywny dla modelu
Sidneya Verby i jego grupy model partycypacji politycznej.
Autorzy studium proponują, aby pod pojęciem partycypacji politycznej rozumieć „wszelką dobrowolną działalność podejmowaną przez pojedynczych
obywateli zmierzającą do wpłynięcia bezpośrednio lub pośrednio na polityczne decyzje podejmowane na różnych poziomach systemu politycznego”9.
S.H. Barnes i M. Kaase jako pierwsi zaliczyli działania związane z protestem do działań wpisanych w rolę obywatela demokratycznego państwa.
W pracach dotychczas opisywanych autorów partycypacja związana z protestem nie była zaliczana do przejawów uczestnictwa w polityce i analizowana.
S.H. Barnes i M. Kaase, uzasadniając zaliczenie aktów protestu obywateli posługują się dwoma argumentami: Po pierwsze nasileniem się aktów protestu
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku
wskutek szeroko pojętych zmian, które zaszły w społeczeństwach zachodnich
(ich podłożem były zmiany struktury zawodowej, rewolucja edukacyjna,
zmniejszenie liczby godzin pracy i czasu poświęcanego na prace domowe, rozwój środków komunikowania masowego, etc.). Po drugie zmianą postrzegania
tego zjawiska przez samo środowisko naukowe wskutek przyczyn wyliczonych
powyżej.
Tym samym S.H. Barnes i M. Kaase wyodrębniają dwie grupy działań –
konwencjonalne i niekonwencjonalne - jakie mogą podejmować obywatele,
aby wpłynąć na rządzących. Działania te, zadaniem autorów układają się
w dwie, jednowymiarowe kumulatywne skale, podobnie jak w koncepcji
L.W. Milbraha. Taki podział działań składających się na partycypację polityczną został określony w literaturze nazwą dualistycznej koncepcji partycypacji politycznej10. Partycypacja konwencjonalna to takie działania indywidualne lub zbiorowe podejmowane przez obywateli demokratycznego państwa, które są dozwolone prawem i uznane w danej kulturze politycznej. Zaliczamy do nich wszelkie działania związane z wyborami, działalnością w par-
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III. Dualistyczna koncepcja partycypacji politycznej
Samuela H. Barnesa i Maxa Kaase

9 M. Kaase, A. Marsh, Political Action. A Theoretical Perspective, w: Political Action. Mass
Participation in Five Western Democracies, red. S.H. Barnes, M. Kaase, Sage Publications, Beverly HillsLondyn 1979, s. 42.
10 A. Marsh, Political Action in Europe and USA, Macmillan, Houndmills 1990, s. 12.
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tiach politycznych i organizacjach o charakterze politycznym oraz kontaktowanie się rządzącymi i politykami. Natomiast pod pojęciem partycypacji niekonwencjonalnej należy rozumieć „zachowania niezgodne z normami prawnymi i lub zwyczajowymi, które regulują partycypację polityczną w danym reżimie”11.
S.H. Barnes i M. Kaase powracając do koncepcji partycypacji politycznej
zaproponowanej m.in. L.W. Milbratha, której cechą charakterystyczną jest postrzeganie partycypacji jako zjawiska jednowymiarowego, zastosowali po raz
pierwszy w badaniach nad partycypacją polityczną skalę opracowaną przez
Louisa Guttmana12. Skala ta opiera się na założeniu, że jeśli dana jednostka
(w tym przypadku obywatel) angażuje się w działania uznane za silniejszy
wskaźnik danej zmiennej, wówczas będzie z dużym prawdopodobieństwem
angażował się w działania będące słabszym wskaźnikiem badanej zmiennej.
Oznacza to, że jeśli ktoś odmówił płacenia podatków, to istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że nie było to z jego strony działanie odosobnione,
mógł się bowiem angażować wcześniej w działania będące słabszymi wskaźnikami niekonwencjonalności w polityce, jak podpisywanie petycji, przyłączanie
się do bojkotów, czy uczęszczanie na pokojowe demonstracje. Podobne wnioskowanie można odnieść do partycypacji konwencjonalnej: jeśli dana jednostka podejmuje się jako wolontariusz pracy na rzecz danej partii lub kandydata,
wówczas z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że również angażuje się w pozostałe działania poprzedzające ów wolontariat na skali: przyswaja
wiadomości o polityce, dyskutuje o niej z innymi, przekonuje do swoich poglądów, czy współpracuje z innymi członkami wspólnoty lokalnej nad rozwiązaniem jakichś problemów społecznych (patrz: przytoczone niżej listy).
Wyodrębnione przez autorów działania polityczne utworzyły w wyniku badań empirycznych i zastosowania skalowania L. Guttmana następującą skalę
partycypacji konwencjonalnej:
1. czytanie o polityce w czasopismach;
2. dyskutowanie o polityce z innymi;
3. przekonywanie przyjaciół do głosowania w określony sposób;
4. współpraca z innymi w celu rozwiązania jakiegoś problemu społecznego;
5. uczęszczanie na mityngi i wiece;
6. kontaktowanie się z urzędnikami lub politykami;
7. praca na rzecz partii politycznej lub kandydata.
Natomiast skala partycypacji niekonwencjonalnej składa się z następujących rodzajów działań:
1. podpisywanie petycji;
2. przyłączanie się do bojkotów;
11

M. Kaase, A. Marsh, Political Action…, dz.cyt., s. 41.
Szerzej na temat skalowania L. Guttmana w: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce,
Warszawa 2003, s. 193–196.
12
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3 pokojowe demonstracje;
4. odmowa płacenia podatków i innych świadczeń pieniężnych na rzecz
państwa;
5. nielegalne, „dzikie” strajki;
6. okupacja budynków (sit-in13, squatting14);
7. blokowanie ruchu.
Mamy do czynienia z dwiema jednowymiarowymi skalami opisującymi
uczestnictwo obywateli w polityce. Pierwsza z nich została skonstruowana na
podstawie deklaracji zachowań respondentów (podejmuje dane działanie często, czasami, rzadko, nie podejmuje danego działania nigdy), druga zaś –
przede wszystkim ze względu na nieregularność występowania tych zachowań
w społeczeństwie na podstawie poparcia danych zachowań (od zdecydowanie
popieram dane zachowanie, do zdecydowanie nie popieram).
Autorzy przyznają, że lista zachowań zaliczana do niekonwencjonalnych
może różnić się w czasie, tj. działania zaliczane do niekonwencjonalnych mogą stawać się konwencjonalnymi i odwrotnie. Z drugiej strony autorzy przyjmują, że w badanych przez nich pięciu zachodnich demokracjach (Austrii, Holandii, RFN, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii)
zarówno działania składające się na partycypację konwencjonalną, jak i niekonwencjonalną są takie same. Działania te układają się na skali L. Guttmana w różnej kolejności w zależności od kraju w przypadku partycypacji konwencjonalnej i w takiej samej w przypadku partycypacji niekonwencjonalnej.
Zdaniem S.H. Barnesa i M. Kaase obywateli można podzielić na pięć następujących grup15:
1. nieaktywnych, którzy co najwyżej angażują się w podpisywanie petycji,
jeśli zostaną do tego przekonani lub tylko śledzą wydarzenia polityczne
w środkach masowego przekazu;
13 Sit-in jest to sposób działania obywateli bez przemocy (non-violent), spopularyzowany w latach trzydziestych XX wieku w ruchu robotniczym, następnie chętnie podejmowany w latach
sześćdziesiątych przez walczących o prawa obywatelskie ludności afroamerykańskiej w Stanach
Zjednoczonych. Działanie to polega na zgromadzeniu się protestujących w ruchliwym i dobrze
wyeksponowanym miejscu na dłuższy czas (mierzony w dniach), najczęściej w pobliżu lub (jeśli
to możliwe) w instytucji, do której protest jest adresowany. Oddziaływanie ma charakter przede
wszystkim psychologiczny, choć duże zgromadzenie może również powodować zamierzone lub
niezamierzone trudności komunikacyjne pracowników danej instytucji i odwiedzających ich petentów.
14 Squatting według The Dictionary of Human Geography „w wysoko rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych [squatting] oznacza zajmowanie pustostanów, najczęściej zniszczonych
i oczekujących na rozbiórkę? przez jednostki lub grupy, które nie mają możliwości (lub nie chcą)
zdobyć? mieszkania przez zakup na wolnym rynku”. Squatting pierwotnie, w XIX wieku, oznaczał zajmowanie ziemi przez osadników amerykańskich i australijskich, a następnie starania
o uznanie przez państwo prawa własności do tej ziemi. W latach sześćdziesiątych XX wieku
nadano mu znaczenie jak wyżej (cyt. za: The Dictionary of Human Geography, red. R.J. Johnston,
Blackwell Publishers, Oxford 2000, s. 784.
15 S.H. Barnes, M. Kaase, Political Action Repertory, [w:] Political Action. Mass Participation
in Five Western Democracies, red. S.H. Barnes, M. Kaase, dz.cyt., s. 155.
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2. konformistów, z których część angażuje się w działania związane
z kampaniami wyborczymi;
3. reformistów, którzy w porównaniu z konformistami podejmują także
legalne formy protestu, jak demonstracje lub nawet bojkoty;
4. aktywistów, podejmujących wszystkie możliwe działania z zakresu partycypacji konwencjonalnej oraz włączających do swego repertuaru działań oprócz legalnych także nielegalne formy protestu;
5. protestujących, nie angażujących się w konwencjonalne działania,
podejmujących jedynie legalne lub legalne i nielegalne przejawy partycypacji politycznej.
Oprócz charakterystyk przytoczonych wyżej wyróżnia tę koncepcję na tle
innych nie zaliczenie aktu głosowana do działań składających się na partycypację polityczną, co jest przez autorów uzasadniane uznaniem tego działania
za niedobrowolne.

IV. Koncepcje klasyczne a współczesne zjawiska
partycypacji politycznej
Zaprezentowane w poprzedniej części artykułu listy przejawów partycypacji politycznej nie odpowiadają jednak adekwatnie wymogom współczesności.
W ostatnim dziesięcioleciu zrodziło się szereg zjawisk, których nie przewidzieli badacze uczestnictwa w polityce. Każde z tych nowych zjawisk mogłoby stać
się przedmiotem odrębnego studium, jednak ambicją niniejszego artykułu jest
wyłącznie uświadomienie ich istnienia i klasyfikacja. Większość z zaprezentowanych niżej nowych zjawisk związana jest ściśle z pojawieniem się Internetu,
część z nich wpisuje się w działalność nowych ruchów społecznych, w szczególności ekologicznych. Ponadto zjawiska te – szczególnie w odniesieniu do Internetu – dotyczą na razie nielicznych grup. Nie są to zachowania w społeczeństwie upowszechnione. Wszelkie zmiany, które zaszły współcześnie w odniesieniu do partycypacji politycznej w społeczeństwach demokratycznych odnoszą się do trzech następujących obszarów:
A. zmianom uległo natężenie poszczególnych działań, zainteresowanie
obywateli jednymi z nich wzrasta, innymi maleje, jedne z nich odchodzą w zapomnienie, inne stają się popularne, obywatele uczestniczą w nich masowo,
przykładem przechodzącego kryzys sposobu uczestnictwa w polityce jest głosowanie oraz udział w referendach, w literaturze zachodnioeuropejskiej od lat
siedemdziesiątych, aż do dziś toczy się dyskusja na temat przyczyn zjawiska
„znikającego wyborcy”, grupą przejawów uczestnictwa w polityce, która z kolei zyskuje swoich zwolenników są różnorakie przejawy protestu, od końca lat
70. prorokowano zmierzch zainteresowania klasycznymi sposobami uczestnictwa w polityce na rzecz tych związanych z protestem, poczęły pojawiać się
określenia takie, jak „demokracja demonstracji”, „społeczeństwo protestu”,
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czy „Pokolenie Genui”16, jeden z przejawów protestu bojkot, pojawia się jedynie w koncepcji S.H. Barnesa i M. Kaase, jednakże współczesne społeczeństwa zachodnioeuropejskie zapewniają mu ze względu na skalę tego zjawiska
poczesne miejsce pośród innych przejawów uczestnictwa w polityce, zmusiło
to badaczy do zaproponowania nowego pojęcia: partycypacja konsumentów (consumer participation), jest to pojęcie sformułowane stosunkowo niedawno, używane zamiennie z pojęciem konsumeryzm polityczny, a definiowane jako: „konsumencki wybór producentów i produktów oparty na przesłankach etycznych i względach politycznych” 17;
B. kolejnym obszarem, na którym można zauważyć zmiany jest zjawisko modyfikacji istniejących sposobów uczestnictwa w polityce, na tym polu obecny jest przede wszystkim Internet, gdzie możemy znaleźć odpowiedniki wszystkich chyba sposobów uczestnictwa w polityce, począwszy od głosowania, a skończywszy na proteście z użyciem przemocy, oprócz wszystkim znanych brytyjskich, amerykańskich i szwedzkich eksperymentów z głosowaniem przez Internet, czy znanych również w naszym kraju tak popularnych czatów z politykami
istnieją również odpowiedniki przejawów uczestnictwa związanych z protestem.
Odpowiednikiem pokojowych demonstracji w Internecie jest działanie polegające na masowym odwiedzaniu strony www instytucji przeciwko której
prowadzony jest protest. Jednym z najbardziej znanych przykładów takiego
działania jest protest prowadzony przeciwko meksykańskiemu rządowi przez
zapatystów wspieranych przez organizację o nazwie Electronic Disturbance
Theatre. Ostatnia z wymienionych organizacji opracowała program o nazwie
Floodnet służący do wielokrotnego przeładowywania instytucji będącej adresatem demonstracji, co przy dużej liczbie protestujących może spowodować
zawieszenie się strony i jej niedostępność dla innych odwiedzających. Zablokowanie danej strony jest tylko skutkiem ubocznym, działanie to bowiem ma
służyć zamanifestowaniu potencjału mobilizacyjnego danej grupy. Ponadto
istnieją o wiele skuteczniejsze narzędzia, których celem jest zablokowanie ruchu w Internecie, podobnie jak w przypadku blokowania ruchu na drodze.
Służy do tego m.in. program o nazwie Stacheldraht opracowany przez grupę
Cult of the Death Cow umożliwiający ataki typu DOS (Denial of Service – polegające na wielokrotnym wysyłaniu na zaatakowany komputer odpowiednio
16

Określenie „demokracja demonstracji” ukuł Amitai Etzioni, „Społeczeństwo protestu”
Harry Pross, a pojęciem „Pokolenie Genui” posłużył się Tony Blair po 27. szczycie G8 w Genui
(czerwiec 2001 r.).
17 Definicja podana za: D. Stolle, M. Hooghe, M. Micheletti, Political Consumerism – A New
Phenomenon of Political Participation? An Explanatory Study in Canada, Belgium and Sweden,
referat przygotowany na zjazd European Consortium of Political Research w Edynburgu, 28
marca – 2 kwietnia 2003, dostęp: sierpień 2005, http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/edinburgh/ws8/StolleHoogheMicheletti.pdf, s. 3. Przejawami partycypacji
konsumenckiej jest na przykład zaprzestanie kupowania francuskich win w proteście przeciw
francuskim próbom broni jądrowej lub zaprzestanie nabywania chińskich produktów wytwarzanych przez więźniów obozów Laogai.
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spreparowanej informacji, z której przetworzeniem zaatakowany komputer
sobie nie radzi, wskutek czego zawiesza się). Odpowiednikiem okupacji budynków w wirtualnym świecie jest zjawisko o nazwie cybersqatting polegające
na nabywaniu praw do domeny (adresu internetowego, jak. np. www.labourparty.org) swojego przeciwnika politycznego i uniemożliwieniu umieszczania
tam jakichkolwiek treści, umieszczaniu tam treści parodystycznych, ośmieszających przeciwnika, bądź umieszczaniu własnych informacji.
Modyfikacja istniejących sposobów uczestnictwa w polityce może polegać
nie tylko na zmianie sposobu przekazywania informacji, jak w powyższych
przykładach. Może ona również dotyczyć niekonwencjonalnego wykorzystania konwencjonalnych sposobów uczestnictwa w polityce (przy czym pojęcie
partycypacja konwencjonalna rozumiana jest jak u S.H. Barnesa i M. Kaase).
Ten sposób uczestnictwa należy rozumieć, jako wykorzystanie istniejących, legitymizowanych kanałów wyrażania swoich żądań władzy lub preferencji politycznych (np. przez głosowanie lub pisanie listów) w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem. Przykładem takiego działania było wybranie w 1959 roku,
przez zniechęconych kolejnymi aferami i nieskutecznością władz w wyborach
do Rady Miasta Sao Paulo, nosorożców z miejskiego zoo18. Takie sposoby
uczestnictwa w polityce mają przede wszystkim charakter ekspresywny (służą
wyrażeniu – na ogół negatywnych – emocji), niż instrumentalny (czyli służący
wywarciu wpływu). Fakt ten przemawiałby za wykluczeniem ich z zakresu
przejawów partycypacji politycznej. Z drugiej jednak strony gdyby te zjawiska
przybrały charakter masowy zapewne nie pozostałyby bez wpływu na władze.
C. ostatni rodzaj zmian to pojawianie się zupełnie nowych sposobów
wpływania na politykę, nowe sposoby wpływania na politykę charakteryzują
się lekkim, humorystycznym i parodystycznym jej traktowaniem, happeningi –
bo o nich tu mowa – początkowo służyły ekspresji plastycznej lub teatralnej artystów, szybko wypracowując specyficzną formułę, na którą złożyły się: działanie na otwartym powietrzu, interakcja z tłumem, czasem posunięta do wciągnięcia widza do przedstawienia, włączenie elementów zaskoczenia, bądź ludycznych, improwizacja, w latach siedemdziesiątych w Zachodniej Europie, zaś
w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku (gdzie aktywność w pokojowej nawet demonstracji wiązała się z niewymierną karą) z powodzeniem zaadaptowano ten sposób ekspresji na potrzeby uczestnictwa w polityce tworząc happening
polityczny. W okresie PRL-u tę formę ekspresji stosowała słynna Pomarańczowa Alternatywa Waldemara „Majora” Fydrycha w sposób humorystyczny, a zarazem zawoalowany piętnując absurdalne i nieprzemyślane działania ówczesnej
władzy. Ten sposób działania po 1989 roku włączyli z ochotą do swego repertu18 M.M. Conway, Political Participation in the United States, Congressional Quaterly, Waszyngton 1985, s. 10. Szerzej na ten temat: D. Mider, Alternatywne formy partycypacji politycznej
– na przyk?adzie rosyjskich pomara?czowych, w: Wspólnota polityczna w dobie globalizacji, red.:
K. Maryl, M.B. Mojski, K. Romaniuk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 150–168.
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aru działań obywatele reprezentujący najróżniejsze sympatie polityczne. Poznańska, przyznająca się do sympatii prawicowych, grupa Akcja Alternatywna
„Naszość” zasłynęła serią happeningów politycznych, spośród których najsłynniejsze to „Przystanek Czarzasty”19, akcja odpiłowywania premiera L. Millera
od stołka20. Bardzo aktywne w 2005 roku było Stowarzyszenie Młodzi Demokraci (organizacja młodzieżowa Platformy Obywatelskiej) znane z happeningów „Na kaczkę głosujesz, do tyłu wiosłujesz”21, czy „Wolna Białoruś”22.
Pokrewnym, lecz nieidentycznym jest świeżo zaadaptowany na potrzeby
działalności politycznej sposób działania, który jeszcze nie doczekał się polskiej nazwy flash mob (“błyskawiczny tłum”), forma ekspresji polegająca na
zgromadzeniu się wcześniej umówionych (via Internet lub sms) ludzi w przestrzeni publicznej i zainscenizowaniu krótkiego, wcześniej umówionego, zaskakującego scenariusza, nie niosącego ze sobą żadnego przesłania, służącego
wyłącznie zaskoczeniu otoczenia i dostarczeniu przeżyć jego uczestnikom.
Proponuję, by zjawisko noszące takie cechy, z wyjątkiem tej dotyczącej braku
przesłania, nazywać politycznym błyskawicznym tłumem (political flash
mob lub polityczny flash mob). Jednym z najbardziej znanych politycznych
błyskawicznych tłumów jest ten, który pojawił się w Los Angeles – około setki osób przebranych w maski prezydenta Georga Busha skandowało „Bush
kłamca!”23. Podczas wyborów prezydenckich w Rosji grupa działaczy Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej przebrana w maski Władimira Putina,
zebrała się w Sankt Petersburgu (rodzinnym mieście Władymira Putina),
wznosząc okrzyki „Wowa, wracaj do domu!”24. Innym z kolei przykładem jest
publiczne, demonstracyjne czytanie przez mieszkańców Borysowa na Białoru19 Podczas happeningu (lipiec 2005) jego uczestnicy w przebraniach piratów wdarli się do
„Chaty u Pirata” w miejscowości Kal k. Węgorzewa na Mazurach, jadłodajni będącej własnością
Włodzimierza Czarzastego w niej odbywały się spotkania Stowarzyszenia Ordynacka. Happening odbył się pod hasłami „Ordynacka – łódź piracka” oraz „Kup mi mamo klocki Lego, zrobię
sobie Czarzastego”. Lider „Naszości” Piotr „Lenin” Lisiewicz oświadczył, że grupa piratów przybyła, aby wesprzeć W. Czarzastego w łupieniu polskich obywateli (cyt. za: M. Nowak, Przystanek
Czarzasty, „Gazeta Polska”, 10 sierpnia 2005.
20 Podczas akcji, która odbyła się w czerwcu 2003 roku w Poznaniu grupa „Naszość” zorganizowała konsylium lekarskie, na którym orzeczono, że „[Premier] ma brudne uszy, bo nie słyszy krytyki, ma klapki na oczach, bo nie wszystko dobrze widzi i ma lepkie ręce. Jedynym zdrowym organem jest cięty język”, a następnie zainscenizowała operację? odpiłowywania L. Millera od stołka na jednym z członków grupy przebranym w maskę premiera (cyt. za: http://info.onet.pl/733422,11,item.html, dostęp czerwiec 2003.
21 Pod tym hasłem uczestnicy happeningu, który odbył się w październiku 2005 roku przemaszerowali ulicami Poznania, by przed biurem poselskim Prawa i Sprawiedliwości wręczyć działaczom tej
partii wiosła, aby „PiS wiosłowało we właściwą stronę” (cyt. za: IAR, 18 października 2005).
22 W czasie tego happeningu, zaaranżowanego przez Filipa Kaczmarka, eurodeputowanego
z Poznania, przebrany za Aleksandra Łukaszenkę happener wygłosił parodiujące Prezydenta
Białorusi przemówienie.
23 A. ?omanowski, „Przekrój”, http://www.astercity.net/~flashmob/, dostęp: styczeń? 2006.
24 http://www.kprf.ru/, dostąp: grudzie? 2005. Należy zwrócić uwagę, że protestujący Rosjanie nie zdołali zrealizować ostatniego, ważnego elementu każdego błyskawicznego tłumu – błyskawicznego rozejścia się, bowiem wszyscy uczestnicy zostali natychmiast aresztowani.
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si „Borysowskich nowosti” i „Kuriera iz Borysowa” – jako sprzeciwu wobec zakazu kolportażu (pocztą, sprzedaży ulicznej) tych dwóch niezależnych gazet.
Nowe przejawy uczestnictwa w polityce jak happening, czy polityczny błyskawiczny tłum charakteryzują się w odróżnieniu od pokojowych demonstracji
i pokrewnych im przejawów uczestnictwa, przede wszystkim obecnym silnym
elementem ludyczności i zaskoczenia, nie są zjawiskami masowymi, nie wymagają wielkich nakładów związanych z mobilizacją dużej liczby osób. Nie stanowiąc efektu masowej mobilizacji obywateli mogą z powodzeniem jej służyć –
zwracając uwagę mediów, władz, obywateli na konkretny problem społeczny,
zmuszając do refleksji i ewentualnie podjęcia działań. W porównaniu z pokojowymi demonstracjami te sposoby wywierania nacisku na władze są o wiele
bardziej subtelne – argumentu nie stanowi siła tłumu, liczba osób, które biorą
udział w proteście, lecz argumenty merytoryczne podane często w wyrafinowanej intelektualnie lub surrealistycznej formie. Wydaje się, że opisane przejawy
uczestnictwa w polityce uzupełniają sposób działania jakim są pokojowe demonstracje – stwarzając szansę znacznego nagłośnienia swoich problemów nawet niewielkiej liczbie osób. Co więcej, jak potwierdza praktyka – są to sposoby uczestnictwa szczególnie użyteczne w reżimach autorytarnych. W szczególności polityczny błyskawiczny tłum ze względu na cechy działania, jak: szybkość
i krótkotrwałość wydaje się bardzo obiecujący pod tym względem.
Pierwsze z wymienionych zjawisk nie dezaktualizuje przedstawionych wyżej koncepcji uczestnictwa w polityce – zachodzące zmiany mają przede wszystkim charakter ilościowy, a nie jakościowy. Również modyfikacja istniejących
sposobów działania wskutek nowych zjawisk ma charakter ograniczony, o ile
zostają one uwzględniane przez badaczy w analizach zjawiska partycypacji politycznej. Pojawianie się nowych sposobów uczestnictwa w polityce – przynajmniej tych, które pojawiły się dotychczas – nie zaburza zaproponowanych
podziałów mogą one zostać z powodzeniem zaklasyfikowane do już istniejących, a uwzględnienie ich w analizach przez badaczy niweluje dla danej koncepcji wszelkie problemy związane z ich pojawieniem się.
Partycypacja polityczna to zjawisko zmienne w czasie i w zależności od kultury politycznej danego kraju oraz zmian zachodzących w społeczeństwach.
Adekwatność zastosowana w badaniach poszczególnych koncepcji uczestnictwa w polityce zależy więc od uważnego śledzenia wszystkich tych zachodzących zmian, szukania ich na obszarach, gdzie nigdy wcześniej nie występowały. Uwzględniając powyższe zastrzeżenia opisane wyżej koncepcje uczestnictwa w polityce mogą być stosowane do analizy współczesnego uczestnictwa
w polityce, przy czym najbardziej adekwatną wydaje się dualistyczna koncepcja partycypacji politycznej S.H. Barnesa i M. Kaase, bowiem uwzględnia najszerszy zakres działań składających się na partycypację polityczną.
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Na polskim rynku wydawniczym pojawiła się w tym roku pozycja znanego
już polskiemu i światowemu czytelnikowi autora min. „Końca człowieka”,
„Wielkiego wstrząsu” czy „Końca historii”, Francisa Fukuyamy. „Budowanie
Państwa” jest jego najnowszą książką. Ten urodzony w 1952 roku amerykański
profesor międzynarodowej ekonomii politycznej na Uniwersytecie Johna
Hopkinsa, jest także znanym i poczytnym „wizjonerem”, czerpiącym pełnymi
garściami z szeroko rozumianych nauk społecznych i przyrodniczych, w tym,
prócz ekonomii, z socjologii, filozofii i szeroko pojętych nauk politycznych. Jego najnowsza książka, jak i poprzednie, jest próbą śmiałego zmierzenia się
z problemami współczesności w oparciu o skompilowaną wiedzę autora.
Podobnie jak poprzednie jego pozycje, tak i ta zapewne nie przejdzie bez echa
wśród czytelników zainteresowanych problemami teraźniejszości i najbliższej
nam przyszłości. Tym razem jednak Fukuyama wprowadza nas w świat nie
„końca”, a „nowego początku”, jak można by to zrozumieć czytając tytuł jego
najnowszego dzieła.
W swej najnowszej książce autor stara się nam zarysować wizję ładu międzynarodowego, jak i na nowo zdefiniować zagadnienie władzy w stosunkach
międzynarodowych w XXI wieku. Jak wiadomo z prawa międzynarodowego,
jego podmiotami są tylko i wyłącznie państwa oraz organizacje międzynarodowe. W ten usankcjonowany ład wkomponowują się jeszcze echa dawnych dążeń uniwersalistycznych – Stolica Apostolska oraz Zakon Kawalerów Maltańskich, które to byty, pozbawione swojej państwowości, posiadają prawo legacji. Francis Fukuyama rozpatrując owo zagadnienie zawarte w podtytule
„Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku” swojej najnowszej książki raczył
pominąć owo, zdawałoby się, nieistotne dla jego rozważań, wyróżnienie. To
i wiele innych „potknięć” autora w recenzowanej książce, raczy sugerować, iż
jego pracy nie należy interpretować w kategorii pracy naukowej, a jedynie puNr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka
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blicystyki spełniającej aktualne zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju
produkt.
Dla Fukuyamy świat po zimnej wojnie uległ przemianom, którym początek
w prawie międzynarodowym, dały interwencje humanitarne zainicjowane z początkiem lat 90tych ubiegłego stulecia w byłej Jugosławii, Somalii, czy w Timorze Wschodnim. Owe interwencje, co pisze sam autor, burzą porządek westfalski, którego podstawą jest suwerenność państw – podmiotów stosunków międzynarodowych. Fukuyama jednakże pomija milczeniem istotne podstawy
swoich rozważań, rzucając czytelnika od razu „na głęboką wodę” swych wywodów, unikając wyjaśnienia pewnych ważnych z mego punktu widzenia czynników, jak chociażby wzmiankowana suwerenność. Jego praca przez to traci na
swym naukowym wymiarze, bowiem autor świadomie lub nie, pozbawia ją tym
samym podstaw epistemologicznych.
Swój wywód rozpoczyna od prezentacji różnych typów państw, grupując je
pod względem ich potencjału, siły państw, oraz ciężaru obowiązków jakie dane państwo względem owej siły na siebie nakłada. W ten sposób Fukuyama
wyróżnia cztery podstawowe typy państw1, Państwa pierwszej, drugiej, trzeciej
i czwartej ćwiartki diagramu (macierzy) jaka można zbudować z osi współrzędnych OX i OY z których OY to siła, zaś OX to zakres regulowanych przez
państwo spraw, jego funkcji. Macierz owa ma w założeniu przedstawiać pełne
spektrum wymiaru państwowości i na pewnym konceptualnym poziomie tak
jest w istocie. Państwa w ten sposób pogrupowane, są przedmiotem dalszej
analizy autora, zjawiska współczesnego ładu międzynarodowego.
Fukuyama wskazuje w swej książce na kryzys współczesnego państwa, powodowany min. niewydolnością instytucji państwowych w wymiarze nakładanych na siebie obciążeń socjalnych2. Wartościuje w ten sposób państwa, uznając za lepsze państwa pierwszej ćwiartki(np. USA), których potencjał instytucjonalny przecenia wręcz i chwaląc wybiórczość funkcji jakie na siebie nakładają. Wedle owej stratyfikacji państwa drugiej ćwiartki, to państwa silne instytucjonalnie i ambitne w swej polityce, rozszerzające obszary swojego zainteresowania o politykę społeczno-socjalną(np. państwa członkowskie Unii Europejskiej jak Niemcy, oraz Japonia). Wyczuwalny jest pewien szowinizm, na
skutek sposobu przedstawienia stratyfikacji państw i nadrzędność, zdaniem
Amerykanina o japońskich korzeniach, państw pierwszej ćwiartki nad państwami drugiej ćwiartki. Uczucie to potęguje analiza słabości państw czwartej,
oraz trzeciej ćwiartki w wymiarze ich siły instytucjonalnej. Jest ona(stratyfikacja) zrozumiała o tyle w ich wypadku, o ile próbuje się przyrównać państwa
czwartej ćwiartki, czyli kraje rozwijające się, i państwa trzeciej ćwiartki, czyli
biedne i zacofane kraje Afryki Subsaharyjskiej, do państw dwóch pierwszych
ćwiartek. Jednakże kontestowanie Europy za obraną przez siebie drogę roz1
2
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woju mieni się co najmniej... dwuznacznym. W pierwszym rozdziale książki
Fukuyama jawnego politycznego i „delikatnie antyeuropejskiego” wymiaru jeszcze nie nadaje swemu dziełu, uczyni to dopiero w rozdziale trzecim a krytyka będzie dotyczyła innych aspektów działalności państwowej i obejmowała
zakres i charakter stosunków międzynarodowych i ich podmiotów. Jednakże
owo nawiązanie będzie czytelne dla wnikliwego czytelnika. Fukuyama bowiem
przytacza słowa znanego amerykańskiego publicysty i pisarza, znawcy polityki
zagranicznej USA, absolwenta stosunków międzynarodowych Uniwersytetu
Harvarda, Roberta Kagana, a mianowicie; ... nie rozumieją jednak, że pokój
i bezpieczeństwo ich europejskiej bańki mydlanej w ostatecznym efekcie gwarantują amerykańskie siły zbrojne3. Być może to nadużycie z mej strony, przyrównywać początkowy fragment książki z końcowym i interpretować je w kontekście mi do tego dogodnym, jednakże czy sam autor tak nie czyni w swojej
książce?
Po lekturze „Budowania Państwa” miałem mieszane uczucia... Sposób korelacji zjawisk i ich opis w książce, dał mi obraz świata podzielonego na państwa silne instytucjonalnie i słabe... Wedle Fukuyamy państwa słabe instytucjonalnie jak chociażby postkolonialne kraje Afryki Subsaharyjskiej, którym
w zasadzie poświęca pierwszy rozdział książki, są niewydolne w spełnianiu
swych podstawowych funkcji jak opieka zdrowotna, edukacja publiczna etc.
względem swoich obywateli. Pomoc zaś, jaka jest im udzielana w postaci zinstytucjonalizowanej przez społeczność międzynarodową, a także w drodze bilateralnych stosunków, bardziej szkodzi niźli pomaga, bowiem substytuuje ona
w istocie instytucje państwa, czyniąc państwa subsaharyjskie słabymi tworami
o niewydolnej strukturze. Można się oczywiście zgodzić z tezą stawianą przez
autora. Sam się z nią zgadzam w istocie, jednakże recepta jaką on daje, a mianowicie wzmocnienie funkcji państwa na skutek owego budowania państwa
staje się mało wiarygodne po lekturze trzeciego rozdziału książki.
Przez budowania państwa autor rozumie, jak to sam wyjaśnia4, tworzenie
nowych instytucji rządowych i wzmacnianie już istniejących. Tą tezę lansuję
w całym rozdziale drugim, który moim zdaniem ma najbardziej doniosłą naukowo rolę w niniejszej publikacji i jako najmniej kontrowersyjny, zasługuje na
szczególną uwagę czytelnika zainteresowanego analizą zjawiska biurokracji.
Polemizuje w niej ze zwolennikami kursu neoliberalnego, stwierdzając, że prywatyzacja jest w istocie koniecznym zjawiskiem, ale nie we wszystkich gałęziach
życia społecznego. Jest to efektem tego, że różne zadania jakie stoją przed społeczeństwem dla jego harmonijnego funkcjonowania, odznaczają się różnym
stopniem specyficzności zjawisk. Tym samym najistotniejszą rolą państwa nie
jest prywatyzacja różnych sektorów swojej działalności, jak to proponują neoliberaliści, a wzmacnianie instytucji państwa! Ich sprawne funkcjonowanie jest
Ibidem, s. 135.
Ibidem, Przedmowa, s. 9.
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dla Fukyamy jednym ze sposobów legitymizacji władzy, czynienia ją prawomocną... To jednak co jest możliwe do osiągnięciach w Chińskiej Republice Ludowej, jest niemożliwe w krajach Afryki Subsaharyjskiej... Dlaczego? Choć Fukuyama unika odpowiedzi wprost, czyni ja w istocie sugerując, iż jest to efektem
różnic w uwarunkowaniach kulturowych. To co przyczyniło się do sprawnej
transformacji państw azjatyckich startujących w połowie ubiegłego wieku z tego samego pułapu PKB per capita co kraje „Czarnej Afryki”, czy kraje Ameryki Łacińskiej, to zakorzeniona w kulturze skłonność do władzy w ujęciu strukturalnym. To długotrwałe tradycje administracji mandaryńskiej w Chińskiej
Republice Ludowej, które mimo rewolucji kulturalnej pozostały... To te same
czynniki, które mimo prób powojennej demokratyzacji i „amerykanizacji” Japonii nie przyniosły skutku w zmianie mentalności japońskiego aparatu biurokratycznego, przyczyniając się w istocie za sprawą skutecznego planowania rozwoju gospodarczego kraju i alokacji środków do przyszłych wojen ekonomicznych między Japonią a resztą świata5. I mimo że ludność czarnoskóra lub latynoamerykańska mogłaby zaprotestować wobec tych tez i uznać je za „rasistowskie”, zdają się być one słuszne... ale dość rozmyte w książce Fukuyamy. Czyżby na skutek właśnie obaw o ich „rasistowski” wymiar?
To co jednak tak naprawdę razi, to nie szowinizm kulturowy Amerykanina
o japońskich korzeniach. Nie w tym wymiarze. Fukuyama w rozdziale trzecim
swej książki stawia współczesne państwo w obliczu nowych zagrożeń typu międzynarodowy terroryzm, któremu schronienie dają słabe państwa, niekontrolowany obrót bronią masowego rażenia i jej potencjalne zastosowanie przez
terrorystów wszelkiej maści. Wszystkie te zagrożenia są jak najbardziej realne!
Jednakże roztrząsanie ich w kontekście amerykańskiej unilateralnej polityki
administracji prezydenta Georga W. Busha budzi uzasadnione wątpliwości.
Nie pomagają nawet słowa Fukuyamy, który sam zauważa to zjawisko i się od
niego dystansuje6. Legitymizacja nowego ładu międzynarodowego, jaki starał
się wylansować jeszcze George Bush senior, uzasadniając pierwszą wojnę
w Iraku, jest nader widoczna. W świetle powyższego pierwsze dwa rozdziały
książki da się odczytać jako zapowiedź i naukowe uzasadnienie polityki neokolonialnej USA, która, jak to pokazał przykład ostatniej wojny w Iraku, gotowa
jest działać poza, a nawet ponad społecznością międzynarodową, krytykowana przez Fukuyame, jako europejską bańkę mydlaną oparta na wierze w synergię pozytywną zbiorowych grup interesów, nad sumą interesów jednostkowych, będących wyrazem woli demokratycznych społeczeństw.
Dla mnie, jako Europejczyka, jest to totalnym absurdem i skończonym
nonsensem, aby receptą na zapobieżenie światowym problemom, zdiagnozo5 Dowodem na słuszność tej tezy niech będzie „kapitulacja Japonii” do której zmuszona została w latach 70. XX wieku przez Wspólnoty Europejskie i USA w postaci „dobrowolnych ograniczeń exportu”.
6 F. Fukuyama, dz.cyt., s. 112 i 127.
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wanym przez Fukuyamę, jako terroryzm, była powszechna demokratyzacja.
I jest to dla mnie tak samo oczywiste i jasne z tych samych powodów, które
przytacza autor „Budowania Państwa” na wskazanie przyczyn różnic w rozwoju państw Dalekowschodniej Azji, a Afryki Subsaharyjskiej i Ameryki Łacińskiej. Na różnice w socjalizacji społecznej, na różnice w internalizacji pewnych
norm kulturowych, które jak nadmienia sam autor w pierwszej części swojej
książki, niekoniecznie maja charakter uniwersalny. Dziwić może czytelnika
„Końca człowieka” takie podejście Fukuyamy7.
W istocie odnoszę wrażenie, że autor sam zagubił się w własnym wywodzie... Z jednej strony pragnie być „dobrym Amerykaninem”, patriotą i w obliczu zagrożenia uzasadnić politykę prewencji własnego państwa, co jest w pełni zrozumiałe. Z drugiej strony, jako osoba o japońskich korzeniach, nie omieszkał przedstawić w korzystnym świetle źródła „swojej kultury” (tuszując
w istocie jego niedemokratyczne korzenie) a z trzeciej... starając się pozostać
naukowcem i poprawnym politycznie autorem. Czy tak się da?
Moim zdaniem jest to niestety niemożliwe... na poparcie tej tezy pozwolę
sobie przywołać naukowy rasizm, czy też geopolitykę, które w pierwszej połowie XX wieku zdominowały ideologie państwowe nie tylko wielkich autorytaryzmów i totalitaryzmów jak Nazistowskie Niemcy czy Faszystowskie Włochy,
ale padły cieniem na eugeniczną politykę demokratycznych państw jak Szwecja czy USA. Tam, gdzie nauka miesza się z polityką na zasadzie prób dowodzenia słuszności politycznych celów, tam z reguły nie wynika nic dobrego.
Fukuyama przywołuje przykład Iraku, jako państwa poddanego demokratyzacji... Wykazuje błędy administracji amerykańskiej, polegające na zniszczeniu instytucji dawnego reżymu, a jednocześnie wyczuwa paradoks, polegający
na tym, że demokratyzacja ta nie mogłaby przebiegać inaczej8... No chyba, żeby poddać sporą część świata rekolonizacji i wyprzeć miejscowe instytucje, zastępując je nowymi, z minimalnym uwzględnieniem specyficzności lokalnej.
Owe instytucje na zrekolonizowanych terenach byłyby zarządzane przez urzędników z metropolii, a lokalna ludność byłaby powoli, acz systematycznie poddawana działaniu trybików owej machiny. Jedynie taki, racjonalny obraz tego,
czego pragnie Fukuyama wydaje mi się realnym, gdyż tylko on, w drodze wielopokoleniowej socjalizacji może przyczynić się do internalizacji norm i zachowań, które Fukuyama chwali na przykładzie kolonializmu brytyjskiego i jego
pozytywnych efektów9. Wszystko inne to półśrodki! Lecz czy takie zachowanie
się unilateralnych Stanów Zjednoczonych Ameryki daje się w istocie uzasadnić potrzebą obrony oraz dobrem poddanych tej rekolonialnej działalności
narodom?.. Czy Ameryka ze swą przeszło dwustuletnią historią państwowości
7 W „Końcu człowieka” autor wykazywał kryzys demokracji we współczesnym świecie na skutek rozwoju i ewolucji biotechnologicznej.
8 F. Fukuyama, dz.cyt. s. 112–136.
9 Ibidem, s. 53.
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może być kagankiem cywilizacji w niecywilizowanym świecie państw o znacznie
dłuższej tradycji państwowości? Pytania te pozostawiam retorycznymi. Niech
każdy czytelnik „Budowania państwa” samemu oceni jaki się wyłania z jej lektury obraz „Władzy i ładu międzynarodowego w XXI wieku”10.
Wracając jeszcze do systematyki państw, jaką przedstawił Fukuyama. Ów
diagram obrazujący nam spektrum państwowości, w pewnym wymiarze da się
spłycić do tez prof. Zygmunta Baumana. Jest on mianowicie autorem myśli11,
wedle których państwa współczesne, nie mogąc zadbać, na skutek niewydolności systemów państw opiekuńczych, potrzebie określanej z angielskiego „safe”, zwracają się w stronę ostentacyjnie narzucanego obywatelom „secure”. Safe – w ang. to bezpieczeństwo, ale rozumiane w ujęciu poczucia komfortu, bezpieczeństwa materialnego, pewności zatrudnienia i jeśli nie świetlanej, to
przewidywalnej przyszłości. Secure – to dla odmiany bezpieczeństwo fizyczne,
pewność, iż nasza integralność cielesna, ni naszych bliskich nie zostanie naruszona nagłym najściem na nasze życie lub zdrowie, kryminalisty terrorysty czy
innego „isty”... Jako krytykowany przez Fukuyamę Europejczyk, mogę w świetle wyżej cyt. słów Kagana stwierdzić przewrotnie, że autor raczy nie dostrzegać „słabości” swojego państwa, militarystycznej bańki o kruchych i zadłużonych w ChRL ekonomicznych nóżkach, którego to problemy dla Europejczyka
mogą być powodem zaistniałego chaosu w naruszonym już mocno, nie tylko
westfalskim porządku międzynarodowym, ale także tym, którego instytucjonalne ramy wyznacza Karta Narodów Zjednoczonych12.
Reasumując, najnowsza książka Fukuyamy, jako forma publicystyki, jest pisana językiem popularnym, pozbawionym eksplanacji istotnych podstaw wywodów autora w wymiarze prawa międzynarodowego. Fukuyama częstokroć
w swej książce przeczy samemu sobie, wykazując pewne tezy na przykładzie
zjawisk, które równie dobrze, przy odpowiedniej interpretacji, mogłyby posłużyć do zaprzeczenia tez zawartych na innych stronach swego dzieła. Nadto,
praca jest pisana niejednostajnym stylem, zauważalne są przeskoki myślowe
autora, a jego konkluzje bywają wyrwane z kontekstu a przez to nielogiczne.
Jest to konsekwencją tego, że książka Fukuyamy to w istocie kompilacja szeregu wykładów i prelekcji, jakie poczynił, a o czym lojalnie uprzedza czytelnika. Nierzadko konkluzje owe są podyktowane patriotyzmem i chęcią zaspokojenia potrzeb polityczno – społecznych narodu amerykańskiego. Nie można
jednak odmówić Fukuyamie, iż kompilacja wykładów z zakresu zarządzania
10

Podtytuł recenzowanej książki.
Z. Bauman, O wieku kłamstwa, wywiad Jacka Żakowskiego [w:] „Niezbędnik Inteligenta”
– bezpłatny dodatek tyg. „Polityka”, nr 50/ 2004, s. 4–9.
12 Ogranicza ona suwerenność państw na skutek wprowadzenia „Stałych Członków Rady
Bezpieczeństwa ONZ” i ich prawa weta wobec decyzji Rady Bezpieczeństwa, czego nie posiadają zwykli członkowie ONZ, oraz rezolucji RB, sankcjonujących naruszenie suwerenności państw
członkowskich, sygnatariuszy Karty, jak i państw trzecich przez państwa działające z upoważnienia RB.
11
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i administracji, zawarta w rozdziale drugim książki13, ma istotny i naukowy
charakter, a konkluzje tam zawarte są celne i użyteczne z punktu widzenia nauki. Bez wątpienia nie można przejść obojętnie obok „Budowania Państwa”
jak nie udało się tego uczynić wobec poprzednich książek profesora z Johns
Hopkins University. Jego prace prowokują, skłaniają do przemyśleń i dyskusji
z autorem, czego wyrazem jest chociażby niniejsza recenzja. Jako publicystyka, najnowsza książka Fukuyamy spełniła zatem swoje zadanie i pod tym
względem jest godna polecenia.

F. Fukuyama, dz. cyt.., s. 59–108.
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