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Sylwetka Włodzimierza Wakara
Postać Włodzimierza Wakara (1885–1933) jest prawie zupełnie nieznana,
choć był on wybitnym działaczem samorządowym, twórcą koncepcji polityki
zagranicznej i samorządowej dla odrodzonego państwa oraz autorem jedynego projektu konstytucji zgłoszonego w Sejmie Ustawodawczym przez ugrupowania ruchu ludowego.
Pochodził z polskiej rodziny ziemiańskiej, częściowo zrusyfikowanej, zamieszkującej początkowo na terenie zaboru rosyjskiego. W roku 1903 przeniósł się do Warszawy, stopniowo powracając do katolicyzmu i polskich korzeni. Studiował prawo na uniwersytetach w Warszawie, Genewie i Petersburgu.
Po ukończeniu nauki prowadził ożywioną działalność społeczną i publicystyczną, a także naukową. Współpracował między innymi z pismami; „Nowa
Gazeta”, „Tydzień”, „Widnokręg” „Ziemia”, w których zamieszczał teksty poświęcone sprawom geograficznym, demograficznym i etnicznym. W latach
1915–1919 pracował w Biurze Pomocy Społecznej (od 1919 był jego dyrektorem), równocześnie (1917–1918) redagował dwutygodnik „Polska” propagujący idee patriotyczne. W okresie 1917–1924 prowadził wykłady z demografii
w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.
W niepodległym państwie rozwinął działalność polityczną, koncentrując
się na rozwoju samorządu terytorialnego. W 1919 roku, na prośbę ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Stanisława Wojciechowskiego, przygotował
projekt konstytucji, zakładający m. in. szeroki zakres samorządu terytorialnego. W 1920 roku z jego inicjatywy został utworzony Instytut Gospodarstwa
Społecznego oraz Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych, zaś w roku kolejnym Instytut Badań Spraw Narodowościowych. Współtworzył czasopismo
„Gmina”, przekształcone następnie w tygodnik „Samorząd”, który redagował
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do 1925 roku. W 1923 roku Wakar został dyrektorem Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego, zaś w roku kolejnym – zgłosił za pośrednictwem PSL „Piast” –
własny projekt ustawy samorządowej, który jednak nie został przyjęty. Obok
problematyki demograficznej i samorządowej wiele uwagi poświęcał formułowaniu koncepcji odnoszących się do położenia międzynarodowego Polski. Był
jednym z autorów koncepcji Międzymorza, koncentrował się też na zagadnieniach polityki wschodniej. W roku 1932 założył „Przegląd Wschodni”.
Jego poglądy polityczne ewoluowały od sympatii socjalistycznych, poprzez
współpracę z ruchem ludowym, w kierunku Narodowej Demokracji1.

Zarys koncepcji politycznych Włodzimierza Wakara
na tle myśli politycznej ruchu ludowego
Przekonania polityczne Włodzimierza Wakara cechował daleko posunięty
demokratyzm. Uważał on bowiem, iż należy dążyć do tego „żeby ogół o wszystkich swoich sprawach decydował. (…) Bo wolność i własny rząd obywatelski
daje krajowi dobrobyt i bogactwo”2. Podstawą koncepcji państwa stawała się
zatem idea wolności politycznej, prowadząca do emancypacji warstw dyskryminowanych poprzez nadanie im statusu pełnoprawnych obywateli. Nadrzędnym celem i zarazem zasadą organizowania życia wewnątrzpaństwowego miała być podmiotowość polityczna rozumiana jako możliwość szerokiego i równego udziału wszystkich obywateli w sprawowaniu władzy państwowej. Dla jej
zapewnienia konieczna była demokratyzacja sposobu funkcjonowania państwa na szczeblu centralnym oraz lokalnym. Działalność polityczna i publicystyczna Wakara koncentrowała się wokół problemów organizacji samorządu
lokalnego, szczególnie na poziomie gminy i powiatu, a więc „najbliżej” obywateli. Oprócz nadrzędnego celu jakim była podmiotowość polityczna, samorząd
miałby sprzyjać równomiernemu rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu
regionów, współpracować z administracją rządową w terenie, a także umożliwić zachowanie specyfiki poszczególnych ośrodków lokalnych.
Włodzimierz Wakar dużą wagę przykładał również do wypracowania długofalowej koncepcji polskiej polityki zagranicznej, mającej na celu zabezpieczenie odradzającej się Polski przed zagrożeniami międzynarodowymi. Twierdził, iż specyfiką położenia geopolitycznego Rzeczypospolitej jest „tranzytowość”, tj. położenie pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią Europy, determinujące rozwój cywilizacyjny, kulturowy i ekonomiczny.
Swą koncepcję granic państwa polskiego formułował uwzględniając obszar
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej oraz proces kształtowania się narodów na
dawnych kresach wschodnich. W rezultacie zakładał przyłączenie do Polski
1

Szerzej: P. Eberhardt, Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006, s. 83–97; R. Pacanowska,
Włodzimierz Wakar (1885–1933), „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 11, s. 72–78.
2 Cyt. za: R. Pacanowska, Włodzimierz Wakar…, dz.cyt., s. 72.
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Galicji, Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny, szeroki dostęp do Bałtyku (w wyniku podziału terenu Prus Wschodnich pomiędzy Polskę i Litwę), Opolszczyzny, ziemi cieszyńskiej, części Spiszu i Orawy. Równocześnie zakładał, iż bezpieczeństwo wymaga stworzenia pasa niepodległych państw Litwy, Białorusi
i Ukrainy; oddzielających Polskę od Rosji Radzieckiej (od 1922 roku ZSRR).
Poparcie dla dążeń państwowotwórczych narodów zamieszkujących wspólnie z Polakami tereny państwa przedrozbiorowego, zmierzało nie tylko do zabezpieczenia granic wschodnich, lecz przede wszystkim wynikało z idei wspólnoty ludów wyzwolonych. Wspólne położenie geopolityczne pomiędzy Rosją
a Niemcami skłaniało narody dotychczas podbite i uciskane przez te mocarstwa do współpracy, by zabezpieczyć się przed odrodzeniem ich ekspansjonizmu. Wakar był współtwórcą koncepcji Międzymorza, sojuszu narodów zamieszkujących pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Jego poparcie
dla niepodległości Litwy, Białorusi i Ukrainy miało też na celu rozbicie imperium rosyjskiego (następnie radzieckiego). Dlatego też popierał przyznanie
autonomii województwom zamieszkiwanym przez mniejszość ukraińską, zaś
w odniesieniu do Białorusinów ograniczał się do postulatu zapewnienia swobód kulturalnych. Przekonanie o konieczności współdziałania nowopowstałych państw w Europie Środkowo-Wschodniej (np. Polski i Czechosłowacji)
wynikało z uwzględniania braku stabilności ładu wersalskiego, który nie rozwiązał wielu sporów międzynarodowych, a wręcz przyczynił się do wzrostu
wrogości i sprzyjał ekspansji ze strony mocarstw pokonanych i izolowanych po
I wojnie światowej (Niemiec i Rosji)3.

Pomimo różnic programowych, pojawiających się od początku XX wieku,
znajdujących wyraz w równoległym istnieniu kilku partii chłopskich, ruch ludowy wypracował spójną koncepcję odrodzonej Rzeczypospolitej4. Fundament myśli politycznej ludowców stanowiły dwie idee: a) niepodległości, oraz
b) społeczno-politycznego wyzwolenia chłopów. Ich połączeniem stała się
koncepcja Polski Ludowej, rozumiana początkowo jako antyteza ustroju
przedrozbiorowego, tj. „Polski szlacheckiej”, po zamachu majowym także jako przeciwieństwo sanacyjnego autorytaryzmu. Obok idei własnej państwowości oraz emancypacji ludu Polska Ludowa miałaby się opierać na prawie do
sprawowania rządów oraz prawie do ziemi które łącznie dawałyby chłopom
3

Szerzej: P. Eberhardt, Twórcy…, dz.cyt., s. 83–97.
Szerzej: B. Bankowicz, Myśl ludowa, [w:] B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, Kraków 1996, t. 1, s. 99–136; J. Jachymek, Ruch
ludowy, [w:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 221–257; zob. też: J. Jachymek, Myśl polityczna PSL Wyzwolenie 1918–1931,
Lublin 1983.
4
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status gospodarza w państwie. Oznaczało to akceptację idei równości praw zarówno politycznych, jak i cywilnych wszystkich obywateli, demokrację i postawę legalistyczną oraz przeprowadzenie reformy rolnej. Ruch ludowy był
podzielony w sprawie tego, czy wywłaszczenie wielkich właścicieli miało odbywać się za odszkodowaniem, czy bez niego. Za wykupem ziemi opowiadało się
PSL „Piast”, zaś PSL „Wyzwolenie” podzielało tę opinię tylko do 1925 roku,
kiedy to opowiedziało się za drugim stanowiskiem. Ustrojem przyszłej Polski
Ludowej miała być republika parlamentarna, choć w kwestii zasad owej demokracji partie chłopskie nie były zgodne, np.: jedno- czy dwuizbowy parlament,
rola katolicyzmu w życiu publicznym, zakres praw demokratycznych (np. kwestia instrumentów demokracji bezpośredniej).
Ważny element wizji Polski Ludowej stanowił projekt budowy sprawiedliwego ustroju społecznego, będącego efektem emancypacji ludu w sferze społeczno-gospodarczej. Ludowcy byli silnie przekonani, że „demokracja społeczna jest podstawą demokracji politycznej”. Bez reformy rolnej dającej chłopom
ziemię oraz bez upowszechnienia oświaty wśród ludu prawa polityczne są fikcją. Dla pełnej podmiotowości niezbędna jest świadomość obywatelska i odpowiedni poziom rozwoju cywilizacyjnego (np. likwidacja analfabetyzmu),
gdyż niewykształcony, bierny lud stanie się łatwym obiektem manipulacji,
a w efekcie ludowładztwo przekształci się w atrapę ustroju, w którym chłopi
mieli być gospodarzami. Ekonomiczną podstawą społecznego i politycznego
awansu ludu miał być pluralizm form własności. Obok prywatnego posiadania
ziemi (gospodarstwa rodzinne), ludowcy postulowali również rozwój komplementarnych form własności społecznej: spółdzielczej, samorządowej i państwowej.
Polska Ludowa nie miała mieć charakteru klasowego. Ludowcy podkreślali nadrzędność interesu ogólnopaństwowego, choć zarazem z czasem coraz
wyraźniej wskazywali na prymat chłopów. Miał on wynikać nie tylko z dominacji liczebnej, lecz również z: chłopskiego rodowodu pozostałych klas
i warstw społecznych, szczególnie robotników i części inteligencji, przywiązania do ziemi i wartości narodowych, udziału w walce o obronę państwa oraz
w pracy na jego rzecz a także przymiotów moralnych (np. pracowitość,
oszczędność, przedsiębiorczość, tężyzna fizyczna i siła moralna).
Sposobem urzeczywistnienia wizji Polski Ludowej miała być demokracja
parlamentarna, dająca obywatelom podmiotowość i umożliwiająca dokonanie
reform drogą legalną. Ludowładztwo przenikało całokształt myślenia ludowców o państwie, skutkując przekonaniem o konieczności szerokiego zastosowania mechanizmu wyborów dla włączenia obywateli w funkcjonowanie państwa. Zasada elekcji powszechnych miałaby obowiązywać nie tylko w odniesieniu do parlamentarzystów i głowy państwa, ale również wymiaru sprawiedliwości (ławnicy) oraz wykonywania administracyjnych funkcji państwa (samorządy). Idea demokratycznie zorganizowanego samorządu terytorialnego była
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006

Projekt Polski Ludowej autorstwa Włodzimierza Wakara
Włodzimierz Wakar przygotował projekt ustawy zasadniczej ma prośbę ministra spraw wewnętrznych, zatem intencją było przedstawienie go w Sejmie
Ustawodawczym jako propozycji rządowej. Faktycznie jednak autor nie
uwzględnił wymogu stworzenia dokumentu, który mógłby stać się podstawą
dalszych prac konstytucyjnych, ze względu na brak kompromisowego charakteru. Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej5 kreśliła wizję państwa zgodną
z głównymi wartościami, ideami i zasadami zawartymi w myśli politycznej ruchu ludowego, z którym w owym czasie był związany Włodzimierz Wakar. Była to koncepcja na tyle radykalna, że nawet klub sejmowy PSL „Wyzwolenie”
wprowadził do niego znaczące poprawki, mim zdecydował się uznać Podstawę
ładu… za własny projekt. Wprawdzie efekt prac Wakara stał się podstawą Deklaracji Konstytucyjnej rządu, przedstawionej w Sejmie Ustawodawczym w maju 1919 roku, lecz owa deklaracja jeszcze bardziej odbiegała od pierwowzoru.
Podstawa ładu… wyrażała zatem nie tylko bezkompromisowe koncepcje autora, lecz stanowiła jedyną kompletną propozycję określenia głównych zasad
odrodzonej Rzeczypospolitej, jaka w trakcie całej debaty konstytucyjnej zosta-
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niezwykle ważnym elementem wizji przyszłej Polski Ludowej, wręcz stanowiła do niej oddolną drogę, gdyż jak podkreślali ludowcy „kto rządzi w gminie,
ten rządzi w państwie”.
Brak skłonności do radykalizmu wśród najliczniejszej klasy społecznej,
a więc spełnianie roli stabilizatora w państwie, wynikał w przekonaniu ludowców z pośredniej pozycji chłopów w strukturze społecznej. Łączą oni bowiem
cechy warstw posiadających, gdyż w wyniku reformy będą dysponowali ziemią,
równocześnie jednak ma być to własność drobna, dzięki czemu chłopi równocześnie osobiście na niej pracują. Kumulacja cech właściciela i pracownika pozwala dokonać syntezy zalet obu grup i zarazem uniknąć konfliktów wynikających z przeciwstawienia interesów posiadaczy i ludzi żyjących z pracy najemnej.
Skoro zaś chłopi „żywią i bronią”, stanowią liczebną większość narodu,
a tym samym jego źródło, a ponadto ich pozycja społeczno-ekonomiczna jest
najbardziej umiarkowana i godzi sprzeczne interesy pozostałych klas (robotników i kapitalistów), to koniecznym następstwem powinien być kształt odrodzonego państwa najbardziej odpowiadający cechom i interesom chłopów.
Polska Ludowa miała być zdominowana przez rolników, co jednak w opinii ludowców nie godziło w interesy ogólnospołeczne. W tym sensie byłaby ona dosłownie ludowa, demokratyczna i sprawiedliwa pod względem ustroju społeczno-gospodarczego.

5 Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 1920, cz. 1, s. 187–196.
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ła przedstawiona przez ludowców. Z tego też powodu możemy postrzegać ją
jako próbę konstytucjonalizacji koncepcji Polski Ludowej. Wprawdzie projekt
nie był w pełni reprezentatywny dla ugrupowań ruchu ludowego obecnych
w SU, gdyż żadne z nich nie przyjęło go za własny, jedynie PSL „Wyzwolenie”
po dokonaniu korekt zaakceptowało dokument, lecz nie należy go pomijać.
Stanowił bowiem ważny głos w debacie konstytucyjnej, sformułowany przez
działacza jednego z głównych ruchów społeczno-politycznych tego okresu
– ruchu ludowego.
Podstawa ładu…w wersji oryginalnej, przygotowanej przez Włodzimierza
Wakara, wyróżniała się spośród pozostałych propozycji ustaw zasadniczych.
Działo się tak z dwóch powodów. Specyfiką projektu w aspekcie formalnym
był archaiczny styl i język, brak ujęcia tekstu w formę konkretnych przepisów
i związana z nim wysoce zideologizowana, nie zaś czysto prawna treść, zawarta w niedoprecyzowanych propozycjach o charakterze moralno-politycznym.
Nie był to zatem typowy projekt konstytucji, lecz raczej bezkompromisowy
manifest ideowy oparty na kanonie myśli politycznej ruchu ludowego, odróżniający się od pozostałych dokumentów radykalnie demokratycznym charakterem. W toku całej debaty nie przedstawiono propozycji, która przewidywałaby szersze prawa i zakres bezpośredniego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji oraz w kontroli organów państwa. Podstawa ładu… była zatem wyjątkowa zarówno ze względu na swą formę, jak i z powodu niepowtarzalnych
rozwiązań.
Władza zwierzchnia zgodnie z omawianym dokumentem powinna należeć
do ogółu obywateli. Wprawdzie autor używa określenia „naród polski”, jednak rozumieje w szensie politycznym, a nie antropologicznym. Szeroki zakres
podmiotowy przyjętej koncepcji suwerenności, występujący także w wielu innych projektach, został uzupełniony o rozbudowany zasięg, będący cechą wyróżniającą Podstawy ładu. Suwerenność przyznano nie tylko wszystkim obywatelom, bez różnicy pochodzenia narodowego, społecznego, różnic wyznaniowych oraz bez cenzusów (w tym bez cenzusu płci), ale także była ona pojmowana w sposób niezwykle bezpośredni, umożliwiający niespotykaną aktywność
obywateli w całokształcie życia publicznego.
Ważną cechą zastosowanej koncepcji suwerenności była również idea równości. Wedle omawianego dokumentu, by nie stała się ona pustą deklaracją,
niezbędne było przygotowanie najszerszych warstw obywateli, w praktyce zdominowanych liczebnie przez chłopów, do odpowiedzialnego wykonywania szerokich praw i obowiązków przewidzianych przez kolejne tytuły projektu. Przyznanie jednostce „szlachetnego obywatelstwa” wymagało pewnej dojrzałości
oraz wiedzy. W tym celu pełnia praw politycznych przysługiwałaby po ukończeniu 20. roku życia, a więc granicę tę ustanawiał Wakar dość wysoko w porównaniu do ordynacji wyborczej z listopada 1918 roku, co wskazuje na wagę
pierwszego z wymienionych wymogów. Drugim zaś było „nauki obywatelskiej
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006
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odbycie”. Wprawdzie w tym miejscu – podobnie jak w wielu innych – projekt
nie jest wystarczająco precyzyjny, lecz możemy się domyślać, iż chodziło o powszechną edukację wszystkich obywateli, poprzedzającą przyznanie prawa
pełnego udziału w życiu publicznym. Jest to niezwykle istotny element Podstawy ładu…, nie występujący w innych propozycjach ustawy zasadniczej, charakterystyczny dla myśli politycznej ruchu ludowego. Zacofanie cywilizacyjne dotykające ludność wsi utrudniało świadome i zgodne ze swym grupowym interesem korzystanie z praw politycznych. Ludowcy zdawali sobie sprawę z konieczności jego przezwyciężenia, zaś koncepcja powszechnej i jak można
podejrzewać obowiązkowej edukacji obywatelskiej pozwoliłaby dopełnić proces emancypacji ludu w zakresie politycznym, poprzez jego uobywatelnienie,
rozumiane nie tylko jako formalna równoprawność, lecz przede wszystkim,
faktyczne upodmiotowienie warstw ludowych.
Dysponowanie władzą zwierzchnią przez liczną zbiorowość wyrażać się
może w sposób pośredni lub bezpośredni. Włodzimierz Wakar proponował
szerokie zastosowanie obu rodzajów ludowładztwa. Z wyborów powszechnych
swą legitymację do sprawowania władzy powierzonej przez suwerena czerpaliby nie tylko posłowie oraz członkowie organów samorządu terytorialnego,
lecz także wielu piastunów władzy wykonawczej i sądowniczej. Dzięki temu
odrodzona Rzeczpospolita miała stać się związkiem wolnych obywateli, którego nadrzędnym celem byłaby realizacja idei dobra ogółu oraz zapewnianie dobrobytu i warunków wszechstronnego rozwoju. „By rządzący rządzącymi byli”
– jak głosi projekt – obywatele dysponowaliby obszernym katalogiem instytucji konstytucyjnych.
Skład osobowy jednoizbowego Sejmu RP miał być wyłaniany w demokratycznych wyrobach: powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i w głosowaniu tajnym. Przewidywano niezwykle krótką, zaledwie dwuletnią kadencję, która dodatkowo mogła zakończyć się jeszcze szybciej na żądanie przynajmniej miliona obywateli, chyba że sam Sejm uznałby je za niebezpieczne dla państwa i ogłosił stan zagrożenia.
Kolejnym organem kreowanym zgodnie z ideą demokracji pośredniej byłby Zwierzchnik Rzeczypospolitej wyłaniany w drodze elekcji powszechnej.
W przypadku jednak nie zgłoszenia kandydata na głowę państwa przez większość posłów lub przynajmniej milion obywateli, dotychczasowy Zwierzchnik
obejmowałby kolejną kadencję bez konieczności organizowania wyborów.
Brak owego poparcia zostałby zatem potraktowany jako milcząca aprobata suwerena i jego reprezentantów dla obecnej głowy państwa.
Również idea samorządu terytorialnego byłaby realizowana dzięki wyborom reprezentantów lokalnych społeczności. Wyniki powszechnych, równych
i bezpośrednich elekcji przesądzałyby o składzie sejmików gminnych. Wsparciem dla rządów gminnych byłyby organy również pochodzące z wyborów powszechnych: urząd rolny, komisja edukacyjna oraz sąd gminny.
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Jednym z wielu oryginalnych i zarazem radykalnie demokratycznych rozwiązań zaproponowanych w omawianym dokumencie, była zasada kreowania
części organów władzy wykonawczej poprzez wybory. Podmiotami uprawnionymi do ich dokonywania nie byliby jednak wszyscy obywatele, lecz korporacje społeczno-zawodowe szczególnie zainteresowane określonym obszarem
spraw. Zgodnie z tą konstrukcją, ogół chłopów wybierałby Urząd Rolny RP
pełniący rolę ministerstwa rolnictwa; krajową Komisję Edukacyjną (odpowiednik ministerstwa edukacjii) jej oddziały terenowe wyłanialiby nauczyciele;
organy samorządu terytorialnego wybierałyby Skarb RP (ministerstwo skarbu); skład Izby Pracy (ministerstwo pracy) pochodziłby z woli pracowników
przemysłu i handlu pogrupowanych ze względu na wykonywane zawody. Obok
wymienionych instytucji funkcjonowałyby również tradycyjnie pojmowane ministerstwa (np. spraw zagranicznych).
Wola zbiorowości zwierzchniej znajdowałaby swoje pośrednie odzwierciedlenie również w przypadku specyficznego organu kontroli państwowej.
Urząd Obrachunkowy RP powoływałyby partie polityczne znajdujące się aktualnie w opozycj, przy czym projekt nie precyzuje czy tylko posiadające reprezentację parlamentarną, czy też wszystkie ugrupowania opozycyjne. Jego rola
sprowadzałaby się do orzekania o wykonaniu ustawy budżetowej przez rząd
lub o jej naruszeniu.
Również w zakresie sądownictwa Wakar przewidywał elekcję, za pomocą
której sędziowie pochodziliby z woli obywateli. Można więc sądzić, iż intencją
takiego rozwiązania było uczynienie z nich obrońców praworządności, ale też
reprezentantów suwerena. Przypuszczenie to potwierdza nakaz kierowania się
przez sądy poczuciem sprawiedliwości i moralnością ludu, które wedle projektu powinny uzyskiwać pryzmat nad normami prawa. Najprawdopodobniej owa
wiara w siłę i powszechną akceptację moralności ludowej była źródłem rezygnacji z zasady instancyjności sądownictwa. W rezultacie pochodzący z wyborów sędziowie stawaliby się przedstawicielami suwerennych obywateli, zobowiązanymi do kierowania się poczuciem sprawiedliwości, nie zaś prawem
odziedziczonym po mocarstwach zaborczych.
Katalog instrumentów demokracji bezpośredniej, stosowanych do kontroli
lub korekty decyzji organów wykonawczych i ustawodawczych oraz samorządowych, był niezwykle szeroki. W drodze referendum obywatele mogli: a)
w wymiarze lokalnym unieważniać decyzje przedstawicielstwa gminnego; b)
na szczeblu ogólnopaństwowym rozstrzygać o najistotniejszych sprawach,
ewentualnym uszczupleniu praw obywatelskich oraz egzekwować odpowiedzialność konstytucyjną głowy państwa (na żądanie 1 mln obywateli). Zorganizowana wola minimum 500 tysięcy członków zbiorowości suwerennej pozwalała na: a) zgłoszenie kandydata na Zwierzchnika RP, prowadząc w konsekwencji do wyborów powszechnych oraz b) zastosowanie ludowego weta ustawodawczego (egzekwowanego poprzez powtórne głosowanie w Sejmie lub
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w drodze referendum). Przynajmniej dwukrotnie większa liczba członków
zbiorowości zwierzchniej mogłaby – jak wspomniano powyżej – zażądać zakończenia kadencji Sejmu. Dowodem na skrajnie demokratyczny, a w tym
przypadku wręcz utopijny, charakter analizowanej wizji odrodzonej Rzeczypospolitej są postulaty przyznania prawa inicjatywy ustawodawczej oraz kierowania zapytań do rządu (za pośrednictwem Sejmu) pojedynczemu obywatelowi! Gdyby instrumenty te były masowo wykorzystywane, wówczas nieuchronnie musiałby nastąpić paraliż pracy parlamentu.
Podmiotowość obywateli wedle projektu miała odnosić się nie tylko do sfery politycznej, związanej z wykonywaniem władzy państwowej, lecz również
społecznej. Włodzimierz Wakar, opierając się na swej pogłębionej wiedzy na
temat stosunków ludnościowych i narodowych na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej, podkreślał, iż równoprawność nie może oznaczać ujednolicenia
zróżnicowanej społeczności w wymiarze narodowym, kulturowym i religijnym.
Deklarował swobodę pielęgnowania przez obywateli bez względu na dzielące
ich różnice tych wartości, które nie mogły stać się podstawą dyskryminacji,
lecz uczynił istotny wyjątek w zastosowaniu idei równości praw. Cechą specyficzną Podstawy ładu… było szczególne potraktowanie mniejszości żydowskiej. Autor, dostrzegając odrębność kulturową ludności żydowskiej, kierując
się intencją zniesienia dyskryminacji, proponował nadanie „osobnego obywatelstwa własnego”. W związku z charakterem omawianego dokumentu, będącego w istocie bardziej manifestem ideowym niż projektem ustawy zasadniczej
złożonej z precyzyjnych przepisów prawnych, możemy domniemywać, iż ów
specjalny status prawny tej części obywateli miałby charakter autonomii. Projekt nie precyzuje terytorium, na którym obowiązywałaby, co zapewne wynikało z rozproszenia Żydów w Rzeczypospolitej. W konsekwencji autonomia ta
bazowałaby na zasadzie personalności obowiązywania prawa, tj. przyznania
odrębnego statusu prawnego (w tym przypadku – jak należy przypuszczać –
przywilejów) części ludności na podstawie cech grupowych. Specjalne prawa
nie dotyczyłyby fragmentu obszaru państwa, jak w przypadku autonomii terytorialnej, często postulowanej w odniesieniu do mniejszości zamieszkujących
w zwartych i łatwych do wyodrębnienia skupiskach, lecz grupy ludności, stąd
też nazwa tej metody określania zakresu obowiązywania prawa. Było to rozwiązanie szczególne na tle całej debaty konstytucyjnej, gdyż oznaczało swoiste
uprzywilejowanie tylko jednej mniejszości w celu zapobieżenia skutkom jej
dyskryminacji. Niektóre spośród pozostałych projektów przewidywały zastosowanie idei autonomii terytorialnej, lecz deklarowanej w odniesieniu do
wszystkich mniejszości narodowych.
Idea upodmiotowienia mas ludowych determinowała również rozstrzygnięcia dotyczące sfery gospodarczej. „Treścią życia obywatelskiego” – jak głosił
projekt – miała być praca. Konsekwencją potraktowania jej jako jednej z naczelnych wartości konstytucyjnych był spoczywający na Rzeczypospolitej obo-
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wiązek opieki nad obywatelami żyjącymi z własnej pracy. Idea emancypacji
społecznej przenikająca myśl ruchu ludowego, wyrażona przez Wakara w określeniu „lud wyzwolony”, oznaczałaby potraktowanie warstw ludowych jako faktycznego gospodarza w państwie. Uzasadnieniem zawartym w projekcie, również charakterystycznym dla sposobu rozumowania ludowców, były zasługi ludu dla całego społeczeństwa (wytwarzanie materialnych podstaw gospodarki)
oraz państwa (walka o jego odzyskanie, a następnie obronę). Dlatego też
w Podstawie ładu… zawarte zostało prawo ludu do walki o poprawę swego bytu, rozumiane jednak jako niesprzeczne z bezpieczeństwem i interesem pozostałych obywateli. Ideę ludu pracującego jako gospodarza państwa dobrze oddaje postulowane prawo powszechnej własności, którego celem było ograniczenie koncentracji majątku, prowadzącej do nadmiernego rozwarstwienia i wyzysku. Cechą charakterystyczną jest również próba zabezpieczenia warstw pracujących przed dominacją ekonomiczną podmiotów zagranicznych, wyrażająca
się w zastrzeżeniu prawa nabywania nieruchomości dla obywateli RP i obowiązku koncesjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemców.

Podsumowanie
Zaproponowane przez Włodzimierza Wakara rozwiązania ustrojowe cechował radykalny demokratyzm, nie ze względu na zakres podmiotowy praw
politycznych obejmujący ogół obywateli, gdyż idea ta była podstawą także
szeregu innych projektów ustawy zasadniczej, lecz przede wszystkim z powodu niezwykle szerokiego udziału obywateli w bezpośrednim podejmowaniu
decyzji publicznych lub kontroli organów państwa. „Zwykli” obywatele, swoista wielomilionowa elita, z założenia otwarta i jak najszersza, po „nauki obywatelskiej odbyciu” mogłaby wedle projektu skutecznie egzekwować odpowiedzialność władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządu terytorialnego, a także szeroko uczestniczyć w pracach tych organów. Czynnik ludowy
miałby bardzo silnie przenikać organizacje i działanie także sądownictwa, ze
względu na udział ławników oraz ideę prymatu moralności ludowej nad przepisami prawa.
Całość Podstawy ładu… przenika utopijna wiara w moralność, aktywność,
ideę dobra wspólnego zakorzenione w świadomości ludu. Powszechne kursy
przygotowania obywatelskiego miałyby nadać suwerenowi odpowiednie przygotowanie merytoryczne, co w połączeniu z jego przymiotami, pozwoliłoby
zbudować prawdziwą Polskę Ludową, opartą na: radykalnie demokratycznych
zasadach przenikających całokształt życia państwowego, zarówno na szczeblu
centralnym, jak i lokalnym; moralnym i miłującym sprawiedliwość ludzie, aktywnie współsprawującym bieżącą władzę w państwie, zarówno ustawodawczą,
wykonawczą, jak i sądowniczą; wewnętrznej harmonii nie zakłócanej przez
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konflikty narodowe i klasowe; a także osadzoną w pokojowo nastawionym
otoczeniu międzynarodowym.
Analiza treści Podstawy ładu… skłania do określenia go jako dokumentu
zawierającego wariant doktryny Polski Ludowej, obecnej w myśli politycznej
ruchu ludowego. Pomimo umieszczenia w nim szeregu konkretnych rozwiązań
ustrojowych, dominują jednak ogólnie zarysowane zasady i wizje, wyraźnie
motywowane aksjologicznie. Rezygnacja z ujęcia treści dokumentu w formę
przepisów prawnych, przyjmujących kształt precyzyjnych norm, wynikała nie
tylko ze względów stylistycznych czy symbolicznych, jak sugestia odwołania do
Konstytucji 3 Maja, lecz przede wszystkim z dość wyraźnej intencji naszkicowania wyidealizowanego obrazu kompletnej wizji ideowej. Wprawdzie jest to
koncepcja niekiedy szczegółowa i dostosowana do warunków polskich, nie pozbawia ją to jednak charakteru dokumentu będącego źródłem poznania myśli
politycznej, nie zaś dorobku prawa konstytucyjnego. Już sam tytuł rozpatrywanego źródła jest wymowny, wskazuje na zarys fundamentalnych zasad i wartości, zaś ich konkretny kształt prawno-instytucjonalny, został zaledwie naszkicowany. Nie był to typowy projekt ustawy zasadniczej, a więc najwyższego aktu prawnego w państwie, oparty na społecznym kompromisie i służący skutecznej realizacji swych funkcji przez państwo.
Podstawa ładu RP zawiera w sobie projekt Polski Ludowej. Jego cechą wyróżniającą jest głęboki demokratyzm nieograniczony wyłącznie do sfery politycznej, lecz obejmujący również wizję demokratyzacji stosunków społecznych
i gospodarczych. Radykalizm projektu i jego spójność wewnętrzna, świadczyły jednak o braku przystosowania do warunków odradzającej się Rzeczypospolitej, co skazało sam dokument i po części jego autora na zapomnienie.
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Zmiana a ład społeczny
w myśli Edmunda Burke’a
1. Duch innowacji

Wprowadzenie czegoś nowego, innowacja, kojarzona w pierwszej kolejności z myślą liberalną, jest pojęciem ważnym i obecnym również w konserwatywnej myśli politycznej. Edmund Burke (1729–1797), autor Rozważań o rewolucji we Francji, poświęca ważną część swojego dorobku zagadnieniu zmiany społecznej. Pojęcie to jest u Burke’a silnie powiązane z procesem trwania
ładu społecznego. Trwanie i zmiana, kontynuacja i reforma konstytuują porządek społeczny.
Zmiana, podobnie jak i trwanie, wpisana jest niezaprzeczalnie w istotę ładu społecznego. Kontynuacja i innowacja stanowią naturalną właściwość każdej zorganizowanej zbiorowości ludzkiej. Burke, przedstawiciel konserwatyzmu określanego mianem ewolucyjnego, świadomy jest, iż czymś nieuchronnym są naruszenia istniejącej rzeczywistości, zdaje sobie sprawę, że zachowanie ładu społecznego w jednym kształcie nie jest możliwe1.
Rzeczywistość na przestrzeni wieków podlega określonym przeobrażeniom, zmiana towarzyszy trwaniu społeczeństw ludzkich. Jaka jest przyczyna
takiego stanu rzeczy? Czynnikiem podstawowym jest specyficzność natury
człowieka. „Nasz charakter jest taki, że korzystanie nas nudzi a nadzieja pobudza, że stajemy się mniej wrażliwi na długo posiadane dobro z tej tylko przyczyny, że stało się ono powszechne. Zwodnicze, niewypróbowane, mętne
nadzieje na nowe korzyści przemawiają do ducha przygody, który w mniejszym lub większym stopniu przeważa w każdym z nas”2. W ludzką istotę wpisana jest chęć nowatorstwa, potrzeba eksperymentowania. Kierowanie się
1 Na ten temat pisze m.in. prof. Skarzyński: „Burke rozumiał, iż rzeczywistość podlega ciągłej ewolucji: równolegle zachodzą w niej procesy upadku, narodzin nowego i regeneracji starego” (R. Skarzyński, Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 109).
2 E. Burke, An Appeal from the New to the Old Wigs, cyt. za: K. Pieliński, Konserwatyzm jako
oswajanie chaosu świata empirycznego, Warszawa 1993, s. 78.
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sprawdzonymi zasadami jest użyteczne, społecznie praktyczne, są jednak w życiu jednostek sytuacje, które powodują wydobycie z nas owego „ducha przygody”. Mądrość społeczna nakazuje nam, abyśmy poruszali się utartymi szlakami, wybierali to, co sprawdzone przez czas i minione pokolenia. Z drugiej
strony obecna jest w nas samych skłonność do działania wykraczającego poza
obowiązujące, znane standardy, pojawia się wtedy – jaki mówi Burke – „duch
innowacji”. „Duch innowacji wywodzi się zwykle z samolubnego usposobienia
i ciasnoty umysłu. Ludzie, którzy nigdy nie oglądali się na przodków, nie będą
myśleć o potomnych”3. W opozycji: jednostka – społeczeństwo, zasób wiedzy
człowieka – doświadczenie wspólnoty, Burke opowiada się zdecydowanie po
stronie grupy i jej dorobku. Jednostki kierują się w życiu egoistycznym interesem i dopiero zrzeszone w skonsolidowaną społeczność tworzą organiczną całość, która przynosi korzyści poszczególnym jej członkom.
Z terminem innowacji (i szerzej zmiany ładu społecznego) związane jest
w myśli Burke’a pojęcie konieczności. Konieczność, przymus wynikający z pojawienia się danych okoliczności, swoista siła tkwiąca w naturze rzeczy staje się
podstawowym czynnikiem usprawiedliwiającym aprobowanie zmiany. W rzeczywistość społeczną wpisane są sytuacje naznaczone imperatywem konieczności, są to sytuacje gdy zgoda na naruszenie dotychczasowego porządku postrzegana jest w kategorii nakazu. Afirmacja zmiany jest wtedy czymś najważniejszym, świadczy ona o prawidłowej ocenie zachodzących przeobrażeń życia
społecznego, jest pożądaną odpowiedzią na zaistniałe fakty. Na poziomie narodu czy państwa umiejętność wprowadzania innowacji jest działaniem tożsamym z racją stanu. „Państwo nie dysponujące środkami pozwalającymi na dokonanie pewnych zmian to państwo wyzbyte zachowania samego siebie”4.
W zmieniającej się rzeczywistości społecznej państwo musi stale adoptować
się do nowych okoliczności.
Co ciekawe, sam konserwatyzm można rozpatrywać w historii myśli politycznej przez pryzmat konieczności. Dorobek Burke’a i jego następców traktować można w kategorii naturalnej odpowiedzi na wydarzenia końca XVIII wieku. Obalenie starego ładu we Francji spowodowało intelektualną obronę status
quo. Zmiana, jaka pojawiła się w Europie w skali nieznanej od czasu wczesnego średniowiecza, wydobyła ducha zachowawczości, sprzeciwu wobec tak silnych przeobrażeń. Można zaryzykować stwierdzenie, iż pojawienie się konserwatyzmu – ze względu na istotę ładu społecznego było rzeczą konieczną5.
W perspektywie długookresowej wszelkie działania na gruncie społecznym
podporządkowane winny być zachowaniu istniejącego od wieków porządku.
3

Tenże, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków 1994, s. 52.
Tamże, s. 40.
5 Jerzy Szacki na ten temat pisze: „Myśl konserwatywna była przede wszystkim próbą znalezienia praktycznych środków zapobieżenia rewolucji, a tam, gdzie rewolucja już się dokonała,
dokonania restauracji dawnego ustroju lub instauracji jego zasad w nowym społeczeństwie.”
(J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1981, t. 1, s. 158).
4
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Trzymanie się sprawdzonych zasad i wzorów zbiorowej aktywności jest oznaką
doceniania doświadczeń przodków. W wyjątkowych sytuacjach jest jednak
miejsce na nowatorstwo, na postępowanie inne niż dotychczas. „Sprzeczne
z utartymi regułami, nagłe działanie może być konieczne dla usunięcia nieoczekiwanej, nagłej dolegliwości”6. Poddanie się duchowi innowacji nie może stać
się, mimo wszystko, czymś regularnym, cyklicznym. Tylko nie posiadające precedensu w historii narodu sytuacje usprawiedliwiają porzucenie uprawomocnionych długością obowiązywania modelów rozwiązań społecznych jedynie konieczność czyni zmianę prawomocną. „Tylko najpierwsza i najwyższa konieczność, konieczność, której się nie wybiera, lecz która sama wybiera, stanowiąca
fundament rozważań, nie dopuszczająca żadnej dyskusji, nie wymagająca dowodu, może usprawiedliwić zwrócenie się ku anarchii”7. Konieczność postrzegana jako zespół wytycznych niezależnych od człowieka (a płynących z rzeczywistości społecznej), zezwala na odstąpienie od przyjętej dotąd drogi, na
„zwrócenie się ku anarchii”. Ta forma anarchii (czyli zmiana) przyczynić się ma
przede wszystkim do zagwarantowania kontynuacji ładu społecznego.
Akceptacja bądź dezaprobata zmiany w myśli autora Rozważań o rewolucji
we Francji są uzależnione między innymi od uznania, czy dana innowacja jest
odpowiednia w stosunku do pojawiających się okoliczności. Stosowność jest
więc jednym z kryteriów oceny naruszeń ładu społecznego. Odnosi się ona do
sfery praktycznej (użyteczności), jak również normatywnej (sprawiedliwości)8.
Szczególnie na gruncie polityki istotnym staje się sposób argumentacji na
rzecz podejmowanych decyzji. „Problemy polityczne nie odnoszą się zasadniczo do prawdy i fałszu. To, po czym należy się spodziewać zła jest politycznie
fałszywe; to co dostarcza dobra jest politycznie prawdziwe”9. W największym
stopniu praktyka, konsekwencje wypływające z doświadczeń życia codziennego są wyznacznikami wartości danego przedsięwzięcia na gruncie społecznym
oraz politycznym.
Stosowność powziętych przez jednostkę czy grupę społeczną wyborów jest
przez Irlandczyka powiązana z linią czasu. W większości wypadków należy
odwoływać się do znanych wzorów, przykładów z przeszłości. Nie zawsze jednak człowiek lub naród mogą bazować na spuściźnie, dorobku przodków, gdyż
pojawiają się w trakcie rozwoju społeczeństw uwarunkowania dotychczas nieznane, zupełnie nowe. Tak stało się na przykład z amerykańskimi koloniami,
które wykształciły z upływem czasu nową jakość, nowe społeczeństwo.
6

E. Burke, Rozważania..., dz.cyt., s. 43.
Tamże, s. 113.
8 Tomasz Merta stwierdza: „»Stosowność« (expediency) decyzji nie sprowadza się tylko do
jej użyteczności, musi ona równocześnie spełniać fundamentalne wymogi sprawiedliwości.” (T.
Merta, Roztropność Edmunda Burke`a, „Społeczeństwo Otwarte” 1997, nr 7/8, s. 14).
9 E. Burke, An Appeal from the New to the Old Whigs, cyt. za: K. Pieliński, Edmund Burke
czyli o fundamentalnej wyższości złudzenia nad prawdą, „Archiwum Historii Myśli Politycznej”
1992, t. II, s. 37.
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„Obiekt ten jest całkiem nowy w świecie. Jest on osobliwy (...) nie posiada historycznych analogii. Wszelkie rozumowania dotyczące go, aby były rzetelne,
muszą wywodzić się z jego aktualnych uwarunkowań”10. Postępowaniem właściwym jest tutaj oparcie na tym, co wytworzyła praktyka. Realia amerykańskie są nowe, lecz na gruncie tego kontynentu swoiste, kształtujące się niezależnie od tego, co było i jest domeną wysp brytyjskich. Stosowność w takim wypadku oznacza podporządkowanie „aktualnym uwarunkowaniom”, uznanie,
że każda zorganizowana zbiorowość tworzy i sama jest tworzona przez niepowtarzalny ład społeczny. „Ponieważ po całej tej walce, czy tego chcemy czy nie,
musimy rządzić Ameryką zgodnie z jej naturą i tym położeniem; nie zgodnie
z naszymi wyobrażeniami; nie zgodnie z abstrakcyjnymi ideami sprawiedliwości; w żaden sposób z ogólnymi teoriami rządu (...)”11. Nie ma jednego szablonu zasad rządzenia, nie ma jednego (uniwersalnego) modelu kształtowania
porządku społecznego, procesy trwania i zmiany na gruncie różnych społeczeństw są inne, często nieporównywalne. W dziejach narodów występują ponadto sytuacje, kiedy to nie można odnaleźć analogii w rodzimej historii, nie
jest się w stanie posiłkować wypróbowanymi rozwiązaniami. Burke, na przykład, komentując zaburzenia społeczne na początku lat siedemdziesiątych
XVIII wieku mające miejsce w Anglii, mówi o ich swoistym charakterze.
„Okoliczności są w znacznej mierze nowe. Chyba nie posiadamy żadnych odpowiednich do kierowania nami punktów orientacyjnych, wywodzących się
z mądrości naszych przodków. W najlepszym przypadku możemy jedynie naśladować ducha ich postępowania w innych przypadkach”12. Ład społeczny
nieuchronnie napotyka na rzeczy nowe, bezprecedensowe wydarzenia i sytuacje. Duch innowacji wkracza, czy to poprzez inicjatywę samych jednostek, czy
wywodząc się z obszaru rzeczywistości niezależnej od człowieka, w dziedzinę
porządku społecznego. Nawet naśladując istotę intencji i sedno działań minionych generacji nie możemy być pewni, że postąpiliśmy prawidłowo. Owa niepewność, którą Burke stara się – poprzez swoje wskazania redukować do minimum – jest jednak wpisana w substancję każdego ładu, w sposób naturalny
mieści się ona w strukturze rzeczywistości kontynuacji i zmiany.

2. Koncepcja zmiany jako stałego ulepszania
Esencją rzeczywistości społecznej jest współistnienie procesów trwania
i zmiany. Są one różnymi stronami tego samego porządku, nie można ich traktować jako trendów antagonistycznych, lecz przeciwnie – należy je widzieć ja10 E. Burke, The Present State of the Nation, cyt. za: K. Pieliński, Konserwatyzm jako..., dz.cyt.,
s. 116.
11 E. Burke, cyt. za: R. Skarzyński, Konserwatyzm..., dz.cyt., s. 96.
12 Tenże, Thoughts on the Cause of the Present Discontents, cyt. za: K. Pieliński, Konserwatyzm
jako..., dz.cyt., s. 116.
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ko siły wzajemnie się uzupełniające. Kontynuacja ceniona jest przez Burke’a w stopniu wysokim, podobnie jak zmiana dokonująca naprawy ładu powszechnego.
W myśli Irlandczyka w wielu miejscach trwanie i zmiana, zachowywanie
i ulepszanie występują razem, tworzą swego rodzaju społeczny ideał. „Skłonność do zachowywania i zdolność ulepszania wzięte razem – oto mój wzór męża stanu”13. Umiejętność harmonijnego wprowadzania udoskonaleń, koniecznych innowacji jest pożądaną dyspozycją. Dobro kraju wymaga stosownego
połączenia osiągnięć dotychczasowych z nowymi rozwiązaniami. „Gdy zachowuje się użyteczne elementy dawnego układu, a to, co dodane, musi harmonizować z tym, co utrzymane, wtedy wykazać się trzeba energią, stałą i baczną
czujnością, odwołać do władzy porównywania i łączenia oraz zasobów pomysłowości”14. Skuteczne rządzenie jest wielką sztuką, zadaniem szczególnie
trudnym i odpowiedzialnym. Władza nad społeczeństwem wymaga szeregu
cech osobistych, nabytych nawyków, wypracowanego sposobu myślenia, ukształtowanego światopoglądu. Działanie panującego w sposób lapidarny można
wyrazić – przytaczając słowa Burke’a – zdaniem: „Nie wykluczałbym zmian,
lecz zmieniałbym po to, by zachować”15.
Na gruncie wysp brytyjskich duch ciągłości i atmosfera zmiany sprawdziły się w ważnych momentach historycznych. Zmiana służąca naprawie stanu
podstawowego miała miejsce między innymi dwukrotnie w II połowie XVII
wieku. „Zasada zachowania i zasada naprawy okazały swą moc w dwu krytycznych momentach: Restauracji i Rewolucji, gdy w Anglii panowało bezkrólewie”16. Istotą powziętych działań w tychże wydarzeniach było przede
wszystkim przywiązanie do fundamentalnych, organizujących ład społeczny
na poziomie podstawowym, naczelnych i nienaruszalnych zasad. Zmiana,
wprowadzając w pewnych obszarach novum, potwierdzała zarazem ciągłość
w wymiarze ogólnym. „Zmieniając kierunek, lecz zachowując zasadę, prawodawcy okazali, że uznają ją za niepodważalną”17. Na płaszczyźnie praktycznej innowacja dotyczy szczegółów, fragmentów porządku powszechnego,
które to w wyniku trwania rzeczywistości społecznej straciły na aktualności –
„zmiany należy ograniczyć wyłącznie do części wadliwych (...) i nawet wtedy
należy przeprowadzić je bez naruszania całości obywatelskiego i politycznego systemu, nie starać się stworzyć nowego obywatelskiego porządku
z pierwszych elementów społeczeństwa”18. Proces zmiany dokonywać się powinien w duchu kontynuacji, zachowania sprawdzonego przez minione po13

Tenże, Rozważania..., dz.cyt., s. 170.
Tamże, s. 181
15 Tamże, s. 257. To zdanie według lorda Hugh Cecil’a służyć może za hasło konserwatyzmu
(zob. H. Cecil, Konserwatyzm, Warszawa 1915, s. 53).
16 E. Burke, Rozważania..., dz.cyt., s. 41.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 40.
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kolenia i zweryfikowanego upływem czasu ładu społecznego. U podstaw
wszelkich aktywności naruszających zastany porządek winna stać chęć naprawy, nie zaś dążenie budowy (kreacji) całkowicie nowego organizmu społecznego.
W myśli Burke’a przyzwolenie na zmianę jest wyraźnie obecne. Aprobata
przekształcenia ładu w szczególny sposób dotyczy dwóch rodzajów społecznej
naprawy. Po pierwsze, co zostało przedstawione powyżej, akceptację posiada
zmiana w wymiarze strukturalnym, mianowicie cząstkowe przeobrażenia „części wadliwych”, nienaruszanie całej konstrukcji. Po drugie, przekształcenie panującego porządku jest możliwe w wymiarze temporalnym, tzn. istnieje zgoda
na zmianę rozłożoną w długim okresie czasu. „W powolnym, lecz przemyślanym procesie można obserwować rezultaty każdego kroku; niepowodzenie lub
sukces pierwszego dają nam jasność przy kroku drugim, i tak, od jasności do
jasności, przechodzimy bezpiecznie przez cały ich zestaw. Mamy pewność, że
elementy planu nie są ze sobą sprzeczne. Zło ukryte w najbardziej obiecujących pomysłach zostaje usunięte zaraz, jak się tylko pojawi”19. Taka zmiana
naturalnie wkomponowuje się w zastany ład, zaletą tejże jest jej weryfikowanie „na bieżąco”. Ten rodzaj naruszenia kompozycji społecznej niesie niebezpieczeństwo niepowodzenia w najmniejszym stopniu. Zmiana powolna, samosprawdzająca się w trakcie upływu czasu, przyczynia się do zapewnienia ciągłości porządku powszechnego. W tym ujęciu zmiana i trwanie są tendencjami chyba najbardziej bliskimi sobie, umiejscowione są w przestrzeni społecznej w niedalekiej od siebie odległości.
„Zasadą wszystkich przedsiębranych dotąd reform było odwoływanie się
do przeszłości”20 – to zdanie Burke’a służyć może za jedno z żelaznych twierdzeń konserwatyzmu. Myśl konserwatywna, od czasów „ojca” tejże ideologii,
ściśle łączy pojęcia reformy i tradycji. Jedynie prawdziwym przekształceniem
obrazu rzeczywistości społecznej jest działanie oparte na wzorach przeszłości.
Rozwiązania, które miały już miejsce, rozwiązania sprawdzone są najlepszymi
modelami do naśladowania. Reforma ogniskować się ma głównie na dopasowaniu zweryfikowanych w praktyce schematów postępowania do aktualnej sytuacji, współczesnych uwarunkowań. W ten sposób społeczeństwo zabezpiecza się przed nowością o makrospołecznym zasięgu, „nasze udoskonalenia
nigdy nie są całkowicie nowe, a to, co zachowujemy, nigdy nie jest całkowicie
anachroniczne”21. Takie działanie jest swego rodzaju nieprzerwanym balansowaniem pomiędzy zachowywaniem a udoskonalaniem, stałym ustalaniem proporcji pomiędzy trwaniem a zmianą. Według Burke’a każda rzeczywistość polityczna nieustannie podlega konfrontacji z nowością, lecz w większości przypadków nowość zostaje zaadoptowana, nie narusza ona podstawowego stanu
19

Tamże, s. 182.
E. Burke, Rozważania..., dz.cyt., s. 50.
21 Tamże, s. 52.
20
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rzeczy. Rzeczywisty sens reformy polega więc na tym, ażeby wprowadzać konieczne udoskonalenia, nie czyniąc uszczerbku na podstawowych zasadach
organizujących życie społeczne22.
Wprowadzanie reform w państwie w sposób bezpośredni prowadzi do
przeobrażeń na gruncie instytucjonalnym, a w pośredni – dokonuje zmian
w sferze życia codziennego. Reformowanie dotyczy porządku społecznego
w stopniu podstawowym, wpływa znacząco na obraz ładu powszechnego. Kojarzyć się może ono dwojako – po pierwsze z eksperymentowaniem, wprowadzaniem rozwiązań dotąd nieznanych, urzeczywistnianiem teoretycznych projektów; po drugie z umiejętnym wykorzystywaniem osiągnięć przeszłych pokoleń. Autor Rozważań o rewolucji we Francji wyznaje drugie z tych stanowisk.
„Nauki o konstruowaniu, odnawianiu czy reformowaniu państwa nie można
przyswoić sobie (...) a priori”23. Bazowanie na doświadczeniach historii, na realnych przykładach z przeszłości jest rzeczą pożądaną, czymś naturalnym jest
oparcie się na sprawdzonych w czasie modelach działania. Reforma zajmuje,
w tym ujęciu, ważne miejsce w myśli politycznej Irlandczyka. Jest ona fundamentalnym składnikiem rzeczywistości społecznej, który wpływa na zachowanie (trwanie) ładu społecznego.
Charakter narodowy w znacznym stopniu rzutuje, co można zauważyć
w twierdzeniach Burke’a, na treść życia społeczno-politycznego. Odmienność
kulturowa, historyczna, która kształtowała się w danym społeczeństwie przez
stulecia, prowadzi do zaistnienia swoistych nawyków etnicznych, specyficznej
odrębności konkretnego narodu. Te różnice występują na wielu poziomach,
dotyczą między innymi sfery mentalności narodowej. „Dzięki naszemu upartemu przeciwstawianiu się zmianom, dzięki flegmatycznemu lenistwu cechującemu nasz narodowy charakter, nadal nosimy piętno naszych przodków”24.
W opinii Irlandczyka ta narodowa cecha, jaką jest przywiązanie do ładu społecznego wypracowanego przez przodków, stanowi ogromną zaletę mieszkańców wysp brytyjskich. W tym kontekście reformowanie jak najbardziej oznacza odwołanie się do przeszłości, wszelkie konieczne zmiany są utrzymywane
w duchu poszanowania tradycji, są ponadto rozłożone w czasie25.
22

W epoce Oświecenia, w latach trwania rewolucji francuskiej pojęcia reformy i innowacji
miały zupełnie inny sens w zależności od tego, kto zabierał głos na ten temat. Rewolucjonista,
jeden z przywódców jakobinów Saint-Just w roku 1793 mówi: „W epoce innowacji zgubne jest
wszystko to, co nie jest zupełnie nowe”. Edmund Burke kilka lat wcześniej (1786) twierdzi natomiast: „To inovate is not to reform” (E. Burke, Letter to Noble Lord, cyt. za: B. Markiewicz, We
władzy bytu, czyli o filozoficznych założeniach konserwatyzmu, [w:] B. Markiewicz (red.), Konserwatyzm. Projekt teoretyczny, Warszawa 1995, s. 33).
23 E. Burke, Rozważania..., dz.cyt., s. 78.
24 Tamże, s. 102.
25 Marcin Król odnośnie poglądów Burke`a na temat reform pisze: „Reformy powinny być
powolne, tak powolne, że czasem mogą wydawać się niezauważalne. Reformy szybkie, radykalne muszą okazać się nieskuteczne, bo polegają na lekceważeniu tego, co było” (M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998, s. 77).
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Instytucja reformy społecznej ma zagwarantowane miejsce w konstrukcji
porządku powszechnego Burke’a. Jest postrzegana jako swego rodzaju naruszenie prawidłowego (naturalnego) stanu rzeczy, lecz naruszenie to jest czymś
koniecznym – oczywiście jeżeli spełnia definicję reformy autora Rozważań
o rewolucji we Francji26. A konserwatywne reformowanie polega na zachowaniu najbardziej podstawowych zasad organizacji społeczeństwa, zmiana zaś
odnosi się jedynie do części, fragmentów społecznej budowli. „My nie dokonaliśmy żadnych odkryć i nie sądzimy, by należało dokonywać jakichkolwiek
odkryć w sferze moralności lub wielu w sferze podstawowych zasad rządzenia
czy też w wyobrażeniach wolności, które były znane na długo przed naszym
urodzeniem (...). My, Anglicy, nie zostaliśmy jeszcze pozbawieni całkowicie
naszego naturalnego wnętrza, nadal żywimy, pielęgnujemy i kultywujemy te
wrodzone uczucia, które są wiernymi strażnikami i czujnymi nadzorcami naszego poczucia obowiązku, prawdziwymi podporami wszelkich szlachetnych
i męskich obyczajów”27.

3. Destruktywne formy przeobrażeń społecznych
Edmunda Burke’a cechuje przywiązanie do tego, co istnieje, co ma miejsce. Jest wiele argumentów przemawiających za głoszeniem takiego stanowiska, najważniejszym z nich jest zaś teza o autonomii rzeczywistości. „Ojciec
konserwatyzmu” stoi na stanowisku, iż świat społeczny jest niezależny od działań i aktywności człowieka. Rzeczywistość, czyli aktualny stan rzeczy jest
czymś samoistnym, suwerennym. Jednostka ludzka w sposób naturalny wpisuje się w ten kontekst, wypełnia niejako formę rzeczywistości. Człowiek, w ujęciu Burke’a, winien podporządkować się zastanym realiom, wymaga się od
niego akceptacji panującego ładu społecznego. Zgodnie z tym sposobem myślenia wszelkie ludzkie dążenie zmierzające do kreowania świata jest niedopuszczalne, jest zamachem na autonomię rzeczywistości.
Wiek XVIII jest niewątpliwie, w duchu myśli politycznej Burke’a, zamachem na autonomię rzeczywistości, jest próbą ogarnięcia i opanowania przez
człowieka złożoności stosunków społecznych. Wiek ów, czas Oświecenia
(przytaczając porównanie Immanuela Kanta czas wyjścia człowieka z niepełnoletności, w której się znalazł z własnej winy) charakteryzuje się gloryfikacją
rozumu ludzkiego. Powyższy fakt prowadzi między innymi do pojawiania się
szeregu koncepcji nawołujących do przebudowy świata. Ufność w dobroczynne możliwości umysłu człowieka prowadzi do pojawienia się haseł i projektów
26

Krzysztof Pieliński, autor wielu prac poświęconych Burke`owi, stwierdza: „Procedury reformowania – odstępstwa od naturalnej zasady samoistnego rozwoju – winny bowiem spełniać
określone, choć nieprecyzowalne do końca warunki” (K. Pieliński, Konserwatyzm jako..., dz.cyt.,
s. 140).
27 E. Burke, Rozważania..., dz.cyt., s. 103.
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naprawy układów społecznych, objawia się szerzeniem się licznych utopii28.
Edmund Burke, czerpiąc z tradycji brytyjskiego oświecenia (głównie dorobku
Davida Hume’a29), sceptycznie odnosi się do bezgranicznego poddania się rozumowi oraz krytykuje teorie nawołujące do zmiany porządku społecznego.
„Nie mogę pojąć, jak człowiek może stać się tak bardzo zarozumiały, by
uważać swój kraj wyłącznie za carte blanche, na której może wypisywać, co mu
się podoba”30. Ta charakterystyczna myśl Burke’a wyraża krytyczną postawę
wobec wszelkich ludzkich pasji, chęci totalnego przekształcenia ładu społecznego, przekształcenia realizowanego w oparciu o abstrakcyjne pomysły. „Ojciec konserwatyzmu” zarzuca zwolennikom fundamentalnych przeobrażeń
kierowanie się w swym działaniu wyłącznie wiarą we własny rozum, przekonaniem, że teoretyczne projekty powstałe w umysłach jednostek są w najwyższym stopniu użytecznymi społecznie. Urzeczywistnieniem powyższego sposobu myślenia w największym formacie stała się rewolucja francuska. „Jest to rewolucja doktryny i teoretycznego dogmatu”31. Rok 1789 w oczach Burke’a jest
czymś bezprecedensowym, jest symbolem swoistej choroby ludzkości – przyjęciem stwierdzenia, że eksperymentowanie na społeczeństwie jest rzeczą pozytywną, a budowa nowego człowieka i nowego państwa nie są czymś nadzwyczajnym. Rewolucja francuska podważa ostatecznie osiemnastowieczny obraz
porządku międzynarodowego, co jednak bardziej doniosłe – dokonuje jakościowej zmiany w postrzeganiu ładu społecznego jako takiego32.
Krytyczne spojrzenie Irlandczyka na wydarzenia we Francji jest pochodną
szeregu czynników. Po pierwsze zmiana owa przybrała, w samej swej istocie,
charakter destruktywny33. Rozpoczęcie działań naprawy społecznej związane tu
było z zanegowaniem dotychczasowego stanu faktycznego, ze zniszczeniem
osiągnięć przeszłości. Miała więc tu miejsce następująca sytuacja: reforma zarazem wyrażała anarchię, naprawa szła w parze z dekompozycją społeczną. Po
28

„Wiek XVIII był epoką skłonną do budowania utopii. Wiara (może zadufanie?) w potęgę
rozumu „porządkującego” rzeczywistość, połączona z humanitarnymi hasłami oświeceniowymi,
przynosiła czasem efekty niespodziewane” (A. Olędzka-Frybesowa, Porządek i ład, „Przegląd
Powszechny” 1998, nr 12, s. 321).
29 David Hume negatywnie odnosi się do filozofii racjonalizmu, przedkłada on nad rozum
sferę uczuć – rozum jest według niego „tylko niewolnikiem uczuć i nie może mieć nigdy roszczenia do innej funkcji, niż do tego, żeby uczuciom służyć posłusznie” (D. Hume, cyt. za: R. Skarzyński, Konserwatyzm..., dz.cyt., s. 74).
30 E. Burke, Rozważania..., dz.cyt., s. 170.
31 Tenże, cyt. za: L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, Warszawa 1969, s. 274.
32 Jan Baszkiewicz uważa, iż nowożytna rewolucja ukształtowana została właśnie w wieku
XVIII. Pierwotne, astronomiczne znaczenie terminu „rewolucja” zostało zepchnięte na drugi
plan, od tego czasu mówiąc o rewolucji ma się na myśli: 1) wstrząs polityczny cechujący się użyciem przemocy; 2) przemianę społeczeństwa o charakterze globalnym, całościowym; 3) rodzaj
kryzysu organizmu społecznego (zob. J. Baszkiewicz, Rewolucja. Kilka uwag o zmienności pojęcia, [w:] „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1998, z. 1, s. 3 i n.).
33 „To niezdolność do zmagania się z trudnościami zmusiła samozwańcze Zgromadzenie
Francji do rozpoczęcia reform od obalenia praw i totalnej destrukcji” (E. Burke, Rozważania...,
dz.cyt., s. 180).
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drugie, zmiana ta związana była w sposób zupełny z eksperymentem społecznym, duch jej przepełniony został elementem nieobliczalności, niewiadomej.
Francuscy rewolucjoniści uznali własnych obywateli oraz swój kraj za laboratorium stworzone na potrzeby ideologii. „W swoich eksperymentach uważają ludzi tylko za myszy umieszczone w pompie wypełnionej powietrzem czy zbiorniku pełnym trującego gazu”34. Powyższe działanie można jedynie rozpatrywać
w kategorii powszechnego zła, aktywności zmierzającej do zniszczenia panującego ładu, próby stworzenia jakiejś utopii. „Tutaj zdają całe społeczeństwo na
łaskę nie sprawdzonych spekulacji, najdonioślejsze interesy publiczne na łaskę
zarysów teorii, którym żaden z nich nie zdecydowałby się zaufać nawet w najdrobniejszej ze swych prywatnych spraw”35. W opinii Burke’a rewolucja 1789 roku jest zjawiskiem niekorzystnym tak na płaszczyźnie teorii (występuje logiczna
sprzeczność: reforma w takim ujęciu może zaistnieć wyłącznie z destrukcją), jak
i praktyki (podstawowym argumentem jest niemożność przewidzenia skutków,
jakie niesie całościowe przeobrażenie społeczeństwa).
Przypadek rewolucji francuskiej w dziejach nowożytnych stał się wydarzeniem o randze symbolu, momentem w historii, wokół którego porządkuje się
inne fakty historyczne, został, przez chyba wszystkich, uznany za moment
przełomowy. W historii myśli politycznej stał się jedną z podstawowych cezur
kategoryzujących dorobek umysłowy twórców idei politycznych. Rewolucja
1789 roku – co zauważa Burke jako jeden z pierwszych – była szczególną formą zmiany społecznej, rewolucją nowego typu36. Dotychczasowe naruszenia
panującego porządku, dokonując zachwiania jego konstrukcji w większym lub
mniejszym stopniu, wpisywały się w naturę systemu, rewolucja francuska zaś
oznaczała zniszczenie dotychczasowego ładu społecznego. Zarówno zewnętrzna forma ładu (wymiar instytucji społecznych), jak i wewnętrzna (sposób
postrzegania ładu przez ludzi) uległa diametralnemu przekształceniu. W opinii Burke’a, rewolucja francuska – przyjmując takie oblicze i powodując tak
doniosłe efekty społeczne – nie posiadała jednak wystarczającego usprawiedliwienia: „rewolucja to takie polityczne działanie, które wymaga usprawiedliwienia. Rewolucja obaliła dawny ustrój kraju, lecz nie przywołano żadnych
oczywistych racji, które usprawiedliwiłyby tak gwałtowne poczynania”37.
34

E. Burke, cyt. za: L. Strauss, Prawo naturalne..., dz.cyt., s. 273.
Tamże, s. 179.
36 Hannah Arendt, niemal dwieście lat po Burke’u, na temat specyficzności rewolucji francuskiej pisze: „Ową datą była noc 14-go lipca 1789 roku w Paryżu, kiedy to Ludwik XVI-ty usłyszał
od księcia de la Rochefoucauld-Liancourt o upadku Bastylii, uwolnieniu kilku więźniów i ustąpieniu wojsk królewskich przed atakiem ludu. Słynny dialog pomiędzy królem a jego wysłannikiem
był bardzo krótki i wielce odkrywczy. Król, jak powiadają, wykrzyknął: C’est une revolte!, Liancourt zaś poprawił go: Non, Sire, c’est une revolution. (...) Król, określając szturm na Bastylię jako
bunt, potwierdził swą władzę oraz fakt dysponowania rozmaitymi środkami dla rozprawienia się
ze spiskiem i z oporem przeciwko tejże władzy. Liancourt natomiast odparł, że to, co się stało, jest
nieodwołalne i przerasta władzę króla” (H. Arendt, O rewolucji, Kraków 1991, s. 46–47).
37 E. Burke, Rozważania..., dz.cyt., s. 178.
35
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Autor Rozważań o rewolucji we Francji nie zgadza się z rozumieniem idei
zmiany społecznej przez rewolucjonistów. Burke uznaje potrzebę dokonywania zmian, nie neguje faktu, iż naruszanie ładu społecznego jest rzeczą naturalną. Podstawowa różnica występująca między nim a zwolennikami rewolucji
dotyczy zagadnienia konieczności wprowadzania nowych rozwiązań. Irlandczyk opowiada się za powstrzymywaniem się od stosowania całościowych projektów reform, wyznaje zasadę, iż eksperymentowanie na społeczeństwie jest
rzeczą szkodliwą, niebezpieczną. Zmiany w skali makrospołecznej, przekształcenia o najszerszym zasięgu winny być wprowadzane wyłącznie w sytuacjach
wyjątkowych. Teoretycy rewolucji natomiast te same działania postrzegają
w kategorii powszedniej normy, czegoś oczywistego, dopuszczalnego, a nawet
pożądanego. Burke zarzuca im to, że zamieniają „sytuację ostateczną w normę prawną”38, legitymują podejmowanie zmian w każdych warunkach, podczas gdy dopuszczalne są one jedynie w szczególnych okolicznościach39.
Szkodliwość rewolucji 1789 roku zdaniem Burke’a jest jednoznaczna.
Zmiana społeczna jaka miała miejsce we Francji odczytywana jest przez niego
w kategorii zła, i to zła, które nie tylko dotknęło mieszkańców kraju nad Sekwaną, lecz które zaszkodzić może całej Europie. Rewolucja ta zniszczyła ład
panujący we Francji od wieków, wyzwoliła ponadto przez swój przykład siły
dążące do destrukcji porządku w innych krajach. A przykład jest czymś trwale obecnym w historii człowieka i społeczeństw. „Jest on wszystkim. Przykład
jest szkołą ludzkości i nie będzie ona uczyć się w jakiejkolwiek innej”40. Naśladowanie innych, wzorowanie się na sprawdzonych sytuacjach jest z jednej strony rzeczą użyteczną społecznie, w tym jednak wypadku podążanie za przykładem ma wyłącznie niekorzystne konsekwencje41. W efekcie i zgodnie z prognozą Burke’a – Europa po rewolucji francuskiej nie była już tą samą Europą,
duch zmiany 1789 roku obalił dotychczasowy ład społeczny, powołał zaś porządek, który w oczach Burke’a nie posiadał legitymacji.

38

Tenże, cyt. za: L. Strauss, Prawo naturalne..., dz.cyt., s. 272.
Na temat miejsca pojęcia konieczności u francuskich rewolucjonistów Krzysztof Pieliński
pisze: „W przeciwieństwie do siedemnastowiecznych wigów, rewolucjoniści francuscy nie działali więc pod przymusem nieodpartej konieczności, ale sami konieczność taką sprowokowali; nie
kierowali się roztropnością praktycznego rozumu ale pychą uzurpatorów traktujących rzeczywistość jako byt zasadniczo plastyczny” (K. Pieliński, Konserwatyzm jako..., dz.cyt., s. 153).
40 E. Burke, Three Letters on Regicide Peace, cyt. za: K. Pieliński, Konserwatyzm jako...,
dz.cyt., s. 167.
41 Przykład rewolucji, jaki miał miejsce we Francji, jest szczególnie niekorzystny. Burke w
1791 roku opowiadał się za militarną interwencją państw europejskich, u której podstaw stać
miała obrona prawomocnego porządku społecznego. „Myślę, że żadne państwo nie będzie bezpieczne, jeśli w samym środku Europy istnieć będzie państwo (jeśli można nazwać to państwem)
zbudowane na zasadach anarchii, a w rzeczywistości będące szkołą zbrojnych fanatyków propagujących zasady zbrodni, grabieży, rebelii, oszustwa, warcholstwa, ucisku i bezbożności” (E. Burke, A Letter to a Member of the National Assembly, cyt. za: E. Małłek, Wojna pamfletów w Anglii
1790–1793, Toruń 1993, s. 63).
39
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Władza i jej wymiary
w pracach Stevena Lukesa

1. Polisemiczność pojęcia „władza”
Władza jest jednym z najpowszechniej występujących zjawisk w życiu społecznym. Większość osób zgodzi się, abstrahując od jego partykularnego rozumienia, że mamy z nim do czynienia w niemalże każdym stosunku społecznym
(a tym samym w każdej organizacji czy grupie społecznej). Jednocześnie władza od zawsze stanowiła swoistą sferę sacrum, była przedmiotem zabiegów
i starań, gdyż nadawała posiadającemu ją szczególną pozycję w społeczeństwie.
W niemałym stopniu zjawisko władzy budzi zainteresowanie naukowców osób dążących do badania efektów jej działania, sposobów zdobycia i utrzymania, w sposób metodyczny, oparty o logiczne przesłanki i posługujących się naukowym instrumentarium. Jednak systematyczne badanie relacji władzy spotyka już na starcie problemy dotyczące nakreślenia granic pola badawczego.
Trudno jest bowiem określić ekstensję pojęcia „władza”. Odwołując się bowiem jedynie do kilku polskich prac o niej traktujących, Jerzy J. Wiatr naliczył
sześć głównych nurtów jej definiowania1 a Bohdan Karczmarek wskazuje z kolei dwanaście teorii jej ujęć2.
Jednym z powodów takiego stanu, podawanym w literaturze przedmiotu,
jest fakt, że pojęcie „władza” pochodzi z języka naturalnego, czyli języka pełnego zmiennych, zależnego od czasu, kręgu kulturowego, uwarunkowań
w obrębie danej grupy społecznej a także od indywidualnego światopoglądu,
ideologii i wiedzy konkretnych jednostek. Wiele pojęć z zakresu nauk społecznych należy do języka naturalnego, głównie przez to, że zjawiska obserwowane w życiu społecznym, mimo iż występują „od zawsze” (ta „historyczność”
zjawisk również może być przyczyną ich wielorakiego denotowania), nie po1
2
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J. J. Wiatr, Socjologia stosunków politycznych, Warszawa 1977, s. 198–199.
B. Kaczmarek, Organizacje: polityka, władza, struktury, s. 254–255.
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siadają realnych, jednoznacznie definiowalnych desygnatów, natomiast każda
próba wskazania wzorcowego reprezentanta danej kategorii, jest nacechowana moralnie i politycznie. Między innymi z tego powodu Max Weber stwierdził, że ustalanie znaczenia słów poprzez definicje klasyczne jest w naukach
społecznych „nonsensem”. Proponował posługiwanie się kategorią „typów
idealnych”, czyli pewnych modeli, wolnych od wewnętrznych sprzeczności,
podkreślających jeden lub kilka punktów widzenia, które tworzą jeden spójny,
uściślający i unikający kontekstowego uwikłania obraz pewnego zjawiska3.
Inne stanowisko w dyspucie o polisemiczności pojęć, odwołuje się do Wittgenstein’owskiego „podobieństwa rodzinnego”. Z niektórymi pojęciami,
zdaniem XX-wiecznego filozofa Ludwiga Wittgensteina, jest tak, że choć
w zbiorze wszystkich desygnatów danego pojęcia nie znajdziemy jednej wspólnej im wszystkim cechy, to istnieją jednak cechy, które odróżniają jedną „rodzinę” od drugiej4.
Brytyjski socjolog i historyk myśli społeczno-politycznej Steven Lukes,
którego tezy będą przedmiotem opracowania w niniejszym artykule, jest zwolennikiem twierdzenia, że pojęcie władzy należy do grupy pojęć „chronicznie
w ognisku sporu”5 (essentially contested concept). Stąd też miałaby wynikać
polisemiczność pojęcia władzy. Zdaniem S. Lukesa, każda definicja jest nierozerwalnie związana z danym zbiorem założeń wartościujących6. Nie istnieją
fakty społeczne, które są neutralne pod względem moralnym. Każdy z nich
niesie ze sobą konkretne przekonanie wstępne. Każda interpretacja pojęć takich jak władza czy interes, musi się różnić, gdyż każdy z badaczy rozpoczyna
z innego stanowiska moralnego. Wszystkie zaproponowane sposoby interpretacji lub pojmowania są nierozłącznie związane z dalszymi podstawowymi założeniami metodologicznymi i epistemologicznymi, lecz także z założeniami
moralnymi i politycznymi, które częściowo decydują o wyborze tej lub innej
3

J. Woźniak, Logiczna analiza pojęć typologicznych, Warszawa 1990, s. 6.
Aby wytłumaczyć skomplikowany zwrot „podobieństw rodzinnych”, powinniśmy odwołać
się do przykładu. Wyobraźmy sobie trzech członków jednej rodziny. Cała trójka powinna być
podobna do siebie pod względem cech fizycznych ich twarzy. Jednak niemożliwe będzie znalezienie jednej cechy anatomicznej, która będzie wspólna im wszystkim. Kiedy jednak zaczniemy
doszukiwać się podobieństw, zauważymy, że w obrębie całej grupy istnieje pewne podobieństwo
– córka ma podobny kształt nosa do ojca, z kolei ojciec i syn mają identyczne oczy, a siostra i brat
jasne kręcone włosy. Mimo że nie istnieje wspólna im wszystkich cecha charakterystyczna, to zauważalne jest podobieństwo, gdy rozpatrujemy całą grupę. Podobnie zdaniem L. Wittgensteina
jest z niektórymi pojęciami.
5 Termin, który pojawia się w pracach S. Lukesa, został zaczerpnięty z artykułu brytyjskiego
filozofa W. B. Galliego – „Essentially Contested Concepts” wydanego w 1956 r. Zwrot „essentially contested concepts” jest trudny do przełożenia na język polski. Zygmunt Bauman, przetłumaczył to jako „pojęcia chronicznie w ognisku sporu”, co nie brzmi być może najlepiej, w większym jednak stopniu oddaje istotę, aniżeli nie wskazujące na autonomiczny charakter pojęcia,
określenie Szymona Wróbla – „pojęcia skazane na ustawiczną debatę”. Niemniej właściwe zdaje się także posługiwanie się terminami – pojęć „istotnie kwestionowanych”, „zasadniczo spornych”, czy „spornych co do esencji”.
6 S. Lukes, Power: A Radical View, bmw. 2005, s. 30.
4
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koncepcji ujmowania problemu7. S. Lukes uważa, że „każda koncepcja władzy
jest normatywnie obciążone – to znaczy, że jest interpretowana z określonego
stanowiska moralnego i politycznego”8.
Wobec powyższego, zdaniem S. Lukesa, należy stwierdzić, że pojęcie władzy jest uwikłane w tak wiele kontekstów ideologicznych i metodologicznych,
że nie sposób trwale osądzić o jednolitej linii definiowania. Wskazanie konotacji władzy należy więc ściśle wiązać z określonymi koncepcjami filozoficznymi, ideologicznymi i metodologicznymi.
Wobec powyższego oraz faktu, że również odwołanie się do etymologii słowa nie pomaga, niektórzy badacze wzywają do intuicyjnego definiowania zjawiska bądź odrzucenia go w całości jako kategorii naukowej.
Steven Lukes, który w dziedzinie teorii polityki zasłynął głównie wydanym
w latach 70. ubiegłego stulecia, krótkim opracowaniem pt. „Power. A Radical View”, uważa jednak, że nie tylko konieczne, ale i możliwe jest stworzenie jednolitej koncepcji władzy, mimo iż władza jest pojęciem „chronicznie
w ognisku sporu”.
Praca „Power. A Radical View”, mimo swojej zwięzłości (pierwsze wydanie
zawiera zaledwie kilkadziesiąt stron) stała się „klasycznym opracowaniem dotyczącym władzy w literaturze anglojęzycznej”9, którego „nikt zainteresowany
polityką nie może ominąć”10. Krótki szkic napisany przez S. Lukesa stanowi
obecnie obowiązkową lekturę w trakcie wykładów dotyczących teoretycznego
ujęcia władzy na większości zachodnich uniwersytetów, a wiele zajęć systematyzowanych jest wedle ujęć władzy z tej książki.
„Power. A Radical View” początkowo miało, jak twierdzi sam autor, być
„głosem w nieustającej debacie, toczącej się głównie wśród amerykańskich politologów i socjologów dotyczącej interesującego pytania: jak postrzegać władzę teoretycznie i jak badać ją empirycznie”11. Tym co leżało u podłoża tej debaty był spór pomiędzy zwolennikami postrzegania systemu politycznego
USA jako zdominowanego przez elitę rządzącą (tzw. elitaryści12) a stronnikami poglądu, że władza jest dzielona pluralistycznie pomiędzy wiele ośrodków
(tzw. pluraliści bądź behawioraliści13).
7 Tenże, On the Relativity of Power, (w:) S. C. Brown (red.), Philosophical Disputes in the Social Sciences, New Jersey 1979.
8 S. Lukes, L. Haglund, Power and Luck, (@) http://sociology.fas.nyu.edu/docs/IO/244/power.luck.pdf, stan na 11.01.2006 r.
9 C. Hay, recenzja, (w:) S. Lukes, Power…, dz.cyt.
10 I. Katznelson, recenzja, (w:) Tamże.
11 Tamże, s.1.
12 Ten pogląd dotyczący interpretowania rzeczywistości politycznej wywodzi się z klasycznych
prac poświęconych zagadnieniu elit – Gaetano Moski, Vilfreda Pareta oraz Roberta Michelsa.
W XX wieku reprezentowany głównie przez C. Wright Millsa. Zwróćmy również uwagę na różnice pojęć „elitaryzm” i „elityzm”.
13 Pojęć „behawioraliści” (nie behawioryści!) oraz „pluraliści” w tym kontekście można używać zamiennie. Głównym reprezentantem poglądu, głoszącego, że władza w obrębie danego sy-
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2. Trzy wymiary władzy

Władza i jej wymiary w pracach Stevena Lukesa

„Power. A Radical View” w analizę konceptualną władzy wprowadza termin wymiaru władzy. Ta część poglądów S. Lukesa, która tyczy się „wymiarowości władzy”, uzyskała największy rozgłos. Jednocześnie zauważyć można, że
tezy Lukesa są często ograniczane jedynie do tej części. A przecież podjął on
próbę zarysowania takiej definicji władzy, która byłaby jak najbliższa potocznemu, zdroworozsądkowemu rozumieniu, a jednocześnie miała jak największą moc eksplanacyjną i, co najtrudniejsze, mogła pogodzić dotychczasowe,
sprzeczne ujęcia. Brytyjczyk, mimo tak wąsko nakreślonego projektu badawczego, porusza szereg istotnych kwestii. Jego tezy można rozpatrywać wzdłuż
trzech płaszczyzn: teoretycznej, metodologicznej oraz politycznej. Teoretycznej – gdyż stara się przede wszystkim stworzyć pewien koncept władzy, który
umożliwiałby jednolite jej ujmowanie przez naukowców. Jednocześnie wypowiada się wiele na temat metod badania relacji władający – poddany, co stanowi metodologiczną płaszczyznę jego poglądów. Natomiast każdy z zarysowanych przez Lukesa „wymiarów władzy”, niesie ze sobą konkretne następstwa w sferze politycznej.

S. Lukes w „Power. A Radical View” dokonał zabiegu metodycznego, polegającego na podzieleniu dotychczas formułowanych ujęć władzy na tzw. wymiary. Dwa pierwsze odpowiadają dwóm stronom konfliktu w sporze pluraliści vs. elitaryści. Trzeci wymiar władzy, nakreślony samodzielnie przez S. Lukasa, mimo że nie nowatorski, wywołał bardzo liczne komentarze. Zdaniem
uczonego jego własne ujęcie władzy jest „radykalne” zarówno pod względem
teoretycznym, jak i politycznym, jest jednocześnie najpełniejsze z dotychczasowych sposobów postrzegania tego zjawiska.
Mimo że S. Lukes nigdy nie podał definicji wymiarów władzy, możemy na
podstawie jego prac określić je jako określone sposoby ujmowania władzy. Na
tych sposobach ujmowania władzy zaważył natomiast sposób postrzegania
konfliktu interesów.
2.1 Pierwszy wymiar władzy

Sprawowanie władzy w pierwszym wymiarze oznacza zdolność do rozstrzygania otwartych i obserwowalnych konfliktów preferencji. Pierwszy wymiar
władzy ma miejsce tylko tam gdzie istnieją obserwowalne (widoczne dla osób
trzecich), otwarte (wyrażone w postaci konkretnych działań), konflikty preferencji (subiektywne interesy wyartykułowane w formie pewnego zachowania).
stemu politycznego dzielona jest pluralistycznie pomiędzy wiele ośrodków, i nie zachodzi koncentracja władzy w rękach jednej grupy społecznej, jest amerykański politolog (behawioralista)
Robert Dahl.
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Konflikt jest bowiem, zdaniem S. Lukesa, konstytutywną cechą powstania relacji: sprawujący władzę – poddany. W jego koncepcji wiąże się on ściśle z kategorią interesu. Jednak definiensów interesu w naukach społecznych można
wskazać równie wiele jak objaśnień pojęcia władzy.
Koncepcje tego, czym jest „interes”, są powiązane z różnymi stanowiskami
moralnymi i politycznymi, co najdobitniej znajduje swe odbicie w opozycji subiektywność vs. obiektywność interesu. W pierwszym wymiarze władzy S. Lukes
podkreśla, że stosunki władcze to takie, w których jedna ze stron konfliktu jest
w stanie rozstrzygnąć spór zgodnie z własnymi preferencjami. Jednowymiarowe
ujęcie władzy ucieka więc od klasycznego jej rozumienia jako konfliktu interesów na rzecz konfliktu preferencji, czyli zamanifestowanych zachowań. Pierwszy wymiar władzy odnosi się jedynie do zachowań publicznie wyrażonych. Sprawowanie władzy to zwyciężanie w konfliktach pomiędzy otwarcie wyrażonymi
subiektywnymi preferencjami jednostek bądź grup.
Wybór „preferencji” w miejsce „interesu” określa status konfliktu pomiędzy
stronami. Metodologia, którą można opisać pierwszy wymiar władzy to metodologia behawioralistyczna, koncentrująca się na manifestowanych zachowaniach.
Do jednowymiarowych definicji S. Lukes zalicza więc całość poglądów dotyczących władzy takich behawioralistów, jak Robert Dahl, Nelson Polsby, Raymond Wolfinger czy Richard Merelman.
Metoda, jaką należy badać władzę w ujęciu jednowymiarowym, sprowadza się
do analizowania, którzy uczestnicy danego procesu decyzyjnego zaproponowali
ostatecznie przyjęte decyzje; kto ostatecznie przegłosował alternatywy zaproponowane przez inne osoby; kto przedstawił propozycje, które zostały odrzucone. Pozwala to, słowami Dahla, wyróżnić „zwycięstwa” i „porażki” danych podmiotów
w trakcie podejmowania decyzji. Dysponentem największego zakresu władzy jest,
więc zdaniem wspomnianego amerykańskiego politologa ta strona, która posiada
na swoim koncie największą liczbę „zwycięstw”; jest w stanie wpłynąć na kształt
ostatecznie podjętej decyzji14. N. Polsby również podkreśla, że „pluralistyczne
podejście” skupia się jedynie na badaniu rezultatów procesów decyzyjnych, na
kwestii, kto zwyciężył w społecznym procesie podejmowania decyzji. Nacisk położony jest więc na obserwację konkretnych zachowań. Zadaniem badacza jest analizowanie rzeczywistych, konkretnych zachowań. Dokonuje zaś tego na podstawie
relacji z pierwszej ręki, analizy dokumentów, gazet, bądź innych odpowiednich
źródeł. Badacz musi skupić się jedynie na kilku wybranych kwestiach. Poszukując
rzeczywistych posiadaczy władzy we wspólnotach lokalnych, musi on analizować jedynie niektóre fragmenty życia społecznego15. N. Polsby pisze, że badanie, kto
14 R. Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven – London 2005.
15 R. Dahl w słynnej analizie systemu politycznego miasta New Haven, ograniczył przedmiot
badań do trzech, jego zdaniem najistotniejszych i najlepiej oddających rzeczywisty podział władzy, sfer życia publicznego: edukacji publicznej (ustalenie programów, nominacja kuratorów,
itp.), nominacji kandydatów partyjnych na stanowiska urzędnicze oraz wpływie na program reurbanizacji miasta.
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„zwyciężył (a dokładnie czyja propozycja została ostatecznie przyjęta) w procesie
decyzyjnym zdaje się być najlepszym sposobem ustalania, która jednostka lub
grupa ma „więcej” władzy w życiu społecznym, ponieważ bezpośredni konflikt
pomiędzy aktorami życia społecznego w sposób dokładniejszy wskazuje zdolność
wpływania na „wyjścia” z systemu niż jakakolwiek analiza teoretyczna”16.
Badanie władzy w pierwszym wymiarze ogranicza się więc do analizy jedynie konkretnych sytuacji, pomijając sytuacje potencjalne. Jest to wyraźne
ograniczanie definicji władzy jako władzy aktualnie sprawowanej, bez odwołania się do jakiegokolwiek problemu jej potencjalności.
Stąd też jednowymiarowe definicje władzy są najwęższe. Metodologia behawioralistyczna pomija bowiem trudno mierzalne elementy sprawowania
władzy. „Ścisła metodologia nader dowolnie ogranicza i zubaża zakres tego,
co naukowo poznawalne”17, pisze o behawioraliźmie K. von Beyme. Takie definicje władzy mają nieocenioną korzyść metodologicznej przejrzystości, mogą być relatywnie łatwo zastosowane w analizie systemów politycznych i każdych innych, spłycają jednak rzeczywistość o cały szereg faktów i w większości wypadków mają zastosowanie jedynie w analizie procesów decyzyjnych, mających dodatkowo formę zinstytucjonalizowaną18.
2.2. Drugi wymiar władzy

Koncepcja „władzy jednowymiarowej” znacząco zawęża ekstensję pojęcia
„władza”. Z tego też powodu, ujęcie behawioralistów poddawane jest znacznej krytyce. Większość sposobów postrzegania zjawiska władzy dopuszcza
pewną sferę potencjalności jej sprawowania. Wiele osób zgodzi się również, że
szersze ujęcie władzy bliższe jest powszechnemu jej postrzeganiu.
Dwuwymiarowe ujęcie władzy różni się statusem ontologicznym interesu.
S. Lukes różnicą w postrzeganiu kategorii interesu, tłumaczy szersze, niż
w ujęciu jednowymiarowym, postrzeganie ekstensji władzy. Zwolennicy władzy w dwóch wymiarach postrzegają bowiem interes nie jako aktualnie ujawniane preferencje podmiotów, ale szerzej jako takie stany, które są preferowane, lecz nie manifestowane w formach otwartych. Interesy są uświadamiane
i subiektywne, jednak niemanifestowane w działaniach podmiotów.
Reformistyczna definicja interesu jest głębsza i rozszerza pojęcie o niemanifestowane w formach otwartych preferencje podmiotów. Stąd w poczet relacji władczej w koncepcjach dwuwymiarowych zaliczane są również działania
mające na celu niedopuszczenie do pojawienia się otwartego konfliktu,
mimo zauważalnej sprzeczności interesów.
16

S. Lukes, Power…, dz.cyt., s. 18.
K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, s. 104.
18 Z tego powodu stosunkowo często jednowymiarowe definicje władzy stosowane są przez
politologów i wykorzystywane są do analiz procesów decyzyjnych w ramach pewnych instytucji.
17
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W drugim wymiarze władzy, mimo że uczestnicy konfliktu świadomi są preferencji przeciwnej strony, to ich wyrażenie nie musi przybierać charakteru
zachowania wyartykułowanego. Lukes w celu odróżnienia obu rodzajów konfliktu posługuje się terminologią – „observable covert conflicts” i „observable overt conflicts”. W polskiej literaturze dotyczącej teorii konfliktu społecznego odpowiadać obu terminom mogą zwroty uświadamiana sytuacja konfliktowa (uświadamiany konflikt potencjalny) i konflikt realny19.
S. Lukes w ujęcia „władzy w dwóch wymiarach” wpisuje ciekawą koncepcję dwóch amerykańskich naukowców Petera Bachracha i Mortona S. Baratza, którzy twierdzą, że jednowymiarowe ujęcia „nadmiernie podkreślają
wagę inicjowania, decydowania i głosowania i przez to nie biorą pod uwagę
faktu, iż władza może objawiać się w zdolności do ograniczania procesu decyzyjnego do „bezpiecznych kwestii”20. Władza, według P. Bachracha i M.
Baratza, ma w istocie dwa oblicza („power has two faces”): pierwsze prezentowane przez zwolenników podejścia jednowymiarowego to jawne zachowania w procesie podejmowania decyzji w sytuacji otwartego konfliktu
interesów; drugie zaś ma miejsce, gdy „A poświęca energię w celu
wzmocnienia lub stworzenia społecznych i politycznych wartości oraz
zinstytucjonalizowanych praktyk, ograniczających proces polityczny
do publicznego podejmowania, tylko tych kwestii, które są względnie
nieszkodliwe dla A”21. Sprawowanie władzy to zdolność do niedopuszczenia podejmowania spraw, które są szkodliwe dla podmiotu A. Jest to swoista umiejętność „wentylowania konfliktów”, niedopuszczenia do ich otwartego wyartykułowania. Możliwe jest to, zdaniem Bachracha i Baratza, w wyniku tzw. nie-decyzji, czyli decyzji o niepodejmowaniu konkretnych rozstrzygnięć, pominięciu czy odsunięciu pewnej działalności poza proces decyzyjny. „Nie-decyzję” definiują oni jako „decyzję, która skutkuje tłumieniem lub udaremnianiem latentnych lub manifestowanych sprzeciwów wobec wartości i interesów podmiotu decyzyjnego”22. P. Bachrach i M. Baratz,
uważają, że satysfakcjonująca analiza władzy powinna uwzględniać zarówno proces decyzyjny jak i nie-decyzyjny.
Jednowymiarowa wizja władzy jest więc zakłócana przez fakt istnienia mechanizmów wykluczania pewnych kwestii poza nawias, w tym wypadku poza
19 Konflikt potencjalny (sytuacja konfliktowa) to stan istnienia wzajemnie sprzecznych aspiracji lub dążeń co najmniej dwojga osób, których wzajemna realizacja jest niemożliwa bądź wysoce utrudniona; lub sytuacja w której opinie na temat prawdziwości czy słuszności pewnych poglądów wzajemnie się wykluczają. Konflikt realny to z kolei sytuacja otwartej walki pomiędzy
podmiotami. Szerzej zob. J. Reykowski, Konflikty polityczne, (w:) K. Skarżyska (red.), Podstawy
psychologii politycznej, Poznań 2002, s. 208.
20 S. Lukes, Power..., dz.cyt., s. 22.
21 P. Bachrach, M. S. Baratz, Two Faces of Power, „American Political Science Review” 1962,
nr 56, s. 948.
22 Lukes, Power..., dz.cyt., s. 22–23.
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W ramy sprawowania władzy w dwóch wymiarach wpisuje się również ciekawa teoria E. Schattschneidera, funkcjonująca pod trudno przetłumaczalną
na język polski nazwą: „mobilization of bias”. E. Schattschneider pisze: „Każda forma organizacji politycznej ma skłonność do eksploatowania pewnych
konfliktów, a do powstrzymywania innych, ponieważ każda organizacja to
«mobilization of bias»”24.
„Mobilization of bias” nazywa E. Schattschneider wszelkie „dominujące
wartości, wierzenia, rytuały i procedury instytucjonalne (zasady gry), które
działają regularnie i konsekwentnie by przynosić pożytek określonym osobom
bądź grupom a kosztować inne”25. „Mobilization of bias” jest wymiarem sprawowania władzy w organizacjach. Jest więc kategorią kolektywną i nie może
odnosić się jak nie-decyzje, do indywidualnie podejmowanych decyzji. „Mobilization of bias” odnosi się do takich cech organizacji, które mają skłonność
dopuszczać pewne kwestie do zaistnienia w organizacji a inne wykluczać. Niektóre alternatywne rozwiązania pewnej kwestii, zdaniem Schattschneidera,
mogą być niewidoczne w danej organizacji z powodu cech genetycznych tej
organizacji. Sposób uzyskiwania informacji i ich przetwarzania może być na
tyle specyficzny, że niektóre działania nie są w ogóle rozpatrywane przez pewną strukturę.
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proces decyzyjny. Aplikowanie nie-decyzji w procesie decyzyjnym jest w istocie kontrolowaniem agendy prac danej organizacji.
P. Bachrach i M. Baratz podają metody, jakimi powstrzymuje się niektóre
kwestie przed ujawnieniem w procesie decyzyjnym:
1) nie aktywność względem żądań/ kwestii, które stoją w niezgodzie ze status quo,
2) podkopywanie legitymizacji żądań poprzez nadawanie im łatek „niepatriotyczności”, „komunistyczności”, „populistyczności”, itd.,
3) wykorzystywanie negatywnych bądź pozytywnych sankcji wobec
podmiotów podejmujących daną sprawę,
4) zapobieganie wejściu danej kwestii w proces decyzyjny w wyniku obstrukcji poprzez przekazywanie jej licznym komitetom, komisjom i podkomisjom oraz poddawaniu jej długim i szczegółowym badaniom23.

2.3. Władza w trzecim wymiarze

Steven Lukes nie ma wątpliwości, że dwuwymiarowe ujęcie władzy stanowi
znaczny postęp w stosunku do spojrzenia jednowymiarowego, gdyż obok zdolności do rozstrzygania otwartych konfliktów behawioralnych inkorporuje
23

P. Bachrach, M. S. Baratz, Power and Poverty: Theory and Practice, New York 1970, s. 44.
Ciże, Two Faces..., dz.cyt., s. 949.
25 S. Lukes, Power..., dz.cyt., s. 17.
24
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w analizę władzy zagadnienie kontroli nad artykulacją kwestii politycznych.
Drugi wymiar władzy jest jednak jego zdaniem niepełny i nie ukazuje wszelkich form, jakie przybiera władza. Mimo że w zamierzeniu P. Bachrach
i M. Baratz mieli dokonać krytyki ujęcia behawioralnego, sami pozostają
w sferze behawioralizmu. Ich wnioski wskazują, że możliwe, a nawet konieczne jest poszerzenie sfery semantycznej władzy. Dlatego Lukes proponuje spojrzenie dużo gruntowniejsze – spojrzenie trójwymiarowe, które bliższe jest postrzeganiu potocznemu a jednocześnie jest najbardziej ekstensywne w sensie
teoretycznym i politycznym.
Zdaniem Lukesa, popełniają błąd ci, którzy twierdzą, że najwyższą formą
władzy jest zdolność pomyślnego rozstrzygania otwartych konfliktów oraz możliwość kontrolowania ujawniania się konfliktów otwartych. Jeżeli władza ma
oznaczać umiejętność kształtowania agendy politycznej zgodnie z własnymi interesami, to zdolność do ukształtowania potrzeb podmiotu „B” przez podmiot
„A” zgodnie z jego preferencjami, będzie najwyższą i najdoskonalszą formą takiej władzy. Władzą jest więc również takie kształtowanie przekonań i preferencji podmiotu „B”, aby pożądał on tego, czego chce sprawujący władzę podmiot „A”. Jest to rodzaj kreowania świadomości „B”, by nie zdawał on sobie
sprawy, że w jego interesie leży coś zupełnie odmiennego. S. Lukes pyta – „Czy
nie jest to najdoskonalszy i najbardziej podstępny sposób sprawowania
władzy, gdy zapobiegamy jej uświadomieniu poprzez kształtowanie percepcji, poznania i preferencji ludzi w taki sposób, że akceptują oni swoją rolę w istniejącym porządku, ponieważ nie widzą lub nie są w stanie
wyobrazić sobie alternatyw dla tego porządku lub postrzegają porządek
ten jako naturalny i niezmienny albo dany przez Boga?”26
Najistotniejszym elementem władzy w trzecim wymiarze jest, kwestia świadomości. Władzę, zdaniem S. Lukasa, sprawować można także w sytuacji konfliktu potencjalnego, kiedy to istnieje obiektywna sprzeczność interesów
dwóch podmiotów i nie jest to uświadamiane przez co najmniej jedną ze stron
konfliktu. Taką sytuację Lukes nazywa konfliktem latentnym (latent conflict).
Władza w trzecim wymiarze znajduje więc swoje miejsce tam, gdzie ludzie
nie zdają sobie sprawy ze swoich interesów, ponieważ są one zakamuflowane
przez działania władcy. Tym samym nie dochodzi pomiędzy panującym a poddanym do walki, czy współzawodnictwa, gdyż strona zdominowana nie jest
świadoma swego upośledzonego położenia. Trzeci wymiar władzy ma działanie prewencyjne – zapobiega rozpoznaniu przez jednostki ich prawdziwych interesów.
S. Lukes jako interesy obiektywne określa te, które mogą być nieuświadamiane i niewyartykułowane, ale które osoba wybrałaby, gdyby miała możliwość wolnego wyboru27.
26
27
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Głównym powodem zainteresowania przez teoretyków analizą władzy Stevena Lukesa jest właśnie wyartykułowanie faktu, że władza może być sprawowana poza świadomością rządzonych.
Władza w trzecim wymiarze to zdolność kształtowania i kontrolowania
percepcji, interesów oraz myśli rządzonych, aby ci akceptowali zastaną sytuację i nie widzieli w niej niesprawiedliwości, w myśl zasady, że nie można buntować się przeciwko czemuś, o czego istnieniu nie wiemy. Wymaga to odpowiednich metod sprawowania władzy. S. Lukes wymienia kontrolę informacji, tworzenie mitów, indoktrynację, budowanie ideologii. Wydaje się jednak, że katalog ten nie jest zamknięty i może być powiększony.
Władza w ujęciu trójwymiarowym wykracza daleko poza behawioralne
koncepcje R. Dahla czy N. Polsbiego. Sprawowanie władzy nie musi być zauważalne przez poddanych, gdyż rozgrywa się w sferze braku konfliktu obserwowalnego (widocznego dla zewnętrznego obserwatora), ponieważ dotyczy
interesów obiektywnych. Takie ujęcie niesie ze sobą wielki ładunek teoretyczny i metodologiczny. Analizowanie władzy musi polegać na odnajdywaniu
i odszyfrowywaniu interesów danych podmiotów, które istnieją obiektywnie.
Badanie władzy jest więc jeszcze bardziej utrudnione aniżeli, w i tak krytykowanym, ujęciu dwuwymiarowym. Jeden z możliwych sposobów wyjścia z owej
„platońskiej jaskini”, podaje socjologia marksistowska. Marks, a za nim Dahrendorf, zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania świadomości swoich
prawdziwych interesów zbiorowych upatruje w rozwoju ideologii opozycyjnej
wobec władcy, zwiększenia komunikacji pomiędzy członkami grupy oraz wykreowaniu przywódców ideologicznych28. Jeśli podmiot nie zdaje sobie sprawy z istnienia sytuacji konfliktowej, musi znaleźć się ktoś, kto posiadł wiedzę
i jest w stanie się nią podzielić z uciśnionymi. Według nauki marksistowskiej,
wyjście z „platońskiej pieczary” może nastąpić dzięki osobom z zewnątrz,
znajdującym się w sensie epistemologicznym poza systemem „fałszywej świadomości”. Marks takie osoby nazywa przywódcami ideologicznymi. Są to ludzie, którzy właściwie odczytują sytuację społeczną, po czym swoją wiedzę
przekazują manipulowanym29.
Stanowisko filozoficzne, które leży u podłoża lukesowskiego trzeciego wymiaru, ma bardzo długą tradycję, żeby wspomnieć tylko o VII księdze „Państwa” Platona. Większości nawet pobieżne zapoznanie się z tezami S. Lukesa
przywołuje na myśl marksistowską teorię władzy i społeczeństwa oraz pojęcia
takie jak „klasa w sobie”, „klasa dla siebie”, „świadomość klasowa”, „baza”.
Jednocześnie koncepcja S. Lukesa, na co zwraca uwagę sam Brytyjczyk, może
przywoływać filozoficzne wywody M. Foucaulta oraz – co spostrzega M. Ziółkowski – „przemoc symboliczną” P. Bourdieu. Dlatego też trzeci wymiar władzy nie może być uznany za nowatorski, zwraca jednak uwagę, gdyż przedstaJ. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004, s. 179.
Tamże.
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wia formę sprawowania władzy poza świadomością rządzonych, nie powołując
się na marksistowską wizję stosunków społecznych.

3. „Zasadnicza definicja władzy”
Biorąc pod uwagę konteksty, w jakich cytowane są słowa S. Lukesa dotyczące zjawiska władzy, należałoby uznać, że główną częścią jego pracy są wymiary władzy. „Power. A Radical View”, jest jednak opracowaniem dotyczącym konceptualnej analizy władzy. S. Lukes, po zaprezentowaniu wymiarów
władzy, które zarysowuje na podstawie dotychczasowych jej ujęć, stara się
dojść do wniosków, umożliwiających odpowiedź na pytanie „czym jest władza?”. Pracę Lukesa należy postrzegać jako opracowanie dotyczące konceptualizacji władzy, które ułatwiałoby stworzenie definicji spełniającej warunki teorii naukowej oraz empirycznego zastosowania tak stworzonej kategorii.
Spory co do tego, jak postrzegać władzę, prowadzą niektórych naukowców
do głoszenia haseł odrzucenia konceptu władzy jako kategorii naukowej. S.
Lukes uważa, jednak, że jest ona konceptem w pełni użytecznym, który może
pełnić funkcje eksplanacyjne i może pomóc zrozumieć nam rzeczywistość społeczną. Jego zdaniem absolutnie podstawowym wspólnym rdzeniem, czy
pierwotnym wyobrażeniem wszystkich ujęć władzy (zasadniczą definicją władzy) jest pogląd, że A w jakiś sposób kształtuje B30. Lukes idzie
dalej – aplikując to potoczne ujęcie w analizę społeczną, potrzebne jest coś
więcej, a mianowicie przekonanie, że „A czyni to w sposób nietrywialny”.
Oczywiste jest, że wszyscy wpływamy na siebie wzajemnie, permanentnie i najróżniejszymi sposobami. Pojęcie władzy i powiązane pojęcia przymusu, wpływu, autorytetu, etc., uwydatniają jedynie pewne fragmenty tego wpływu. Sposób postrzegania władzy (lub sposób definiowania pojęcia władzy), który
mógłby być użyteczny w analizie relacji społecznych musi implikować odpowiedź na pytanie: „co liczy się jako znaczący sposób?”, „co czyni wpływ A na
B znaczącym?”.
Steven Lukes ten „znaczący wpływ” interpretuje jako wpływ odwrotny do
interesów drugiego podmiotu. Kategoria interesu jest też kluczem do odpowiedzi na pytanie, co leży u podłoża wszystkich ujęć władzy. Lukes opowiada
się za interesem, jako elementem, który określać będzie „wpływ A na B”, bowiem tylko odwołując się do interesu istnieje możliwość wiarygodnego i obiektywnego określenia czyjegoś wpływu na innych. Posługiwanie się innymi wskaźnikami abstrahuje od ludzkich przekonań. Również posługiwanie się koncep30 To założenie, które Lukes traktuje jako pewnik, zostało mocno skrytykowane we współczesnej literaturze przedmiotu. Słusznie wypomina się mu, że pomija alternatywne założenia co do
esencji władzy prezentowane chociażby przez H. Arendt czy T. Parsonsa. Szerzej zob. M. Bloch,
B. Heading, P. Lawrence, Power in Social Theory: a non Realtive View, (w:) S. C. Brown (red.),
Philosophical Disputes in the Social Sciences, bmw. 1979.
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cją interesu obiektywnego lepiej odwołuje się do ludzkich przekonań niż każdy inny sposób analizowania wpływu podmiotu A na B. Lukes postrzega bowiem interesy obiektywne jako to, co dana osoba wybrałaby, gdyby miała możliwość wolnego wyboru.
Władzę posiada ten, kto jest w stanie wpłynąć na to, co jest w moim interesie, twierdzi Lukes. Większą władzę ma więc ten, kto jest w stanie wpływać
na moje interesy centralne, aniżeli na poboczne.
W ten sposób kształtuje się zasadnicza koncepcja władzy Stevena Lukesa. Lukesowska definicja „zasadniczego konceptu władzy” brzmi – „A wpływa na B, przeciwnie do interesów B”.
W tym ujęciu istotne jest to, że trzy wymiary władzy, które wprowadza Lukes, są w istocie alternatywnymi interpretacjami jednego, tego samego
konceptu władzy. Pojęcie władzy w teorii polityki prezentowanej przez Lukesa jest ściśle skorelowane z ujęciem interesu. W zależności od sposobu interpretacji interesu (zgodnie z trzema tendencjami w nauce – liberalną, reformistyczną i radykalną), powstają trzy różne aplikacje jednego, ogólnego
i esencjonalnego pojęcia władzy. „Czy jedno- dwu- lub trzy-wymiarowe ujęcie władzy jest zastosowane zależy (…) od spojrzenia, jakie ktoś ma na kwestię co konstytuuje «interes»”31.
Takie rozumienie władzy, implikujące pojęcie interesu, jest jednocześnie definicją, która powinna godzić sprzeczne ujęcia władzy wyrażone w trzech wymiarach. Osoby nawet o sprzecznych poglądach moralnych, politycznych a także filozoficznych, zdaniem Lukesa powinny zgodzić się co do jego definicji.
Na zakończenie, prezentujemy graficznie konfliktowe ujęcie władzy S. Lukesa. Władzę przedstawiamy w towarzystwie jej kognatów, problem definicyjny władzy wynika bowiem również z bliskości denotacyjnej kognatów władzy,
takich jak wpływ, przymus, przemoc czy manipulacja. Rozumienie władzy często nacechowane jest uzależnieniem od definicji pokrewnych jej pojęć i ścisłe
rozgraniczenie pomiędzy ich eksplanansami jest niemożliwe. Powinno poszukiwać się więc możliwości stworzenia siatki klasyfikacyjnej, która zdolna byłaby ująć bogactwo znaczeniowe tego pojęcia. Problem ten zdaje się bardzo dobrze rozumieć S. Lukes. Dlatego właśnie w taki sposób jest przez niego przedstawiany.

Tamże, s. 268.
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Rysunek 1

Manipulacja

Źródło: S. Lukes, Power: a Radical View, bmw 2005, s. 36.
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1. Lewy (wschodni) brzeg Dniestru
Aby zlokalizować Naddniestrze na mapie Europy, należy mocno wytężyć
wzrok. Nie stanowi ono bowiem rozległego obszaru. Jego powierzchnia wynosi ok. 4,2 tys. kilometrów kwadratowych. Prawda, że to i tak więcej, niż w przypadku Luksemburga (2,6 tys.), ale cechą szczególną Naddniestrza jest jego
bardzo rozciągnięty kształt: ok. 200 kilometrów długości przy jedynie kilkunastu (!) kilometrach szerokości. Leży ono w południowo-wschodniej Europie,
w dolnym biegu rzeki Dniestr (stąd jego nazwa). Ciągnie się tylko wzdłuż
wschodniego (lewego) brzegu Dniestru, wraz z prawobrzeżnym przyczółkiem
w postaci miasta Bendery (ros. , rum. Tighina). Z Polski do Naddniestrza nie jest zatem bardzo daleko: Warszawę od Tyraspola (naddniestrzańskiej stolicy) dzieli ok. tysiąca kilometrów. To dużo mniej, niż od Paryża czy
Rzymu.
Czym jest dziś Naddniestrze? Jest ono samozwańczym tworem państwowym, które istnieje już kilkanaście lat, lecz które nie uzyskało formalnie niczyjego uznania. Formalnie Naddniestrze uważa się za część Republiki Mołdawii,
państwa ze stolicą w Kiszyniowie. Faktycznie jednak, pozostaje ono pod bardzo znaczącym wpływem polityków, służb specjalnych oraz środowisk półlegalnego biznesu z Rosji i Ukrainy, a między obydwoma brzegami Dniestru
wciąż toczy się polityczna wojna podjazdowa, w którą angażują się również
wielkie mocarstwa.
Skąd tak zacietrzewiony spór o wąski pas ziemi? Czyje interesy wchodzą
w grę? Jakie są szansę na zaprowadzenie pokoju w tej części Europy?
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2. Dzieje polityczne do upadku ZSRR
2.1 Między Polską, Turcją, Mołdawią a Rosją

W okresie kształtowania się monarchii narodowych w Europie, obszar
Naddniestrza znajdował się pod władaniem kilku państw. Jego północna część
wchodziła najpierw w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednak tuż
przed Unią Lubelską (1569 r.) zostało ono – wraz z całym Podolem – włączone do Korony Polskiej. Południowa część Naddniestrza, stanowiła z kolei
część Chanatu Krymskiego, a więc pośrednio i Wielkiej Porty. Granica między
północnym a południowym Naddniestrzem biegła wzdłuż niewielkiej rzeki Jahorłyk – lewego dopływu Dniestru1. Po zachodniej (prawej) stronie Dniestru
rozciągał się natomiast obszar Księstwa Mołdawskiego.
Na przestrzeni wieków przez obszar Naddniestrza przetaczały się różne
konflikty zbrojne, w których walczyły ze sobą Rzeczpospolita, Turcja oraz Rosja. Już wówczas miejscowa ludność była bardzo zróżnicowana: kraj zamieszkiwały zarówno ludy łacińskie (Mołdawianie), słowiańskie (w tym i Polacy),
germańskie, jak i tureckie (Gagauzi).
Na mocy traktatu pokojowego zawartego w Jassach (grudzień 1791 r.), Rosja zajęła tzw. Jedysan, a w tym i południową (turecką) część Naddniestrza.
Północna natomiast przypadła jej już kilkanaście miesięcy później, kiedy nastąpił II rozbiór Polski (1793 r.). Rosji przyznano wtedy wschodnie Podole i państwo to mogło oprzeć swoje zachodnie granice na Dniestrze. Ziemie na zachód
od Dniestru (w tym i Bendery) pozostawały natomiast w zasięgu Turcji.
Stan taki utrzymał się jedynie przez dwadzieścia lat, kiedy doszło do kolejnej wojny rosyjsko-tureckiej. W jej wyniku, w 1812 r. podpisany został w Bukareszcie traktat pokojowy, który przyznawał Rosji wszystkie ziemie leżące
pomiędzy Dniestrem a Prutem, będące dotąd formalnie częścią Księstwa Mołdawskiego2. Obszar ów (między Dniestrem a Prutem) został przez władze carskie celowo nazwany Besarabią i do 1829 r. był prowincją autonomiczną (do
1829 r.). Później Besarabia stała się zwykłym obwodem, a od 1873 r. gubernią3. Tym samym poszczególne części dzisiejszego Naddniestrza wchodziły
w skład trzech carskich guberni: besarabskiej, podolskiej i chersońskiej.
Przez cały wiek XIX i aż do 1917 roku Naddniestrze wolne było od konfliktów zbrojnych. Stan ów uległ jednak zmianie wraz rewolucją październikową.
Pomiędzy styczniem 1918 roku a lutym 1919 roku, kiedy na wschód od Dnie1

Zob. Atlas Historyczny Polski, Warszawa 1993, s. 25.
B. Zdaniuk, Na rozdrożu Wschodu i Zachodu. Mołdawska transformacja polityczna lat
1988–2005, „Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne”, nr 2(7)/2006, ss. 133–134.
3 N. Dima, Moldova and the Transdnestr Republic, New York 2001, s. 14. Zob. również:
G.F. Jewsbury, The Russian Annexation of Bessarabia – 1774–1828: a Study of Imperial Expansion, New Yorkl 1976.
2
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2.2 Mołdawska ASRR jako przyczółek do zajęcia Besarabii

Bolszewicy nie chcieli zaakceptować takiego stanu rzeczy i dążyli do ponownego zajęcia Besarabii. W tym celu, na wschodnim brzegu Dniestru postanowiono utworzyć „konkurencyjną” wobec rumuńskiej Mołdawii jednostkę
administracyjną, która świadczyłaby o tym, że Besarabia nie zjednoczyła się
z resztą Mołdawii, od której została oderwana w 1812 r., lecz że Besarabia została właśnie od (radzieckiej) Mołdawii oderwana i włączona do burżuazyjnej
Rumunii. Pomysł na utworzenie tego rodzaju „konkurencyjnej” struktury
wspierał szczególnie M. Frunze. Ostatecznie w czasie dwóch posiedzeń Biura
Politycznego KC RKP(b) z lipca i września 1924 r. podjęto decyzję o utworzeniu w ramach Ukraińskiej SRR tzw. Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (MASRR)6.
Postanowienie Biura nie budziło najmniejszych wątpliwości co do intencji
radzieckich władz: podkreślano wyraźnie, iż zachodnia granica MASRR ma
przebiegać wzdłuż granicy państwowej ZSRR. Oznaczało to, że w chwili włączenia Besarabii do Związku Radzieckiego (której utratę traktowano jako zjawisko przejściowe), stanie się ona automatycznie częścią MASRR. Jak miał
pokazać bieg wydarzeń, prawie taki scenariusz został w 1940 r. zrealizowany.
Granice MASRR nie pokrywały się całkowicie z obszarem dzisiejszego
Naddniestrza. MASRR posiadała większą powierzchnię (8,1 tys. kilometrów
kwadratowych) i obejmowała łącznie 11 rejonów. Jej stolicą do 1929 r. było
miasto Bałta, a następnie dopiero Tyraspol. MASRR w końcu lat dwudziestych zamieszkiwało ok. 600 tys. osób o zróżnicowanym pochodzeniu etnicz-

Naddniestrze – ostatni relikt zimnej wojny

stru definitywnie utrwaliła się władza radziecka, teren Naddniestrza niejednokrotnie przechodził z rąk do rąk. Najpierw rządy w Tyraspolu objęli bolszewicy, później teren zajęły wojska utworzonej w Kiszyniowie Demokratycznej Republiki Mołdawskiej (która wkrótce po powstaniu zjednoczyła się z Rumunią), a następnie przez kilka miesięcy Naddniestrze dostało się pod władanie
białogwardzistów generała Denikina. Ostatecznie 12 lutego 1919 r. Tyraspol
został zajęty przez Armię Czerwoną a obszar Naddniestrza włączono w skład
Ukraińskiej SRR4. Ziemie na zachód od Dniestru (Besarabia) przypadły natomiast Rumunii i stanowiły jej część przez cały okres międzywojenny5.

4 V. Â Grosul, T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e, [w:] E.M. Kožokin (red.), Moldaviâ: Sovremennyje tendencii razvitiâ, Moskva 2004, ss. 367–368.
5 Propaganda radziecka przedstawiała później w najczarniejszych barwach międzywojenne
losy Besarabii, a jej zajęcie przez ZSRR w 1940 r. opisywała jako „wyzwolenie spod jarzma rumuńskich bojarów”. Zob. opublikowany w języku „mołdawskim” z użyciem alfabetu cyrylicznego artykuł (transkrypcja z cyrylicy): L. E. Repida, „Transformerile soczialiste yn industrija Moldovej de pe malul drept al Nistruluj (junie 1940 – junie 1941)”, [w:] Din istorija miszkerij revolucionare szi a konstrukciej soczialiste yn Moldova. Kuleżere de artikole konsakrate czelej de a XX
aniversar’ a RSS Moldoveneszt’, Kišynev 1961, s. 199.
6 V. Â. Grosul, T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e..., dz.cyt. s. 368.
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nym. Blisko połowę ludności stanowili Ukraińcy, jedną trzecią Mołdawianie,
a resztę Rosjanie, Żydzi i inni7.
23 kwietnia 1925 r., podczas tzw. „Wszechmołdawskiego Zjazdu Rad”
przyjęta została konstytucja MASRR, której cechą szczególną było to, że dawała republice (teoretyczne bez wątpienia) prawo wystąpienia z ZSRR.
Osobliwość polegała na tym, że republiki autonomiczne nie miały takiego prawa, gdyż przysługiwało ono jedynie republikom związkowym. 6 stycznia 1938
r. z kolei, podczas 7-ego Nadzwyczajnego Zjazdu Rad Mołdawii przyjęta została nowa konstytucja MASRR. Zarówno ta ostatnia, jak i ta z 1925 r. stanowiły kalki ogólnoradzieckich konstytucji z 1924 i 1936 roku. Podobnie rzecz
będzie się miała z konstytucjami Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z 10 lutego 1941 r. i z 15 kwietnia 1978 (nawiązującą tym razem do
breżniewowskiej konstytucji ZSRR z 1977 r.)8.
2.3 Naddniestrze częścią Mołdawii radzieckiej

Druga wojna światowa całkowicie zmieniła przebieg granicy rumuńsko-radzieckiej, jak i samego Naddniestrza. Już w podpisanym 23 sierpnia 1939 r.
tajnym protokole do niemiecko-radzieckiego układu o nieagresji (układ Ribbentrop-Mołotow) Besarabia włączona została do strefy wpływów ZSRR.
Niecały rok później, 26 czerwca 1940 r. – w chwili, gdy oczy świata zwrócone
były ku upadającej Francji – Związek Radziecki wystosował wobec Rumunii
ultimatum, w którym zażądano zwrotu nie tylko Besarabii, ale i północnej Bukowiny, o której nie było mowy nawet w układzie Ribbentrop-Mołotow. Ostatecznie cały ów obszar został zajęty dwa dni później (28 czerwca) przez wojska
radzieckie, które przy tej okazji dopuściły się licznych aktów gwałtu i rabunku
na ludności miejscowej i ewakuującej się armii rumuńskiej9.
Co ważne dla dalszego biegu wypadków, ziemie leżące między Dniestrem
a Prutem nie zostały w całości włączone do MASRR. Najpierw 11 lipca 1940 r.
północna Bukowina oraz południowa część Besarabii z miastami Ismail oraz
Akerman (zwanym inaczej Belgorod Dnestrovskij lub Cetatea Albã) zostały
włączone nie do MASRR, tylko do Ukraińskiej SRR. Pozostałą część okupowanych ziem włączono 1 sierpnia do MASRR, którą następnego dnia przemianowano na Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką (MSRR) ze
stolicą w Kiszyniowie. Wschodnia część dawnej MASRR (okręg Bałta) została jednak odebrana nowej republice i włączona do Ukraińskiej SRR10. Dzisiejsza zatem Republika Mołdawii, jako sukcesorka Mołdawskiej SRR, swoimi
7

Tamże.
O konstytucjach MASRR i MSRR szerzej zob. Soveckaâ Moldaviâ. Kratkaâ enciklopediâ,
Kišynev 1982, ss. 291–292.
9 Na zajętych ziemiach wnet przeprowadzono pierwszą falę aresztowań. Zob. A. Kastory,
Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002, ss. 200–209.
10 Tamże.
8
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korzeniami państwowymi sięga MASRR, a nie dawnego Księstwa Mołdawii,
które w 1861 r. weszło w skład Rumunii11.
Istotny jest również inny element. W 1940 r. dokonano jeszcze nieznacznych
korekt w przebiegu granicy między Mołdawską a Ukraińską SRR, jednak nie
zmieniło to istoty problemu: republika mołdawska została – na korzyść republiki ukraińskiej – pozbawiona dostępu do Morza Czarnego (przypadł jej jedynie
raptem kilkusetmetrowy pas wybrzeża nad Dunajem, w okolicy ujścia rzeki Prut).
Póki stanowiła ona część Związku Radzieckiego, nie miało to większego wpływu
na jej gospodarkę. Jednakże gdy dawne radzieckie republiki uzyskały niepodległość, Mołdawia stała się swoistą enklawą, dla której zachowanie kontroli nad
Naddniestrzem okazało się gospodarczą koniecznością. Być może gdyby Besarabia w całości została włączona do MSRR i dzisiejsza Republika Mołdawii miała
szeroki dostęp do Morza Czarnego (od ujścia Dunaju po ujście Dniestru), wówczas inne byłyby jej uwarunkowania gospodarcze, a co za tym idzie i stosunek do
Naddniestrza. W każdym razie wydarzenia z 1940 r. potoczyły się inaczej.
Kiedy 22 czerwca 1941 r. Niemcy dokonały napaści na ZSRR, u ich boku
stanęły wojska rumuńskie, które w niedługim czasie zajęły utracone rok wcześniej terytoria. Rządzona przez marszałka Iona Antonescu Rumunia nie tylko
odzyskała Besarabię, ale także objęła kontrolę nad okupowanym obszarem leżącym na wschód od Dniestru, a sięgającym aż do rzeki Boh. Niepowodzenie
Niemiec na frontach drugiej wojny światowej przyniosło jednak ponowne zajęcie Besarabii przez Związek Radziecki w 1944 r. i powrót do granic sprzed
22 VI 1941 r. Stan taki potwierdzony został w traktacie pokojowym mocarstw
z Rumunią – podpisanym 10 lutego 1947 r. w Paryżu – i obowiązuje do dziś.

2.4 Stosunki polityczno-gospodarcze wewnątrz MSRR
W utworzonej w 1940 r. Mołdawskiej SRR przez wiele lat dominowały polityczne kadry z Naddniestrza lub z Ukrainy. Było tak poczynając od stanowiska
pierwszego sekretarza KC Komunistycznej Partii Mołdawii. Najpierw został
nim wywodzący się z Naddniestrza N. Kowal, a następnie pochodzący ze wschodniej Ukrainy Leonid Breżniew – późniejszy przywódca państwa radzieckiego.
Po Breżniewie rządy w Mołdawii sprawowali inni „przyjezdni”: D. Gładkij
(człowiek urodzony wprawdzie w Besarabii, lecz od dawna zamieszkały na środkowej Ukrainie) i Z. Serdiuk (spod Mikołajowa nad Dnieprem). Dopiero
w 1961 r. funkcję pierwszego sekretarza republikańskiego KC objął Mołdawianin I. Bodiul. Niezależnie od szczebla władzy, rdzenni Besarabianie pozostawali w mniejszości w aparacie republiki aż do lat osiemdziesiątych12.
11 O. Serebrian, „Geopolityczne uwarunkowania Republiki Mołdowy”, [w:] Mołdowa: mało
znany w Polsce kraj, Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych, Numer Specjalny (1), Wrocław 2003, s. 17.
12 V. Â. Grosul, T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e..., dz.cyt., s. 370.
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Naddniestrze z kolei było bardzo uprzywilejowane na płaszczyźnie gospodarczej: obecność żeglownej rzeki (Dniestru), jak i pewne oddalenie od granicy państwowej sprawiły, że szereg inwestycji przemysłowych dokonano właśnie tu. Na przykład w naddniestrzańskiej Rybnicy usytuowano kompleks zakładów hutniczych, cementowych, żelbetonowych, fabrykę pomp. Oprócz tego działała tam istniejąca już od XIX wieku fabryka wyrobów spirytusowych13.
Nie mniej uprzemysłowiony był sam Tyraspol, gdzie w latach osiemdziesiątych
funkcjonowało około czterdzieści ważnych przedsiębiorstw sektora hutnictwa
szkła, przemysłu włókienniczego i odzieżowego, a także przemysłu mięsnego.
W innych miastach Naddniestrza ulokowane były zakłady zbrojeniowe, produkcji kabli, jedwabiu i porcelany. Także w Naddniestrzu zbudowno dwie
elektrownie wodne: w Dubosarach i tzw. elektrownię kuczurgańską, położoną
niedaleko miejscowości Dniestrowsk, a której poziom produkcji był wyższy,
niż wszystkich pozostałych elektrowni MSRR razem wziętych. Łącznie na obszar Naddniestrza, gdzie mieszkała jedynie jedna szósta mieszkańców MSRR,
przypadała aż jedna trzecia całej jej produkcji przemysłowej14. Można zatem
powtórzyć konkluzję polskiego badacza, zdaniem którego: „do końca istnienia
ZSRR lewobrzeżna i prawobrzeżna części Mołdawskiej SRR nie zintegrowały się. Część lewobrzeżna stanowiła region przemysłowy zamieszkały przez rosyjskojęzyczną większość, a część prawobrzeżna – region rolniczy z większością rumuńskojęzyczną”15.
Nowy rozdział historii otworzył się z początkiem lat osiemdziesiątych. Już
w listopadzie 1983 r. poruszenie wywołała uchwała KC KPZR o Mołdawii,
która poddała otwartej krytyce niską, zdaniem władz, rentowność inwestycji
dokonanych w rolnictwie republiki. Było to o tyle niezrozumiałe i szokujące
dla Mołdawian, że ich republika zajmowała akurat jedno z czołowych miejsc
pod względem wydajności rolnictwa, a w poprzednim roku (tj. 1982) przekroczyła plan zbiorów winogron aż o jedną trzecią, co potwierdzał nawet sam
organ prasowy KC KPZR – „Prawda”16.
Kolejnym posunięciem władz, które wzbudziło społeczne niezadowolenie
była kampania walki z alkoholizmem, zapoczątkowana przez nowego przywódcę ZSRR Michaiła Gorbaczowa17. Ograniczenie spożycia alkoholu oznaczało bowiem cios dla gospodarki mołdawskiej, wytwarzającej przecież 25%
ogółu radzieckich win i 30% radzieckiego koniaku. Kampania przyczyniła się
13 Naddniestrze było znane w całym ZSRR jako miejsce produkcji słynnego koniaku „Biały
Bocian” (
).
14 V. Â. Grosul, T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e..., dz.cyt., s. 370.
15 J. Wróbel, Naddniestrze, [w:] Mołdowa: mało znany w Polsce kraj..., s. 54.
16 Uchwała odebrana została w republice jako zmiana nastawienia Kremla do Mołdawii po
śmierci Leonida Breżniewa, uważanego za jej rzecznika lub wręcz opiekuna. V. Â. Grosul,
T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e..., dz.cyt., s. 373–373.
17 Szerzej o koncepcjach reform społeczno-gospodarczych M. Gorbaczowa zob. A. Skrzypek, Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985–2004, Warszawa 2004, s. 16–23.
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3. Konflikt Naddniestrza z Mołdawią
3.1 Wzrost napięcia między obydwoma brzegami Dniestru

Poczynając od przełomu 1988 i 1989 roku, przemiany ustrojowe w MSRR
zaczęły nabierać tempa. Zwolennicy uniezależnienia się od ZSRR powołali
tzw. Front Ludowy Mołdawii, którego pierwszym celem było przywrócenie do
szkół i urzędów języka mołdawskiego (rumuńskiego)18. Podejmowano również krytykę układu Ribbentrop-Mołotow i radzieckiej aneksji Besarabii
z czerwca 1940 roku, co odbierano jako postulat rewizji granic i ponownego
włączenia Besarabii do Rumunii.
Wszystko to wywoływało protesty mieszkańców Naddniestrza, którzy nie
czuli żadnych więzi z kulturą rumuńską czy samą Rumunią i nie chcieli stać się
jej częścią (radziecka propaganda podsycała wręcz przez całe lata nienawiść
do państwa rumuńskiego). Samo pojęcie „Rumun” uznawane wręcz było za
wyraz obelżywy19. W tej sytuacji już od końca 1988 r. zaczęły się w Naddniestrzu zawiązywać ruchy na rzecz „obrony języka rosyjskiego”. Ich powstanie
nie było jednak dziełem przypadku. Za ruchami głoszącymi antymołdawskie
hasła kryła się bowiem naddniestrzańska nomenklatura przemysłowa, która
bała się utraty swych przywilejów. Potwierdzają to wydarzenia z sierpnia 1989
r., kiedy w Naddniestrzu wybuchła fala strajków (ok. 100 tys. strajkujących),
w których podnoszono postulaty zachowania języka rosyjskiego jako urzędowego. Żądanie to zostało przez stronę mołdawską praktycznie spełnione:
w myśl przyjętej przez Radę Najwyższą MSRR ustawy, językiem państwowym
ustanowiony został wprawdzie język mołdawski, ale język rosyjski miał funkcjonować równolegle i być „językiem komunikacji między narodami”20. Mimo
to protesty w Naddniestrzu trwały nadal i przybierały jeszcze na sile. Nie
o obronę języka zatem chodziło (choć w szczere intencje prostych ludzi trudno wątpić), tylko o zachowanie kontroli nad bogatym Naddniestrzem, co miało rzeczywiście nastąpić w postaci ukonstytuowania tzw. OSTK.
Utworzony w sierpniu 1989 r. OSTK (Zjednoczona Rada Kolektywów Pracowniczych) był rodzajem masowego związku zawodowego. Na jego czele sta-
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wprawdzie do spadku produkcji jedynie w kołchozach i sowchozach (poziom
zbiorów w winnicach przyzagrodowych nie zmienił się), ale wywołała nieufność społeczeństwa do władz w Moskwie i przyczyniła się do wzrostu napięcia
społecznego.

18

Szerzej zob. B. Zdaniuk, Na rozdrożu..., dz.cyt., s. 136–139.
Gh. Cojocaru, Colapsul URSS º i dilema relaþiilor româno-române, Bucureº ti 2001, s. 212.
20 Tamże, ss. 15–24. Nawiasem mówiąc po dzień dzisiejszy rosyjski funkcjonuje na całym obszarze Republiki Mołdawii, a w samym Kiszyniowie jest nawet bardziej rozpowszechniony od
mołdawskiego.
19
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nął Igor Smirnow – przedstawiciel nomenklatury przemysłowej, będący po
dziś dzień przywódcą separatystów naddniestrzańskich. W 1989 roku Smirnow
należał właśnie do tej części społeczeństwa, która nie miała swoich korzeni
w Mołdawii, i która opowiadała się za utrzymaniem ZSRR w dotychczasowym
kształcie. Urodzony na Dalekim Wschodzie (w Pietropawłowsku Kamczackim) Smirnow, spędził swą młodość na Uralu (Zlatoustie koło Swierdłowska,
dziś Jekaterynburga), a następnie przez dwadzieścia lat mieszkał na południu
Ukrainy (Nowaja Kahowka), skąd dopiero w 1987 roku trafił do Tyraspola –
zapewne nie bez związku z działaniem radzieckich służb specjalnych21.
Kierowany przez Smirnowa OSTK już w sierpniu 1989 r. przejął kontrolę
nad naddniestrzańską administracją22. Wtedy też padały pierwsze postulaty
autonomii dla Naddniestrza. Pół roku później (3 grudnia) separatyści przeprowadzili w mieście Rybnica referendum w sprawie utworzenia „Naddniestrzańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej”. „Tak” miało odpowiedzieć 91,1% głosujących. Podobne referendum przeprowadzono
29 stycznia 1990 r. w Tyraspolu23.
W czerwcu 1990 r. struktury naddniestrzańskie zaczęły tworzyć własne zalążki instytucji państwowych: wtedy właśnie odbył się I Zjazd Deputowanych
Naddniestrza, skupiający członków lokalnych rad wszystkich szczebli. Kilka
tygodni później w Tyraspolu odbył się II Zjazd Deputowanych, który 2 września 1990 r. przyjął uchwałę o utworzeniu „Naddniestrzańskiej Mołdawskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej” mającej stanowić część składową
ZSRR. Tego samego dnia wybrana została Tymczasowa Rada Najwyższa
NMSRR i jej przewodniczący, którym został I. Smirnow24. Tym samym uczyniony został zasadniczy krok na drodze do odłączenia się od Mołdawskiej
SRR, a dzień 2 września jest do dziś obchodzony przez separatystów jako
święto państwowe25.
21 Niektóre zachodnie ośrodki przypisują Smirnowowi również przeszłość kryminalną. Będąc
nastolatkiem miał ponoć dopuścić się szeregu rozbojów, za które miał zostać skazany na 7 lat pozbawienia wolności (odbył jednak jedynie połowę wyroku). Dalsza współpraca Smirnowa z KGB
miała pomóc mu w wymazaniu tego epizodu z jego życiorysu. Zob. V. Roncea (red.), Axa. Noua
Românie la Marea Neagrã, Bucureº ti 2005, s. 292.
22 J. Darski, Rumunia. Historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa 1995, s. 124.
23 V. Â. Grosul, T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e..., dz.cyt., s. 374.
24 Tamże, s. 375. Tak jak w okresie międzywojennym, kiedy utworzono Mołdawską ASRR,
znów odwołano się do przymiotnika „mołdawska”. W obu przypadkach chciano pokazać, że to
Tyraspol a nie Kiszyniów czy Bukareszt ma prawo do mołdawskiej tożsamości. Swoiste „podkradanie” wyrazu „mołdawski” przez Tyraspol trwa zresztą do chwili obecnej, jako że pełna oficjalna nazwa separatystycznego „państwa” brzmi: „Naddniestrzańska Republika Mołdawska” (podczas gdy państwo ze stolicą w Kiszyniowie to „Republika Mołdawii”).
25 Trzeba przy tym wspomnieć, iż stronnicy Naddniestrza w przewrotny sposób wykorzystywali posunięcia władz w Kiszyniowie. 23 czerwca 1990 r. parlament mołdawski (Rada Najwyższa) uznał utworzenie Mołdawskiej SRR w sierpniu roku 1940 za sprzeczne z prawem. W tej sytuacji sympatycy Smirnowa uznali, że i ziemie na lewym (wschodnim) brzegu Dniestru zostały
nielegalnie włączone do MSRR, a więc nie podlegają już władzy Kiszyniowa.
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Od chwili proklamowania niezależności przez Tyraspol, spór z Kiszyniowem przybierał coraz częściej formę konfliktu zbrojnego (choć paradoksalnie
obie strony stanowiły nadal część jednego, istniejącego jeszcze państwa –
Związku Radzieckiego). Do eskalacji wydarzeń doszło wskutek zaangażowania się Naddniestrza po stronie innej zbuntowanej mołdawskiej prowincji –
tzw. Gagauzji26. Ówczesny mołdawski premier Mircea Druc (radykalnie prorumuński) wprowadził wtedy na lewym brzegu Dniestru stan wyjątkowy i wysłał siły policyjne do jednego z miast naddniestrzańskich – Dubosary. Policja
napotkała jednak opór miejscowej ludności i otworzyła ogień (2 listopad 1990
roku). Trzy osoby poniosły śmierć, a szesnaście zostało rannych. Zainterweniował wówczas wybrany właśnie na prezydenta Mołdawskiej SRR Mircea
Snegur, nakazując wycofanie sił rządowych na drugą stronę Dniestru27.
Pierwsza połowa 1991 roku przebiegła dość spokojnie, gdyby nie liczyć
kwestii referendum w sprawie utrzymania ZSRR. Referendum to było wynikiem inicjatywy radzieckiego prezydenta M. Gorbaczowa i miało zostać przeprowadzone na obszarze całego związku, a więc i w Mołdawskiej SRR. Kierowane przez Mirceę Snegura władze w Kiszyniowie odmówiły jednak podporządkowania się decyzjom moskiewskiej centrali i na terenie republiki referendum nie przeprowadzono. Doszło do niego natomiast na obszarze Naddniestrza (17 marca 1991 roku), gdzie za utrzymaniem ZSRR miało się opowiedzieć ponad 94% głosujących28. Stało to w zupełnej sprzeczności z tendencjami panującymi po zachodniej stronie Dniestru (tj. w Kiszyniowie), gdzie za
wszelką cenę dążono do uniezależnienia się od Związku Radzieckiego i do
utworzenia własnego państwa.
Różnica ta uwidoczniła się szczególnie w sierpniu 1991 roku, gdy w Moskwie dokonano próby politycznego przewrotu i obalenia prezydenta Gorbaczowa. O ile w Kiszyniowie zażądano przywrócenia M. Gorbaczowa do władzy
a tysiące osób wyległy na ulice w obronie miasta przed kolumnami rebelianckich wojsk, o tyle w Tyraspolu pucz przywitano z nieskrywaną radością. Jak
głosiła odezwa tamtejszego OSTK: „Całkowicie i w pełni popieramy stanowcze posunięcia (...) mające na celu zachowanie jedności naszej wielkiej Ojczyzny, ustabilizowanie sytuacji społeczno-politycznej”29.
Ostatecznie moskiewski pucz nie powiódł się, a poszczególne republiki radzieckie dalej proklamowały niepodległość. Tak też stało się 27 sierpnia 1991
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3.2 Konflikt zbrojny

26 Gagauzja mieści się na południu Republiki Mołdawii. Jest w większości zamieszkała przez
Gagauzów – tj. wyznającą prawosławie ludność pochodzenia tureckiego. W odróżnieniu od Naddniestrza spór Gagauzji z Mołdawią udało się załagodzić: w zamian za pozostanie w obrębie Republiki Mołdawii, Gagauzja uzyskała status autonomiczny.
27 J. Darski, Rumunia..., s. 124.
28 V. Â. Grosul, T.S. Guzenkova, Pridnestrov’e…, dz.cyt., s. 377.
29 Tamże.
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roku z Republiką Mołdawii. Posunięcie to spowodowało analogiczny krok
w Naddniestrzu. Władze mołdawskie postanowiły wtedy obalić separatystyczny rząd siłą: w tym celu 29 sierpnia mołdawskie służby specjalne uprowadziły
przebywającego w Kijowie Igora Smirnowa. Dwa tygodnie później Smirnow
został jednak wypuszczony, ponieważ Naddniestrze wprowadziło blokadę
dróg tranzytowych i zagroziło odcięciem dostaw prądu30. 25 września 1991 r.
(kilka dni po wypuszczeniu Smirnowa) Kiszyniów znów dokonał próby zbrojnego zajęcia Dubosar, od której ostatecznie odstąpiono już 1 października.
Mniej więcej w tym samym czasie w Naddniestrzu przyjęta została własna
„konstytucja” i ustanowiono oddzielne symbole, którymi stały się dotychczasowa flaga i godło Mołdawskiej SRR. Rozpoczęto wreszcie proces tworzenia
własnych sił zbrojnych. 5 listopada dokonano zmiany nazwy „państwa” na:
„Naddniestrzańska Republika Mołdawska”, a 1 grudnia przeprowadzono referendum w sprawie niepodległości NRM połączone z wyborami prezydenta.
Za niepodległością miało się opowiedzieć ok. 98% głosujących, a za kandydaturą Smirnowa na prezydenta – 65,4%31.
W grudniu 1991 r. władze mołdawskie dokonały trzeciej próby opanowania
Dubosar, która nie przyniosła jednak powodzenia (znów odnotowano kilka
ofiar śmiertelnych). W marcu 1992 r. doszło do kolejnego, najkrwawszego etapu konfliktu. Zaczęło się (1 marca) od wymiany ognia w Dubosarach między
patrolem policji mołdawskiej, a walczącymi po stronie naddniestrzańskiej
ochotniczymi oddziałami kozackimi32. Pociągnęło to za sobą wymianę ognia
artyleryjskiego w okolicach Dubosar i Grigoriopola. W kwietniu walki przeniosły się w region miasta Bendery (Tighina), gdzie wywiązała się regularna
wojna, z użyciem pojazdów zmechanizowanych. Dochodziło również do bombardowań z powietrza. W ciągu najbliższych miesiący (do lipca) miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk33. W starciach zginęło co najmniej kilkaset
osób, przy jeszcze większej liczbie rannych. Wielu mieszkańców Naddniestrza
uciekło bądź do Mołdawii (głównie rdzenni Mołdawianie), bądź na Ukrainę
30 Infrastruktura drogowa i kolejowa została za czasów radzieckich tak skonstruowana, iż
najszybsze połączenie Kiszyniowa z resztą ZSRR biegło przez Naddniestrze. Stąd wystarczyło
separatystom zablokować kontrolowany przez siebie most na Dniestrze w Benderach, by sparaliżować zaopatrzenie Mołdawii. Dopiero w 2005 r. Mołdawii udało się zbudować odcinek linii
kolejowej Revaca-Cãinari, dzięki któremu przejazd z Kiszyniowa do ukraińskiej Odessy a także
na południe kraju może się odbywać, bez konieczności przejazdu przez Naddniestrze i będące
pod jego kontrolą Bendery. Republika Mołdawii posiada również bezpośrednie połączenie kolejowe z Ukrainą na północy kraju (przez Mohylew Podolski). Istnieją także trzy połączenia
z Rumunią, choć transport kolejowy w tym kierunku jest utrudniony ze względu na odmienny
rozstaw szyn.
31 J. Darski, Rumunia..., dz.cyt., s. 125.
32 Tamże, s. 126. Od początku konfliktu do Naddniestrza zaczęli napływać „ochotnicy” ze
wszystkich części Związku Radzieckiego. Byli wśród nich również kozacy znad Donu. Do wyjaśnienia pozostaje natomiast rola służb specjalnych w przyjeździe „ochotników”, jak i w samym
utworzeniu „państwa” naddniestrzańskiego.
33 Szerzej zob. V. Â. Grosul, T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e..., dz.cyt., s. 378–380.
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3.3 Rozejm pod dominacją rosyjską

W lecie 1992 roku walki stopniowo wygasały. Już zresztą w lipcu podpisane zostało w Moskwie zawieszenie broni. Warto właśnie w tym miejscu zwrócić uwagę na rolę Rosji w konflikcie naddniestrzańskim. Otóż jeszcze w czasach radzieckich w Naddniestrzu stacjonowała XIV armia ZSRR (przemianowana następnie na XIV armię rosyjską, a od 1997 r. na „Grupę Operacyjną
Wojsk Rosyjskich”35). Jej żołnierze mieli na wiosnę 1992 r. „ochotniczo” oddać się pod rozkazy władz w Tyraspolu36. Posunięcie to pokrzyżowało plany sił
mołdawskich, jako że szansa na zwycięstwo w otwartej konfrontacji z regularnymi oddziałami rosyjskiego wojska była znikoma. Sam zresztą dowódca
XIV. armii, generał A. Liebied’ kierował pod adresem Kiszyniowa mało zawoalowane groźby, żądając pozostawienia Naddniestrza w spokoju. Można przypuszczać, że to właśnie wtedy przed generałem otworzyła się kariera polityczna, której ciąg dalszy jest powszechnie znany, ale którą przedwcześnie przerwała śmierć w katastrofie lotniczej.
Pomimo upływu lat wojska rosyjskie pozostawały w Naddniestrzu. To sprawiło m.in., że doszło do swoistego „zamrożenia” konfliktu. Nie dochodziło już
do otwartej wymiany ognia między obydwiema stronami, ale też nie krystalizowały się jasne perspektywy na zjednoczenie Mołdawii i stan faktycznej
dwuwładzy istniał nadal. Bardzo często odwoływano się natomiast do innych
środków nacisku (blokada węzła kolejowego w Benderach, wzajemne zagłuszanie sieci telefonii komórkowej, propaganda w środkach masowego przekazu, zamykanie szkół rumuńskojęzycznych w Naddniestrzu, itp.).
Od 1993 r. rozwiązaniem konfliktu zajęła się OBWE37, której po kilku latach udało się doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji w formie pięciostron-
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(Rosjanie, Ukraińcy). Doszło też do licznych represji o wymiarze politycznym:
w Tyraspolu rozbita została miejscowa komórka Frontu Ludowego Mołdawii
– prorumuńskiej organizacji, która w 1989 r. uruchomiła proces transformacji
Mołdawskiej SRR. Stojący na czele jej tyraspolskiego oddziału Ilie Ilaºcu, został skazany na śmierć. Wyroku wprawdzie nie wykonano, jednak dopiero po
dziewięciu latach spędzonych w naddniestrzańskim więzieniu został on uwolniony34.

34 Pomimo przetrzymywania w więzieniu, Ilie Ilaæcu był w latach 1994–2000 wybierany do
Parlamentu Republiki Mołdawii, a po wypuszczeniu na wolność został członkiem Senatu Rumunii z ramienia skrajnie-prawicowej Partii Wielkiej Rumunii. Zob. www.senat.ro.
35 J. Wróbel, Naddniestrze, dz.cyt., s. 53.
36 V. Â. Grosul, T. S. Guzenkova, Pridnestrov’e..., dz.cyt., s. 379–380. Można mieć bardzo uzasadnione wątpliwości co do tego, jak grupa rosyjskich oficerów i żołnierzy była w stanie bez rozkazu i bez żadnych późniejszych konsekwencji samowolnie wykorzystać posiadaną broń i zaangażować się po jednej ze stron.
37 O przebiegu negocjacji pokojowych w następnych latach zob. J. Wróbel, Naddniestrze,
dz.cyt., s. 55–56.
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nej: OBWE, Mołdawia, Naddniestrze, Rosja i Ukraina. Jednym z tematów rokowań była właśnie kwestia obecności wojsk rosyjskich. W 1999 r. podczas
szczytu OBWE w Stambule Rosja zobowiązała się wycofać zarówno swoje
wojska, jak i uzbrojenie do końca 2002 r. Ani tego terminu, ani zaproponowanej później daty końca 2003 roku Rosja nie dotrzymała. Prawda, że liczba rosyjskich żołnierzy znacznie się zmniejszyła, jako że w chwili obecnej stacjonować ma ich w Naddniestrzu jedynie ok. 120038. Pada jednak oskarżenie, że jest
ich w rzeczywistości dużo więcej, gdyż spora część z nich po odbyciu służby
wojskowej zostaje ponoć przyjęta w skład sił zbrojnych Naddniestrza i przestaje być uważana za żołnierzy rosyjskich.
Równie ważną i nadal nierozstrzygniętą kwestią jest uzbrojenie armii rosyjskiej, którego wciąż w całości nie ewakuowano. W 2000 r. na obszarze Naddniestrza wciąż znajdowało się ok. 40 tys. ton broni i amunicji (naboje, bomby, rakiety), z których połowa została od tej pory (na koszt OBWE) zniszczona lub wywieziona. Nadal jednak pozostaje około 20 tys. ton głównie amunicji, z których przeważająca część przechowywana jest niedaleko miejscowości
Kobasna (koło Rybnicy). Szacuje się, że ewentualny wybuch składu amunicji
w Kobasnej byłby porównywalny swym rozmiarem do eksplozji bomby zrzuconej na Hiroszimę39.
Znaczenie Federacji Rosyjskiej w konflikcie naddniestrzańskim nie sprowadza się jednak tylko do obecności żołnierzy lub uzbrojenia. Przede wszystkim ekipa rządząca w Tyraspolu pozostaje albo na usługach rosyjskich służb
specjalnych, albo rosyjskiego biznesu (prawie wszyscy członkowie aparatu władzy są też obywatelami Federacji Rosyjskiej). Przykładem jest tu przede wszystkim minister bezpieczeństwa państwowego Naddniestrza Władimir Antiufiejew – generał-major rosyjskiego FSB, ongiś (1995) kandydat na deputowanego do Dumy Państwowej Rosji z ramienia LDPR W. Żyrynowskiego. Według niektórych źródeł to Antiufiejew jest prawdziwym decydentem w Naddniestrzu, gdyż to on utrzymuje kontrolę zarówno nad oddziałami specjalnymi separatystów, jak i nad produkcją oraz handlem bronią. Ta z kolei była
w ostatnich kilkunastu latach dostarczana m.in. do Abchazji i do rąk bośniackich Serbów40.
Wpływ rosyjskiego biznesu bierze się natomiast stąd, że bardzo duża część
aparatu przemysłowego znajdującego się w Naddniestrzu jest już sprywatyzo38 J. M. Fiszer (red.), Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach
postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004–2005, Warszawa 2005, s. 116.
39 V. Roncea (red.), Axa…, dz.cyt., s. 278.
40 Tamże, ss. 284 i 292. Wśród ważniejszych postaci tyraspolskiego reżimu można również wymienić niedawnego jeszcze przewodniczącego Rady Najwyższej NRM Grigorija Marakucę,
który jako jeden z nielicznych jest z pochodzenia Mołdawianinem. Innym politykiem jest minister spraw zagranicznych Walierij Lickaj – z pochodzenia Rosjanin, który – jak głosi jego oficjalna biografia – „w latach 1980–1982 pracował na Kubie”. Szerzej zob. oficjalną stronę internetową „prezydenta” NRM (www.president-pmr.org), gdzie zawarte są życiorysy prawie wszystkich
naddniestrzańskich ministrów. Co frapujące, nie ma akurat życiorysu W. Antiufiejewa...
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3.4. Plany rozwiązania konfliktu

W opisywanych warunkach szanse na rozwiązanie konfliktu były niewielkie. Pomniejszało je jeszcze stanowisko Tyraspola, według którego mogłoby
dojść do zjednoczenia Naddniestrza z Mołdawią jedynie na zasadzie bardzo
luźnej konfederacji dwóch równoprawnych państw. Na to rzecz jasna nie mógł
się zgodzić Kiszyniów, który jednocześnie zdawał sobie sprawę, że równie niemożliwy jest scenariusz odwrotny, tj. zjednoczenia w postaci jednolitego, scentralizowanego państwa. Dlatego też Mołdawia gotowa była zapewnić Naddniestrzu wymagającą doprecyzowania formę autonomii, co nawet zagwarantowane zostało w konstytucji41.
W pierwszych latach swojej prezydentury Władimir Putin próbował nawet
wypracować własny projekt rozwiązania konfliktu. W tym celu na negocjatora
wyznaczony został zastępca szefa administracji prezydenta Rosji, Dmitrij Kozak, który na jesieni 2003 r. przedstawił następującą propozycję. Na bazie
Mołdawii i Naddniestrza powstać miał nowy, federacyjny podmiot państwowy.
Obie tworzące go części miałyby dysponować jednakowymi kompetencjami
(jako równoprawne podmioty federacji). Co ważne, według Kozaka wojska
rosyjskie miały pozostać na obszarze Naddniestrza jeszcze przez 20 lat i odgrywać rolę sił rozjemczych42.
Na takie sformułowanie nie zgodził się jednak mołdawski prezydent V. Voronin, który słusznie przeczuwał, że czas biegnie na korzyść Mołdawii. Oto następowała ogólna zmiana geopolitycznej konstelacji wschodniej części Europy: w roku 2004 nastąpiło rozszerzenie NATO i Unii Europejskiej, co bardzo
przybliżyło Mołdawię do strefy stabilności politycznej i gospodarczej. Przede
wszystkim jednak przez sąsiednie kraje przeszła pomarańczowa fala, dając nowe perspektywy rozwoju stosunków międzynarodowych. Rządy Juszczenki na
Ukrainie pozwalały mieć nadzieję, że uda się zaprowadzić kontrolę nad nad-
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wana (np. elektrownia kuczurgańska) i należy właśnie do firm rosyjskich.
Zjawisko to było na poły wymuszone, jako że separatyści musząc płacić za
dostawy rosyjskiego gazu, przez prywatyzowali własną gospodarkę. Z drugiej jednak strony naddniestrzańscy prominenci (w tym przede wszystkim
Smirnow) sami stawali się znaczącymi beneficjentami przekształceń własnościowych. Co gorsza, Naddniestrzu sprzyjały również niektóre kręgi na
Ukrainie, dzięki którym możliwy był przemyt wszelkiego rodzaju towarów
przez to państwo z pominięciem jakiejkolwiek kontroli granicznej ze strony
Republiki Mołdawii.

41

Republika Mołdawii jest państwem jednolitym, jednak na zasadach określonych w ustawie
dopuszcza się „przyznanie miejscowościom leżącym na lewym brzegu Dniestru form i szczególnych zasad autonomii” (Art. 110.2 Konstytucji).
42 P. Świeżak, Naddniestrze odrzuca plan Juszczenki, (@)http://psz.pl/content/view/1751/
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dniestrzańskim przemytem. Z kolei objęcie urzędu prezydenta Rumunii przez
Traiana Bãsescu – stawiającego w polityce zagranicznej na oś „Waszyngton–Londyn–Kiszyniów” – dawało szansę na bardzo przyjazne stosunki między Republiką Mołdawii a państwem już należącym do NATO i mającym
wkrótce (2007 r.), wstąpić do Unii Europejskiej.
Wydarzenia ostatnich dwóch lat zdają się biec po myśli polityków mołdawskich. Już na wiosnę 2005 r. prezydent Juszczenko przedstawił nowy plan zakończenia konfliktu, który zakładał utworzenie autonomii naddniestrzańskiej
w ramach Mołdawii (a nie, jak plan Kozaka swego rodzaju luźnej konfederacji
dwóch równoprawnych podmiotów). Następnie miałyby zostać przeprowadzone demokratyczne wybory i podział kompetencji między władzami centralnymi
i autonomią. Ostateczny kształt układu między stronami uzyskałby gwarancje
Rosji, Ukrainy i OBWE43. Kolejną ważną nowością zaproponowaną przez prezydenta Juszczenkę było rozszerzenie rokowań o przedstawicieli Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, co bez wątpienia zrównoważy dominującą do tej
pory pozycję Rosji44. Niektórzy skrytykowali z kolei plan Juszczenki za to, że do
stołu negocjacyjnego nie zaproszono również Rumunii45.
3.5 Wojna gospodarcza

Plan Juszczenki nie został przyjęty przez władze w Tyraspolu, natomiast zgodzono się na rozszerzenie negocjacji o Unię Europejską i USA. Dużo poważniejsze konsekwencje miała natomiast stanowcza postawa ukraińskiego prezydenta w kwestii uszczelnienia bardzo „dziurawego” dotąd odcinka granicznego
między Ukrainą a Naddniestrzem. W sprawie tej Kiszyniów od dawna podnosił
postulat ustanowienia po stronie ukraińskiej tegoż odcinka wspólnej ukraińskomołdawskiej kontroli granicznej. Posunięcie takie pozwoliłoby jednocześnie zapanować nad przemytem broni, zwiększyć dochody Republiki Mołdawii poprzez pobieranie ceł i odciąć źródła finansowania tyraspolskiej nomenklatury.
Ostatecznie z początkiem marca 2006 r. strona ukraińska zdecydowała się
na odważne posunięcie: żaden towar nie zostanie przepuszczony przez granicę Naddniestrza z Ukrainą, jeżeli do odprawy granicznej nie zostaną przedstawione odpowiednie dokumenty i zaświadczenia wystawione przez urząd celny
Republiki Mołdawii46. Oznacza to – o ile, Ukraina w pełni wywiązywać się bę43 J. Wróbel, Ukraiński plan uregulowania naddniestrzańskiego zaakceptowany przez Mołdawię,(@) http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2005/06/050616b.htm
44 Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na stopniowy wzrost zainteresowania Stanów Zjednoczonych biegiem wydarzeń w Naddniestrzu. Leży ono bowiem w basenie Morza Czarnego, które
z kolei bezpośrednio sąsiaduje z bardzo ważnym dla USA regionem Bliskiego Wschodu.
45 V. Roncea (red.), Axa…, dz.cyt., s. 265. Z drugiej jednak strony, kraj ów już najbliższym czasie przystąpi do Unii Europejskiej co pozwoli mu oddziaływać na unijną politykę zagraniczną.
46 B. Cięszczyk, Kijów zamknął granicę dla towarów z Naddniestrza, (@)http://psz.pl/index.php?option=content&task=view&id=2405
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***

Utrata rosyjskiego rynku zbytu była bez wątpienia bardzo poważnym ciosem dla sektora winnego – jednego z najważniejszych dla gospodarki mołdawskiej. Z drugiej jednak strony przed Republiką Mołdawii stoi wreszcie szansa
rozwiązania problemu politycznego kuriozum, jakie stanowi Naddniestrze.
Nie ma bowiem istotnych przeszkód do zjednoczenia obydwu brzegów Dniestru: narody mołdawski i rosyjski żyją przemieszane ze sobą w obu częściach
państwa i oba te narody wyznają prawosławie (prawda, że na tym tle dochodzi
do sporów o jurysdykcję nad Mołdawią między patriarchatem moskiewskim
a rumuńskim).
Do tego dochodzi ostatni już, lecz bardzo ważny argument na rzecz utrzymania presji na Naddniestrzu. Oto po siedemnastu latach przychodzi powoli
czas na wymianę pokoleniową. I. Smirnow stopniowo traci poparcie w aparacie władzy, gdyż dotychczasowych jego towarzyszy zastępuje nowe pokolenie.
Na przykład w grudniu 2005 r. nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Najwyższej NRM. Pierwszoplanową postać z ekipy Smirnowa Grigorija Marakucę zastąpił Jewgienij Szewczuk – polityk związany z naddniestrzańskimi biznesmenami i pragnący zapewne zastąpić kiedyś samego Smirnowa. Wszystko to może doprowadzić do osłabienia struktur separatystycznego reżimu i – kto wie – zaprowadzenia za Dniestrem wolności i demokracji.
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dzie ze swego postanowienia – że Kiszyniów uzyskał całkowitą kontrolę nad
handlem zagranicznym Naddniestrza, o czym za prezydentury L. Kuczmy
można było jedynie nieśmiało pomarzyć.
Jak łatwo przewidzieć, Naddniestrze prędzej gotowe jest na otwartą konfrontację z Mołdawią niż na ustępstwo i poddanie się mołdawskiej kontroli
granicznej. Pytanie tylko, jak długo będzie ono w stanie funkcjonować odcięte od reszty świata. Problem ów bardzo szybko dostrzeżono w Moskwie, dla
której upadek Naddniestrza oznacza utratę karty przetargowej w grze geopolitycznej. Z tego właśnie powodu Federacja Rosyjska przystąpiła do natychmiastowego „kontruderzenia”. 27 marca 2006 r. ustanowiono zakaz importu
mołdawskiego wina do Rosji, podając mało przekonujący powód naruszania
przez nie rosyjskich norm sanitarno-epidemiologicznych47.

47 M. Falkowski, B. Cichocki, Rosyjskie sankcje ekonomiczne wobec Gruzji i Mołdawii,
(@)http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2006/04/060420.htm. Trzeba dodać, że jeszcze w 2005 r.
wprowadzono zakaz importu do Rosji mołdawskiego mięsa i produktów roślinnych.
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Mapa Republiki Mołdawii

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pl.wikipedia.org
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Opozycja w Kazachstanie jest reprezentowana poprzez działalność konkretnych osób, partii i innych organizacji społeczno-politycznych, które nie
zgadzają się z oficjalną polityką państwa, prowadzoną przez elitę rządzącą
i proponują własne, alternatywne warianty społeczno-politycznego i ekonomicznego rozwoju kraju.
Instytucja opozycji politycznej w Republice Kazachstan jest zatem obecna
w następujących formach:
1) opozycja indywidualna – pojedyncze osoby, które wyrażając swoją opozycyjność, działają, nie będąc zrzeszonymi w jakichkolwiek partiach i ruchach, bądź też są ich członkami, ale na ogół nie zajmują kierowniczych
stanowisk i różnią się swoją indywidualną pozycją; należą do nich – A.
Każegeldin, były premier, który opuścił kraj i zaocznie został osądzony
(lider Republikańskiej Partii Ludowej Kazachstanu), która oficjalnie
zaprzestała działalność w 2003 r.; byli przewodniczący Forum Sił Demokratycznych Kazachstanu N. Masanow i B. Tusumbajew, dziennikarz S.
Duwanow, publicysta S. Kuttykadam, pisarz K. Asanow, przebywająca
za granicą L. Bajseitowa, S. Medetbekow i inni);
2) opozycja instytucjonalna, obejmująca partie opozycyjne, ruchy i organizacje społeczno-polityczne, a także ich wszystkie możliwe sojusze i koalicje:
Komunistyczna Partia Kazachstanu (lider S. Abdildin); Demokratyczna
Partia „Ak żoł” (liderzy A. Bajmenow i L. Żułanowa), ruch „Za sprawiedliwy Kazachstan” (lider N. Sawostina); Partia Demokratyczny Wybór
Kazachstanu (lider A. Kożachmetow), rozwiązana w styczniu 2005 r. decyzją międzyrejonowego sądu gospodarczego w Ałmaty, ale ponownie
złożyła dokumenty do rejestracji pod nazwą „Ałga DWK”; partia „Prawdziwy Ak żoł” (liderzy B. Abiłow, O. Żandosow, T. Żukiejew), której rejestracja decyzją ministerstwa sprawiedliwości oddala się w czasie;
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3) tzw. półopozycja – Partia Patriotów Kazachstanu (lider G. Kasymow),
partia „Auyl” (lider G. Kalijew);
4) „pseudopozycja” – Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu (lider
W. Kosariew), partia „Asar” (lider D. Nazarbajewa1), partia „Ruchanijat” (lider A. Draganowa).
Opozycja parlamentarna, która wcześniej była reprezentowana przez grupy deputowanych i frakcje organizacji opozycyjnych (W Radzie Najwyższej
RK 12 kadencji – grupa „Demokratyczny Kazachstan”, w Radzie Najwyższej
RK 13 kadencji – grupa „Progress”, w parlamencie RK 2 kadencji – grupa deputowanych partii komunistycznej, Demokratyczny Wybór Kazachstanu i innych) w składzie obecnego parlamentu nie istnieje.
Opozycję kazachstańską można także klasyfikować według jej stosunku do
istniejącego systemu społecznego-politycznego i sposobu rządzenia:
a) lojalna, która ogólnie uznaje istniejący system społeczno-polityczny, ale
nie zgadza się z konkretnymi działaniami rządu i wyraża swoje niezadowolenie z reguły poprzez odezwy do prezydenta, parlamentu, krytyką
w mediach, przedstawianiem alternatywnych projektów politycznego
i gospodarczego rozwoju kraju (Asar, Ruchanijat);
b) umiarkowanie lojalna, opowiadająca się za rzeczywistą demokratyzacją
systemu politycznego, formułuje i przedstawia swoje odpowiednie propozycje; w tym czasie jej przedstawiciele dążą do współdziałania z władzą, nie przystępują do poważnej konfrontacji; uważają, iż system można zreformować od wewnątrz, tzn. drogą przekonania władzy do reform
i przyciągnięcia jej do współpracy (Partia Patriotów, Auyl, Ak żoł);
c) nielojalna, odrzucająca oficjalną politykę, opowiadająca się za gruntownym przekształceniem systemu politycznego, zajmuje pozycje konfrontacyjną w stosunku do obecnej władzy; do tej grupy można zaliczyć partię komunistyczną, „Prawdziwy Ak żoł”, „Ałga DWK”, partie oficjalnie
niezarejestrowane).
Należy podkreślić, iż przedstawiona typologia opozycji kazachstańskiej jest
w pewnej mierze umowna. W rzeczywistości jednak obserwuje się pewien stan
„pogranicza” w działalności organizacji opozycyjnych i pojedynczych osób,
kiedy te podmioty opozycji mogą skupiać od razu kilka charakterystycznych
dla różnego rodzaju opozycji cech.
Oprócz tego, w zależności od istniejącej koniunktury politycznej pozycja
wymienionych podmiotów może się zmieniać.
Oczywiste, że mimo swojej obecności na arenie politycznej kraju, opozycja
w całości na razie jeszcze nie jest pełnowartościowym elementem systemu politycznego Kazachstanu. Ta okoliczność jest uwarunkowana szeregiem przyczyn.
1 Partia Asar, kierowana przez córkę prezydenta, zniknęła ze sceny politycznej w lipcu 2006
roku. Została wchłonięta przez rządącą partię Otan (przyp. red.).
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Przede wszystkim, należy podkreślić niski poziom popracia dla opozycji
wśród społeczeństwa, co ma także swoje przyczyny. Obecnie przytłaczająca
część społeczeństwa doświadcza apatii, niezadowolenia z sytuacji społecznopolitycznej, niepewności przyszłości, nie może określić swojej roli w zachodzących procesach. Wskutek tego jest ono skoncentrowane na rozwiązywaniu
swoich własnych problemów, co determinuje jego apolityczność. To wyjaśnia
faktyczną rezygnację znacznej części obywateli Kazachstanu z szerokiego poparcia dla istniejących ugrupowań opozycyjnych.
Po drugie, znaczna część Kazachstańczyków jest przywiązana do paternalizmu, co jest związane z ich orientacją w stronę państwa, oczekiwaniami poprawy sytuacji materialnej. W takich warunkach pozostaje obojętnym dla działalności opozycji. Oprócz tego, należy odnotować, iż większość społeczeństwa
w pełni zadowala się zaistniałą sytuacją społeczno-polityczną, charakteryzującą się stabilizacją, obawiając się najgorszego rozwoju wydarzeń w wypadku
konfrontacji politycznej. W świadomości ludzi nie dominuje wartość wolności,
lecz stabilności i porządku.
Po trzecie, szereg partii i ruchów opozycyjnych było stworzonych jako ugrupowania wokół konkretnych liderów, w większości byłych wysokich urzędników państwowych, którzy znaleźli się w konflikcie z władzą. W związku z tym
oni faktycznie nie określili swojej bazy społecznej, to znaczy warstw i grup społecznych, których interesy powinni reprezentować i na których mogliby się
oprzeć.
Problemem dla opozycji są złożone stosunki z obecną władzą. Jednym ze
wskaźników tych stosunków jest brak akceptacji obecnej opozycji ze strony
przedstawicieli elity rządzącej.
Szczególnie częste stały się przypadki ograniczania przez władze praw obywateli do założenia organizacji opozycyjnych (poprzez naruszenia reguł rejestracji osób prawnych) i przeprowadzania przez partie opozycyjne zebrań, mityngów, pikiet i demonstracji (poprzez wykorzystanie odpowiedniego ustawodawstwa), prześladowania opozycjonistów na podstawie fikcyjnych zarzutów
z zakresu prawa administracyjnego i karnego. Znane są przypadki rozpraw
pozasądowych, prowadzonych przez organy resortu spraw wewnętrznych,
które zaszły w „ślepą uliczkę”.
Relacje między władzą a opozycją cechuje brak mechanizmu politycznoprawnego uczestnictwa opozycji w sferze władzy państwowej i zarządzania.
Faktycznie opozycja została sztucznie wyprowadzona poza granice przestrzeni politycznej kraju. Jest to związane z istnieniem niedemokratycznego
ustawodawstwa wyborczego, dającego organom władzy mechanizmy falsyfikacji wyników głosowania w komisjach wyborczych i niedopuszczenia czy też
wykluczenia z uczestnictwa w wyborach niewygodnych władzy kandydatów.
Podobną praktykę stosowania ustawodawstwa wyborczego pokazały wyniki
wyborów do Mażilisu (niższej izby parlamentu) w październiku 1999 r.
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i wrześniu-październiku 2004 r. W wyniku wyborów z 1999 r. wśród 77 deputowanych Mażilisu przedstawiciele opozycji znaleźli się w zdecydowanej
mniejszości, a w wyniku wyborów z 2004 r. opozycja nie jest w ogóle reprezentowana w parlamencie (partia „Ak żoł” zrezygnowała z jedynego zdobytego miejsca).
Obiektywnie należy dodać, iż problemy rozwoju opozycji kazachstańskiej
są stwarzane przez nią samą. Wiele działających partii i ruchów politycznych
charakteryzuje niski poziom prowadzonych prac organizacyjnych i agitacyjnopropagandowych. Zasadniczo ich ideologia jest budowana na krytyce kursu
politycznego władzy i zamiarach jego gruntownej zmiany, sformułowanych
w ich programach. Przeróżne propozycje opozycji na temat wyprowadzenia
kraju z kryzysu i reformowania różnych sfer życia społeczeństwa, są z reguły
kierowane do władzy i nie spotykają się z większym zainteresowaniem i poparciem narodu.
Nie mniej aktualnym dla opozycji jest problem zjednoczenia jej wszystkich
sił dla zapewnienia efektywnego przeciwstawienia się urzędującej władzy i realizacji swoich zasad i zadań programowych. Należy odnotować, iż dążenie
opozycji kazachstańskiej do zjednoczenia istniało od początku niepodległości
kraju. W różnych latach podejmowano próby zjednoczenia koalicji, takie jak:
Koalicja Ochrony Socjalnej (1992); Okrągły stół partii politycznych, organizacji społecznych i związków zawodowych (1993); Rada Koordynacyjna organizacji społecznych „Republika” (1994–1997); Ludowy Front Kazachstanu
(1998). Jednakże okazały się one krótkotrwałe i rozpadały się, na co złożyło
się kilka przyczyn. Po pierwsze, były to różnice ideowe a po drugie ambicje
osobiste liderów.
Ta „choroba” na początku 2005 r. zaczęła objawiać się także wśród liderów
partii „Ak żoł”, czego wynikiem był podział partii na dwie części – zwolenników umiarkowanego kursu opozycji wobec władzy, której liderem jest A. Bajmienow i zwolenników zdecydowanej, nieprzejednanej opozycji, skupionej
wokół B. Abilowa, A. Sarsenbajewa2 i O. Żandosowa. Istotą rozbieżności między liderami były różnice w ocenie istniejącego reżimu, a także w pojmowaniu
partyjnej strategii i taktyki.
Jednocześnie nie można jednoznacznie uznać, iż opozycja ma słabe wpływy w systemie politycznym republiki. Dużą popularność wśród społeczeństwa
zyskały takie jednoznacznie opozycyjne gazety jak: „Dat”, „451 gradusow po
farengejtu”, „XXI wiek”, „Soł dat”, Respublika-2000”, „Wremia po”, „Diełowoje obozrienije”, „Respublika”, „Ekonomika. Finansy. Rynki”, „Assanditajms”, „Soz”, „Ałtyn gasyr” i inne. Niektóre z nich decyzją sądów zostały
dawno zamknięte.
2 A. Sarnsenbajew został zamordowany przez funkcjonariuszy policji politycznej (KNB) w lutym 2006 roku (przyp. red.).
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W latach 2002–2005 stosunek władzy do opozycji uległ zdecydowanemu zaostrzeniu. Znalazło to wyraz w procesach liderów Demokratycznego Wyboru
Kazachstanu – Muchtara Abliazowa i Gałymżana Żakijanowa, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Republikańskiej Partii Ludowej Kazachstanu
Amirżana Kosanowa, głównego redaktora gazety „Soł dat” Ermuta Bali,
dziennikarza Siergieja Duwanowa, których efektem było skazanie niektórych
z nich na kary więzienia. Oficjalną przyczyną tych procesów były fakty naruszeń
prawa, potwierdzone w toku śledztwa, ale stwierdzone przez lokalne i międzynarodowe organizacje ochrony praw człowieka naruszenia procedury postępowania karnego pozwalają stwierdzić, iż miały one charakter polityczny.
Zaostrzenia kursu władzy dowodzi także przyjęcie w lipcu 2002 ustawy
„O partiach politycznych”, która jeszcze na etapie dyskusji napotkała ostrą
krytykę ze strony przedstawicieli społeczeństwa kazachstańskiego i organizacji międzynarodowych. Przede wszystkim oceniono krytycznie nowe, przewidziane w ustawie reguły rejestracji partii wymagające, aby liczyły one nie mniej
niż 50 tys. obywateli, miały swoje przedstawicielstwa we wszystkich obwodach
kraju, miastach wydzielonych, a liczba członków w tych obwodowych przedstawicielstwach powinna wynosić nie mniej niż 700 osób. Takie założenia były
oczywiście niedemokratyczne i naruszały wolność obywateli do zrzeszania się.
Ponadto art. 21 ustawy o partiach politycznych zobowiązywał wszystkie
partie do ponownej rejestracji w ciągu 6 miesięcy. Niektóre partie, nie mające
wymagającej liczby członków, zwłaszcza w obwodach, nie przeszły ponownej
rejestracji i zaprzestały działalności na początku 2003 r. Wśród nich były to:
„Azamat”, Republikańska Partia Ludowa Kazachstanu, „Ludowy Kongres
Kazachstanu”.
W listopadzie 2002 r. z inicjatywy władzy stworzono dodatkowy mechanizm
współdziałania władz z opozycją w postaci konferencji do spraw wypracowania
propozycji dla dalszej demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Nieprzejednana opozycja pierwotnie ogłosiła bojkot tego typu inicjatywy,
rezygnując z udziału w jej pracach. Oczywiście, było to uwarunkowane brakiem realnych możliwości oddziaływania na rząd i realizacji wypracowanych
propozycji, niechęcią opozycji bycia mniejszością lojalną wobec większości
uczestników konferencji. Swoją rolę odegrała także niechęć władzy do pełnej
rezygnacji z polityki konfrontacji z opozycją i uchylenia wyroków skazujących
jej liderów.
Niektórzy przedstawiciele opozycji, przede wszystkim partii komunistycznej i Demokratycznego Wyboru Kazachstanu, zrewidowali swoją decyzję
i przystąpilido uczestnictwa w pracach konferencji. Zamierzali w ten sposób
wykorzystać ten organ jako swojego rodzaju trybunę dla wyrażenia swojego
stanowiska i przedstawienia swoich propozycji. Takie partie, jak „Ak żoł”
i „patrioci”, od samego początku popierały powstanie konferencji i uczestniczyły w jej pracach.
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Jednakże wkrótce stało się oczywiste, że konferencja nie odgrywa
znaczącej roli w procesie podjęcia ważnych decyzji państwowych. Większość
przyjętych na jej posiedzeniach propozycji, w tym dotyczące poprawek ustaw
o wyborach i mediach, pozostały na papierze. Z nieznanych powodów posiedzenia konferencji przestały odbywać się od wiosny 2003 roku. Wszystkie te
fakty sprawiły, iż z prac w konferencji zdecydowała się wystąpić partia „Ak
żoł”, o czym poinformowali jej liderzy na III zjeździe partii, który odbył się 9
listopada 2003 r. w Ałmaty.
Po wyborach parlamentarnych w 2004 r. władza zainicjowała utworzenie
Narodowej Komisji do spraw demokratyzacji i społeczeństwa obywatelskiego
przy Prezydencie RK. Odbyło się już kilka posiedzeń Komisji, jednakże partie
opozycyjne, takie jak „Ak żoł”, komuniści i demokraci zrezygnowały z uczestnictwa w jej pracach, motywując to tym, że po niedemokratycznych wyborach
parlamentarnych nie ufają zamiarom władzy.
W pełni widać zatem, iż władza unika otwartego dialogu politycznego
z opozycją, reprezentowaną przez liderów. Zamiast tego preferuje takie nieefektywne formy dialogu jak posiedzenia konferencji i komisji do spraw demokratyzacji, albo usiłuje prowadzić niejawne i półjawne rozmowy z oddzielnymi
przedstawicielami opozycji.
Problemem dla niektórych partii, jak Republikańska Partia Ludowa Kazachstanu czy Demokratyczny Wybór Kazachstanu jest to, iż wykorzystując
wyroki sądowe wydane w obecności oskarżonych (Żakijanow, Kosanow), czy
też zaocznie (Każegeldin), władza praktycznie usunęła je z gry politycznej jako potencjalnych kandydatów zarówno na deputowanych, jak i na urząd prezydenta. Jest to związane z tym, że istniejąca ustawa o wyborach nie dopuszcza
do udziału w nich kandydatów, mających wyroki sądowe.
23 września 2003 roku utworzony pod egidą DWK Republikański Sztab
Wyborczy opozycji demokratycznej przyjął oświadczenie „O wynikach wyborów do maslichatów”. W tym dokumencie opozycja zaznaczyła, że tak „brudnych”, nieuczciwych i bezprawnych wyborów nie było jeszcze w Kazachstanie.
Najistotniejsze w tym oświadczeniu było obarczenie osobistą odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację prezydenta N. Nazarbajewa, nazwanego przywódcą
reżimu autorytarnego. Tym samym DWK i jego sojusznicy faktycznie przyjęli
nieprzejednany kurs, popierany przez Republikańską Ludową Partię Kazachstanu.
Krytyczne stanowisko wobec władzy zajęła także partia „Ak żoł”. W listopadzie 2003 r. w skład jej kierownictwa weszli także przedstawiciele elity władzy, jak były ambasador RK w Rosji Ałtynbek Sarsenbajew3, ambasador RK
w Iranie Tulegen Żukiejew, deputowany Mażilisu Amałbek Tszan.
3 Wybrany na współprzewodniczącego partii. Zanim to nastąpiło ustąpił z funkcji ambasadora i zrezygnował z przyjęcia jakichkolwiek stanowisk w aparacie państwowym (przyp. rautora).
W 2004 roku został jednak ministrem informacji (przyp.red.).
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Na III zjeździe liderzy „Ak żoł” zażadali dymisji rządu, jeśli ten nie zmieni
ustawodawstwa wyborczego, tak aby przyszłe wybory były przejrzyste i uczciwe. W swoim oświadczeniu z 15 października 2003 roku o wynikach wyborów
do maslichatów „akżołowcy” odnotowali przypadki nieprawidłowości i fałszerstw wyników w szeregu regionów i określili podobne działania urzędników
jako „prowadzące do obniżenia autorytetu idei niepodległości i państwowości,
patriotyzmu i obywatelstwa w społeczeństwie”. W tej sytuacji 21 października
liderzy „Ak żoł”, „patriotów” i partii komunistycznej zawarli porozumienie
o przeprowadzeniu wspólnej akcji zbioru podpisów obywateli dla poparcia nowej ustawy o wyborach, która stanowiłaby gwarancję demokratycznych wyborów w przyszłości.
Sensacyjnym wydarzeniem w środowisku opozycji było oświadczenie
przedstawicieli DWK 1 grudnia 2003 roku o przekształceniu ruchu w Partię
Ludową „Demokratyczny Wybór Kazachstanu” (PL DWK). Partia została zarejestrowana 4 maja 2004 r., tworząc blok z partią komunistyczną.
Przed wyborami parlamentarnymi zarejestrowano dwie nowe partie – Komunistyczną Partię Ludową Kazachstanu (W. Kosariew) i Demokratyczną
Partię Kazachstanu (M. Narikbajew). Jak uważają analitycy, partie powinny
przyciągnąć część elektoratu komunistów, DWK i „Ak żoł”.
Po wyborach parlamentarnych w oświadczeniu liderów partii „Ak żoł”,
DWK i KPK (komuniści) wskazano na poważne naruszenia ustawodawstwa
wyborczego przez lokalne organy wykonawcze, co doprowadziło do fałszerstw
ich wyników. Jak wiadomo, opozycja wprowadziła do parlamentu tylko jednego przedstawiciela partii „Ak żoł”, jednakże na znak protestu partia zrezygnowała z tego miejsca. Wyników wyborów za sprawiedliwe nie uznał także przewodniczący Mażilisu parlamentu RK i zwycięskiej partii „Otan” (53 na 77
miejsc) Ż. Tujakbaj, który dobrowolnie złożył mandat deputowanego i wystąpił z partii. Tym samym przeszedł do opozycji i w przyszłości stanął na czele
Rady Koordynacyjnej Demokratycznych Sił Kazachstanu, stopniowo przekształcającej się w ruch „Za sprawiedliwy Kazachstan”. I właśnie przez ten
ruch Ż. Tujakbaj został wysunięty jako wspólny kandydat opozycji w wyborach
prezydenckich w 2005 r.
Udział w wyborach prezydenckich nie przyniósł sukcesu opozycji. Urzędujący prezydent zwyciężył z przytłaczającą przewagą, zdobywając ponad 91%
głosów wyborców. Mimo, iż według opozycji (a także OBWE) wybory przeprowadzono z naruszeniem prawa wyborczego, ich wyniki zostały oficjalnie
zatwierdzone.
Obecnie nastąpił trudny czas dla opozycji, ale jednocześnie pojawiła się
szansa dokładnej analizy przyczyn porażki, dokonania zmian strukturalnych,
programowych i rozpoczęcia nowego etapu działalności4.
Opozycja w 2006 roku zaczęła organizować partię socjaldemokratyczną (przyp. red.).
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Istotą procesu modernizacji w społeczeństwie okresu przejściowego jest
budowa demokracji, poczynając od najniższych do najwyższych szczebli władzy, i społeczeństwa obywatelskiego, w którym przestrzegane jest prawo,
a rządy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. I nie jest to chwilowe
działanie, lecz żmudna i długotrwała codzienna praca. Niemała cześć tego wysiłku należy do partii politycznych.
W niepodległym Kazachstanie działalność partii politycznych określana
jest jako świadectwo demokracji, jeden z rezultatów modernizacji politycznej.
Przekształcenie istniejącego wcześniej systemu totalitarnego ze wszystkimi jego atrybutami, strukturami i instytucjami władzami w nowy system wywołało
przejście od systemu jednopartyjnego do wielopartyjności.
Chociaż w Kazachstanie zasadniczo ustanowiono już system wielopartyjny,
jednakże nie został on jeszcze ukształtowany i stwierdzenie o zakończeniu formowania wielopartyjności jest przedwczesne. Działające obecnie w Kazachstanie partie polityczne nie stały się jeszcze rzeczywistymi uczestnikami procesu podejmowania decyzji. Proces doskonalenia systemu partyjnego jest kontynuowany. W jego trakcie umacnia się rola partii w kontekście stosunków międzyetnicznych, co jest szczególnie ważne dla wielonarodowościowego Kazachstanu.
W państwach polietnicznych etniczność staje się centrum mobilizacji politycznej, a liderzy polityczni jednocześnie są liderami ruchów etnicznych.
W tych warunkach partie polityczne mogą być także organizowane według
kryterium etnicznego, chociaż w większości państw (w tym w Kazachstanie)
jest to zabronione. Taki punkt widzenia przyjmują niektórzy badacze, którzy
uważają, że w takich państwach wyborcy mogą głosować według przynależności etnicznej, tzn. są bardziej związani z partiami etnicznymi. Ich zdaniem,
w latach 90. XX w. wiele partii politycznych zostało założonych według kryte-
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rium etnicznego a wyborcy głosowali na nie według przynależności etnicznej.
Ale po niewielkich sukcesach na początku działalności ich popularność w społeczeństwie zmalała.
Badania socjologiczne przeprowadzone przez centrum informacyjne Rady
Najwyższej Republiki Kazachstan od maja do grudnia 1992 r. pokazały apatię
polityczną i obojętność wobec tzw. partii etnicznych. Na pytanie: czy popiera
Pan/Pani działalność następujących ruchów i organizacji, udzielono odpowiedzi:
1) nie mam zdania – Socjalistyczna Partia Kazachstanu – 50,3%; „Jedność” – 55,4%; „Newada – Semipałatyńsk” – 30%; partie etniczne –
„Azat’ 51%; „Żełtoksan” – 54%; Związek Kozaków – 51,9%; Kazak
tyly – 46,5%;
2) nie popierają – Socjalistyczna Partia Kazachstanu – 22,6%; „Jedność” –
22,7%; „Azat” – 26,3%; „Żełtoksan” – 22,3%; Związek Kozaków –
27,4%; Kazak tyly – 17,4%1.
Obecnie w Kazachstanie praktycznie nie istnieją partie etniczne.
Jak uważa T. Ismagambetov „konsolidacja narodowa wymaga nie tyle różnorodnej walki liderów partyjnych o miejsca w parlamencie, ile umiejętności
połączenia interesów rozmaitych grup społecznych, nawet przy ich sprzeczności określenia ich wspólnej, ogólnonarodowej podstawy”2.
Praktyka światowa pokazuje, że partia powinna zajmować się nie tylko rozwiązywaniem konkretnych problemów, ile ogólną strategią, kursem politycznym, ogniskować działalność polityczną na najważniejszych problemach rozwoju społecznego, jednym z których jest konsolidacja narodowa. Dąży do tego m.in. partia „Otan”, na przykładzie której możemy prześledzić ewolucję roli partii w życiu politycznym Kazachstanu w okresie niepodległości.
Partia „Otan” została utworzona w 1998 r. w rezultacie połączenia kilku
partii i ruchów. Jednakże, zdaniem wielu analityków, nowa partia była spadkobierczynią Partii Narodowej Jedności Kazachstanu, założonej w lutym 1995 r.
na bazie masowej organizacji społecznej Związek Narodowej Jedności Kazachstanu (ZNJK). Organizacja ta działała od lutego 1993 r., a jej głównym
zadaniem było wszechstronne wsparcie budowy w Kazachstanie państwa demokratycznego ze społecznie zorientowaną gospodarką rynkową, utrwalenie
suwerenności, poparcie pokoju międzyetnicznego i stabilizacji społeczno-politycznej3.
Wielu ekspertów uważa, że ZNJK był tworzony jako przeciwwaga dla powstających w tym okresie partii i ruchów opozycyjnych. Na przełomie 1993 i 1994 r.
1

Zob. N. Bajtenova, Sovremennaâ etnopolitièeskaâ situaciâ w Kazachstanie, [w:] Suverennyiè
Kazachstan kak politièeskaia realnost’, pod red. K. Burchanova, Ałmaty 2001, s. 29.
2 T. Ismagambetov, Sovremennaâ etnopolitièeskaia situaciâ w Kazachstanie, [w:] Suverennyi
Kazachstan kak politièeskaia realnost’, pod red. K. Burchanova, Almaty 2001, s. 48 (tak w oryginale artykułu autora (przyp. red.).
3 Z. Bižanov, Naš deviz – edinstwo naroda Kazachstana, „Džeuir-Vremâ” 28.07.1995, nr 1.
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doszło do wydarzeń związanych z „inicjowaniem pod kontrolą władzy wyborów parlamentarnych, z naruszeniami prawa wyborczego”. Popierając samorozwiązanie Rady Najwyższej, ZNJK nie mógł znaleźć sojuszników wśród wiodących opozycyjnych organizacji społecznych4.
Oczywiste jest, że partia ta nie weszła do utworzonej w kwietniu 1994 r. Rady Koordynacyjnej organizacji społecznych „Respublika”, która została założona jako blok sił opozycyjnych (SPK, NKK, partia komunistyczna, Ruch Słowiański „Ład”, Ruch Obywatelski Kazachstanu „Azat”, Partia „Tabigat”,
organizacja społeczna „Prawny Rozwój Kazachstanu”).
Za zakończenie formowania Związku można uznać organizację 2 października 1993 r. I zjazdu. Potwierdza to udział w jego pracach i wystąpienie lidera
ZNJK, prezydenta republiki N. Nazarbajewa. Zjazd zatwierdził program ruchu, wniósł zmiany w statucie i przyjął rezolucję5.
Rezultatem zmian ideologicznych i organizacyjnych działalności ruchu był
III nadzwyczajny zjazd, który odbył się 25 marca 1995 r. Stał się on jednocześnie I zjazdem założycielskim Partii Jedności Narodowej Kazachstanu
(PJNK). Na zjeździe podjęto bowiem decyzję o reorganizacji Związku w partię, zatwierdzono statut i program nowej partii, wybrano organy kierownicze.
W posłaniu prezydenta Republiki Kazachstan N. Nazarbajewa do uczestników III Zjazdu ZNJK czytamy: „Związek stał się organizacją polityczną, która
w tym złożonym procesie sprzyjała na miarę możliwości konsolidacji ideowej
i demokratyzacji społeczeństwa, umocnieniu pokoju międzyetnicznego i stabilizacji...”6
Po utworzeniu partii rozpoczęła się praca na poziomie lokalnym związana
z przyjęciem nowych członków, organizacją struktur. Związek opowiadał się
za powstaniem wielkiej koalicji politycznej w Kazachstanie w okresie przejściowym. Podjęto próbę konsolidacji wokół ZNJK wszystkich działających sił
politycznych Kazachstanu z równym przedstawicielstwem. Podjęcie takiego
kroku w tym czasie było logiczne i w pełni uzasadnione. Powstała koalicja, istniejąca około roku, wypełniła swoje zadanie. A mianowicie konfrontacja między rządem a opozycją polityczną została przezwyciężona i osiągnięto tymczasowy konsensus. Tym samym ZNJK odegrał rolę ogniwa konsolidującego.
Należy odnotować, że historia wielopartyjności w Kazachstanie zna kilka prób osiągnięcia konsensusu między organizacjami politycznymi, partiami i ruchami. Na przykład, „Okrągły Stół” w 1993 r., Rada Konsultacyjna
organizacji społecznych „Republika”, Ruch Obywatelski „Azamat”, „Okrągły Stół parlamentarzystów, przedstawicieli partii politycznych, związków
zawodowych, ruchów i organizacji społecznych w 1996 r. Szczególne zna4

B. Bajkadamov, Partii pokolenii – partii vlasti, „Kazachstanskaâ pravda” 1995, 12.07.
Stenogramma I s’ezda Soûza „Narodnoe edinstvo Kazachstana” 02.10.1993.
6 Stenogramma III (vneočerednogo) s’ezda SNEK (I uèreditelnogo s’ezda PNEK), Materialy
archiva PNEK.
5
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czenie miało spotkanie Prezydenta Republiki Kazachstan N. Nazarbajewa
w lutym 1997 r. z przewodniczącymi partii politycznych, organizacji społecznych i narodowo-kulturalnych, rezultatem którego było podpisanie
przez 56 organizacji społecznych porozumienia o współpracy. Na współczesnym etapie rozwoju Kazachstanu wielką rolę w procesie konsolidacji narodowej nadaje się wprowadzeniu w życie inicjatywy prezydenta N. Nazarbajewa o powołaniu stałej Rady do spraw demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zgłoszonej przez niego na zjeździe partii Otan w listopadzie 2003 roku.
Analiza działalności ZNJK pokazuje, że w ciągu całego okresu istnienia
organizacji głównym kierunkiem jej działalności było utrwalenie jedności, porozumienia obywatelskiego, stabilizacji politycznej i międzyetnicznej, formowanie patriotyzmu kazachstańskiego, stworzenie warunków dla wzajemnego
szacunku i tolerancji. Mając za podstawę zgłoszoną przez siebie zasadę centryzmu, ZNJK realizował politykę zbliżenia z bliskimi programowo partiami
i ruchami.
Oczywiście ZNJK także zawsze deklarowała otwartość na współpracę ze
wszystkimi centrowymi organizacjami politycznymi szacunek do wszystkich
partii i ruchów politycznych działających w kraju zgodnie z Konstytucją i ustawodawstwem. Taki zapis znajdował się w programie partii. Ma ona doświadczenie współpracy z szeregiem organizacji politycznych zarówno w zakresie
reagowania na ważniejsze wydarzenia polityczne, jak i w okresach kampanii
wyborczych.
Prezydium Rady Politycznej ZNJK przedłożył w swoim czasie organizacjom społecznym do rozpatrzenia inicjatywę poparcia propozycji Prezydenta
Republiki Kazachstan, wyrażonej przez niego w odezwie do Rady Najwyższej.
Dotyczyła ona zawarcia dobrowolnego porozumienia między wszystkimi partiami i ruchami politycznymi, mediami, zobowiązującego strony do umacniania wzajemnego zaufania i przyjaźni między narodami, zachowania pokoju
i stabilizacji w kraju. Takie pozytywne doświadczenie ZNJK miał w obwodach
akmolińskim i wschodniokazachstańskim. I tak, akmolińska rada obwodowa
ZNJK podpisała porozumienie społeczne ze wszystkimi partiami i organizacjami społecznymi w październiku 1994 r., a wschodniokazachstański komitet
obwodowy – wiosną 1995 r.7
W ten sposób ZNJK usilnie opowiadała się za porozumieniem międzyetnicznym, którego podstawą winien być wszechstronny rozwój wszystkich narodowości
Kazachstanu, języków, wolność wyznania. Wnosząc tym samym swój wkład w proces umocnienia stabilizacji politycznej, formowania patriotyzmu kazachstańskiego i konsolidacji narodowej.
Stenogramma I plenuma Politièeskogo Soveta SNEK, 22.10.1994, Materialy archiva PNEK,

s. 33.
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Tradycja polityki konsolidującej naród była kontynuowana przez nową partię „Otan” („Ojczyzna”), która powstała na bazie komitetu społecznego popierającego kandydaturę N. Nazarbajewa na fotel prezydenta. Oficjalnie została ona zarejestrowana 12 lutego 1999 r. Na pierwszym zjeździe „zjednoczeniowym”8, który odbył się 1 marca tamtego roku przyjęto jej statut i program.
Początkowo przewodniczącym partii „Otan” wybrano prezydenta N. Nazarbajewa, który przeniósł swoje obowiązki na byłego premiera S. Terešèenko. Następnie z partią „Otan” połączyły się partia m.in. „Adilet” („Sprawiedliwość”)
czy młodzieżowy ruch „O przyszłość Kazachstanu”. Według danych z 2000 r.
do partii weszło około 600 organizacji, zrzeszających około 200 tysięcy członków.
Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego partia „Otan” została utworzona
na bazie organizacji społecznej „Sztab społeczny kandydata na prezydenta
Republiki Kazachstan N. Nazarbajewa”, aktywiści odpowiadali:
– po pierwsze, był to rezultat jakościowej zmiany statusu i roli sztabu wyborczego; miliony Kazachstańczyków, przejawiając wysoką aktywność
obywatelską, dokonały wyboru na rzecz kursu politycznego prezydenta,
opowiadając się za realizacją przewidzianego programu strategicznego,
za budową gospodarczo rozwiniętego społeczeństwa demokratycznego
w ramach rozwoju cywilizacji światowej;
– po drugie, konsolidacja sił społecznych jest dla Kazachstanu żywotnie
niezbędna i była uwarunkowana szeregiem zewnętrznych i wewnętrznych okoliczności;
– po trzecie, w Kazachstanie uformowała się dostatecznie szeroka warstwa społeczna, zainteresowana w kontynuacji reform, ale pluralistyczna ideowo.
Zgodnie ze statutem „Otan” stanowi partię polityczną typu parlamentarnego o orientacji socjaldemokratycznej. Jej głównymi celami są sprawiedliwość społeczna i stabilizacja w kraju, umocnienie pokoju międzyetnicznego
i religijnego, wychowanie obywateli w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności
za wszechstronny i harmoniczny rozwój Republiki Kazachstan. W programie
partii zapisano, iż opowiada się ona za umocnieniem państwowości i uformowaniem w Kazachstanie „wolnego i otwartego społeczeństwa, opartego na zasadach demokracji, partnerstwa społecznego i zgody”.
Partie polityczne jako instytucje polityczne pełnią funkcje zapewnienia
więzi między rozmaitymi poziomami i gałęziami władzy państwowej, wypracowują kompromisowe decyzje polityczne, pośredniczą między grupami społecznymi, stanowiącymi ich elektorat. Jednocześnie partie mobilizują opinię społeczną w celu poparcia swojego programu, organizują kampanie wyborcze
i wysuwają kandydatów na stanowiska w aparacie władzy.
8 W jej skład weszły patie i ruchy: Narodowa Jedność Kazachstanu, Demokratyczna Partia
Kazachstanu, Liberalny Ruch Kazachstanu i ruch „Za Kazachastan 2030”.

170

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006

Modernizacja w Kazachstanie: konsolidacyjna rola partii władzy

Jeśli przeprowadzić analizę na podstawie tych kryteriów, partia „Otan” od
samego początku swojej działalności postawiła sobie za cel uczestnictwo w zarządzaniu sprawami państwowymi. Brała udział w wyborach parlamentarnych
a uwzględniając ważną rolę frakcji partyjnej w pracy parlamentu, kierownictwo partii „Otan” w specjalnym komunikacie „O niektórych problemach
współdziałania frakcji parlamentarnej w Parlamencie Republiki Kazachstan
z organami kierowniczymi i centralnym aparatem partii”, określiło zadania
dotyczące efektywnej pracy frakcji9. Powierzono jej następujące zadania:
– odgrywanie aktywnej roli w parlamencie;
– zapewnienie jawności i przejrzystości swojej działalności, aby społeczeństwo wiedziało o podejmowanych przez deputowanych inicjatywach;
– wyrażanie przez kierownictwo partii na posiedzeniach parlamentu stanowiska na temat aktualnych problemów społeczno-politycznych i oceny najważniejszych wydarzeń w kraju;
– utrzymywanie kontaktu z wyborcami na poziomie okręgów wyborczych.
Za najważniejszy warunek porozumienia w społeczeństwie partia „Otan”
uważa obronę duchowych wartości narodów zamieszkujących Kazachstan.
Dlatego też w swojej działalności stara się ona umocnić wzajemne zrozumienie, szacunek i współpracę między różnymi wspólnotami etnicznymi. Dla osiągnięcia tego celu za niezbędne uważa się wsparcie przez państwo działalności
ośrodków narodowo-kulturalnych, a także zwiększenie roli Zgromadzenia
Narodów Kazachstanu, jako ważnej instytucji porozumienia międzyetnicznego.
Utrwalenie przeobrażeń demokratycznych w Kazachstanie jest możliwe
w wypadku budowy gospodarki rynkowej, stworzenia odpowiedniej dla niej
struktury społeczno-klasowej, w której większość społeczeństwa będzie należeć do klasy średniej. Z jednej strony będzie to wpływać na kontynuację przeobrażeń demokratycznych, a z drugiej strony nada im trwałą orientację centrową, zapewni istnienie społeczeństwa obywatelskiego, gwarantującego pluralizm społeczny i ekonomiczny. Dlatego też partia „Otan” uważa się za wyraziciela interesów klasy średniej.
Śledząc ewolucję partii „Otan” można zauważyć, iż usiłuje ona uwolnić
się od nadanego jej wizerunku partii elity politycznej i pozyskać status partii reformatorskiej o orientacji socjaldemokratycznej, pretendującej do wiodącej roli w systemie partyjnym i życiu politycznym Kazachstanu10. Należy
przy tym odnotować, iż podstawową ideą polityki, prowadzonej w tym czasie przez partię „Otan” była i jest konsolidacja obywateli Kazachstanu.
9

O nekotorych voprosach vzaimodeistviâ partijnoi frakcii v Parlamente Respubliki Kazachstan
s rukovodiâšèimi organami i centralnym aparatom partii, „Otan” Respublikalyk partiâsynyn. Akparattyk bûlleteni 2000, nr 1.
10 W wyborach parlamentarnych w 2004 roku partia „Otan” zdobyła 51 z 77 mandatów w Mażilisie. Formalnie zatem stała się partią dominującą w systemie władzy (przyp. red.).
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W ten sposób analiza działalności partii „Otan” potwierdza założenia teorii politologii o tym, że partie pełnią nie tylko funkcje przedstawicielskie, ale
też instrumentalne, sprzyjające konsolidacji narodowej. Historycznie pojawiły
się one jako instytucje zdolne koordynować i kontrolować proces podejmowania decyzji w państwie. Sprzyjają porozumieniu między wyrazicielami przeciwstawnych interesów i poglądów. Partie polityczne jednocząc społeczeństwo
obywatelskie z państwem, pomagają w przezwyciężeniu bądź też złagodzeniu
konfliktów. Dzięki partiom możliwe jest funkcjonowanie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Można stwierdzić, że silne partie polityczne nie osłabiają,
a wręcz na odwrót, umacniają państwo, stanowiąc kanał komunikacji państwa
ze społeczeństwem. I w tym także przejawia się ich rola konsolidująca.
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We współczesnej Rosji daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie
naukowców teoriami elit. Jak przyznają rosyjscy badacze, „w czasach radzieckich problematyka władzy i elity była niedostępna dla badań naukowych”1.
Funkcjonował wówczas zakaz publikacji prac zachodnich uczonych poświęconych badaniom nad strukturami procesu sprawowania władzy2. W Związku
Radzieckim obowiązywała doktryna marksistowska i podejście klasowe, które
stało w jawnej sprzeczności z teoriami klasycznymi: elitystycznym bądź pluralistycznym ujęciem elit3.
Badaniom nad elitami dużo uwagi poświęca kremlowska ekipa rządząca.
Obecna władza zdaje sobie sprawę, iż od stanu rosyjskiej elity politycznej zależeć będzie kondycja całego państwa, stąd też udzielane szerokie wsparcie
dla kolejnych projektów badawczych4. Swoistym utylitaryzmem wydają się wyróżniać także rosyjscy naukowcy. Ich poszukiwania badawcze skoncentrowane
są jedynie na ścisłej grupie osób najbardziej oddziałujących na proces polityczny. Interesują ich głównie zjawiska, które osłabiają bądź ulepszają proces
sprawowania władzy.
Rosyjscy badacze zauważają, że podczas prezydentury Borysa Jelcyna w rosyjskiej elicie politycznej zaszły dwa ważne procesy: umocnienie się władzy re1

N. Lapina, Formirowanie sovremennoj rossijskoj èlity, Moskva 1995, s. 6.
Pierwszą pracą zachodnich naukowców zajmujących się badaniem elit dostępną oficjalnie
w ZSRR była książka Charlesa W. Millsa pt. „Elita władzy”. Danie możliwości radzieckim naukowcom zapoznania się z pracą Millsa było spowodowane jej niezwykle krytycznym podejściem
wobec elit amerykańskich.
3 Na temat różnych paradygmatów badawczych: ujęcia elitystycznego, pluralistycznego i klasowo-dialektycznego zob. szerzej J. Nocoń, Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej,
Toruń 2004, s. 13 i 49–55.
4 Realizowane są one głównie w dwóch najprężniejszych jednostkach dydaktyczno-badawczych: Instytucie Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) oraz Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie FR.
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gionalnej oraz pojawienie się grupy wielkich przedsiębiorców – tzw. oligarchów. Od momentu objęcia urzędu prezydenta przez Władimira Putina zrealizowano wiele prób mających na celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa
ewentualnego usamodzielnienia się którejś z grup wewnątrz szerokiej elity politycznej. Dokonało się to w pierwszym rzędzie poprzez wzmocnienie struktur
władzy federalnej (wiertikał własti) w stosunkach centrum – regiony, oraz zapewnienie wewnętrznej kontroli dzięki nominacjom na urzędy cywilne byłych
bądź aktualnych pracowników tzw. resortów siłowych: głównie armii, milicji,
służb specjalnych.
Przyjrzenie się zmianom wprowadzanym przez prezydenta Putina w trzech
obszarach życia politycznego: centralnej administracji państwowej, regionach
i w relacjach Kremla z wielkim biznesem pozwoli zrozumieć fenomen obecnej
rosyjskiej elity politycznej: uchwycić jej specyfikę oraz przekonać o postępującej jej ewolucji w stronę zaniku pluralizmu politycznego.

1. Elita polityczna, elita rządząca, elita władzy
– delimitacja pojęć
W literaturze przedmiotu pojęcie elity politycznej często zastępowane jest
innymi pojęciami bliskoznacznymi: establishment, klasa polityczna, elita władzy,
elita rządząca. Różnorodność terminologiczna komplikuje precyzję naukową,
a dowolność w stosowaniu różnych terminów prowadzić może do wielu nieporozumień. Także wielu naukowców rosyjskich stosuje zamiennie takie określenia jak: Kreml, elita władzy, elita rządząca, elita polityczna – zdając się nie zwracać zbytniej uwagi na ich różnice semantyczne.
Rosyjscy naukowcy w większości definiują pojęcie elity politycznej w kontekście konkretnych osób sprawujących władzę polityczną. Nadieżda Łapina
posługuje się następującą definicją: „Pod pojęciem elity politycznej rozumiemy taką warstwę społeczną, która uczestniczy w podejmowaniu decyzji politycznych, wpływa na nie, bądź kontroluje ich realizację”5. Elita polityczna jest
w tym wypadku definiowana de facto jako elita rządząca. Jeszcze dalej idzie
Oksana Gaman-Golutwina, która uważa, iż elitę polityczną można wyodrębnić z „ogólnej struktury elity” i określić jako „wewnętrznie zwartą, mniejszościową grupę społeczną, która jawi się podmiotem przygotowania i przyjęcia
(bądź wpływu na przyjęcie czy też odrzucenie) ważnych decyzji strategicznych,
rozporządzającą do tego koniecznym zapleczem”6. Nurtem tym podąża Olga
Krysztanowskaja, dla której „elita polityczna jest wierzchołkiem klasy politycznej”7. Autorka przekonuje, iż w rosyjskiej rzeczywistości politycznej elita
polityczna utożsamiona jest z elitą rządzącą. „Mówienie o elicie nierządzącej
5

N. Lapina, Formirovanie..., dz.cyt., s. 22.
O. Gaman-Golutvina, Politièeskie èlity Rossii. Vechy istorièeskoj èvolucji, Moskva 1999, s. 9.
7 O. Kryštanovskaâ, Anatomiâ rossijskoj èlity, Moskva 2003, s. 55.
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wydaje się być nielogiczne. Jeśli elita nie rządzi oznacza to, iż nie jest elitą” –
stwierdza O. Krysztanowskaja. W Rosji „wyborcza walka o władzę nie dokonuje się pomiędzy dwoma elitami, ale pomiędzy elitą i najaktywniejszymi grupami klasy politycznej, starającymi się wejść do elity, bądź też pomiędzy częściami tej samej elity” – kończy autorka8.
Powyższe stwierdzenia wydają się być wielce kontrowersyjne w kontekście
innych opracowań naukowych. Według wielu teoretyków, elitę polityczną
mogą stanowić nie tylko osoby znajdujące się u steru władzy. Pojęcie elity politycznej obejmuje chociażby elitę rządzącą, jak i elitę opozycyjną, która może
być nawet w niewiarygodnie silny sposób podporządkowana obozowi rządzącemu. Podobnie – wybory nie są sposobem rekrutacji nowych członków elity
politycznej, ale jedynie elity rządzącej.
Stratyfikacyjnym koncepcjom elit towarzyszy bogaty dorobek teoretyczny.
Ich wspólnym założeniem jest piramidalna struktura elity składająca się z kilku warstw (podgrup). R. Putnam wskazuje chociażby na istnienie w ramach
elity politycznej: elity decyzji (prezydenci, premierzy, ministrowie) i elity wpływu (wielcy przemysłowcy, przywódcy partyjni, doradcy, urzędnicy)9. A. Giddens proponuje dodatkowo wyodrębnić między elitą polityczną a resztą społeczeństwa dwie warstwy pośrednie: warstwę rekrutacyjną (stąd rekrutują się
nowi członkowie elity) oraz warstwę administracyjną (realizacja decyzji politycznych)10.
Stosowanie pojęcia klasy politycznej jako określenia semantycznie szerszego od terminu elity politycznej jest często praktykowane przez różnych teoretyków elit. Klasa polityczna obejmuje według nich różne podmioty (jednostki i grupy społeczne) biorące udział w walce o władzę11. J. Pawlak zalicza do
nich: „establishment, kontr-elity, jednostki wnoszące do systemu kwestie polityczna (np. związki zawodowe), jak i artykułujące interesy mniej zorganizowanych sił społeczeństwa (np. ruchy społeczne)”12. J. Nocoń wskazuje na „aktywistów i działaczy partii politycznych znajdujących się także poza parlamentem, przywódców związkowych, grupy aktywnych politycznie przedsiębiorców,
intelektualistów, a także innych reprezentantów interesów społecznych, zaangażowanych w różnym stopniu we współpracę i współzawodnictwo w walce
o wpływ polityczny”13.
8

Tamże.
Szerzej na ten temat zob. J. Nocoń, Elity polityczne..., dz.cyt., s. 38–39.
10 Tamże.
11 Np. dla T. Bottomore’a klasa polityczna to grupy, które „pełnią władzę polityczną lub wywierają wpływ polityczny i które są aktywnie zaangażowane w walkę o przywództwo polityczne”
(T. Bottomore, Elita: pojęcie i ideologia, [w:] B. Gołębiowski, J. Szczupaczyński (oprac.), Socjologia polityki, Warszawa 1993, s. 243).
12 J. Pawlak, Teoretyczne koncepcje klasy politycznej. Co to jest klasa polityczna?, [w:] K. Pałecki (red.), Elity polityczne w Polsce, Warszawa 1992, s. 31.
13 J. Nocoń, Elity polityczne…, dz.cyt., s. 73–74.
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Niezwykle często, głównie w opracowaniach rosyjskojęzycznych, stosuje się
pojęcie elity władzy. Podobieństwo semantyczne z pojęciem elity rządzącej
wydaje się być na pozór mylące. Zakres elity władzy nie musi zawsze pokrywać
się z zakresem elity rządzącej. Elitę władzy, będącą swego rodzaju częścią
składową elity politycznej tworzą osoby, które kontrolują ważne zasoby (resursy) i dzięki temu mogą także wywierać wpływ na podejmowanie decyzji politycznych. Najczęściej są to członkowie rządu, dowódcy wojskowi, prezesi największych przedsiębiorstw czy dużych organizacji społecznych. Odnotować
w tym miejscu należy dużą zbieżność między tak interpretowanym pojęciem
elity władzy a pozycyjnym określeniem elity politycznej14. Warto przypomnieć,
że według tego ostatniego do elity zalicza się jednostki zajmujące naczelne pozycje w strukturze instytucji państwowych.
Elita rządząca określana jest na podstawie wpływu na decyzję polityczną
a nie kontroli nad zasobami władzy. Jak podkreśla J. Nocoń „zakres elity rządzącej wyznacza więc stopień zależności pomiędzy intencją, czy też wolą decydenta, a treścią podjętych decyzji”15. Liczy się więc realny wpływ na podejmowane decyzje polityczne, a nie zajmowane oficjalnie stanowisko. Znowu na
myśl przywodzi się trzy typy ujęć elity politycznej: pozycyjne, reputacyjne i decyzyjne. Jeśli pojęcie elity władzy utożsamione było z podejściem pozycyjnym,
to elita rządząca odpowiada w przybliżeniu podejściu decyzyjnemu.
Innym pojęciem bliskoznacznym, któremu należałoby poświęcić trochę
uwagi jest pewien typ elity związany z upowszechnianiem się biurokracji państwowej. Jest on niezwykle popularny we współczesnej Rosji. Chodzi o elitę
biurokratyczną, będącą czymś zgoła innym od elity władzy czy elity rządzącej, mimo jej znacznego udziału w sprawowaniu władzy. J. Sztumski definiując to pojęcie wskazuje na osoby zajmujące się organizowaniem pracy i innych
form życia zbiorowego dzięki zajmowanym wysokim pozycjom w „hierarchii
struktur zarządzających gospodarką, administracją państwową, nauką, kulturą i innymi sferami życia społecznego”16.
Kolejnym problemem jest formułowanie pojęcia elity politycznej w liczbie
mnogiej bądź pojedynczej. Wydaje się, że większość autorów stosuje te pojęcia zamiennie bez próby uwzględnienia ich różnicy. Elita polityczna formułowana w liczbie pojedynczej nawiązuje do klasycznej tradycji elitystycznej,
14 Niezwykłą popularnością, zarówno wśród socjologów jak i politologów, cieszy się kryterium podziału teorii elit, wyróżniające trzy typy ujęć: pozycyjne, reputacyjne i decyzyjne. Podejście pozycyjne kładzie nacisk na zajmowane przez członków elity konkretne stanowiska i pozycje w hierarchii społecznej. Kryterium reputacyjne określa przynależność do elity na zasadzie reputacji, czyli subiektywnej oceny ludzi (opinii publicznej bądź ekspertów) na temat możliwości
ich wpływu na proces polityczny. Podejście decyzyjne wskazuje na tych członków elity, którzy
okazują największy wpływ na podejmowane decyzje polityczne.
15 J. Nocoń, Elity polityczne..., dz.cyt., s. 77.
16 J. Sztumski, Elity nowoczesnych społeczeństw, [w:] L. Zacher (red.), Z zagadnień socjologii
polityki, Lublin 1996, t. 1, s. 119–120, za: J. Nocoń, Elity polityczne..., dz.cyt., s. 77.
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2. Rosyjska elita polityczna w regionie
– od decentralizacji do centralizacji władzy
Federacja Rosyjska składa się obecnie z 88 różnych podmiotów federacji:
21 republik autonomicznych (etnicznych), 6 krajów, 49 obwodów, 2 miast
o charakterze federalnym (Moskwa i Petersburg), 1 obwodu autonomicznego
(Żydowski Obwód Autonomiczny) oraz 9 okręgów autonomicznych. Ilość
członków federacji powoli ulega zmniejszeniu19. Kreml tłumaczy to potrzebą
centralizacji władzy i efektywniejszego zarządzania państwem. Służyć temu
mają także dalsze reformy zaprowadzane przez prezydenta W. Putina, a więc
stworzenie m.in. siedmiu okręgów federalnych i inne zmiany instytucjonalne
dotyczące Rady Federacji czy sposobu powoływania gubernatorów.
Elita polityczna funkcjonująca w każdym regionie, według O. Gaman-Golutwiny, dzieli się na „biurokrację” i tzw. „wolnych strzelców”. Do pierwszej
grupy, obejmującej około 70–90 proc. elity, zaliczyć można, m.in. najwyższych
przedstawicieli regionalnej władzy wykonawczej (czasem także sądowniczej),
lokalnych deputowanych, szefów regionalnych struktur siłowych, przedstawicieli urzędów federalnych w regionie. Do „wolnych strzelców”, stanowiących
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w której grupy przywódcze interpretowane są jako odrębna grupa, różniąca się
od reszty społeczeństwa swoimi interesami, odznaczająca się pewnym stopniem
wewnętrznego zintegrowania (ułatwione jest to jej mniejszościowym charakterem). Monolityczny kształt elity politycznej wyraźnie przedstawił C. W. Mills
w Elicie władzy. Wskazał on na trzy główne grupy przywódcze: wojskowych, polityków i przedsiębiorców, z których rekrutują się członkowie elity władzy. Ich
przynależność do którejś z wspomnianych wyżej grup nie jest definitywna, a wewnętrzna cyrkulacja może dokonywać się na szeroką skalę – np. przechodzenie
członków elity z wojska czy biznesu do polityki. Jednakże na zewnątrz jest to
w miarę skonsolidowana i zamknięta grupa, stanowiąca swoisty monolit, do
którego rekrutacja obwarowana jest licznymi przeszkodami17.
Elita polityczna formułowana w liczbie mnogiej nawiązuje do tradycji pluralistycznej i konfliktowej teorii elit. Wedle nich nie istnieje jedna elita, spełniająca funkcjonalne zadanie w systemie politycznym, wewnątrz której dochodzi do ścierania się interesów. Mamy do czynienia raczej z kilkoma odrębnymi elitami prowadzącymi ze sobą nieustanną walkę o wpływy i kontrolę nad
zasobami władzy. W takim ujęciu przedstawiał elity m.in. R. Dahl, pisząc o ich
spluralizowanym i konkurującym względem siebie charakterze18.

17

Szerzej na ten temat zob. C. W. Mills, Elita władzy, Warszawa 1961.
Zob. R. Dahl, Krytyka modelu elity władzy, [w:] M. Ankwicz (oprac.), Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, Warszawa 1986.
19 W 2004 r. miało miejsce połączenie Obwodu Permskiego i Komi-Permskiego Okręgu Autonomicznego.
18
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znaczną mniejszość lokalnej elity, zaliczyć można członków partii politycznych
i organizacji społecznych, najważniejszych lokalnych przedstawicieli środków
masowego przekazu, świata kultury, nauki i religii20. Na czele każdego regionu stoi gubernator (w niektórych przypadkach prezydent bądź mer). Jest to
najważniejsza osoba w terenie, która przewodniczy i kreuje miejscową elitę.
Jeśli zgodzimy się ze znaną tezą rosyjskich historyków, że transformacja
ustrojowa ZSRR oznaczała prostą roszadę, w wyniku której do władzy dostali się przedstawiciele drugiego i trzeciego rzędu radzieckiej nomenklatury, to
w regionach u steru władzy pozostali w większości reprezentanci pierwszego
eszelonu lokalnej nomenklatury. Składają się na niego byli sekretarze regionalnych komitetów KPZR (sytuacja taka przez długi czas miała miejsce w republikach Buriatii, Kabardyno-Bałkarii, Północnej Osetii, Tatarstanie, obwodach niżnonowogrodzkim oraz orłowskim), byli szefowie Komsomołu (Kraj
Krasnodarski, Kraj Stawropolski, obwody archangielski, nowogrodzki i czitiński oraz Jamało-Nieniecki Okręg Autonomiczny) czy byli szefowie obwodowych komitetów wykonawczych rad deputowanych ludowych (sytuacja taka
panuje aż w 24 regionach)21.
Stopniowo, wśród gubernatorów coraz większą grupę stanowią szefowie
największych zakładów przemysłowych. Nie są to tzw. „czerwoni dyrektorzy”
z przełomu lat 80. i 90., lecz nowa grupa młodych przedsiębiorców świetnie odnajdująca się w kapitalistycznej rzeczywistości. Do najbardziej znanych zaliczyć
można: K. Iljumżinowa (Republika Kałmykia), J. Jewdokimowa (Obwód Murmański), W. Butowa (Nieniecki Okręg Autonomiczny), A. Tkaczowa (Kraj
Krasnodarski), W. Łoginowa (Koriacki Okręg Autonomiczny), R. Abramowicza (Czukocki Okręg Autonomiczny), A. Chłopochina (Tajmurski Okręg Autonomiczny, a następnie Kraj Krasnojarski), B. Zołotariewa (Ewjekijskij Okręg
Autonomiczny), W. Sztyrowa (Republika Jakucja), C. Sowmiena (Republika
Adyga), S. Darkina (Kraj Nadmorski) i S. Katanandowa (Republika Karelia)22.
W relacjach między szefami regionów a federalnym centrum można zaobserwować ciekawą zależność. „Według zachodnich kryteriów nasza regionalna
elita znajduje się w politycznym średniowieczu. Stanowisko i miejsce w elicie
utrzymywane jest dzięki osobistej wierności, poddaństwu oraz różnym koneksjom poza oficjalnym” – uważa W. Gusiejnow, dyrektor moskiewskiego Instytutu Ocen i Analiz Strategicznych23. Ten swoiście wasalny stosunek polega
m.in. uzyskiwaniu w regionie odpowiedniego wyniku satysfakcjonującego
Kreml podczas wyborów federalnych (prezydenckich i do Dumy). W zamian
20 O. Gaman-Golutvina, Regional’nye èlity Rossii: personal’nyj sostav i tendencii èvolucii, „Polis. Političeskie Isledovaniâ” 2004, nr 2, s. 7.
21 Zob. M. Farykšin, Regional’nye političeskie èlity: smena rolej, (@) http://www.elitology.ru/article.php?story=20040709153618472.
22 Zob. N. Lapina, Èerty i potrety rossijskoj regional’noj èlity, (@) http://www.elitology.ru/article.php/20040709124431939.
23 Èlita v razreze, „Literaturnaâ Gazeta”, 21–27.04.2004, nr 16 (5969), s. 3–4.
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władza centralna udziela niezbędnego poparcia gubernatorowi na czas jego
własnych wyborów regionalnych.
Podobna „współpraca” często miała miejsce do czasu wprowadzonych zmian
we wrześniu 2004 roku w sposobie wybierania gubernatora. Przykładem swoistej
symbiozy miedzy władzą regionalną i federalną stanowi Tatarstan. W styczniu
2000 r. prezydent M. Szajmijew zapewniał Władimira Putina, że zagłosuje na
niego 70% mieszkańców republiki biorących udział w wyborach prezydenckich.
Słowa dotrzymał, podobnie jak i podczas wyborów parlamentarnych w 2003 r.,
kiedy partia „Wspólna Rosja” otrzymała odpowiednio dużą ilość głosów24. Jeśli
uzyskany wynik podczas wyborów federalnych okazałby się w danym regionie dla
władzy centralnej niezadowalający, dany gubernator miałby niezwykle nikłe
szanse wygrania kolejnej kadencji w swoich własnych wyborach regionalnych.
Dojście Władimira Putina do prezydentury w 2000 r. oznaczało wprowadzanie znaczących zmian w stosunkach centrum z regionami. Miały one dwojaki charakter: instytucjonalny (reformy administracyjne) oraz personalny
(zawierane specjalnych porozumień). Silna pozycja została przez niektórych
gubernatorów zachowana, jednak niezbędne okazało się zawarcie kompromisu z władzą centralną.
Interesujący przykład ustanawiania nowych personalnych zależności stanowi Republika Jakucja, sławiąca się eksportem ałmazu. Od połowy lat 80. władzę sprawował tam M. Nikołajew, którego miejscowej elicie w latach
2001–2002 „nie udało się ponownie wybrać prezydentem”. Został wycofany
z udziału w wyborach w wyniku „bezpośredniego zaangażowania się władzy federalnej w proces wyborczy”25. W wyniku rokowań podjętych między Moskwą
i regionem, ustanowiono kompromisową kandydaturę szefa kompanii wydobywczej „Ałrosa” W. Sztyrowa, który został następnie wybrany prezydentem.
Kolejny przykład zawierania osobistych porozumień z kremlowską władzą
związany jest z wyborami w Kraju Krasnojarskim. Do walki wyborczej o urząd
gubernatora w 2002 r. wystąpiły dwa silne loobies przemysłowe: „Interros”
i „Bazowyj eliemient”. Wobec niemożliwości zawarcia kompromisu między
obiema grupami, mediacji podjął się Kreml. Po osobistej interwencji Władimira Putina i Centralnej Komisji Wyborczej, gubernatorem został były menedżer
„Norylskiego Nikielu” (grupa „Interros”) A. Chłopochin26.
Prezydent, oprócz zawierania osobistych porozumień z liderami regionów,
zdecydował się na przeprowadzenie reform instytucjonalnych ograniczających
władzę gubernatorów w regionach i wzmacniających pionową strukturę władzy (wiertykal własti). Ta hierarchiczna zależność od centrum, zaczęła być
wprowadzana od samego momentu objęcia urzędu prezydenta przez W. Putina. Reforma polegała na wprowadzeniu siedmiu okręgów federalnych, pokry24

M. Farukšin, Regional’nye..., dz.cyt.
N. Lapina, Èerty i portrety..., dz.cyt.
26 Zob. Tamże.
25
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wających się z siedmioma garnizonami wojskowymi (centralnym, północnozachodnim, południowym, nadwołżańskim, uralskim, syberyjskim i dalekowschodnim), na czele których stanęli specjalni pełnomocnicy prezydenta.
W wyniku stworzenia okręgów i powołania prezydenckich przedstawicieli,
elita regionalna została powiększona o prawie półtora tysiąca osób
mianowanych przez i podporządkowanych centrum w Moskwie. Oprócz siedmiu specjalnych przedstawicieli prezydenta (G. Połtawczenko, A. Kwasznin,
S. Kirienko, I.Kłebanow, D. Kozak, P. Łatyszew, K. Pulikowskij) i ich 45 zastępców, należało mieć na uwadze dodatkowy tysiąc pracowników urzędów
okręgów federalnych oraz 88 inspektorów federalnych ze sztabem 5-6 współpracowników działających w każdym podmiocie federacji27. Zmieniono także
zasady kompletowania składu Rady Federacji (druga izba parlamentu),
w której nie zasiadają już szefowie regionalnej władzy wykonawczej i ustawodawczej, a jedynie ich reprezentanci. Dla gubernatorów przewidziano osobną
Radę Państwową do bezpośredniego kontaktu prezydenta z szefami regionów.
Szeroko komentowaną zmianą wprowadzoną przez prezydenta Putina po
tragedii w Biesłanie była reforma sposobu wybierania samych gubernatorów.
Po upływie dotychczasowych kadencji nowi gubernatorzy nie obejmują swych
stanowisk w wyniku wyborów regionalnych, ale poprzez zatwierdzenie przez
parlamenty regionalne, jeśli ich kandydatura została przedstawiona przez prezydenta Federacji Rosyjskiej. Tym samym gubernatorzy są w praktyce wyznaczani przez Kreml, a regionalny parlament jedynie potwierdza ten wybór28.
Większość rosyjskich analityków pozytywnie ocenia reformę administracyjną, wskazując na jej nadrzędny cel – ochronę integralności państwa. A. Zudin
z Centrum Technologii Politycznych uważa, iż Federacja Rosyjska zaczęła tylko z nazwy przypominać federację. W rzeczywistości, w wyniku usamodzielniania się gubernatorów w okresie władzy prezydenta Jelcyna, państwo zaczęło przekształcać się w konfederację, w „konglomerat regionalnych systemów
politycznych”29. Działania Władimira Putina są więc odbierane w kategoriach
obrony całości terytorialnej państwa, rzadziej jako ukryta forma wprowadzenia rządów autorytarnych. Elita polityczna obecna w regionach, wcześniej silnie powiązana z federalnym centrum porozumieniami osobistymi, zaczyna być
związana nićmi instytucjonalnymi – przekonuje politolog rosyjski.
Rozpoczęcie procesu centralizacji władzy zapoczątkowane przez Władimira Putina jest bezdyskusyjnym faktem. Zwolennicy tego rodzaju reform usprawiedliwiają ich ewentualne negatywne skutki złożonym charakterem etnicznym i olbrzymim terytorium Federacji Rosyjskiej. Przeciwnicy, głównie obserwatorzy zagraniczni, widzą w centralizacji putinowskiej ograniczenie swobody
27

Zob. O. Kryštanovskaâ, Anatomiâ..., dz.cyt., s. 223 i 228, a także(@): http://www.kremlin.ru/administration.shtml.
28 Zob. E. Grigoreva, Novaâ vertikal’, „Izvestâ”, 13.09.2004.
29 O. Kryštanovskaâ, Anatomiâ..., dz.cyt., s. 220.

180

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006

3. Elita gospodarcza – miejsce biznesu w polityce
Korzenie rosyjskiej elity biznesowej sięgają lat 1987–1989, kiedy zezwolono obywatelom ZSRR na prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej.
Pierwsze struktury prywatnego handlu tworzyli przedstawiciele inteligencji, jako wewnętrzny protest przeciwko kończącemu się systemowi nakazowo-rozdzielczemu. Był to jednak epizod dość krótkotrwały. W prywatną działalność
zaczęli angażować się przedstawiciele nomenklatury partyjno-państwowej.
Najczęściej byli to młodzi działacze Komsomołu, którzy w porozumieniu ze
swoimi zwierzchnikami w KPZR, rozpoczęli zakładać wspólne przedsięwzięcia finansowe, ośrodki współpracy naukowo-technicznej, itp. W kolejnym etapie do biznesu weszli przedstawiciele struktur władzy państwowej ZSRR.
Dawna nomenklatura wykazała zdumiewającą zdolność przechodzenia ze
swych partyjnych i rządowych stanowisk do wysokich stanowisk menedżerskich w przedsiębiorstwach gospodarczych. „Świadczy to, że aktywa posiadane przez te jednostki podlegają wymianie. Korzenie ich władzy najwyraźniej
nie tkwią w instytucjach którymi przewodzili. Nieuchronnie nasuwa się więc
przypuszczenie, że znaczna część ich władzy tkwi w personalnych układach, jakie wiążą ich z innymi członkami starej nomenklatury” – oceniają badacze30.
Nieformalne układy miały kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania gospodarki nakazowo-rozdzielczej, równie dobrze sprawdzały się w młodym kapitalizmie rosyjskim.
W drugiej połowie lat 90. wielcy rosyjscy przedsiębiorcy osiągnęli, jak dotąd największe w historii, wpływy polityczne. Na lata te przypadała także prywatyzacja państwowej własności. Właścicieli oraz głównych udziałowców największych kompanii naftowych, konsorcjów przemysłowych czy holdingów
medialnych zaczęto określać mianem oligarchów. Pojęcia tego po raz pierwszy użył w listopadzie 1996 roku Aleksander Sołżenicyn, określając nim
150–200 osobistości życia polityczno-gospodarczego. W podobnym czasie,
w wywiadzie dla „Financial Times”, Borys Bierezowski – najbardziej wpływowy oligarcha w historii Rosji, do ścisłego grona osób kontrolujących ponad połowę rosyjskiej gospodarki zaliczył: W. Gusińskiego, W. Winogradowa,
M. Chodorkowskiego, A. Smoleńskiego, W. Potanina, M. Fridmana oraz sie-
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regionów i odejście od zasad demokracji. Dla obecnej ekipy rządzącej, oprócz
podziału kompetencji władzy w regionie równie ważne, o ile nie ważniejsze,
okazują się wpływy gospodarcze i czerpanie zysków z lokalnego wielkiego biznesu. Centralizacja władzy wprowadzana przez prezydenta Putina, pod hasłami wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli i walki z terroryzmem, ma głównie wpłynąć na „centralizację” biznesu, czyli kontrolę zysków gospodarczych.

30 E. Wnuk-Lipiński (red.), Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?,
Warszawa 1995, s. 54.
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bie samego. W rok później grupa ta uległa pewnemu przekształceniu. Na spotkanie z prezydentem Borysem Jelcynem w czerwcu 1998 r. zaproszeni zostali: R. Wiachirijew, W. Bogdanow, W. Alekperow, M. Chodorkowskij, W. Potanin, M. Fridman, W. Małkin, W. Gusińskij, A. Smolenskij i A. Czubajs31.
Od kryzysu ekonomicznego w sierpniu 1998 r., spowodowanego gwałtownym spadkiem wartości rubla względem dolara (w ciągu kilku dni z 6 rubli za
dolara żądano ok. 19 rubli), rozpoczął się stopniowy proces zmniejszania
wpływów oligarchów w polityce. Jednakże w głośnej książce Bajki kremliowskowo diggera (wzbudzającej ostrą reakcję niektórych rosyjskich polityków,
w tym W. Putina) niezależna dziennikarka Jelena Tregubowa przekonywała
o dalszym, silnym udziale oligarchów (głównie dwóch potentatów medialnych
B. Bierezowskiego i W. Gusińskiego) w rozpoczynającej się pod koniec lat 90.
walce o władzę na Kremlu.
W obliczu końca kadencji prezydenta Borysa Jelcyna oraz jego coraz gorszej kondycji zdrowotnej, do najwyższej władzy państwowej pretendowały
dwa obozy polityczne. Pierwszy, skoncentrowany wokół prezydenckiej administracji kierowanej przez Aleksandra Wołoszyna oraz wokół córki prezydenta Tatiany Diaczenko (klan tzw. „rodziny”), wspierał Borys Bierezowski,
a z czasem także właściciel kompanii „Sibnieft” Roman Abramowicz. Powstałą wokół byłego premiera Jewgienia Primakowa i mera Moskwy Jurija
Łużkowa partię „Otieczestwo” wspierał inny magnat prasowy Władimir Gusiński. Przeforsowanie kandydatury w lecie 1999 r. mało znanego premiera
Władimira Putina na następcę prezydenta Jelcyna przypisuje się pierwszemu obozowi32.
Po objęciu urzędu prezydenta przez Władimira Putina, jednym z głównych haseł było wydanie wojny oligarchom. Temat ten spotyka się z żywym poparciem
społeczeństwa. Jednakże w działaniach Kremla łatwo można było dostrzec brak
konsekwencji. Walka od razu skierowana była tylko przeciwko niektórym (do najbardziej znanych należeli: W. Gusiński, B. Bierezowski, P. Łebiediew i M. Chodorkowski). Większość przedsiębiorców zachowała swoją silną pozycję ekonomiczną.
Do „akceptowanych” przez Kreml należeli m.in.: W. Potanin (Interros), R. Abramowicz (Sibnieft), W. Bogdanow (Surgutnieftgaz) czy O. Deripaska33.
Eksperci, zajmujący się badaniem putinowskiej elity określają zaistniałą
sytuację w następujący sposób: „Z przyjściem Władimira Putina zmianie ulegają indywidualne układy między federalnym centrum a oligarchami i zaczyna się zinstytucjonalizowany dialog. W nowych warunkach ‘oligarchowie’
31

Zob. A. Muchin, Biznes-èlita i gosudarstvennaâ vlast’: kto vladaet Rossiej na rubeže vekov?,
Moskva 2001, s. 10 i nast.
32 Zob. E. Tregubova, Bajki kreml’ovskogo diggera, Moskva 2003, s. 152–153, 195–199 i nast.
33 O uprzywilejowanej pozycji niektórych oligarchów pisało wielu dziennikarzy i badaczy
z zagranicy, zob. S. Marchand, Poutine tente de reprendre le contrôle dans l’ „affaire Youkos”, „Le
Figaro” z 22.12.2004; N. Nougayrede, Les oligarques et le pouvoir: la redistribution des cartes, „Pouvoirs. Revue française d’études constitutionnelles et politiques” 2005, nr 112.

182

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006

Ewolucja rosyjskiej elity politycznej za prezydentury Władimira Putina

z czasów Jelcyna ustępują miejsca ‘hierarchom’ – przedstawicielom wielkiego
biznesu, którzy zajmują pozycje w instytucjonalnie ugruntowanym systemie
stosunków z państwem”34. Czym tak naprawdę różnią się przytaczani „hierarchowie” od „oligarchów”? Co decyduje o „instytucjonalizacji” stosunków
z władzą?
Oligarchowie w większości kojarzeni byli z otoczeniem Borysa Jelcyna –
charakteryzowała ich dość duża swoboda działania. Wraz z momentem pojawienia się u władzy Władimira Putina powstał pomysł przejęcia części ich fortun, ograniczenia samowoli i stworzenia nowej grupy oligarchów, niezwykle
lojalnych wobec władzy. Jednym z pierwszych ruchów porządkujących środowisko biznesowe było skoncentrowanie wszystkich przedsiębiorców w kilku
organizacjach – dla wielkiego, średniego i małego biznesu. W październiku
2000 r. do Rosyjskiego Związku Przedsiębiorców i Przemysłowców (RZPP),
organizacji założonej na początku lat 90. przez tzw. czerwonych dyrektorów,
dołączyli jednocześnie niemal wszyscy ówcześni wielcy przedsiębiorcy określani mianem oligarchów. W krótkim czasie powstały kolejne związki zrzeszające biznesmenów: „Diełowaja Rossija” (średnia przedsiębiorczość) i „Opora
Rossij” (mała przedsiębiorczość)35.
Na spotkaniu z przedstawicielami Rosyjskiego Związku Przedsiębiorców
i Przemysłowców, prezydent obiecał, iż nie będzie ogólnej weryfikacji voucherowej prywatyzacji, przeprowadzonej w połowie lat 90., wskutek której
pojawili się pierwsi rosyjscy milionerzy36. Tym samym wydanie walki nieuczciwie bogacącym się oligarchom okazało się być tylko populistycznym hasłem
nowego prezydenta. Swoją silną pozycję gospodarczą większość oligarchów
zachowała jeszcze długo. Kreml nie zdecydował się na radykalne kroki zbadania wszystkich przypadków zgromadzenia wielkiego kapitału. Co jakiś czas
władza decydowała się ukarać zbyt samodzielnych przedsiębiorców zagrażających jej pozycji politycznej (aresztowanie P. Łebiediewa i w następstwie
M. Chodorkowskiego w 2003 r.), co jednocześnie stanowi to przestrogę dla
innych biznesmenów.
Zaobserwować można obraz zależności biznesu od polityki, znacznie różniący się od sytuacji istniejącej w drugiej połowie lat 90. Wtedy to oligarchowie (głównie B. Bieriezowski) posiadali olbrzymi wpływ na politykę prezydenta Jelcyna. Zadaniem prezydenta Putina jest niedopuszczenie do powtórzenia
takiej sytuacji i podporządkowanie sfery gospodarczej celom strategicznym
państwa. W handlu zagranicznym to nie zysk ekonomiczny ma mieć znaczenie
priorytetowe, lecz interes polityczno-strategiczny Rosji. Wydaje się, że taka sy34

A. Zudin, Neokorporativizm v Rossii (gosudarstvo i biznes pri Vladimire Putine), „Pro et
Contra” 2001, t. 6, nr 4, s. 172.
35 Szerzej na ten temat zob. relacje rosyjskich dziennikarzy: K. Smirnov, Den’ sliâniâ â pomnû ne toèno, „Vlast’-Kommersant” 2004, nr 5(558), s. 31.
36 Informację taką przytacza S. Suchova, Estestvennyj otbor, „Itogi” z 23.11.2004, s. 16.
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tuacja będzie z czasem ulegać zmianie. Subsydiowanie niektórych państw –
sprzymierzeńców Rosji, np. Białorusi, zostanie z czasem silnie ograniczone
i interes ekonomiczny weźmie górę nad celami politycznymi.

4. Elita biurokratyczna – dominacja pracowników
„resortów siłowych”
Wedle badań rosyjskich naukowców, udział przedstawicieli biznesu w administracji państwowej zwiększa się nieustannie i wynosi obecnie około 11%37.
W stosunku do początku lat 90. jest to wzrost aż siedmiokrotny. Jednakże obecnie najliczniejszą grupę w aparacie biurokratycznym państwa (25%) stanowią
byli pracownicy resortów siłowych (siłowiki): armii, ministerstwa spraw wewnętrznych oraz różnych służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych. Ich napływ
do polityki zwiększał się stopniowo przez wszystkie lata, począwszy od gorbaczowowskiej pierestrojki (zob. tab. 1). Pod koniec lat 80. jedynie 4% przedstawicieli ówczesnej elity biurokratycznej wywodziło się z resortów „siłowych”,
pod koniec lat 90. – 17%, a w 2002 r. aż 25%. Realna siła ich oddziaływania dała się zauważyć pod koniec drugiej kadencji Borysa Jelcyna, który, najprawdopodobniej w poszukiwaniu swojego następcy, zaczął otaczać się ludźmi „mundurowymi”. Wtedy to wśród wyższych urzędników federalnych ich udział
wzrósł z 33% do 46%, w rządzie – z 11% do 22%, na stanowiskach gubernatorów regionów z 2% do 5%, a w parlamencie z 9% do 14%.
Tab. 1. Udział siłowików w elicie administracyjno-politycznej w ostatnich
latach (w %).

Gorbaczow (1988)
Jelcyn (1993)
Jelcyn (1999)
Putin (2002)

Wyżsi urzędnicy
federalni
5
33
46
58

Rząd
5
11
22
33

Głowy regionów Parlament Razem
1
2
5
10

5
9
14
24

4
11
17
25

Źródło: O. Kryštanovskaâ, Anatomiâ rossijskoj èlity, Moskva 2003, s. 252.

Obecnie dużą część wyższej kadry urzędniczej (58%) i ministerialnej (33%)
stanowią „mundurowi”. Najczęściej wypełniają oni funkcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa (np. w ministerstwie ds. nadzwyczajnych, ministerstwie spraw wewnętrznych itd.), lecz coraz częściej zatrudniani są w tzw.
bloku gospodarczym. Wśród siłowików zatrudnianych w urzędach i ministerstwach federalnych najwięcej wywodzi się ze służb specjalnych – wywiadu
37

Zob. O. Gaman-Golutvina, Regionalnyje…., dz. cyt. s. 89; A. Zudin, Politièeskie èlity Rossii pered istorièeskimi vyzovami XXI veka, Moskva 2004.
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i kontrwywiadu (45%), następnie z armii (39%) i z organów bezpieczeństwa wewnętrznego (16%)38. W większości przypadków osoby te są bezpośrednio skierowane do pracy w danym ministerstwie w wyniku rekomendacji Kremla.
Ciekawym i częstym zjawiskiem jest zachowanie statusu oficera czynnej rezerwy przez wojskowego, który np. został zastępcą ministra39. Rozwiązanie to pojawiło się jeszcze w czasach radzieckich i przetrwało do dnia dzisiejszego. Oficerowie czynnej rezerwy pracujący w strukturach administracyjnych i ministerialnych
nie kończą swojej służby w wojsku, otrzymują stamtąd pensję, odpowiednie zadania i mają zachowane specjalne przywileje. Otrzymanie statusu oficera czynnej
rezerwy, zarówno w czasach radzieckich jak i obecnie, uważane jest za duże wyróżnienie. W rzeczywistości dopuszczenie takich ludzi do pracy w strukturach administracji rządowej świadczy o stworzeniu nowej kadry „komisarzy przy komandirach”. Ci zaufani ludzie prezydenta mają za zadanie odgrywać rolę „oka państwa” w gospodarce, co ma zwiększyć funkcję kontrolującą Kremla.
Cechą charakterystyczną dla siłowików jest zachowanie starych, nieformalnych więzów, odczuwanie wspólnoty ideologicznej i autorytarne metody zarządzania. Ważnym czynnikiem jest doświadczenie pracy w prywatnych strukturach bądź za granicą. Jednakże ciężko nazwać ich orędownikami wolnego
rynku i zachodniej demokracji. Swoje doświadczenia zagraniczne traktują wybiórczo, wykorzystując jedynie metody i techniki sprawnego zarządzania bez
odniesienia się do zachodniej idei liberalnej demokracji. Siłowiki adoptują się
bardzo dobrze do struktur administracyjnych bądź biznesowych, zachowując
jedynie silne powiązania z Kremlem.

Główne działania prezydenta w polityce wewnętrznej kraju polegające na
centralizacji władzy, wprowadzeniu szerokiej kontroli państwa nad biznesem,
awansowaniu siłowików w strukturach administracyjnych nadają rosyjskiej elicie politycznej nowe oblicze. Jej członkowie odznaczają się coraz częściej
podobnymi doświadczeniami, wykształceniem, wyznawanym światopoglądem.
Obecna elita polityczna jest silnie zależna od przywódcy, który stara się równoważyć ewentualne wpływy tworzących się grup i lobbies. Teoretycznie, ich
istnienie może dać o sobie znać przy okazji zbliżających się wyborów prezydenckich w 2008 roku, jednakże jest to mało prawdopodobne. Rosyjska elita
polityczna zdaje się ewoluować w stronę swoistego monolitu, w której poszczególne obozy nie odgrywają aż tak istotnego znaczenia jak w latach 90.
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Zob. O. Kryštanovskaâ, Anatomiâ..., dz.cyt., , s. 254.
Szerzej na ten temat zob. tamże, s. 255 i nast. Wśród wszystkich zastępców ministrów mianowanych między 2000 a 2002 rokiem, wojskowi stanowią 35%, a w samych ministerstwach gospodarczych 7%.
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Metody wyceny
ekonomicznej
środowiska naturalnego
„Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka
zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że
nie można jeść pieniędzy”.

Greenpeace

Środowisko jest ogółem elementów przyrodniczych, w tym również tych,
które zostały przekształcone w wyniku działalności człowieka. Środowisko
człowieka składa się z wielu elementów:
• biologicznych,
• hydrologicznych,
• atmosferycznych,
• litologicznych,
• społecznych,
• ekonomicznych.
We współczesnym świecie obowiązkiem wszystkich społeczeństw jest troska o stan środowiska w takim stopniu, by następne pokolenia mogły z niego
korzystać1. Zapewnić to może prowadzenie przez państwo rozwoju zrównoważonego.Jest to „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”2.
1
2

M. Popek, B. Wapińska, Środowisko i gospodarka jego zasobami, Warszawa 2005.
Art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmiana-

mi.
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Rozwój zrównoważony powinien być podstawowym celem polityki ekologicznej państwa. Jego realizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy ocena i wycena
zasobów przyrodniczych zostanie włączona do ekonomicznej analizy inwestycji przewidywanych do wykonania, a kapitał, praca i środowisko naturalne będą traktowane równorzędnie. Systemy gospodarcze i biosfera tworzą mechanizm, którego zachwianie narusza interesy obecnych i przyszłych pokoleń. Zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego prowadzi do powstawania
strat ekologicznych.
Natomiast zaniechanie działań zapobiegających degradacji środowiska lub
przedsięwzięcia likwidujące źródła zanieczyszczeń to korzyści ekologiczne.
Ekonomiczną wycenę wartości środowiska naturalnego można stosować
z wielu powodów. Najważniejszymi są3:
• konieczność określania wartości środowiska naturalnego w projektach
inwestycyjnych (utrata wartości środowiska jest dodatkowym kosztem
inwestycji);
• konieczność określania korzyści, które są uzyskiwane z inwestycji proekologicznych (maksymalizowanie korzyści dla środowiska);
• szacowanie tzw. kosztów zewnętrznych działalności produkcyjnej i konsumpcyjnej (kary za przekroczenie dozwolonego poziomu emisji zanieczyszczeń, podatku od zużywanej energii);
• dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;
• uwarunkowania prawne dotyczące wyceny skutków oddziaływania inwestycji na środowisko.
W teorii rynku, najważniejszym parametrem równoważącym podaż i popyt jest cena. Rachunek ekonomiczny w dziedzinie ochrony środowiska jest
bardziej złożony i musi być stosowany z pełną świadomością jego ograniczeń.
Nie można jednak niedoceniać potencjalnych korzyści ekonomicznych wynikających z działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ich efektem społecznym będzie wzrost świadomości ekologicznej, polepszenie stanu zdrowia, spadek liczby zgonów i wzrost długości życia.
W rolnictwie korzyścią będzie przyrost plonów, w leśnictwie – wzrost produkcyjności lasów, w gospodarce wodnej – ograniczenie kosztów poniesionych
na uzdatnianie wody i zmniejszenie strat powodziowych. Wydłużenie okresu
eksploatacji majątku trwałego, zmniejszenie kosztów remontów i strat spowodowanych korozją budowli oraz zwiększenie trwałości zabytków kultury
znacznie obniży koszty ponoszone przez gospodarkę.
Nie można również pominąć korzyści wynikających z ograniczenia zużycia
surowców, wzrostu efektywności gospodarczej wynikającej ze stosowania
technologii oszczędzających zasoby naturalne, a także możliwości tworzenia
3
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J.T. Winpenny, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Warszawa 1995.
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1. Metody rynków substytucyjnych (pośrednie)

Metody wyceny ekonomicznej środowiska naturalnego

nowych miejsc pracy w turystyce i gałęziach związanych z ochroną środowiska.
Nauki ekonomiczne posługują się wieloma metodami pozwalającymi
uzyskać informację o cenach jakie konsumenci chcieliby zapłacić na hipotetycznym rynku oferującym dobra środowiskowe. Ogólnie metody te opierają się na gotowości konsumenta do zapłaty (ang. Willingness To Pay,
WTP) lub przyjęcia rekompensaty za utracone dobra (ang. Willingness To
Akcept, WTA) oraz poprawę jakości środowiska. Istnieje wiele metod
i technik wyceny strat i korzyści ekologicznych. Metody te opierają się na
wycenie:
• pośredniej – polegającej na szacowaniu zależności między ukrytymi
wartościami dóbr nierynkowych a podażą dobra środowiskowego, pozwalają zwykle na cząstkową wycenę wartości środowiska;
• bezpośredniej – opartej na ankietowaniu konsumenta i określaniu jego deklarowanych preferencji przy założeniach, że konsument jest
w stanie racjonalnie i świadomie określić swoje preferencje.
Poniżej opisano wybrane metody szacowania negatywnych skutków oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne4.

Metoda cen hedonicznych (Hedonic Price Metod, HPM)
Metoda cen hedonicznych jest stosowana wówczas, gdy nie ma możliwości
ustalenia rynkowej ceny środowiska. Cenę hedoniczną stosuje się przy wycenie walorów środowiskowych powiązanych z charakterystyką dóbr rynkowych. Analiza różnic cen dóbr rynkowych pozwala na pośrednią wycenę badanego składnika środowiska. Metoda polega na oszacowaniu jak poszczególne cechy dobra rynkowego wpływają na jego cenę i określeniu funkcji popytu na dobro środowiskowe. Znając popyt, wylicza się zmianę nadwyżki
konsumentów wynikającą z poprawy jakości środowiska. Metoda cen hedonicznych stosowana jest najczęściej do określania wpływu kondycji środowiska na cenę nieruchomości oraz wpływu pogarszających się warunków pracy
na wysokość wynagrodzenia.
Metoda kosztów podróży (Travel Cost Metod, TCM)
Metoda kosztów podróży pozwala na oszacowanie wartości rekreacyjnej
środowiska położonego w pewnej odległości od miejsca zamieszkania konsumenta. Turysta płaci za możliwość przebywania w miejscu o dużych walorach środowiskowych. Poniesione przez niego koszty podroży i koszt poświęconego czasu (koszt alternatywny) są miarą wartości danego miejsca rekre4 G. Peszko, J. Rączka, O. Kiuiła, Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia
prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
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acyjnego. Ponieważ środowisko dostarcza konsumentom realne usługi, takie
jak możliwość wędrówek górskich, uprawiania żeglarstwa, korzystania ze
ścieżek dydaktycznych w parkach, metodę tę wykorzystuje się zwykle przy
wycenie akwenów wodnych, parków narodowych i innych form ochrony
przyrody.
Metoda kosztów choroby (Cost of Illness Metod, COIM)
Metoda ta należy do grup metod wykorzystujących związek między zwiększoną liczbą zachorowań a poziomem zanieczyszczenia środowiska. Metoda ta
jest stosowana do wyceny korzyści ekonomicznych wynikających z poprawy
zdrowia. Można nią oszacować zmiany w wydatkach (prywatnych i publicznych) na opiekę zdrowotną i wartość produkcji na podstawie związku zachorowalności lub śmiertelności z poziomem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W metodzie tej koszt choroby jest sumą wydatków związanych z chorobą oraz utraconych zarobków i wydatków na uniknięcie choroby lub jej następstw, a także psychologicznych kosztów choroby.
Metoda substytucyjna
Metoda substytucyjna oparta jest na oszacowaniu kosztu pozyskania elementu środowiska lub wartości urządzenia mogącego stanowić substytut utraconego waloru środowiska (np. koszt zanieczyszczenia kąpieliska szacowany
jest jako koszt budowy basenu kąpielowego).
Metoda restytucyjna
W tej metodzie straty ekologiczne szacowane są na podstawie wysokości
nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji urządzeń lub obiektów niezbędnych do uzyskania utraconego elementu albo waloru środowiska naturalnego (np. koszt uzdatniania wody, koszty renaturyzacji rzeki).
Metoda nakładów prewencyjnych
Metoda nakładów prewencyjnych określa wartość dóbr i usług na podstawie wysokości wydatków, jakie muszą ponieść konsumenci, żeby przywrócić
poprzedni stan środowiska lub powstrzymać jego degradację.
Metoda kompensacyjna
W tej metodzie kosztami wyceny środowiska naturalnego są kwoty wypłacone konsumentom jako odszkodowanie za zniszczenie waloru środowiska.
Metoda utraconych możliwości
Metoda utraconych możliwości określa, jak duże zyski mogłoby uzyskać
społeczeństwo z wykorzystania zasobu w jego alternatywnym zastosowaniu.
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Metoda wyceny warunkowej(Contingent Valuation Method, CVM)
Metoda ta opiera się na zasadach hipotetycznego lub warunkowego rynku,
na którym wycenę uzyskuje się analizując preferencje respondenta. Polega
ona na przeprowadzeniu ankiety wśród reprezentatywnej grupy konsumentów. Ankieta składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera opis zmiany
stanu środowiska będącego przedmiotem badania. Część druga składa się
z pytań o cenę jaką ankietowany jest gotów zapłacić za dobro środowiskowe.
Trzecia część dotyczy charakterystyki społeczno-ekonomicznej respondenta.
Metoda eksperymentalna
Metoda eksperymentalna opiera się na analizie rankingu wyborów konsumenta dotyczących różnych walorów środowiska naturalnego. Analizując ranking, można określić przedział, w jakim mieści się gotowość do zapłaty za dobro środowiskowe.
Metody wyceny statystycznego życia (Value of Statistical Live, VOSL)
Metoda wyceny statystycznego życia opiera się na założeniu, że wartość
statystycznego życia jest sumą wartości, jakie ludzie przypisują zmniejszeniu
ryzyka utraty życia.

Metody wyceny ekonomicznej środowiska naturalnego

2. Metody wyceny bezpośredniej

Wskaźnikowa metoda wyceny korzyści (Cost-Benefit Analysis, CBA)
Metoda ta pozwala na wykorzystanie opracowań badań przeprowadzonych
w innych krajach i odniesienie ich do wyceny podobnych wartości środowiska
naturalnego w badanym kraju.
Wszystkie metody wyceny ekonomicznej wartości środowiska naturalnego
wymagają zebrania dużej ilości danych, co wiąże się ze znacznymi nakładami
finansowymi. Należy zwrócić uwagę na to, że żadna z nich nie uwzględnia następstw zniszczenia środowiska naturalnego jakie mogą wystąpić w dalekiej
przyszłości. Stosowanie instrumentów ekonomicznych może stać się jednak
czynnikiem wpływającym na poprawę ochrony środowiska, a tym samym polepszenie jakości życia konsumentów, oraz pomóc przy określaniu wysokości
opłat, kar i podatków środowiskowych.
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Teorie władzy.
Przegląd stanowisk

Pojęcia władzy i autorytetu, jak powiedzieliby logicy, są pojęciami nieostrymi, chwiejnymi. W historii, jak i współcześnie, w teorii polityki toczy się spór
o rozumienie władzy, o jej naturę i spełniane przez nią funkcje. Fenomen władzy próbują określić z jednej strony sami politycy, obok nich artyści czy zwykli
obywatele, a z drugiej strony teoretycy. Ci pierwsi wskazują na cechy władzy,
które na pierwszy rzut oka wydają się im najbardziej charakterystyczne. Niewątpliwie, nawet zsumowanie ich wypowiedzi nie pozwoli jeszcze na dogłębne
opisanie rzeczywistości władzy, nie mówiąc o jego pełnym zrozumieniu. „Obserwuję, że kapłan ma większą władzę niż ja, – powiedział Napoleon – ponieważ on rządzi umysłami, a ja tylko biegiem spraw”. Lord Acton w 1887 roku
ukuł słynny aforyzm: „Władza demoralizuje, władza absolutna demoralizuje
absolutnie”. Na ten aforyzm, jak przystało na artystę, odpowiedział George
Bernard Shaw innym aforyzmem: „Władza nie demoralizuje ludzi. To głupcy,
gdy posiądą władzę, demoralizują ją”. Dla Lenina istotne pytanie polityczne
brzmiało: „kto kim?” Kto posiada władzę, nad kim? Dyktator Haiti (1957 –
1971) dr Francois Duvalier skomentował swoje rządzenie: „Dwa razy otrzymałem władzę i wziąłem ją, i do cholery, będę ją trzymał na zawsze”. Ostatnie słowo zostawmy Henry Kissingerowi: „Władza jest największym afrodyzjakiem”1.
Po tym skrótowym przeglądzie wypowiedzi praktyków przyjrzyjmy się rozwiązaniom teoretycznym. Określenie władzy uzyskane w pierwszym analitycznym przybliżeniu nie budzi żadnych kontrowersji. Władza odnosi się do pewnego typu relacji, w której podmiot władczy posiada władzę nad podmiotem
podporządkowanym2. Obydwoma podmiotami, z punktu widzenia koncentrowania się na władzy politycznej, mogą być osoby, klasy społeczne, różnego ty1

Por. G. Thomas, Introduction to Political Philosophy, London 2000, ss. 57–58.
Powyższe określenia wprowadził Krzysztof Pałecki. Por. K. Pałecki, Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, (w:) Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red.
M. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002, s. 194.
2
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pu społeczności, narody, państwa, społeczności ponadnarodowe. W refleksji
nad władzą polityczną stosunek do przyrody, świata pozaludzkiego, nie jest
przedmiotem pierwszorzędnego zainteresowania3.
Po Machiavelim zaczęto uważać, że władzy nie można oceniać w kategoriach moralnych dobra i zła, przestano ją uważać za działalność o charakterze
moralnym. Kryterium oceny władzy stała się skuteczność – osiągnięcie tego,
co było zamierzone.
Relacje władzy wskazują na zachodzenie pewnego związku przyczynowo-skutkowego. W odróżnieniu od autorytetu, wpływ podmiotu władczego na
podmiot podporządkowany może polegać na groźbach, sankcjach, karach,
a także na propagandzie czy wywieraniu psychologicznej presji. Wyróżnia się
trzy obszary, w których dochodzi do relacji z władzą. Pierwszy, dokonuje się
w obszarze oddziaływań fizycznych i polega na użyciu przez podmiot władczy
fizycznej przemocy, bądź przynajmniej groźby jej użycia. Drugi polega na psychologicznym oddziaływaniu. Tak pojęta władza dotyczyłaby problemu indoktrynacji, używania reklam i propagandy, którą posługują się media czy szerzej
– problemu oddziaływania mediów, tzw. czwartej władzy. Trzeci, dokonuje się
w obszarze ekonomii. Dotyczy to obszaru relacji wpływu na podmiot podporządkowany, który określany jest skrótem „władza rynku”4.
Przejdźmy do określenia dziejów określania pojęcia władzy we współczesności. Według B. Hindessa dwie koncepcje władzy, lepiej powiedziawszy –
dwa podejścia, charakteryzują wszelkie ujęcia teoretyczne. „Pierwsza z nich, –
pisze Hindess – szczególnie widoczna w ostatnich akademickich dyskusjach, to
idea władzy jako zwykłego ilościowego zjawiska. Władza w tym znaczeniu nie
jest niczym więcej, jak tylko rodzajem uogólnianej zdolności do działania.
Druga, bardziej złożona koncepcja polega na tym, że władzę wiąże się nie tylko ze zdolnością, lecz również z uprawomocnieniem do działania, przy czym
twierdzi się, że zarówno zdolność, jak i uprawnienie oparte są na zgodzie tych,
nad którymi władzę się sprawuje”.5 Zdaniem Hindessa mielibyśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Pierwsza koncepcja jest uświadamiana przez teoretyków polityki, czy filozofów polityki i wyrażana expressis verbis. Druga, faktycznie nieuświadamiana, zakładana jest jedynie implicite, pozostaje raczej
ukryta niż jawna, a tym samym „leży u podstaw wielu zachodnich teorii społecznych i politycznych”6.
Znaczące koncepcje władzy sformułowali współcześnie Bertrand Russell,
Robert Dahl, P. Bachrach i M.S. Baratz, Steven Lukes, Jurgen Habermas,
Yves R. Simon oraz Jadwiga Staniszkis.
3

Por. G. Thomas, dz.cyt., ss. 58.
Por. N. Barry, An Introduction to Modern Political Theory, Basingstoke–London 2000,
s. 98–102.
5 B. Hindess, Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa–Wrocław 1999, s. 28.
6 Tamże
4
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Bertrand Russell zdefiniował władzę, jako: „Władza jest tym, co się osiąga
w następstwie zamierzonych (intencjonalnych) skutków”7. Jest to bardzo szeroka definicja. Zawężając ją wyłącznie do relacji interpersonalnych, przybiera
postać: Podmiot władczy posiada władzę nad podmiotem podporządkowanym, gdy osiąga określone zamierzone efekty w zachowaniu tego drugiego.
Pod adresem tak sformułowanej definicji można zgłosić kilka zastrzeżeń. Po
pierwsze, problemem jest modalny charakter definicji. Mówi on, bowiem, zarówno o faktycznym, jak również o możliwym osiągnięciu zamierzonych skutków. Czy w tym drugim przypadku mielibyśmy do czynienia z władzą polityczną? Po drugie problemem jest niejednoznaczność intencjonalności, czyli zamiar osiągnięcia określonych skutków. Samo zaś osiągnięcie zamierzonego
skutku można rozumieć w kilku aspektach:
1. Podmiot władczy osiąga zamierzony skutek.
2. Przekonanie podmiotu władczego, że podmiot podporządkowany
podejmie określone zachowanie.
3. Pragnienie osiągnięcia zamierzonego efektu przez podmiot władczy.
4. Podmiot władczy osiąga zamierzony efekt, ponieważ był jednocześnie
oczekiwany przez podmiot podporządkowany.
Po trzecie, problemem jest, czy sam zamiar (intencjonalność) jest koniecznym elementem władzy? Czy w sytuacji, gdy podmiot władczy wywołuje skutki
w zachowaniu podmiotu podporządkowanego, a one nie były jednak intencjonalne, zamierzone, to czy wtedy mamy do czynienia z relacją władzy, czy nie?
Robert Dahl podał kolejną znaczącą definicję władzy. Według niego podmiot władczy posiada władzę nad podmiotem podporządkowanym, gdy może
go zmusić do zrobienia czegoś, czego w innym przypadku sam by nie zrobił8.
R. Dal wyróżnił z kolei pięć parametrów władzy:
– podstawa władzy, czyli rodzaje dostępnych zasobów, na przykład w postaci bogactwa ekonomicznego, prerogatyw konstytucyjnych, uznania
społecznego, sił zbrojnych;
– środki władzy, czyli instrumenty, przez które zasoby mogą być użyte, na
przykład siła i przemoc, obietnice, groźby, publiczne apele;
– zasięg władzy, czyli zbiór działań, co do których podmiot władczy może
zmusić podmiot podporządkowany;
– ilość władzy w odniesieniu do określonego działania x oznacza prawdopodobieństwo, że podmiot podporządkowany uczyni x w następstwie
działania podmiotu władczego;
– zakres władzy oznacza zbiór jednostek, grup, nad którymi podmiot
władczy posiada władzę9.
7

B. Russell, Power: A New Social Analysis, London, ss. 35.
Por. R. Dahl, The Concept of Power, Human Behavior and International Politics, Chicago,
s. 374.
9 Por. Tamże, s. 375–6.
8
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Natura samej władzy, tak jak ją postrzega Dahl, wydaje się być problematyczna. Po pierwsze, jak należy rozumieć ideę, że podmiot podporządkowany
w przeciwnym razie nie wykonałby określonego działania, w przypadku, gdy
on sam z siebie chce tego działania, natomiast podmiot władczy nie zdaje sobie sprawy z woli działania podmiotu podporządkowanego. Czy w takim przypadku mamy do czynienia z władzą? W świetle definicji Dahla wydaje się, że
tak. Po drugie, czy mamy do czynienia z władzą w przypadku perswazji, w następstwie której podmiot podporządkowany zmienia wcześniejsze postanowienia i podejmuje działanie zgodne z sugestią podmiotu władczego? Podobnie, jak w poprzednim przypadku należy udzielić odpowiedzi pozytywnej. Taka definicja wydaje się jednak nazbyt nieadekwatne10.
Podjęto próby poszerzenia definicji Dahla, której zarzucono nadmierne
skoncentrowanie się na podmiotach decyzji, kosztem nieuwzględnienia kontekstu podejmowania decyzji. Dlatego nazwano ją jednowymiarową i decyzjonistyczną. P. Bachrach i M. S. Baratz uwzględnili kontekst społeczny, w ramach
którego oba podmioty dokonują decyzji. Powyższa koncepcja została więc nazwana dwuwymiarową i nie-decyzjonistyczną11.
Obie powyżej przedstawione próby zdefiniowania władzy zmodyfikował
zasadniczo Steven Lukes. Uwzględnił nie tylko wymiar wpływu na decyzje
podmiotu podporządkowanego przez podmiot władczy, taki, że w przeciwnym wypadku decyzja nie byłaby podjęta – pierwszy wymiar; ale i kontekst
sytuacji społecznej, który wpływa na decyzje podmiotu podporządkowanego – drugi wymiar. Według S. Lukesa obie powyższe teorie zakładają, że:
„władza umożliwia pewnym jednostkom lub grupom dominowania nad innymi w sytuacjach, gdy istnieją wyraźne różnice pomiędzy tym, co uważają
one za swe indywidualne interesy”12. S. Lukes uwzględnił także trzeci wymiar, polegający na wpływaniu na procesy społeczne, manipulowanie nimi,
a przez to wywieranie wpływu na preferencje i dążenia podmiotu podporządkowanego. Trzeci wymiar wywiera realny, choć ukryty, wpływ na decyzje podmiotu podporządkowanego13. Podstawowa trudność zgłaszana wobec tej koncepcji polega na trudności określenia realnych interesów ludzi.
Skoro aktualne preferencje i dążenia są skutkiem manipulacji, a nie są
prawdziwymi interesami podmiotu podporządkowanego, to jak zidentyfikować te prawdziwe i kto miałby to uczynić?14 Chyba nie może tego dokonać
podmiot podporządkowany, skoro dał się, przynajmniej pośrednio, zmanipulować? Koncepcja Lukesa według Hindessa opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach:
10

Por. G. Thomas, dz.cyt., s. 59–60.
Por. P. Bachraz, M.S. Baratz, Power and Poverty. Theory and Practice, New York 1970.
12 B. Hindess, dz.cyt., s. 84.
13 Por. S. Lukes, Power: A Radical View, London 1976.
14 Por. G. Thomas, dz.cyt., s. 60–61.
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1. Połączeniu dwóch rozbieżnych koncepcji jednostki: „ jako autonomicznego racjonalnego czynnika z jednej strony oraz podatnego na wpływy
wytworu warunków społecznych”15.
2. Na przyjęciu społeczeństwa obywatelskiego jako obszaru, w którym
współzawodniczą ze sobą różne siły społeczne za pośrednictwem posiadanego autorytetu, reputacji i wymiany opinii16.
Koncepcja Lukesa zakłada interesy klasowe, manipulowanie nimi na tym
poziomie życia społecznego przez podmiot władczy oraz fałszywą świadomość
podmiotu podporządkowanego. Wydaje się, że powyższe wskazuje na to, że
sytuuje się ona w pobliżu refleksji marksistowskiej.
Wielu autorów wyakcentowało władzę przekonywania jako istotny aspekt
władzy. Przekonywanie łączy się ze zdolnością do komunikowania się za pośrednictwem mowy, znaków, symboli. Teoria władzy wymaga odwołania do teorii komunikacji. Do komunikacyjnej koncepcji władzy należą teorie takich
myślicieli jak: Hannah Arendt, Jurgen Habermas, Michel Foucault, Anthony
Giddens17.
Przykład często przywoływany, a ilustrujący komunikacyjny aspekt władzy:
związek pomiędzy policjantem z drogówki a kierowcą. Policjant stoi na skrzyżowaniu, gwiżdże i wykonując rozmaite gesty sprawia, że kierowcy robią coś,
czego w innym przypadku, by nie zrobili: zatrzymują się, skręcają w prawo lub
w lewo zgodnie ze wskazaniami policjanta. Jest ewidentne, że policjant posiada władzę nad kierowcą. Powstaje pytanie: co umożliwia sprawowanie władzy? Odpowiedź jest formułowana na gruncie teorii komunikacji. Policjant
i kierowca posługują się językiem zrozumiałym dla nich obu. Do tego języka
należą pojęcia nakazu, polecenia, zakazu, posłuszeństwa, a także zestaw gestów służących do ich przekazywania. Policjant wydaje polecenie, nakaz, a kierowca jest im posłuszny, respektuje je18. Władza jest możliwa dzięki zdolności
do komunikowania, dzięki warunkom umożliwiających komunikację.
Według R. Jacobsona proces komunikacji zawiera sześć elementów:
„Nadawca kieruje komunikat do odbiorcy. Aby komunikat był efektywny
musi on być zastosowany do kontekstu (czyli musi coś oznaczać), kontekstu
uchwytnego dla odbiorcy i albo zwerbalizowanego, albo takiego, który da się
zwerbalizować; dalej, konieczny jest kod w pełni lub przynajmniej w części
wspólny dla nadawcy i odbiorcy (albo innymi słowy – dla tego, kto „koduje”,
i tego, kto „dekoduje” komunikat), na koniec musi istnieć kontakt – fizyczny
kanał i psychiczny związek między nadawcą i odbiorcą, umożliwiający im obu
nawiązanie i kontynuowanie komunikacji”19.
15

Hindess, dz.cyt., ss. 87.
Por., tamże.
17 Por. T. Ball, Władza, (w:) Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, P. Pettit, Warszawa 1998, s. 704.
18 Por. tamże.
19 R. Jacobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, Warszawa 1989, t. II, s. 81.
16

Nr 3 (8)/2006 Społeczeństwo i Polityka

201

Ks. Janusz Węgrzecki
202

Według zwolenników tego podejścia sprawowanie władzy nie jest możliwe
bez komunikacji. Użycie siły nie jest traktowane jako sprawowanie władzy. Policjant, który zastrzeli kierowcę albo pałką zmusi go do posłuszeństwa, przestał sprawować władzę. Jak widać, powyższe podejście zakłada, że władza polega jedynie na perswazji.
Według tego podejścia władza tworzy się tylko w wyniku komunikowania
się ludzi i wspólnego działania, które zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu.
Nadawca, czyli podmiot władczy oraz odbiorca, czyli podmiot podporządkowany, widziane są tutaj jako podmioty zbiorowe. Komunikacja zachodzi
„wewnątrz” obu podmiotów, jak i pomiędzy nimi. Dopowiedzmy, że wspólne
działania podmiotu władczego są już efektem komunikacji pomiędzy różnymi
sub-podmiotami władczymi. Podobnie, wspólne działanie podmiotu podporządkowanego jest wynikiem komunikacji pomiędzy sub-podmiotami podporządkowanymi. W podejściu komunikacyjnym akcentuje się wspólne działanie
podmiotu podporządkowanego, na przykład przybierającego postać oporu
obywatelskiego, przed którym musiałyby ustąpić siły podmiotu władczego,
okazującego się bezilnymi. Podkreśla się także w niektórych wersjach, że zniewolenie stanowi konstytutywną cechę władzy. Komunikacja pomiędzy subpodmiotami podporządkowanymi prowadzi do wyzwolenia od nieuprawnionej władzy podmiotu władczego. I tak, przykładowo, feminizm odwołujący się
do teorii komunikacyjnej uznaje, że sposobem przezwyciężenia wyzwolenia
kobiet jest odpowiednia komunikacja między mężczyznami a kobietami. Inne
wersje, na przykład Giddensa, akcentują, że władza „nie jest z istoty uciskiem”, lecz zdolnością do dokonywania zmian lub zdolnością do osiągania
zamierzonych celów.
Jak widać, teoria komunikacyjna mówi, że władza działa w obie strony
i podmiot podporządkowany ma zdolność stania się podmiotem władczym,
przynajmniej w pewnym zakresie. Habermas sformułował teorię komunikacyjnego działania: zamiast filozofii podmiotu proponuje filozofię intersubiektywności. Jednostka nie jest indywidualnym podmiotem, ale jednostką, która uczestniczy w świecie życia. Świat życia dotyczy tej jednostki,innych jednostek
i zbiorowości. Jednostka jest częścią świata życia. Racjonalność jednostki zależy od cech świata życia. Będzie zależała od opinii, szerzej aksjologii, którą
przejmie za własną. Język służy intersubiektywnemu porozumiewaniu się.
Dzieje się to w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. Władza ingeruje w te
relacje, co prowadzi do wypaczonego użycia języka. Ostatecznie uderza w racjonalność jednostki i świata życia. Świat życia to historyczny proces, który różni się od tradycji. Świat życia to świat racjonalności, to idealna sytuacja komunikacyjna. Dzisiaj należy ona do rzadkości, ponieważ w społeczeństwach Zachodu niewiele jednostek posiada cechę racjonalności. Ta idealna sytuacja polega na tym, że w nie wymuszonej dyskusji pomiędzy wolnymi i równymi jednostkami będzie się zmierzało do osiągnięcia zgody umotywowanej racjonalnie.
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Władza czy przymus zaburza tę idealną sytuację, gdy mamy do czynienia z jej
wtargnięciem w świat życia. Powodują one powstanie innego typu komunikacji,
budowanej nie na racjonalnej zgodzie, ale raczej na pozorach zgody, która wyrasta z nieracjonalnych motywów, jak: strach, respekt, niepewność20.
Według Hindessa, teorie Lukesa oraz Habermasa mają wiele wspólnego.
Obie opierają się na: „(1) modelu jednostki jako wytworu warunków społecznych; (2) obrazie autonomicznej jednostki dostarczającej ideału, w zestawieniu z którym można oceniać stan obecny; (3) twierdzeniu, że taki ideał można
urzeczywistnić w królestwie społecznej egzystencji, którego nie zbudowały
nieprawomocne skutki władzy. Punkt ostatni przedstawia utopijną wizję wyidealizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zamieszkanego przez w pełni
autonomiczne, racjonalne jednostki, o jakich mówił Locke w swej koncepcji
władzy politycznej”21. W tych koncepcjach, człowiek jest jednostką, z jednej
strony zależną od uwarunkowań społecznych, a z drugiej strony autonomiczną i racjonalną. Pytanie, czy nie jest to sprzeczność? Społeczeństwo obywatelskie postrzegane jest jako arena, na której współzawodniczą nie tylko racjonalne jednostki, lecz przede wszystkim, bezosobowe siły społeczne.
Yves R. Simon formułuje interesującą teorię konieczności istnienia władzy. Przeciwstawia się w niej ujmowaniu władzy jako ratunkowi na istniejący
defekt. Jego zdaniem defetystyczna teoria władzy nie jest adekwatna do wyjaśnienia wszelkich aspektów, zarówno co do samego istnienia władzy, jak i jej
charakterystycznych cech. Simon formułuje pozytywną teorię władzy, która
istnieje nie tylko z powodu defektów, braków. Władza jest niezbędna także
w społeczności ludzi rozumnych i dobrych. Uzasadnia to przeprowadzony eksperyment myślowy. Rozważmy przykład rodziny. Mąż jest człowiekiem rozumnym i dobrym, podobnie też żona. Ze względu na chorobę zalecany jest
wyjazd dziecka w odpowiednie miejsce. Mąż proponuje spędzić wakacje nad
morzem. Przemawiają za tym zarówno racjonalne przesłanki, jak i dobre motywy. Żona jednak chce jechać w góry. Podobnie i w tym przypadku, istnieje
wiele argumentów za takim wyborem, stoją też za nim dobre motywy. Pozostają dwa rozwiązania i albo każde zostanie przy swoim wyborze a rodzina nie
spędzi wspólnych wakacji, albo jedna ze stron przyjmie rozwiązanie drugiej,
traktując je jako autorytet dla siebie. Wspólne działanie wymaga istnienia władzy – autorytetu, która podejmuje wiążące decyzje. Wspólne działanie wymaga albo istnienia jednomyślności, co jest niezwykle rzadkie, o ile wręcz niemożliwe, albo istnienia władzy – autorytetu.
Samą władzę Simon definiuje następująco. Autorytet jest aktywną siłą,
władzą, która rezyduje w osobie i realizowana jest przez polecenie, które wyrażone przez sąd praktyczny, odebrane jest jako reguła postępowania przez
wolną wolę innej osoby.
Por. B. Hindess, dz.cyt., s. 102–103.
Tamże, s. 105.
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Aktywna siła oznacza tutaj zdolność do działania i zdolność do przyjmowania działań. Na przykład, sędzia – wydając wyrok – odwołuje się do aktywnej
siły intelektu. Samo polecenie nie jest władzą, ale środkiem, medium, przez
który doświadcza się autorytetu.
J. Staniszkis formułuje, jak sądzi, nowy paradygmat władzy. W miejsce
koncepcji władzy relacyjnej proponuje koncepcję władzy strukturalnej.
Współcześnie formę władzy strukturalnej przyjmuje proces globalizacji ze
swoją logiką, który realizuje się przez asymetrię racjonalności22. Do przeszłości przechodzi „utopia” państwa prawa „jako hierarchicznie zorganizowanej
struktury jednolitych logicznie standardów racjonalności formalnej i pełnej
normatywności”23. W kulturze Zachodu władza została ujęta w postaci teorii
relacyjnej. Sytuacja w świecie jest taka, że ów paradygmat nie odpowiada stanowi obecnych rzeczy. Władza współcześnie nie polega na relacji pomiędzy
podmiotami: władczym i podporządkowanym, lecz na metaregulacji, „czyli regulacji reguł i sztuki koordynowania różnych racjonalności – i łączy się ze skupianiem rozpraszanej przez globalizację energii i penetrowaniem (w sensie
„bycia branym pod uwagę”) maksymalnie dużej liczby ośrodków władz cząstkowych, wyłączonych spod podległości hierarchicznej lub operujących w innej
niż administracja państwa przestrzeni prawnej”24. Współcześnie w globalizacji
zmienia się forma władzy. Znika ta jej postać, do której byliśmy przyzwyczajeni, a która w naszej kulturze jest „przeżywana w sposób statusowy, hierarchiczny, personalizowany i odwołuje się do jednolitej w swych standardach racjonalności formalnej”25. Nowy typ władzy polega na zdolności do osiągania
efektów, co wymaga „harmonizowania i koordynowania różnych racjonalności i horyzontów czasowych i używania władzy raczej strukturalnej (manipulującej kontekstem) niż relacyjnej. Obok tego działa potężny wektor władzy bez
podmiotów, realizujący asymetrię racjonalności”26.
W dotychczasowej teorii władzy jako pewnego typu relacji wskazywano na
trzy jej cechy konstytutywne. Polegają one na określonym rozumieniu pojęć –
kontrola i polityczność – oraz na określonym stosunku do kategorii różnicy.
Kontrola, zdaniem Staniszkis, oznacza: po pierwsze, zastąpienie naturalności sztucznością; po drugie, wprowadzenie sztuczności jako katalizatora naturalności; po trzecie wreszcie, specyficzne rozumienie, na czym polega kategoria różnicy. Samo kontrolowanie jest cechą władzy strukturalnej. Możemy
zdefiniować kontrolowanie jako zrozumienie i wykorzystanie logiki „naturalności”. Tutaj sztuczny oznacza po prostu niespontaniczny. Zauważona rola
sztuczności przejawia się w trzech aspektach: 1. Sztuczność jest substytutem
22

Por. J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 57.
Tamże, s. 62.
24 Tamże, s. 64.
25 Tamże, s. 68.
26 Tamże.
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naturalności. Chodzi tutaj o racjonalność jako zgodność z własnymi założeniami i procedurami. Liczy się zarówno sztuczność formy, jak i treści; 2. Sztuczność jest katalizatorem zmian. W tym przypadku liczy się tylko jednolitość formy; 3. Sztuczność jest narzędziem władzy. Chodzi tutaj o wcielanie idei naczelnej.
Polityczność odnosi się do państwa, które jest polityczne, gdy jest „nośnikiem idei, misji stojącej przed i ponad nim samym”27. Typowa dla tej sytuacji
władza strukturalna próbuje połączyć ideę polityki z ideą polityczności.
Kategoria różnicy wbudowana w teorię władzy relacyjnej staje się trwałym
nośnikiem idei suwerenności. Z kolei władza strukturalna dąży do przyśpieszenia procesu myślowego, który polega na znoszeniu kategorii różnicy. Władza stara się być obecna we wszystkich segmentach życia państwowego i stara
się przyjmować ich wewnętrzną logikę, po to, aby dany segment móc kontrolować. Władza działa na całą strukturę w sytuacji, gdy rozumie logikę tej
struktury, jej poziomy oraz standardy racjonalności.
Globalizacja stanowi kontekst dla władzy. Pojawiają się różne czasy i przestrzenie. Poszczególne kraje dzielą się na „centrum”, półperyferie i peryferie.
Każdy z tych obszarów czy przestrzeni funkcjonuje we właściwym sobie czasie
rozwoju. Każdy z nich ma właściwe dla siebie standardy logicznej racjonalności. Wzajemnie są one różne. Istnieje między nimi asymetria. To, co jest racjonalne dla centrum nie musi być takie samo dla półperyferii i vice versa. Globalizacja, zdaniem Staniszkis, jest procesem zawierającym w sobie trzy
sprzeczności. Po pierwsze, globalizacja, wchłaniając i powierzchownie integrując wciąż nowe gospodarki, destabilizuje samą siebie. Po drugie, nasila się
konflikt między geoekonomią a geopolityką. Dotyczy on międzynarodowego
kapitału i USA jako obecnego hegemona politycznego. Kapitał protestuje
przeciwko niesprzyjającej rozwojowi security tax, płaconej głównie przez Japonię i Niemcy, przeciwko publicznemu użytkowaniu środków finansowych,
mniej racjonalnemu ekonomicznie niż użytkowanie prywatne, w tym przeciwko zbrojeniom i lokalnym wojnom podyktowanym geopolityką. Po trzecie, następuje gwałtowny wzrost irracjonalności, funkcjonalizacja procesu globalizacji. Dzisiejsza logika globalizacji, oparta na asymetrii racjonalności i presji ku
instytucjonalnej kompatybilności, zniszczyła istniejącą dotychczas sfunkcjonalizowaną różnorodność. Przykładem jest Wielka Brytania i jej relacje z resztą
świata. Przed globalizacją wszyscy korzystali ze wzajemnych odniesień, pomimo znaczących różnic rozwoju pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi krajami. W dobie globalizacji poszukuje się katalizatorów porządku. Wschodzące
rynki nie potrafią już określić samodzielnie swojej tożsamości. Tym samym
przyjmują za własną to, co stanowi racjonalną logikę dla centrum. Ta logika
nie wydaje się racjonalna dla nich samych. Zamiast świadomie dążyć do okreTamże, s. 52.
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ślenia własnej logiki, próbuje się przeszczepić całkowicie obcą dla siebie, pochodzącą z centrum.
Władza globalizacji, która ma charakter strukturalny, definiuje władzę jako
własność systemu. Chodzi tutaj o sterowność systemu, czyli władzę systemu nad
samym sobą, a nie tylko o dominację danego kręgu osób nad samym sobą.
Według J. Staniszkis dzisiaj istnieje państwo sieciowe z pajęczynami powiązań wysuwającymi się często poza nominalne granice i ciążącymi ku zewnętrznym ośrodkom dyspozycji. Czasami instytucje składające się na poszczególne pajęczyny zostały przejęte z układów o odmiennym poziomie rozwoju. Właściwa logika rozwoju, funkcjonowania półperyferii, czyli wschodzących rynków lokalnych, polega na akumulacji kapitału rynków rozwiniętych
na ekspansji.
Państwo staje się tworem wielowymiarowym. Część jego funkcji opiera się
na logice komercyjnej, a więc innej niż logika biurokratyczno-polityczna. Tradycyjne rządowe instrumenty koordynacji i kontroli okazują się mało przydatne wobec podmiotów odwołujących się do racjonalności rynku.
Specyficzna regulacja każdego z wymiarów przestrzeni instytucjonalnej decyduje, co z perspektywy każdego z nich wydaje się racjonalne. Każdy typ instytucji określa swoją własną racjonalność.
Problem racjonalności w dobie globalizacji nie oznacza tylko konfliktu interesów. Pojawia się także inny konflikt – standardów racjonalności. Z konfliktem interesów mamy do czynienia w ramach tego samego standardu racjonalności, w sytuacji, gdy wszyscy przyjmują te same założenia, ale charakter
gry nie pozwala, aby wszyscy wygrywali jednocześnie. W systemach sieciowych,
charakterystycznych dla globalizacji mamy do czynienia i z konfliktami interesów, i z konfliktami standardów racjonalności.
Władza globalizacji wyznacza nowe standardy właściwe dla rynków dojrzałych i wprowadza je na rynki wschodzące. To, co jest racjonalne z perspektywy
globalnej, może okazać się jednak nieracjonalne w mniejszej skali.
Przyjrzyjmy się sytuacji władzy w półperyferiach na przykładzie Polski. Logika, która obowiązuje w obszarach rozwiniętych, zostaje narzucona półperyferiom, takim jak Polska. W efekcie prowadzi to do dwóch negatywnych skutków.
Pierwszy z nich, to niedokończona rewolucja kapitalistyczna. Polega ona na
tym, że powstaje demokracja, której towarzyszy tylko formalny rynek. Nie jest
to bowiem rynek produkcji i innowacji technologicznej, lecz rynek konsumentów. W tej sytuacji półperyferie przechodzą przez trzy etapy adaptacji do globalizacji. Po pierwsze, przez kapitalizm polityczny którego charakteryzuje
„pajęczyna personalnych lojalności”, stanowiąca substytut kultury kontraktu.
Po drugie, przez kapitalizm sektora publicznego. Masowo tworzone agencje
rządowe, fundusze emerytalne, kasy chorych działają na zasadach komercyjnych. Fundusze mają charakter publiczny, lecz funkcjonują na rynku tak jakby były komercyjne. Po trzecie, przez „kapitalizm państwowy bez państwa”.
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006
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Polega on na tym, że nie występuje już akumulacja kapitału, lecz akumulacja
zaufania. Państwo udziela gwarancji różnym instytucjom komercyjnym, a one
dzięki temu zyskują większe zaufanie na rynku. Agendy zaś państwowe same
działają komercyjnie, a państwo ma w nich mniejszościowe udziały.
Drugi negatywny skutek to „deformacja dyskursu publicznego” oraz „systemowo uwarunkowana niesterowność”. Te zjawiska uniemożliwiają określenia własnej tożsamości oraz uświadomienia, jaka jest właściwa logika swojego
rozwoju właściwego dla obecnego miejsca i czasu.
Władza globalizacji prowadzi w półperyferiach do zjawiska metaregulacji.
Polega ono na penetracji, czyli obecności w różnych obszarach państwa sieciowego (półperyferie) z jego logiką. Będąc wewnątrz sieci globalizacja wprowadza własny interes, niekiedy sprzeczny z interesem państwa, które nie należy
do centrum.
Najnowsze trendy w teorii władzy uwzględniają kontekst globalizacji, przenikanie się kontekstu ekonomicznego, który wywiera wpływ na kształt państwa, a tym samym na nowe oblicze władzy.
Fenomen władzy politycznej budzi zainteresowania zarówno polityków, jak
i teoretyków. Ci pierwsi, często w celnej formule, niemalże przybierające postać aforyzmu wyrażają jakiś istotny aspekt władzy. Pełnego jednak ujęcia dostarczają opracowania teoretyczne. Współcześnie sformułowano wiele teorii
władzy. Każda z nich należy do szerszego kontekstu teoretycznego, paradygmatu, w ramach którego została sformułowana. Należą do nich: teoria analityczna Russella, teoria racjonalnego wyboru – jednowymiarowa Dahla, teoria
kontekstu społecznego – dwuwymiarowa Bachraca i Baratza oraz trzywymiarowa Lukesa, teoria komunikacyjna Habermasa, teoria klasyczna Yves R. Simona i odwołująca się do paradygmatu filozofii Wschodu – globalizacji Staniszkis. Wyraźnie obserwowany jest zwrot od podmiotowości, określania fenomenu władzy jako relacji interpersonalnej do pewnej siły nieosobowej rozproszonej w kontekście społecznym, komunikacyjnym globalizującego się świata.
Stawia to pytanie o strukturę powyższych teorii. Widać wyraźnie, że o ich
kształcie decyduje określona antropologia, wizja człowieka. Czynnikiem nie
pozostającym bez wpływu pozostaje także określona wizja społeczeństwa. Innym elementem jest teoria wiedzy, w ramach której zostały sformułowane powyższe teorie. Różnice w antropologii, ujęciu społeczeństwa i teorii wiedzy odciskają swoje piętno na przedmiotowym sformułowaniu określonej teorii. Sama definicja władzy, język opisu wskazują na szerszy kontekst teoretyczny,
który znajduje odbicie i w samych pojęciach, i w samej strukturze teorii.
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Istota i mechanizm
podejmowania decyzji
politycznych

1. Definicja decyzji w ujęciu procesualnym i systemowym
Jednym z doniosłych problemów należących do zainteresowań nauki o polityce jest problem podejmowania decyzji. Jest on o tyle ważny, że wiąże się
z głównymi funkcjami politologii, tzn. z eksplikacją procesów politycznych mającą na celu badanie i wyjaśnianie zjawisk zachodzących w świecie polityki.
Funkcja ta jest nierozerwalnie związana z funkcją deskryptywną, która opisuje dane zjawiska mające już swoje miejsce w przeszłości, ale też i te, które
trwają w czasie obecnym. Obie te funkcje mają wpływ na trzecią – predyktywną, formułującą prognozy i hipotezy rozwoju sytuacji i jej ewolucji w przyszłości. Wszelkie działania polityczne są nacechowane procesem decyzyjnym i realizacją owych działań.
Tak więc, celem nauki o polityce i analizy prowadzonej w jej ramach jest
naukowe objaśnianie i odtwarzanie powodów, dla których dane decyzje były
podejmowane i do jakich zjawisk (skutków) i procesów doprowadziły.
Problem podejmowania decyzji politycznych wymaga wprowadzenia pewnych założeń dotyczących definicji i mechanizmów właściwych dla funkcjonowania decyzji w polityce. Aby móc analizować sytuację decyzyjną, należy ją
rozpatrywać w ujęciu systemowym, w którym system utrzymuje równowagę ze
środowiskiem poprzez sprzężenia zwrotne: pomiędzy wejściem i wyjściem,
kiedy bodziec płynący ze środowiska jest analizowany przez system i na drodze konwersji przekształcony w reakcję; między wyjściem i wejściem, gdy środowisko reaguje na bodziec wysłany przez system. Ten klasyczny model in-put
out-put Davida Eastona1 pokazuje najprostsze zależności, w ramach których
może rodzić się proces decyzyjny. W takim ujęciu systemem jest państwo (także rozpatrywane w środowisku międzynarodowym).
1 P. Sztompka, Analiza systemowa w naukach politycznych (Próba rekonstrukcji), [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975, ss. 86–103.
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W książce „Decydowanie polityczne”2 Ziemowit Jacek Pietraś przytacza
również inny model analizy procesu decydowania politycznego, powołując się
na kryterium czasu. Model ten został opracowany przez P. de Bruyne i wg wyżej wspomnianego kryterium wyróżnia trzy typy adaptacji politycznej w kontekście podejmowania decyzji.
Pierwszym jest adaptacja retroaktywna zakładająca tzw. aktywność wsteczną, czyli takie procesy decyzyjne, które swoje źródło biorą z już powstałego
bodźca, inaczej mówiąc, dostosowują się do już zaistniałych skutków. Taki system cechuje się nierównowagą wobec środowiska, gdyż celem jest zmiana zaistniałych już skutków, co jest niemożliwe.
Drugim typem jest adaptacja reaktywna stanowiąca bezpośrednią odpowiedź na bodziec pochodzący ze środowiska. Jak zauważa autor, decydowanie
w takim wypadku jest „płytkie i nieinteligentne”, gdyż odbywa się w sytuacji
zmienionej przez działania innych systemów.
Adaptacja antycypacyjna jest trzecim typem. Zakłada najbardziej skuteczne działanie polityczne, które opiera się na bezpośrednim uprzedzeniu faktów
oraz na przystosowywaniu decyzji do jej własnych skutków i skutków wynikłych z równoczesnego działania innych systemów3. Owo wyprzedzenie czasu
stanowi o skuteczności podejmowanych decyzji, które są „wykonywane w innej sytuacji decyzyjnej niż ta, która była rozpatrywana w momencie podejmowania decyzji, i tylko dzięki wyprzedzaniu czasu można podejmować decyzje
adekwatne do rzeczywistości”4.

Istota i mechanizm podejmowania decyzji politycznych

Sprawność sytemu mogą zapewnić funkcje trzech procesów, a mianowicie:
wewnętrzna spójność systemu, dopasowanie systemu do środowiska (i panujących w nim sytuacji) oraz wewnętrzna adekwatność dynamiki systemu i dynamiki środowiska i interakcji między nimi.

Trzy typy adaptacji systemu do sytuacji

W tym momencie zasadne wydaje się także przedstawienie krótkiej typologii według dostosowywania się systemu do sytuacji, w której dochodzi do decydowania i – co za tym idzie – możliwych wariantów zachowania w procesie
decyzyjnym. Możemy wyróżnić trzy sposoby adaptacji.
Pierwszą z nich jest adaptacja pasywna, charakteryzująca się dostosowywaniem do bodźców płynących ze środowiska, polegająca na zmianie polityki wewnętrznej i zagranicznej, a co za tym idzie dokonywania zmian w swojej struk2

Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 2000, s. 58.
Tamże, ss. 59–60.
4 Cyt. za: Tamże, s. 60.
3
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turze i funkcjach systemu. Takie działanie jest znamienne dla systemów słabych, które przyjmują obce wzorce kulturowe, tym samym doprowadzają do
zgody na prymat rozwoju nad tożsamością.
Kolejną adaptacją jest adaptacja aktywna, znamienna dla systemu o silnym
potencjale, także ze względu na wspomnianą tożsamość, i charakteryzująca się
narzucaniem innym systemom i środowiskom swoich wartości, celów i interesów, tym samym doprowadzając innych uczestników gry politycznej do ich
przyjęcia i podporządkowania się im.
Ostatnią jest adaptacja kreatywna, opierająca się na konsensusie w stosunku do dwóch poprzednich typów i znajdująca rozwiązanie poprzez poszukiwanie równowagi między systemem a środowiskami: wewnętrznym i międzynarodowym. Osiąga to poprzez filtrowanie bodźców i skłanianie się do połączenia systemów aksjologicznych5.
Teoria i definicja procesu decyzyjnego

Posiadając zarys systemowego ujęcia procesu decyzyjnego należy teraz –
w celu porządkowym – przedstawić właściwą teorię owego zagadnienia. Dla opisu definicji procesu decyzyjnego i jego komponentów posłużę się normatywną
teorią decyzji, zwaną też racjonalną, zaprezentowaną przez Jana Woleńskiego6.
Teoria normatywna jest próbą zbudowania modelu idealnego dla wyjaśnienia procesów decyzyjnych. Jest ona powiązana z teorią opisową7, zwaną także
empiryczną, a związek ten polega na dostarczaniu przez tę drugą założeń
i świadectw empirycznych do budowy modelu. Wiadomo, że każdy model stanowi pewną idealizację danego procesu czy obiektu badań. Teoria normatywna nie ma na celu stworzenia schematu, dzięki którego założeniom zastosowanym w polityce da się znaleźć rozwiązanie każdego procesu decyzyjnego.
Dla wyszukiwania konkretnych algorytmów procesów decyzyjnych istnieje
stosowana teoria decyzji, jednakże ona też podlega pewnym ograniczeniom
wynikłym z niemożności ujęcia wszystkich aspektów rzeczywistości w postaci
opisu matematycznego.
Teoria normatywna wydaje się najlepsza, ponieważ szuka odpowiedzi dla
złożoności procesu decyzyjnego poprzez konstrukcję racjonalnego modelu decydowania. Ujmuje ona problem przedstawiając proces decyzyjny jako złożony z komponentów, które autor określa mianem pojęć pierwotnych, a które
poprzez wzajemne korelacje składają się na obraz problemu.
Normatywna teoria decyzji opiera się na następujących pojęciach: decydenta, czyli podmiotu podejmującego działanie, zbioru możliwych alternatyw
5

Tamże, s. 59.
J. Woleński, Teoria decyzji politycznych a teoria decyzji, [w:] Decyzje polityczne w systemach
społecznych, red. A. Bodnar, W. J. Szczepański, Warszawa 1987.
7 Opisowa teorii decyzji zajmuje się badaniem rzeczywistych procesów decyzyjnych.
6
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działania, zbioru stanów świata, w którym wyróżniony jest podzbiór wyników
każdego działania, funkcji korzyści oraz wiedzy decydenta o stanach świata8.
Za najprostszą definicję decyzji politycznej można przyjąć dokonanie nielosowego wyboru pomiędzy różnymi alternatywami działania9. Wyboru nielosowego, a więc niosącego ze sobą znamiona świadomości działania bądź zaniechania politycznego10. Takie działanie należy uważać wybór umotywowany
intelektualnie stanowiący jednoznacznie o racjonalności decyzji.
Pierwszym z pojęć składających się na normatywną teorię decyzji jest decydent, czyli krótko mówiąc podmiot podejmujący decyzję. Możemy rozróżnić
dwa typy decydentów: indywidualni i grupowi (ta typologia znajdzie rozwinięcie w dalszej części rozdziału w kontekście grup nacisku i elit).
Drugim elementem są zbiory możliwych alternatyw działania, między którymi decydent dokonuje wyboru. Zakłada się, że owych alternatyw musi być minimum dwie. Pojęcie zbioru alternatyw jest bezsprzecznie silnie powiązane
z trzecim elementem, czyli zbiorem stanów świata, które mają determinujący
wpływ na podejmowane decyzje oraz ich wyniki i skutki, które ze sobą niosą.
Autor sugeruje, iż owe stany świata, czyli czynniki wpływające na decyzje są
niezależne od decydenta i nie ma on na nie żadnego wpływu, jednakże wydaje
się, iż rozległa i głęboka znajomość czynników świata zewnętrznego i wewnętrznego determinującego decyzje decydenta będzie z korzyścią dla racjonalności ewentualnego wyboru. Oczywiście istnieje tutaj niebezpieczeństwo niedostatecznej wiedzy decydentów lub ich otoczenia na temat stanów i mechanizmów rządzących daną dziedziną, wobec której podejmowane będą działania11. Mogą tutaj wystąpić błędy w percepcji i interpretacji rzeczywistości, błędy w komunikacji, odbiorze i analizie informacji, jej niepełności czy nieprawdziwości. Dlatego wszelkie decyzje polityczne powinny być podejmowane
w warunkach względnej pewności, co do informacji, którymi się posługujemy.
Względnej, ponieważ nigdy nie istnieje stan 100% pewności, co do znajomości wiedzy na temat zbiorów świata, jako czynników determinujących działania i ich wyniki. Dlatego należy starać się poznać przed podjęciem decyzji
wszelkie możliwe alternatywy rozwoju sytuacji i ich determinanty, nie tylko
z myślą o czasie dokonywania decyzji, ale także o długofalowym planowaniu.
Kolejną ze składowych teorii normatywnej jest funkcja korzyści związana
z celem decyzji. Przedstawiona ona zostaje w sposób matematyczny (w formie
macierzy) jako wartość posiadająca swoje argumentacyjne umocowanie we
wcześniej wspomnianych zbiorach alternatyw i zbiorach ewentualnych wyników konkretnego działania. Głównym założeniem decydenta jest określony
cel osiągnięty przez racjonalny wybór, do którego prowadzą podejmującego
8

Tamże, s. 19.
Tamże, s. 19.
10 Z. J. Pietraś, Decydowanie…, dz.cyt., s. 53.
11 J. Woleński, Teoria decyzji politycznych…, dz.cyt., s. 20.
9
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działanie określone wartości liczbowe przypisane możliwym wynikom. Jednakże autor artykułu zakłada, iż wydaje się wątpliwe założenie, że dla każdego wyboru, działania, a co za tym idzie i wyniku, istnieje określona miara wyrażona liczbowo, a która jest wartością funkcji. Jednak jest to teoria ogólna,
zawierająca w sobie znamiona uniwersalności pomiaru wyników, i z tego
względu uchodzi za trafne przyjęcie takiej eksplikacji funkcji korzyści w działaniu decydenta12.

2. Anatomia i typologia sytuacji decyzyjnych
Posiadając zarys teorii decyzji politycznej, elementów, jakie się na nią składają oraz dysponując definicją decyzji, można przystąpić do omówienia szerszego zagadnienia – sytuacji decyzyjnej i jej typologii.
Za najprostszą definicję sytuacji decyzyjnej można przyjąć, zespół okoliczności określany jako system zmiennych niezależnych od podmiotu podejmującego dane działanie, bądź jako system zmiennych niezależnych od decydenta,
ale zależnych od działań innego podmiotu decyzyjnego13.
Szczególnie ważnym wydaje się być problem podejmowania decyzji, która
przebiega w sytuacji ryzyka i niepewności, podczas kryzysu. Dlatego skupię się
tylko na tym wybranym typie decyzji politycznej.
Typologia sytuacji według ryzyka

Z sytuacją kryzysową wiąże się zagadnienie rozróżnienia warunków, w jakich decydent posiadający wiedzę o stanach świata podejmuje działanie. Dlatego dzieli się decyzje ze względu na warunki, w których są podejmowane, czyli pewność, ryzyko i niepewność.
Sytuacja pewności ma miejsce wtedy, gdy decydent ma pełną wiedzę na temat
stanów świata, a wartość omawianej wcześniej funkcji korzyści, która jest zazwyczaj dwuargumentowa, w tym przypadku posiada tylko jeden argument i jest całkowicie zależna od alternatywy, która zostanie wybrana. Jednakże – jak już wspomniałem – rzadko zdarza się, aby decydent posiadł kompletną wiedzę o rzeczywistości, w ramach której podejmuje decyzję, tak więc przypadek pewności w polityce należałoby uznać raczej za możliwy do zaistnienia tylko hipotecznie.
Właściwe procesy decyzyjne przebiegają w sytuacjach „niedookreślonych”14, co do znajomości stanów świata. Ze względu na ową niedookreśloność można wyróżnić dwa kolejne typy, czyli decyzje, które są podejmowane
w sytuacji ryzyka, kiedy podejmujący działania zna prawdopodobieństwo każdego wyniku oraz decyzje podejmowane w warunkach niepewności, kiedy de12

Tamże, s. 20.
Z. J. Pietraś, Decydowanie…, dz.cyt., s. 61.
14 J. Woleński, Teoria decyzji politycznych…, dz.cyt., s. 21.
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cydent zdaje sobie sprawę z możliwych różnych wyników, ale nie posiada wiedzy, co do ich prawdopodobieństwa. Typologia ta odnosi się do samej decyzji;
dla opisu sytuacji decyzyjnej w polityce wystarczy najważniejsze kryterium
podziału wg. kryterium ryzyka decyzyjnego, które rządzi się pewną prawidłowością, a mianowicie, że „im niższa jest zdolność kontrolowania sytuacji, to
tym większe będzie ryzyko polityczne”15.
Każdy system jest w stanie kontrolować i kształtować sytuację wewnętrzną
i zewnętrzną, jednakże tylko w pewnym zakresie, co stanowi, że część możliwości oddziaływania na sytuację i środowisko jest poza jego zasięgiem. Dlatego ze względu na problem ryzyka politycznego w sytuacji procesu decyzyjnego
zostały wyróżnione cztery możliwe do zaistnienia sytuacje16.
Pierwszą z nich jest deterministyczna, która charakteryzuje się tym, że
przebiega bez żadnego ryzyka politycznego. Ośrodek decyzyjny posiada pełną
kontrolę nad sytuacją i nad wszelkimi czynnikami mającymi wpływ na jej rozwój. Zakres wiedzy podmiotów decydujących jest bardzo rozległy, wszystkie
elementy mające wpływ na sytuację są bardzo dobrze znane, zdefiniowane
i stabilne. Podjęcie decyzji wiąże się z pewnością co do przewidywanych skutków i wyników. Taka sytuacja jest tylko teoretyczna, ponieważ stan pełnej kontroli i wiedzy w działaniach politycznych właściwie nie istnieje.
Sytuacją, w której mamy już do czynienia z ryzykiem politycznym jest drugi typ, czyli probabilistyczna sytuacja decyzyjna. W tym przypadku czynniki
mające wpływ na sytuację znajdują się w części poza kontrolą podmiotów decydujących a ich przebieg ma charakter losowy. Ta część poza jest znana tylko
pod względem rozkładu prawdopodobieństwa czynników determinujących sytuację. W takim przypadku ośrodki podejmujące działanie nie mają pełnej
wiedzy co do pewności skutków działania, ale przynajmniej znają prawdopodobieństwo ich zaistnienia.
Kolejną sytuacją jest statystyczna sytuacja decyzyjna, w której stopień ryzyka politycznego jest większy od występującego w przykładzie probabilistycznym. Brak tutaj jakiejkolwiek kontroli i wiedzy na temat czynników determinujących, ani możliwych prawdopodobieństw ewentualnych wyników podjętego działania. Wszelkie decyzje oparte są wyłącznie na podstawie hipotez co do
rozwoju sytuacji przy podjęciu działania.
Ostatnim typem w klasyfikacji i nacechowanym największym ryzykiem politycznym przy podejmowaniu decyzji jest strategiczna sytuacja decyzyjna. Jest
to bodaj najczęściej spotykany w działaniach politycznych jej rodzaj, charakteryzujący się całkowitym brakiem kontroli nad determinantami (parametrami)
sytuacji, a także jej prawdopodobieństwami i hipotezami.
Przy podejmowaniu decyzji w takich warunkach przeprowadza się tzw. „hiCyt. za: Z. J. Pietraś, Decydowanie…, dz.cyt., s. 70.
Tamże, s. 70–71.
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potetyczną rekonstrukcję strategii”17, która odnosi się do działań drugiego
podmiotu (przeciwnika) biorącego udział w danej sytuacji decyzyjnej. Polega
to na hipotetycznym odtwarzaniu wyników działań obu podmiotów decydujących w danej sytuacji politycznej.
W kontekście klasyfikacji sytuacji decyzyjnej Z.J. Pietraś w swojej książce
„Decydowanie polityczne” powołuje się na typologię stworzoną przez C. Hermana, która została opracowana na podstawie trzech podstawowych kryteriów
klasyfikacji sytuacji decyzyjnych, sformułowanych z kolei przez R. Syndera
i J. Robinsona18.
Pokrótce omówię tę klasyfikację, gdyż będzie stanowiła pewien wstęp do
przedstawionej w następnej kolejności definicji sytuacji kryzysowej. Podział
ten jest związany z sytuacją kryzysową, ponieważ występuje w niej zagadnienie
ryzyka politycznego obecnego we wszelkich działaniach politycznych. Wspomnianymi trzema kryteriami są: przewidywalność wystąpienia sytuacji lub zaskoczenie z ich nastania, czas (ograniczony bądź nieograniczony) na reakcję
w celu podjęcia decyzji oraz niskie bądź wysokie zagrożenie żywotnych interesów, wartości istotnych dla państwa.
Opierając się na tej trójelementowej typologii Herman stworzył katalog
ośmiu możliwych sytuacji decyzyjnych, z którymi mogą się spotkać podmioty
podejmujące działania polityczne.
Pierwszą jest sytuacja kryzysowa, której wystąpienie nie było przewidywane przez ośrodki decyzyjne, a interesy państwa są zagrożone w bardzo wysokim stopniu. Znamienne dla niej jest to, iż podmioty decyzyjne mają z reguły
ograniczony czas na podjęcie decyzji zaradczych.
Druga to sytuacja innowacyjna, która także nie została przewidziana i interesy państwa są wysoce zagrożone, jednak czas podjęcia działania nie jest dokładnie określony.
Trzecią sytuacją jest inercyjna – różni się od wyżej omówionej tym, że poziom zagrożenia jest niski.
Sytuacja okolicznościowa, czwarta w kolejności, jest nieprzewidziana, niesie
ze sobą niskie ryzyko zagrożenia, ale czas na podjęcie decyzji jest ograniczony.
Sytuacja refleksyjna charakteryzuje się z kolei wysokim stopniem zagrożenia i ograniczonością czasu działania, jednak została w całości przewidziana.
Szósta sytuacja to deliberacyjna – różni się od refleksyjnej kryterium czasu,
który w tym przypadku nie jest ograniczony.
Sytuacja rutynowa jest całkowicie przewidywalna, o niskim stopniu zagrożenia interesów i nie posiada ograniczeń czasu na podjęcie działania.
Ostatnią w typologii jest sytuacja administracyjna – przewidywalna, o niskim zagrożeniu, ale o ograniczonym czasie na podjęcie decyzji.
17
18
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Na wyjątkowe zainteresowanie zasługuje kryzysowa sytuacja decyzyjna,
która jest szczególnym rodzajem sytuacji politycznej. Szczególne są przebieg
oraz decyzje podejmowane w trakcie jej trwania. W obliczu zagrożenia podstawowych interesów państwa, jego bezpieczeństwa, spójności systemu politycznego, w sytuacji, w której np. konflikt zbrojny wydaje się być przesądzony
lub jest w toku, podmioty podejmujące decyzje narażone są na wiele niebezpieczeństw. Działania polityczne muszą być podejmowane szybko, zdecydowanie, w sytuacji niedoboru informacji, licząc się z możliwymi najstraszniejszymi konsekwencjami i odpowiedzialnością za skutki, które przyniosą.
W sytuacji kryzysu może dojść do nadinterpretacji faktów i informacji, co
może bezpośrednio prowadzić do zaburzeń racjonalności decydowania,
odmiennego tłumaczenia zachodzących procesów, niżby to miało miejsce
w stanie normalnej sytuacji decyzyjnej.
Krytyczne sytuacje decyzyjne charakteryzują się już wspomnianymi parametrami, ograniczeniami czasu na podjęcie decyzji, bardzo wysokim stopniem zagrożenia interesów oraz wysokim stopniem ryzyka politycznego. Z. J. Pietraś
przytacza definicje R. Lebowa, który do wspomnianych elementów dołącza jeszcze możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego stworzonego przez wyżej wspomniane warunki, stanowiące jego funkcję. Pietraś zwraca uwagę, iż znaczącym
czynnikiem, który powinien zostać uwzględniony, jest też oddziaływanie otoczenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego (międzynarodowego).
Sytuacja kryzysowa może zostać podzielona na rzeczywistą, kiedy istnieje
uzasadnione zagrożenie interesów państwa; decydenci zachowują się racjonalnie, prawidłowo interpretują stany świata i są w stanie podjąć właściwe decyzje zaradcze. Możemy też mieć do czynienia z sytuacją, w której kryzys został
„stworzony” przez same ośrodki decydujące, czy to w wyniku obsesji podmiotów decydujących, czy na drodze konkretnych, świadomych działań stanowiących podstawę do powstania sytuacji kryzysowej; sprowokowania wroga czy
wręcz do jego stworzenia po to, by potem się z nim bezlitośnie rozprawić. Jest
jeszcze trzecia sytuacja, gdy mamy do czynienia z nieuświadomionym, niezdefiniowanym ale realnym zagrożeniem państwa, wobec którego ośrodki decyzyjne pozostają pasywne.
Autor przytacza również kategoryzację, która jest ściśle związana
z omówioną powyżej, a opracowana została przez wspomnianego już R. Lebowa. Mamy tu do czynienia z punktem ciężkości postawionym na możliwościach, jakie daje wykorzystanie sytuacji kryzysowej, czy nawet samo zagrożenie jej zaistnienia. Kryzys jest tutaj potraktowany jako sposób na osiągnięcie
zamierzonego celu. W takim ujęciu mamy do czynienia z pretekstem do przeprowadzenia działań zbrojnych poprzez wywołanie kryzysu prowadzącego do
wojny. Kryzys może też być rozpatrywany jako rodzaj „zastępczego” procesu
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prowadzącego zantagonizowane strony do starcia. Na koniec, może być wykorzystany jako straszak, licząc na to, że w obliczu nieuchronnego konfliktu strona przeciwna ugnie się i będzie skłonna do podjęcia rozmów, kompromisów
czy wręcz do daleko idących ustępstw19.
Wpływ sytuacji kryzysowej na proces decyzyjny

Sytuację kryzysową można także analizować poprzez jej wpływ na proces
decydowania politycznego. Wyróżnia się sześć kategorii, które podlegają
zmianie w wyniku kryzysu i decyzji, a które w trakcie jego trwania są podejmowane.
Pierwsza kategoria to kształt ośrodka decyzyjnego. Kryzys wymusza
zmniejszanie grup decyzyjnych i uproszczenie ról politycznych. W wyniku napięcia ośrodek decyzyjny kurczy się i dochodzi do scentralizowania procesu
decyzyjnego. Kryzys generuje sytuację wymuszającą spoistość grupy w celu zabezpieczenia procesu decyzyjnego, ale związane jest z tym wiele sprzeczności,
i do tego problemu odwołuje się druga kategoria – spoistości ośrodka decyzyjnego.
Widać tu wyraźną polemikę wśród badaczy. Uważa się, że podczas kryzysu
spada wewnętrzne napięcie w grupie. Występuje brak nieporozumień i negatywnych emocji na rzecz integralności grupy i wzajemnej współpracy, ale przy
ciągłym i równomiernym we wszystkich elementach systemu (także w społeczeństwie) odczuwaniu napięcia w wyniku sytuacji kryzysowej.
Drugi pogląd wysuwa możliwość spadku integralności grupy w obliczu niemożliwości znalezienia rozwiązania problemu i ponoszenia tym samym niepowodzeń. Wewnętrzne spory i tarcia prowadzić będą do dezintegracji ośrodka
decyzyjnego.
Natomiast trzeci pogląd oscyluje wokół elementu emocjonalnego. Stres
stanowi środek cementujący grupę, pod względem jego motywacji i właśnie
spoistości. Jednak jego granica nie powinna osiągnąć wartości krytycznej, ponieważ zbyt długotrwały i intensywny stres będzie prowadzić do spadku skuteczności i integralności grupy.
Kolejna kategoria to rola systemu aksjologicznego funkcjonującego w ramach ośrodka decyzyjnego. Bardzo interesujące wydaje się, iż decyzje odnoszące się bezpośrednio do wartości, podejmowane są nawet w warunkach braku pełnej informacji na temat sytuacji decyzyjnej. W takich warunkach wzrasta niebezpiecznie możliwość podjęcia decyzji nieracjonalnej lub niemożliwej
do wykonania. Decydenci przestają się liczyć z możliwymi do wystąpienia
skutkami działania oraz prawdopodobieństwem ich powstania w wyniku podjęcia błędnej decyzji.
19
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Podejmowanie decyzji w takich warunkach wpływa też na percepcję „nagród” i „kar” przez decydentów. Szybkie działanie jest postrzegane jako sytuacja, w której ryzyko „kary” jest nieduże. Natomiast powstrzymywanie się
z podjęciem decyzji może nieść za sobą duże konsekwencje dla ośrodka decyzyjnego, a ewentualne korzyści mogące wyniknąć z odwlekania działania
odbierane są jako nieznaczące.
W przypadku konfliktu zbrojnego na postrzeganie „nagród” i „kar” ma
wpływ napięcie międzynarodowe. Wraz ze wzrostem tego napięcia decydenci podejmują decyzje o rozpoczęciu działań zbrojnych, postrzegając taki wariant za możliwie najlepszy dla maksymalizacji prawdopodobieństwa „nagrody”, a „karę” za zwłokę za małoprawdopodobną. Jednakże, gdyby zdecydowali się na wariant działań pokojowych, to w ich mniemaniu (ośrodka decyzyjnego) korzyści płynące z takiej decyzji byłyby nieznaczne, natomiast
prawdopodobieństwo „kary” (konsekwencji) – postrzegane jako wysoce
możliwe.
Kategoria czwarta porusza problem odbioru informacji w warunkach kryzysowej sytuacji decyzyjnej. Ilość informacji docierających do ośrodka decyzyjnego w czasie kryzysu doprowadza do szumu informacyjnego i przeciążenia
systemu informacyjnego, doprowadzając do zmniejszenia możliwości interpretacyjnych i analitycznych po stronie decydentów. Jednakże uważa się, że
przeładowanie kanałów informacyjnych nie ma decydującego wpływu na możliwości decyzyjne.
W podejmowaniu działań w warunkach kryzysu istotne znaczenie ma czas
na podjęcie właściwej decyzji. Wiąże się to z informacjami, które w takiej sytuacji są poddawane selekcji pod względem źródeł, z których pozyskiwane są
dane na temat rzeczywistości, w której dochodzi do działania. Ilość źródeł informacji zostaje zamieniona na jakość, wiarygodność i pewność pozyskiwanej
z nich wiedzy. Istnieje tutaj niebezpieczeństwo ograniczenia się ośrodka decyzyjnego do czerpania informacji tylko z jednego źródła, które w tym przypadku dostarczając dane stanie się rozstrzygającym dla podjęcia decyzji i przeprowadzenia konkretnych działań, niekoniecznie właściwych. Na selekcję odbioru informacji ma również wpływ system aksjologiczny, w ramach którego
funkcjonuje dany ośrodek decyzyjny.
Dochodzi do „przycinania” informacji do własnych wyobrażeń i wiedzy na
temat stanów świata. Niemałą rolę odgrywa też stereotypizacja rzeczywistości
i postrzeganie informacji przez pryzmat schematów. Decydenci wybierają informacje zgodne z ich wiedzą przed wystąpieniem kryzysu. Informacje o dużej
charakterystyce nowości co do posiadanych wyobrażeń mogą zostać przyjęte
do świadomości decydentów, ale tylko poprzez ciągły i stopniowany dopływ.
Przedstawienie danych całkowicie sprzecznych z posiadanym obrazem świata
w jednej dawce wiązałoby się z jej natychmiastowym odrzuceniem i uznaniem
jej za niewiarygodną.
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Piąta kategoria również jest związana z informacją, ale chodzi o sposób jej
przetwarzania w ośrodku decyzyjnym. Mamy tu do czynienia z wpływem emocji, stresu i napięcia wywołanych w nim sytuacją kryzysową. W miarę narastania kryzysu obniża się zdolność do percepcji i racjonalności analizy napływających informacji, w wyniku czego drastycznie spada ilość alternatyw, które
ośrodek może brać pod uwagę. Wiąże się z tym też zmniejszona zdolność do
oceny planowanych działań pod względem ich wyników i skutków. Na zafałszowanie obrazu ma też wpływ podleganie ośrodka decydującego wszelkiego
typu plotkom, pogłoskom czy wręcz manipulacjom. Decydenci zaczynają ulegać własnym wyobrażeniom, podejrzeniom i obawom, przyjmując je jako
prawdziwe i faktyczne. Wnikliwość analizy sytuacji ulega drastycznemu obniżeniu i proces zaczyna przebiegać w kategoriach dwubiegunowości – czarne
albo białe, z nami albo przeciw nam.
W kontekście międzynarodowym kryzys wpływa na postrzeganie innych
państw jako bardziej wrogich i o większych możliwościach manewru, niż jest
to w rzeczywistości20.
Ostatnim elementem procesu decyzyjnego, którego zmianę powoduje kryzys polityczny, jest ocena możliwości implementacji. Podmiot, podejmując decyzję w kontekście poniesionych wkładów, nie tylko materialnych, ale też ideologicznych i czasowych, zakłada, że jego rzeczywiste intencje i zamiary są
odbierane, nie tylko przez podmioty, wobec których jest prowadzone działanie, ale i przez innych aktorów gry politycznej (np. środowisko międzynarodowe) jako jasne i zrozumiałe. Decydenci są przekonani, że „reprezentowany
przez nich potencjał ma charakter pokojowy i dlatego nie mogą wręcz uwierzyć w to, że ktokolwiek, myśląc uczciwie, może ten potencjał potraktować jako wrogi, agresywny czy zagrażający”21. Jednak postrzeganie rzeczywistości
w sytuacji kryzysu ulega zniekształceniu pod wpływem silnych emocji mających wpływ na potęgowanie rozbieżności, różnic w stanowiskach co do sposobu implementacji i co do samych przyjętych decyzji.

3. Podmiotowość w procesie decydowania politycznego
Poruszony został problem podmiotowości w procesie decydowania politycznego. Teraz nastąpi jego rozwinięcie, jednakże zostanie ono ograniczone
do omówienia szczególnego zagadnienia w obrębie podmiotowości, jakim jest
oddziaływanie ekspertów i grup doradców mogących mieć wpływ na decydentów i na podejmowanie decyzji.
Najprostsze kryterium kategoryzacji podmiotowości decyzyjnej przebiega
ze względu na ilość podmiotów (decydentów). I tak mamy ośrodki indywidual20
21
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ne i grupowe. Ma to istotne znaczenie ze względu na otwartość systemu i jego
demokratyczny charakter w podejmowaniu decyzji, a także określa jego stabilność, co nie jest bez wpływuna możliwości jego reakcji w konkretnych sytuacjach poprzez adaptację czy modyfikację działań22. Wszelkie zakłócenia stabilności przez ograniczanie otwartości systemu prowadzą do jego nieefektywności, a tym samym mają także wpływ na proces decyzyjny, na same decyzje oraz
ich konsekwencje dla systemu wyrażone w skutkach podjętych działań.
System polityczny można by podzielić na dwa środowiska – zewnętrzne
i wewnętrzne. Zewnętrznym byłoby całe środowisko, to bierne politycznie, i to
aspirujące do odgrywania roli politycznej, ale faktycznie jej nie posiadające albo przynajmniej nie mające wpływu na decydowanie. Oczywiście może ono
w określonych warunkach doprowadzać do konsolidacji sił i stanowienia grup
nacisku czy wpływu na władzę, która z opinią społeczną powinna się liczyć.
Środowiskiem wewnętrznym byłaby elita polityczna, decydenci, eksperci i doradcy polityczni, grupy nacisku, lobby popierające dane inicjatywy polityczne,
choć w przypadku dwóch ostatnich też nie mają one formalnego wpływu na
politykę, jednak faktycznie ich głos jest szczególnie ceniony.

Ośrodki decyzyjne ze względu na swoją podmiotowość mogą zostać skategoryzowane na kręgi decyzyjne według aktorów czy sił politycznych. Taką typologię zaproponował Z.J. Pietraś – pokrótce ją omówię23.
System polityczny wg zakresu podmiotowego ośrodków decyzyjnych można podzielić na wewnętrzny krąg władzy składający się z grupy kilku najważniejszych decydentów.
Jej skład jest określony w sposób bardziej lub mniej sformalizowany i jest
to zależne od rozwiązań ustrojowych i prawnych funkcjonujących w danym
państwie.
Krąg elit polityczno-rządowych to druga kategoria składająca się ze znacznie większej liczby osób zarówno po stronie rządowej, jak i opozycji politycznej. Szerzej, są to liderzy partii, premierzy, szefowie egzekutywy, resortów siłowych, wymiaru sprawiedliwości, organów prawotwórczych.
Trzeci typ to elity społeczno-gospodarcze, które zasilane są przez osoby
szczególnie aktywne na forum gospodarczym, naukowym, kulturowym, niejednokrotnie znajdujące także miejsce w wewnętrznym kręgu władzy, stanowiąc trzon elit politycznych.
W kręgu grup nacisku i interesów autor wymienia przywódców związków
zawodowych, wyznaniowych, stowarzyszeń etnicznych i rasowych oraz niefor22
23
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malne grupy interesów gospodarczych. Grupy interesu są reprezentantami
wąskich i wyspecjalizowanych interesów. Ich celem nie jest stricte dążenie do
władzy lecz walka, która zapewni im realizację owych interesów, poprzez prowadzenie nacisku i wpływu na ośrodki polityczne władzy dla zapewnienia sobie jak najbardziej korzystnych rozwiązań prawnych i decyzji. Z.J. Pietraś podkreśla, że celem grup nacisku nie jest sprawowanie decyzyjnej, lecz posiadanie
możliwości wpływu na treść i kształt decyzji. Porusza również możliwość uzyskania wpływu poprzez obrót informacją, wiedzą na temat zagrożeń, struktur
interakcji, a nawet obietnicami i podkreślaniem poczucia wspólnej tożsamości24.
Dwie ostatnie kategorie kręgów decyzyjnych to przywódcy lokalni oraz
krąg obywateli, zachowujących swą bierność w ramach systemu politycznego,
i nie angażujących się w proces decydowania. Owe kategorie wydają się oczywiste, więc nie dokonam ich rozwinięcia. Powrócę jednak do kategorii kręgu
ekspertów i doradców oraz ich roli w procesie decyzyjnym25. Osoby pełniące
te funkcje, ze względu na swoją wyspecjalizowaną wiedzę, są zapraszane do
współpracy z ośrodkami decyzyjnymi w celu prognozowania, formułowania
planów działania, znajdowania alternatyw, przewidywania skutków. Nie biorą
jednak bezpośrednio udziału w decydowaniu, ich odpowiedzialność za decyzje
jest pośrednia. Można ich podzielić na trzy grupy ze względu na stopień powiązania ze strukturami decyzyjnymi, czyli na zależnych, zaangażowanych
i niezależnych od owych struktur. Aby nie dopuścić do zafałszowania rzeczywistego obrazu mogącego wyniknąć z ekspertyzy naukowej opracowanej
w sposób niekompetentny i aby ustrzec się przed możliwością błędu informacyjnego, który posłuży za podstawę do podjęcia błędnej decyzji, owe trzy kategorie, grupy ośrodków eksperckich powinny działać na zasadzie konkurencji, ale i wzajemnej konfrontacji zbieranych danych z jak największej liczby,
jak najbardziej wiarygodnych źródeł26. Wydaje się być nie do pomyślenia ograniczanie się ośrodka decyzyjnego (ale też i wyspecjalizowanych agend, których
zadaniem jest pozyskiwanie informacji) do czerpania wiedzy tylko z jednego
źródła. W takiej sytuacji z łatwością mogłoby dochodzić do przedstawiania
błędnych, niekompletnych informacji, niepotwierdzonych i nie zweryfikowanych. Takie ograniczenie mogłoby skutkować także doprowadzeniem do sytuacji, w której ośrodek decyzyjny byłby specjalnie wprowadzany w błąd podczas
procesu decyzyjnego. Nie wynikałby on z niekompetencji czy niedostateczności wiedzy na dany temat, tylko z odpowiedniego jej zmanipulowania.
24

Z.J. Pietraś, Decydowanie…, dz.cyt., s. 90.
J. Marchel, Rola ekspertyzy naukowej w procesie podejmowania decyzji politycznych, „Studia Nauk Politycznych” 1983, nr 1–2 (61–62).
26 Decydenci, ale też i ośrodki eksperckie powinni kierować się zasadą stosowaną przez agencje wywiadowcze a mianowicie pozyskiwaniem informacji z co najmniej trzech niezależnych od
siebie źródeł. Takie rozwiązanie (po konfrontacji informacji) gwarantuje wiarygodność danych.
25
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Głównymi zadaniami ekspertów jest spełnianie funkcji analitycznych,
prognostycznych i maskujących, tak więc korzystając ze swojej wiedzy prowadzą oni analizę sytuacji decyzyjnej, tworzą ewentualne scenariusze jej
rozwoju, prognozy oraz plan działania. Szczególne znaczenie jest przypisane ekspertom zajmującym się prognozowaniem politycznym, ponieważ są
oni niejako uwolnieni od polityków, którzy z reguły określają zadania i obszary wiedzy, jaką chcieliby poznać. Tutaj sytuacja jest inna, ponieważ prognostycy wyprzedzają polityków i posiadając odpowiednią wiedzę, sami formułują zadania, które mogą w przyszłości zostać postawione, i decyzje,
które mogą zostać podjęte. Wspomniana też została funkcja maskowania,
znajdująca zastosowanie w sytuacji, w której decydenci starają się ukryć
bądź usprawiedliwić decyzje polityczne (też i te błędne). W takim przypadku, opierając się na autorytecie nauki i osób, które firmują takie ekspertyzy swoim imieniem starają się niejednokrotnie przenieść odpowiedzialność
na autora ekspertyzy czyniąc z niego współwinnego, a nawet kozła ofiarnego27. Taki rodzaj maskowania i przenoszenia odpowiedzialności prowadzony jest też wobec instytucji zajmujących się pozyskiwaniem i obróbką informacji np. agencji wywiadowczych. Wtedy podnoszony jest argument niedoboru informacji.
Istnieje wiele niebezpieczeństw, z którymi spotykają się eksperci i doradcy, ale też i sami decydenci (oni też są niejednokrotnie ekspertami). Muszą
oni uwzględnić w swojej pracy element możliwego błędu, który może z kolei
zaważyć na prognozie i w konsekwencji określić decyzję jako błędną. Muszą
też brać pod uwagę wszystkie możliwe do zaistnienia skutki albo możliwą do
określenia liczbę skutków bezpośrednich w sensie globalnym ale też i ubocznych rzutujących na rozwój sytuacji. Ostatnim elementem jest udział ekspertów i doradców w procesie decyzyjnym, który jest związany z kategorią racjonalności. I tak, kiedy decydenci podejmują decyzję mogą skorzystać z usług
eksperta w celu racjonalizacji, uzasadnienia podjęcia działania. Wtedy ekspert znajdzie się poza procesem decyzyjnym kręgiem podmiotów decyzyjnych. Kiedy jednak dana sytuacja jest dopiero rozpatrywana i są szukane
możliwe warianty jej rozwiązania, eksperci zostają niejako wciągnięci w krąg
(proces) podmiotowości decyzyjnej i stają się współdecydentami. Dlatego
eksperci powinni weryfikować i korygować wiedzę decydentów, która z reguły jest wycinkiem informacji o danej rzeczywistości, z bardziej globalnym
spojrzeniem na daną sytuację (uwzględniając inne możliwe do zaistnienia
aspekty rzeczywistości) w której dochodzić będzie do podejmowania działań
decyzyjnych28.
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4. Implementacja decyzji politycznych
Jako ostatnie, ale bardzo istotne w problematyce decydowania politycznego, zostanie przedstawione zagadnienie implementacji politycznej, która właściwie zamyka proces decydowania. To właśnie wdrożenie założeń decyzyjnych oraz ich dalszy przebieg i rozwój stanowi o słuszności, błędności lub racjonalności działania. Całość procesu decyzyjnego z punktu widzenia analizy
musi zawierać etap urzeczywistnienia decyzji, a nie tylko przebieg procesu wypracowywania i moment jej podjęcia. Za najprostszą definicję implementacji
można przyjąć proces urzeczywistniania decyzji za pomocą odpowiednio dobranych metod i środków29. Punktem wyjścia dla decyzji jest osiągnięcie zamierzonego celu czyli przekształcenie rzeczywistości w taki sposób, aby odpowiadała przyjętym założeniom i przybrała pożądany stan – ów cel. Jednak
osiągniecie celu rodzi następne procesy decyzyjne, tak więc widać, że implementacja jest nieodłącznym składnikiem procesu decydowania politycznego.
Nowe decyzje lub ich zaniechania są konsekwencją skutków wdrażania przyjętego planu. Skutki mogą mieć charakter natychmiastowy albo odsunięty
w czasie.
Można wyróżnić cztery przypadki przebiegu procesu implementacji. Pierwszy dotyczy decyzji zoptymalizowanych, o sprawnym przebiegu i zgodności co
do założonych celów oraz skutków natychmiastowych i dalekosiężnych. Drugi
przypadek to decyzje podjęte w bardzo krótkim czasie w celu rozwiązania palących kwestii. Tutaj mamy do czynienia z przewidywanym przebiegiem natychmiastowych skutków co do założonych celów, jednak skutki dalekosiężne
mogą być nieprzewidywalne i tym samym rzutować na przebieg całego działania politycznego. Sytuacja trzecia ma miejsce w przebiegu decyzji strategicznych, których cele długofalowe wprawdzie zostają osiągnięte, jednak skutki
natychmiastowe mogą okazać się nieprzewidywalne dla decydentów, w stosunku do przyjętych założeń rozwoju sytuacji. W pierwszej chwili mogą wręcz
przyjąć charakter zaskakujących i niemożliwych do opanowania. Ostatni przypadek to po prostu błędna decyzja, w realizacji zupełnie odwrotna co do celów oraz przewidywanych skutków. Wdrażanie decyzji w życie powinno podlegać stałej kontroli w stosunku do przebiegu implementacji i rodzących się
skutków. Cele powinny być korygowane i modyfikowane w miarę rozwoju sytuacji. Takie podejście analityczne powinno odbywać się jeszcze na poziomie
dochodzenia do konkretnych działań, ich opracowywania poprzez tworzenie
i wymyślanie możliwych scenariuszy przebiegu implementacji, przy jednoczesnym założeniu jej elastyczności jako procesu30.
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Ewa Nadolska

Recenzja książki
Tożsamość europejska
pod red. Franciszka Gołembskiego,
Warszawa 2005, ss. 169.

Tożsamość europejska stopniowo staje się coraz modniejszym terminem.
Jednocześnie jest on trudny do zdefiniowania. Zbiór artykułów pod tytułem
Tożsamość europejska, zredagowany przez Franciszka Gołembskiego, jest interesującą próbą odpowiedzi na powstające w związku z nim wątpliwości. Wysiłek jego wyjaśnienia podjęty przez kilku autorów, nie tylko polskich, jednocześnie specjalistów z zakresu różnych dziedzin europeistyki, jest rozwiązaniem nader udanym. Na pracę składa się pięć tekstów, które traktują o bodajże najważniejszych wątkach dotyczących tożsamości europejskiej. Franciszek
Gołembski, w pierwszym tekście pt. Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), wprowadza właśnie w merytoryczne niuanse terminu. W kolejnych: Stanisław Tokarski próbuje pokazać tożsamość europejską przez pryzmat kultur
pozaeuropejskich (Tożsamość Europy a kultury pozaeuropejskie: Podróże na
Wschód – w poszukiwaniu korzeni), Wiktor Czujeszow podejmuje wciąż kontrowersyjny problem europejskości Rosji (O tożsamości kulturalnej Rosji), Stanisław Sulowski prezentuje niemieckie spojrzenie na tożsamość europejską
(Narodowa i europejska tożsamość z perspektywy niemieckiej) a Adam Szymański podejmuje kontrowersyjny i dyskusyjny temat miejsca Turcji w Europie
(Turcja a tożsamość europejska – konfrontacja dwóch wizji Europy).
Dla pełnego obrazu tożsamości europejskiej wg schematu interpretacyjnego przyjętego w recenzowanym opracowaniu, a więc przestrzenno-geograficznego, brakuje mi pokazania związków z Europą m.in. Półwyspów Bałkańskiego i Iberyjskiego, Wysp Brytyjskich czy Skandynawii. Są to bowiem, tak samo
jak Rosja, obrzeża kontynentu i w zupełnie innej perspektywie patrzy się chociażby na europejskość Rosji, gdy weźmie się pod uwagę losy Hiszpanii,
a i w pewnej mierze Wielkiej Brytanii. Europejczyk w pełni tego słowa znaczeniu, hr. Richard Coudenhove-Kalergi, m. in. dlatego w latach międzywojennych XX wieku wyłączał ze swojej koncepcji federacji europejskiej zarówno
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Wielką Brytanię, jak i Związek Radziecki. Państwa te były dla niego ośrodkami innych federacji.
W recenzowanym opracowaniu zwraca uwagę esej Franciszka Gołembskiego, i to nie tylko z racji swej obszerności. O wartości tekstu świadczy skala
trudności postawionego sobie przez autora zadania. Pozostałe artykuły są
w dużym stopniu tekstami opisowymi, natomiast Gołembski zmaga się z pojęciem tożsamości w perspektywie teoretycznej. Jego tekst wymaga dużej koncentracji intelektualnej w trakcie analizy. Klasyfikując i typologizując warstwę
znaczeniową europejskości, autor osiąga zamierzony cel, jego interpretacje
stają się dzięki temu zrozumiałe, choć efekt może nie jest w pełni satysfakcjonujący (bo ostateczna konkluzja sprowadza się do stwierdzenia, że nie ma jednoznacznego wyjaśnienia terminu tożsamość europejska). Niewątpliwie jednak przyjęta forma interpretacji na gruncie tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej, ponadto posługiwanie się pojęciem przestrzeni naturalnej
i przestrzeni symbolicznej ze wskazaniem na ich różnorakie w czasie powiązania, nadaje objaśnieniu klarowny wyraz i przybliża czytelnika do zrozumienia
tego, czym jest tożsamość europejska. Również fakt, że poza koncentracją na
aspekcie teoretycznym, autor nie unika opisu historycznego czyni tekst bardziej przystępnym, łatwiej podążać za tokiem myślenia i przyswajać sobie
podejmowane wątki. Znajdujemy w nim i warstwę znaczeniową pojęcia Europa, i jej etymologiczne rozumienie, jest też zwrócenie uwagi na geograficznoprzestrzenną i ideową warstwy znaczeniowe. Autor m. in. stawia pytanie, jakie
zachodzą związki między naturalnym środowiskiem człowieka – w sensie przestrzeni geograficznej – a jego warstwą kulturową, będącą dorobkiem wielu pokoleń mieszkańców danego terytorium. Autor pisze, że: „Pojawienie się nazwy
Europa ma miejsce w okresie, w którym tworzy się odpowiednia kultura,
umożliwiająca definiowanie przestrzeni, nazywanie jej, dzielenie jej na poszczególne krainy geograficzne itp. Europa bez człowieka nie jest Europą. Jest
fenomenem czysto naturalnym, któremu znaczenie zaczyna nadawać dopiero
obecność człowieka i jego działalność” (s. 36). W tej zaś płaszczyźnie, wykorzystując klasyfikację Jeana Gebsera, Gołembski rozpatruje tę działalność
przez pryzmat trzech etapów rozwojowych kultury (wymienia magiczny, mityczny i intelektualny). I tak krok po kroku, klarownie, językiem dość przystępnym, choć nie wolnym od licznych pojęć naukowych, wprowadza w zawiłości terminu tożsamość europejska i pokazuje całą jego złożoność.
Nie da się zrozumieć tożsamości europejskiej, europejskości, kultury europejskiej i jakich by jeszcze nie wymieniać terminów z rdzeniem euro bez pokazania ich na tle innych kultur. Takim porównawczym studium jest tekst Stanisława Tokarskiego. Bardzo przyjemne wrażenie robi erudycja autora i umiejętność wkomponowywania w tekst politologiczny licznych dygresji i komentarzy literackich. Dzięki temu artykuł Tokarskiego staje się bardziej przystępny,
a tezy w nim zawarte łatwo przyswajalne. Krótkie spojrzenie na historię konSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006
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taktów mieszkańców Europy z ludami ościennymi i podkreślenie motywu migracyjnego daje autorowi podstawę do stwierdzenia, że „tożsamość europejska musi założyć wielokulturowość jako stan faktyczny, a pluralizm kulturowy
jako normę” (s.72). Jest to bardzo ważna konstatacja, utrzymująca się w duchu dowodu Franciszka Gołembskiego o braku jednoznacznego wyjaśnienia
terminu tożsamość europejska. Niewątpliwie bowiem odrębność kulturowa,
inaczej właśnie tożsamość, byłaby podstawą do wykształcenia się tożsamości
europejskiej. Wielokulturowość zabiera europejskości tak potrzebną jednoznaczność. I nie jest w tym przypadku ważne na ile obaj autorzy mają rację,
istotna jest zarysowana w ich tekstach pewna przestrzeń interpretacyjna,
z którą można się zgodzić bądź polemizować. Inspirujący jest wątek dialogiczny podkreślony w tekście Tokarskiego, a w nazwie artykułu i w śródtytułach
wyeksponowane drogi wędrówek kultur ze szczególnym zwróceniem uwagi na
orient. W konkluzji autor trafnie przytacza powtarzaną już w literaturze
przedmiotu interpretację, w myśl której żeby „dojść do korzeni naszej prawdziwej tożsamości musimy udać się w dalekie kraje, spotkać tam kogoś innej
rasy, innej wiary” (s. 87).
W ten tok myślenia znakomicie wkomponowywuje się artykuł Wiktora
Czujeszowa o tożsamości Rosji. Nie jest ona krajem innej rasy, ani innej wiary. A mimo to kwestionuje się jej europejskość. Znakomita większość jej mieszkańców wychowywana jest w kulturze chrześcijańskiej i to ona łączy ich z Hiszpanią czy Skandynawią, a przede wszystkim z kolebką Europy – Grecją.
Czujeszow, uporządkowując zagadnienie, pisze o trzech wektorach określających tożsamość kulturową Rosji: europejskim, azjatyckim i euroazjatyckim.
Ten ostatni definiuje jako pośredni. Literatura przedmiotu częściej jednak posługuje się nieco inną systematyzacją, pisze się o wymiarze euroazjatyckim,
okcydentalnym (zapadnim) i słowianofilskim. Czujeszow ponadto w interpretacji tożsamości rosyjskiej posługuje się przesłankami czasu i przestrzeni
i wskazuje, że reformy Piotra I i Katarzyny II w tych właśnie obszarach najbardziej upodobniły Rosję do Europy, a Aleksander I próbował nawet przeorać
świadomość kulturową Rosji. Tekst zawiera bardzo ciekawą tezę, że „nie prawo wyrażone w regułach zorientowanych na prawdę, ale prawda ukierunkowana na związek sprawiedliwości i sumienia przez długi czas była prawdziwą zasadą norm regulujących w rosyjskim społeczeństwie” (s. 93). To ona
właśnie legła u podstaw uwolnienia terrorystki Wiery Zasulicz od winy za targnięcie się na życie gubernatora Petersburga. Zwróciłabym w tym miejscu
uwagę na drobną myśl zawartą w wyżej cytowanych słowach. Autor pisze tam,
że prawda była, a nie że jest zasadą. W innym zaś miejscu, ale w tym kontekście i odnosząc się do europejskiego wektora tożsamości głównie za A.G. Wiszniewskim stwierdza, że „nierozsądne byłoby doszukiwać się tożsamości kulturowej Rosji w paradygmacie azjatyckości, neoeuroazjatyzmu, sowietyzmu
itp., gdyż pierwowzór kulturowego oblicza Rosji określa się jako jej zacofanie
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w czasie wobec wyrosłego z własności prywatnej i rynku Zachodu...” (s. 112),
i dodaje, że nie tylko Rosja doganiała Europę, ale też wiele innych krajów,
w tym Niemcy. Z drugiej strony, przywołując badania socjologiczne z 1998 r.,
wskazuje, że świadomość społeczna współczesnych Rosjan nie identyfikuje się
z Europą, w ich myśleniu wyraźny jest nadal ślad widzenia rzeczywistości przez
pryzmat kolektywizmu, który jest zaprzeczeniem zachodnioeuropejskiego indywidualizmu.
Spojrzenie z krótkiej perspektywy II połowy XX wieku na inny naród, tym
razem zamieszkujący centrum Europy, na Niemców, wskazuje na daleko idącą identyfikację europejską. Stosunek do inicjatyw integracyjnych sytuuje
Niemców nawet bardziej niż Francuzów w gronie eurofilów. Tekst Stanisława
Sulowskiego, znawcy problematyki niemieckiej, podważa ten pogląd. Autor
klarownie dowodzi, że europejskość Niemców jest w dużym stopniu funkcją
ich miejsca w powojennej polityce Europy. Posługując się pojęciem tożsamości złożonej (europejskiej/ narodowej), Sulowski przekonująco wyjaśnia, że
europejskość dominowała, gdy w mniejszym bądź większym stopniu wyzwalała Niemców z obciążeń II wojny światowej. Jednak w dobie zjednoczenia
w społeczeństwie niemieckim zaczyna rosnąć nastawienie narodowe, na szczęście w mniejszym jednak stopniu obejmuje ono młodzież niemiecką niż dorosłych.
Wraz z rozwojem idei zjednoczeniowych Europy pojawił się problem islamu. Jednym ze źródeł myślenia w kategoriach integracji europejskiej przez
wieki była postawa wobec tej religii. Dziś Turcja, jedno z państw islamskich,
a zarazem spadkobierca tradycji Imperium Osmańskiego, pretenduje do
członkostwa w Unii Europejskiej. Adam Szymański, autor ostatniego szkicu
w recenzowanym zbiorze, pokazuje uwarunkowania drogi Turcji do wspólnoty europejskiej. W jego tekście jest mowa o idei ekskluzywnej i inkluzywnej
Europy, bardzo często pojawia się termin Europy jako klubu chrześcijańskiego. Autor przytacza różne opinie polityków i naukowców, śledzi historyczne
związki i wzajemne oddziaływania Europy i Imperium Osmańskiego, pokazuje proces przyjmowania wartości europejskich przez Turcję. Najbardziej jednak inspirujące w jego niezmiernie interesującym szkicu, podobnie jak w innych wyżej recenzowanych, jest ostateczne zwrócenie uwagi na jedność w różnorodności kulturowej Europy, w której jest miejsce i dla Turcji. Rozwijając
bowiem przytoczone w artykule pytanie, co łączy katolickiego Hiszpana i protestanckiego Fina (s. 163) można posunąć się dalej i analizować co każdego
z wymienionych dzieli bądź łączy z muzułmańskim Turkiem. W końcu wszystkie te religie, czy też ich nurty, które wymienieni wyznają są monoteistyczne.
I najważniejsza bodajże myśl przewijająca się na ostatnich stronach artykułu,
że ekskluzywna, zamknięta w sobie, oparta wyłącznie na wartościach chrześcijańskich Europa zamiast łączyć będzie dzielić i w sumie zderzenie cywilizacji,
o którym pisał Huntington, stanie się realne. Warto zajrzeć do szkicu SzymańSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006
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skiego, jak i do wszystkich pozostałych, gdyż w niniejszej recenzji zwrócono
tylko wybiórczo uwagę na podejmowane w nich wątki i przemyślenia.
Recenzowany zbiór artykułów pod redakcją Franciszka Gołembskiego jest
wartościowym i godnym polecenia dziełem i nie zmienia tej opinii nawet dość
widoczne niedopracowanie stylistyczne i liczne podobnego typu uchybienia
formalne.
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Polacy w Kanadzie

Kanada jest państwem, w którym imigracja odgrywa kluczową rolę
w kształtowaniu jej struktury demograficznej i społecznej. Zarówno historia
jak i czasy współczesne tego państwa są zdominowane przez problemy imigracji, asymilacji i symbiozy różnych grup etnicznych, kulturowych, językowych
i religijnych. Dzieje gospodarki kanadyjskiej, rozwój rolnictwa, przemysłu
drzewnego i wydobywczego pozostają w ścisłej korelacji z imigracją ludności
zwłaszcza ze środkowej i wschodniej Europy.

1. Genealogia Polonii kanadyjskiej
Wśród wielu grup etnicznych zamieszkujących Kanadę, jedną z większych
i prężnie rozwijających się jest społeczność polska. W historii kraju klonowego liścia Polacy zaznaczają swoją obecność dość wcześnie. Przybywając początkowo pojedynczo, a później niewielkimi grupkami, kolonizowali tereny położone nad brzegiem Rzeki Św. Wawrzyńca i nad Atlantykiem. Byli to przeważnie kombatanci wojen holendersko-angielskich, angielsko-francuskich oraz
powstań narodowych na ziemiach polskich1. Pierwszymi Polakami, których
przybycie do Kanady zostało udokumentowane, byli: Dominik Bartzh z Gdańska, mjr Balthazar B. Lucke, por. Ludwik C. Mazell i August Głąbiński2.
Większa fala polskich emigrantów przybyła do Kanady po upadku powstania listopadowego. Było w niej kilka wybitnych osobistości, przede wszystkim
Kazimierz Gzowski3. Jako inżynier-konstruktor wybudował pierwsze w Kanadzie linie kolejowe oraz wiele dróg i mostów. Do dziś uznawany jest za najwybitniejszego Polaka w historii Kanady. W szeregach znanych osobistości tego
1

H. Gałat, Polonia kanadyjska – organizacje, udział w życiu politycznym, Warszawa 1974, s. 13.
A. Garlicki, Sześćdziesięciolecie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, „Wspólnota Polska”,
nr 5/2004.
3 H. Gałat, dz.cyt., s. 16.
2
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okresu poczesne miejsca zajmują jeszcze: Karol Horecki, autor książki „Kanada nad Pacyfikiem”, twórca dokumentacji linii kolejowych przez Góry Skaliste, Fryderyk Schwatka, badacz polarny, autor dzieła o terytoriach Północno-Zachodnich Kanady i dolinie Yukon oraz pierwszego słownika angielskoeskimowskiego4, Izzak Helmuth, jeden z założycieli Uniwersytetu Zachodniego Ontario w London (University of Western Ontario), Edwin F.T. Brokovski,
założyciel i wydawca „Manitoba Gazette”5. Kolejna grupa polskich emigrantów przybyła do Kanady po powstaniu styczniowym. Wraz z emigrantami
okresu powstania listopadowego tworzą grupę uchodźców politycznych,
którzy opuścili ziemie polskie ze względu na represyjną politykę państw zaborczych. Osoby te zazwyczaj wywodziły się ze stanu szlacheckiego, były dobrze
wykształcone, w wyniku czego dość szybko udawało im się uzyskać wysoki status społeczny i zawodowy. Stosunkowo mała liczba takich osób powodowała
ich szybką asymilację z większością angielsko-francuską.
W połowie XIX wieku rozpoczął się masowy napływ Europejczyków na
kontynent amerykański. Proces ten dotyczył wychodźstwa z ziem polskich,
które w najbliższym czasie zyskało charakter wędrówek w poszukiwaniu pracy
i chleba. Masowy exodus do Kanady zapoczątkowała ludność kaszubska, która
przybyła w 1858 roku do hrabstwa Renfrew w Ontario6. Grupa ta stworzyła
kilka społeczności z organizacjami i odrębnym życiem kulturalnym. Teren
obejmujący polskie osiedla nazwano Kaszuby, a jego największą osadę – Wilno. O ile wcześniej osadnicy polscy pochodzili głównie z zaboru pruskiego,
gdyż chłopi posiadali tam więcej swobody osobistej niż w innych zaborach7, to
potem – wraz z industrializacją Niemiec – tendencja ta uległa wyhamowaniu.
Ziemie polskie opuszczali natomiast mieszkańcy zaboru rosyjskiego i z czasem
coraz liczniej austriackiego, sprawiając, że tzw. Galicja była głównym ośrodkiem wychodźstwa polskiego do Kanady8. Władze kanadyjskie kierowały imigrantów do środkowych i zachodnich regionów kraju (do prowincji Manitoba,
Saskatchewan, Alberta), dlatego też Winnipeg stał się kolebką polskiego osadnictwa w Kanadzie. Podłoże tych przyjazdów miało głównie charakter ekonomiczny. Wynikało przede wszystkim z postępującej pauperyzacji terenów
wiejskich, gdzie szybki wzrost liczby ludności i permanentnie pogłębiające się
rozdrobnienie gospodarstw chłopskich, przy słabym rozwoju miast i przemysłu, sprawiły, że liczba zbędnych rąk do pracy wykazywała stałą tendencję
wzrostową. Sytuacja ta bezpośrednio przekładała się na strukturę polskiej
emigracji. Jej uczestnicy to głównie ludzie pochodzenia chłopskiego, których
immanentną cechą był brak wykształcenia. Zmuszeni podejmować najtru4

Tamże, s. 19–20.
P. i A. Wróbel, Kanada, Warszawa 2000, s. 226.
6 A. Reczyńska, Emigracja z ziem polskich do Kanady w okresie międzywojennym, Wrocław
1986, s. 9.
7 B. Makowski, Polska emigracja w Kanadzie, Linz-Salzburg 1951, s. 14.
8 Tamże, s. 28.
5
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dniejszą pracę, zajmowali bardzo niską pozycję w hierarchii ówczesnego społeczeństwa kanadyjskiego.
Pierwsza wojna światowa z oczywistych względów zahamowała emigrację
z ziem polskich. Dopiero po 1918 roku migracja z Polski została wznowiona,
a jej największe nasilenie przypadło na lata 1921–1931, kiedy przybyło do Kanady blisko 100 tys. osób polskiego pochodzenia9. Kryzys ekonomiczny początku lat trzydziestych tendencje tę zahamował. W okresie międzywojennym
przyczyny i struktura emigracji była analogiczna do tej z czasów sprzed 1918
roku. Dominowały osoby źle wykształcone i bez przygotowania zawodowego,
trudno adaptujące się do nowych warunków kanadyjskich. Głównym motywem opuszczenia państwa polskiego była jego ciężka sytuacja gospodarcza,
w którym przeludnienie agrarne, słabo rozwijający się przemysł i związane
z tym bezrobocie przyczyniały się do nędzy i biedy wielu osób, dla których emigracja pozostawała jedynym wyjściem. Czynnikiem skłaniającym do emigracji
w okresie międzywojennym był również mocno zakorzeniony w świadomości
chłopów wielki mit amerykański, przekazywany w listach przez członków rodziny oraz w relacjach osób powracających z Kanady, którzy przedstawiali
obraz tego kraju w sposób wyidealizowany, jako krainę przysłowiowym „mlekiem i miodem płynącą”10. Ważnym czynnikiem, powstałym w okresie II RP,
przyciągającym emigrantów z Polski był fakt posiadania w Kanadzie rodziny
lub znajomych, których pomoc była niezwykle istotna dla nowo przybyłych11.
Czynnik ten jest o tle istotny, że niejednokrotnie decydował o wyjeździe lub
o kierunku emigracji i w latach późniejszych, a nawet współczesnych. Napływający z Polski emigranci, podobnie jak poprzednicy, zamieszkiwali rolnicze
tereny Kanady. Tendencja ta utrzymywała się do lat trzydziestych, kiedy rozpoczął się systematyczny odpływ osób polskiego pochodzenia w kierunku rejonów przemysłowych, głównie Ontario.
Druga wojna światowa, podobnie jak pierwsza, wstrzymała wychodźstwo
z Polski. W latach 1940–1945 do Kanady przybyło jedynie ok. 800 Polaków12.
W skład tej grupy wchodzili wysoko wykwalifikowani inżynierowie i technicy,
którzy zostali zatrudnieni w kanadyjskim przemyśle zbrojeniowym. Po wojnie,
w związku z wielkim zapotrzebowaniem świata na produkty rolne i przemysłowe, Kanada stworzyła duże możliwości osiedlania się. Powojenną emigrację
rozpoczęli żołnierze II Korpusu Polskiego we Włoszech w 1948 roku13. Przybyli oni do Kanady w charakterze robotników rolnych w ramach dwuletniego
kontraktu pracy. Dobre sprawowanie i wzorowe wykonanie kontraktu miało
decydować o prawie stałego pobytu. Decydującą rolę w tych przypadkach od9

H. Gałat, dz.cyt., s. 3.
A. Reczyńska, dz.cyt., s.26.
11 Tamże, s. 30.
12 A. Garlicki, Sześćdziesięciolecie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, „Wspólnota Polska”
nr 5/2004.
13 B. Makowski, dz.cyt., s. 30.
10
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grywała sytuacja polityczna w Polsce, która znalazła się w orbicie wpływów
ZSRR. Emigrowały przeważnie osoby, które nie mogły bądź nie chciały żyć
w nowo ukształtowanym państwie socjalistycznym. W sumie w latach
1946–1981 osiadło w Kanadzie ok. 100 000 Polaków14, z czego niewielka część
przybyła bezpośrednio z Polski. Zmniejszenie liczby osób osiedlających się
w Kanadzie wynikało przede wszystkim z bardzo restrykcyjnej polityki emigracyjnej PRL. W przeciwieństwie do okresu sprzed 1939 roku struktura społeczna tej grupy imigrantów była zróżnicowana. Nie brakowało w niej osób wysoko wykwalifikowanych, takich jak inżynierowie, prawnicy, naukowcy. W rezultacie stosunkowo szybko postępował proces adaptacji do nowych warunków,
a następnie awans w hierarchii społecznej. W okresie tym, charakter emigracji, obok politycznej, był również ekonomiczny, bezpośrednio związany z pogarszającymi się warunkami życia w Polsce.
Po 1989 roku, czyli po przemianach ustrojowych w Polsce, utrzymywał się
zapoczątkowany w latach osiemdziesiątych wysoki poziom emigracji15, jednakże uległ zmianie jej charakter. W większości przypadków wyjazd nie był już
motywowany sytuacją polityczną, ale niskim poziomem rozwoju polskiej gospodarki, która znajdowała się w okresie transformacji. Ciężka sytuacja gospodarcza, spadek zarobków, wzrost cen oraz towarzyszący temu wzrost bezrobocia stanowiły powód wyjazdów osób, których celem nie było zapewnienie
podstawowych środków do życia, lecz chęć uzyskania szybkiej poprawy warunków materialnych swej egzystencji. Fakt posiadania rodziny w Kanadzie, która
mogła zapewnić pomoc w początkowym okresie tzw. urządzania się oraz liberalna polityka emigracyjna demokratycznej Polski, nierzadko ułatwiły podjęcie decyzji o emigracji. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych skala napływu polskich imigrantów mocno spadła nawet do kilkuset osób rocznie i tym samym
Polska przestała istnieć w kanadyjskiej statystyce jako samodzielna grupa, będąc zaliczaną do kategorii imigrantów „z innych krajów”. Oficjalne kanadyjskie spisy ludności wykazały w 2001 roku 260 415 osób deklarujących pochodzenie polskie po wszystkich przodkach i 556 665 deklarujących m. in. pochodzenie polskie, a więc posiadających przodków o innej narodowości. Sumarycznie liczba osób posiadających polskie korzenie wynosi 817 080, co stanowi
2,8% ludności Kanady. Ich miejscem zamieszkania jest głównie Ontario,
a zwłaszcza aglomeracja torontońska oraz duże miasta pozostałych prowincji
jak Edmonton, Vancouver, Winnipeg, Montreal, Calgary, Ottawa.

2. Stowarzyszenia i organizacje polonijne
Emigranci polscy, zanim przystosowali się do nowego środowiska przywiązywali szczególną wagę do podtrzymywania więzi z rodakami i stwarzania ko14
15

A. Garlicki, dz.cyt.
P. i A. Wróbel, dz.cyt., s. 231.
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mórek współżycia zbiorowego, które stanowiłyby namiastkę życia w kraju ojczystym. Tworzenie na niemal wszystkich terenach, na których znaleźli się Polacy, organizacji społecznych jest zjawiskiem powszechnym i żywiołowym. Tak
jak różnorodna jest podzielona na prowincje Kanada, tak też różnorodna jest
struktura organizacyjna kanadyjskiej Polonii. Najważniejszą organizacją
o szczególnym charakterze jest jedyna ogólnokanadyjska federacja polonijna
– Kongres Polonii Kanadyjskiej. Koordynuje on działalność zrzeszonych w jego szeregach organizacji i stowarzyszeń, zarówno świeckich, jak i religijnych,
prawnie działających na terenie całej Kanady. Powołanie organizacji centralnej nastąpiło w wyniku konstatacji w szeregach działaczy polonijnych, że niezbędne jest wyłonienie reprezentacji, która stanowiłaby vox populi Polonii kanadyjskiej wobec władz Kanady. Ponadto było wyrażeniem chęci i odzwierciedleniem pragnień polskiej diaspory do pracy społecznej w ramach polskiej
grupy etnicznej dla dobra Polski i Kanady. Spośród organizacji polonijnych
tradycyjnie podzielonych na ogólnokanadyjskie (wspomniany wyżej Kongres
Polonii Kanadyjskiej, Federacja Polek w Kanadzie) i regionalne (Związek Polaków w Kanadzie, Związek Narodowy Polski), wyodrębnić można także: środowiskowe, których głównym celem jest dbałość o zachowanie odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji statusu zawodowego swych członków (Stowarzyszenie Inżynierów Polskich, Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Przedstawicieli Zawodów Medycznych); skupiające członków według kryterium miejsca pochodzenia w celu popularyzowania tradycji i zwyczaju regionu z którego pochodzą (Stowarzyszenie Gdańszczan, Związek Podhalan); naukowe,
promujące polska kulturę i naukę (Polski Instytut Naukowy, Polsko-Kanadyjski Instytut Badawczy); oświatowe, dbające o „polonijną” edukację młodych
Kanadyjczyków polskiego pochodzenia (Związek Nauczycielstwa Polskiego);
fundacje, których podstawowym celem jest wspieranie działalności Polonii
w zakresie aktywności kulturalnej i edukacyjnej (np. Fundusz Wieczysty Milenium, Fundacja im. Adama Mickiewicza).
Zbiorowe życie Polonii kanadyjskiej uległo pewnej przemianie. W latach
powojennych, kiedy proces tworzenia organizacji ulegał utrwalaniu, w życiu
zbiorowym Polonii widoczne były głównie elementy polityczne bądź pozostające w związku z polityką. Środowiska polonijne jednoczyła przede wszystkim
sprawa sytuacji politycznej w Polsce i walka z komunizmem16. W miarę upływu
czasu, obok zachowań patriotycznych, zaczęły wykształcać się inne trwałe działania życia zbiorowego. Znaczenia nabierać zaczęły sprawy, w których polityka
nie zajmuje już dominującej pozycji, np. kwestie gospodarcze, podtrzymywania
tradycji i kultury polskiej oraz jej regionów, nauki historii i języka polskiego czy
aktywnego forum życia naukowego itp. Proces ten niejako stał się wyzwaniem
dla „starych” organizacji, które chcąc dalej funkcjonować muszą sprostać wy16
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mogom „ducha czasu” oraz stał się bezpośrednią przyczyną powstawania nowych, o różnych celach i założeniach tematycznych, form życia organizacyjnego. Współcześnie, widocznym tego efektem jest paleta różnych organizacji
i stowarzyszeń będących wizytówką Polonii kanadyjskiej. W większości organizacji polonijnych, a zwłaszcza zrzeszonych w Kongresie, można wyodrębnić cechy wspólne, które są charakterystyczne dla całego społeczeństwa polonijnego
w Kanadzie. Jak słusznie zauważył prof. Piotr Wróbel w środowisku polonijnym wyraźnie zaznaczają się linie podziałów wewnętrznych, gdzie występuje
podział na tradycjonalistów (np. Związek Narodowy Polski) i modernistów (np.
Polonia Przyszłości). W społeczności polonijnej zasadniczej roli nie odgrywają
podziały klasowe, są właściwie nieznane, choć zaznacza się podział na osoby
wykształcone i w pełni realizujące się w społeczeństwie kanadyjskim (np. Stowarzyszenie Inżynierów Polskich) oraz imigrantów niewykształconych, którzy
często nie „wychylają się” z polskiego środowiska. Nie ma też wielkiego znaczenia wśród Polaków z jakiego regionu pochodzą, co nie oznacza, że nie tworzą
właściwych dla siebie organizacji. Również problem przynależności do różnych
religii wśród Polonii nie istnieje, raczej zauważalny jest podział na tle stosunku
do religii w ogóle. W Toronto istnieje oddział Radia „Maryja” – większa część
społeczności polonijnej jest bardzo religijna i nie ma wspólnego języka z przedstawicielami młodszej generacji Polonii, którzy mają inny stosunek do kwestii
wiary i kościoła. Dużego znaczenia nie mają także podziały polityczne, o czy
świadczy fakt, że nigdy wśród imigrantów polskich nie miała większych wpływów zarówno radykalna lewica, jak i prawica. Również partie polityczne ze
„starego kraju” nie mają żadnego znaczenia. W środowisku Polonii kanadyjskiej, poza izolowanym przypadkiem Stanisława Tymińskiego, nie było eksportu polityków z Kanady do Polski. Oczywiste jest, że większość Polonii ma swoje sympatie i antypatie, ale zwolennicy np. Unii Wolności i Ligii Polskich Rodzin, a nawet Sojuszu Lewicy Demokratycznej często działają w tych samych
organizacjach. W środowisku kanadyjskiej Polonii zauważalny jest także
podział na tych, którzy w okresie powojennym skoncentrowani byli na antykomunistycznej krucjacie i tradycyjnie traktują sprawy „starego kraju” jako
pierwszoplanowe oraz tych, którzy sprawy kanadyjskie traktują jako najważniejsze. Przy czym do zdecydowanej większości należą ci pierwsi, przyczyniając
się do ogólnego stwierdzenia, że organizacje polonijnie koncentrują swoją uwagę przede wszystkim na kwestiach narodowych, na „starym kraju” i jego sprawach, a problemy kanadyjskie traktują jako drugoplanowe17.
Tendencja do zakładania różnego rodzaju zrzeszeń widoczna jest w różnych polonijnych kręgach, bez względu na ich wielkość oraz aspekty aktywności społecznej. Potwierdza to tezę, że przynależność do nich oraz w ogóle ich
istnienie daje poczucie grupowej spoistości i swego rodzaju bezpieczeństwa.
17 P. Wróbel, Kongres Polonii Kanadyjskiej a organizacje innych grup etnicznych: różnice, podobieństwa, możliwości współdziałania, „Panorama Polska”, nr 5/2001.
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Organizacjom społecznym w Kanadzie towarzyszy zazwyczaj proces wykształcania się form i rytuałów życia społecznego. W miarę upływu czasu nabierają
one cech trwałych i uznawanych za niezbywalny sposób manifestowania grupowej spoistości. Przykładem mogą być zebrania członków i sympatyków różnych organizacji, którym nierzadko towarzyszą wspólne odczyty i konferencje,
organizowane imprezy polonijne, festiwale, konkursy oraz wspólne obchodzenie polskich świąt narodowych.
Współcześnie szacuje się, że do organizacji polonijnych należy 5–10% Polonii18, czyli stosunkowo niewielki procent. Kongres Polonii Kanadyjskiej będący „parasolem” czy też „czapką” dla pozostałych stowarzyszeń skupia ponad 240 organizacji członkowskich, spośród których, żadna nie zajmuje dominującej pozycji19. Pomimo wieloletniej tradycji, organizacje polonijne w Kanadzie funkcjonują wyłącznie na terenie prowincji Ontario. Toronto jest siedzibą zarządów głównych stowarzyszeń o zasięgu ogólnokanadyjskim. Swoją siedzibę ma tu Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej, stąd też rekrutują się prawie wszyscy kolejni prezesi Kongresu i przeważająca część członków
Zarządu. Dwanaście z szesnastu oddziałów Kongresu (ponad 73%) działa
w tej prowincji. Siedziby Zarządów Głównych mają także Federacja Polek
w Kanadzie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie oraz Związek Harcerstwa Polskiego
poza granicami kraju – oddział Kanada. W Toronto mają także siedziby Zarządy Główne organizacji deklarujących wprawdzie ogólnokanadyjski zasięg,
jednak ograniczające się w swojej działalności praktycznie do prowincji Ontario: Związek Polaków w Kanadzie i Związek Narodowy Polski. Jedyną organizacją o zasięgu ogólnokrajowym, która ma siedzibę poza Toronto i prowincją
Ontario jest Polski Instytut Naukowy. Swoje siedziby w stolicy prowincji mają
również najważniejsze fundacje polonijne Kanady. Przy obydwu torontońskich uniwersytetach, zwłaszcza przy University of Toronto działają aktywnie
organizacje zrzeszające studentów polskiego pochodzenia. W Mississauga wysiłkiem Polonii wzniesiony został największy w Kanadzie polonijny ośrodek
kulturalny – Centrum Kultury im. Jana Pawła II.
Największym problemem Polonii kanadyjskiej jest „starzenie się” jej struktur organizacyjnych. Większość instytucji i stowarzyszeń nie została jeszcze
przejęta przez potomków dawnej emigracji, sprawiając, że ich rzecznikami są
jeszcze osoby urodzone w Polsce. Taki stan rzeczy skutecznie uniemożliwia
przeniesienie punktu ciężkości działań organizacji polonijnych w Kanadzie
i skupieniu się na nowym wyzwaniu, jakim jest identyfikacja ze współczesną
Kanadą przy szczególnym poszanowaniu korzeni swych założycieli20. Szukając
18

P. Kościński, dz.cyt.
Tamże.
20 M. Jabłoński, Kilka uwag o przyszłości Polonii kanadyjskiej, [w:] http://www.wirtualnapolonia.com/canada/teksty.asp?TerkstID=9799 z 20.12.2005 r.
19
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przyczyn tego zjawiska, winy należy dopatrywać się w strukturach samych
organizacji polonijnych, które nie zawsze zachęcają do brania udziału w ich
życiu, a jeśli nawet, to nie zawsze wiedzą jak poradzić sobie z młodzieżą21.
W zasadzie jedynie Związek Polaków w Kanadzie posiada tzw. grona młodzieży. Sytuację ratuje dobrze funkcjonujące harcerstwo; dzięki niemu przybywa
polonijnych działaczy, najczęściej według schematu: dzieci trafiają do harcerstwa, ich rodzice do kół przyjaciół harcerstwa, a przez nie do Kongresu lub innych organizacji. Zadziwiający jest także fakt, że działający na Uniwersytecie
Toronto Klub Polski funkcjonuje poza „polem widzenia” organizacji. Lepiej
sytuacja wygląda w Montrealu, gdzie miejscowy Kongres stara się wspierać
dwa istniejące w tym mieście kluby studenckie22. Ostatnio zauważalny jest także fakt, że do władz niektórych „starych” organizacji dochodzą przedstawiciele emigracji, która napłynęła do Kanady około 20 lat temu. Do takich organizacji należą: Federacja Polek w Kanadzie i Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie23. Osoby te nie są co prawda zaliczane do grona młodzieży,
ale jest to pozytywny symptom „zmiany warty” w kierownictwach tych stowarzyszeń. Inną przyczyną „starzenia się” organizacji polonijnych jest zatracanie
przez młode pokolenie, urodzone już w Kanadzie, swej tożsamości narodowej
i tym samym dziedzictwa polskiego. Świadczyć o tym mogą słowa polskiego
konsula Piotra Konowrockiego: „Uważam, iż bardzo ważna jest kwestia młodego pokolenia Polaków w Kanadzie, co – jak mi wiadomo z informacji krajowych – sytuacja nie jest najlepsza, bo często młodzi Polacy mają coraz słabszą
więź z Polską, coraz mniej o Polsce wiedzą i potrafią nie mówić po polsku.
[…]”24. Dlatego bardzo istotną sprawą jest promowanie kultury kraju przodków i języka polskiego, zwłaszcza za sprawą szkół oraz organizacji i stowarzyszeń polonijnych. Duży wpływ na „starzenie się” form życia zbiorowego Polonii kanadyjskiej ma również zwykła obojętność i niechęć. Większość Polonii
nie chce mieć nic wspólnego z organizacjami polonijnymi czy działalnością
społeczną, a nierzadko na hasło „Polak” wiele osób utyskuje rodaków. Potwierdzeniem tej tezy jest cytat: „Gdy rozejrzymy się dookoła po polonijnym
podwórku, okazuje się, że z jednej strony, dogorywają organizacje kombatanckie powołane do życia wolą bohaterskiej emigracji wojennej, z drugiej, mamy
zaś różnego rodzaju »hienowatych«, usiłujących wyszarpać pod siebie nieco
majątku wspólnego uzbieranego i uciułanego przez poprzednie polonijne pokolenia. Nasze polonijne bagienko – piekiełko kręci się niczym perpetuum
mobile w gronie niezbyt licznej familii, najczęściej płotek, którym niewielka
objętość polonijnego pojemnika daje poczucie nadnaturalnej wielkości, po21

M. Stepczyński, Co dalej Polonio?, [w:] www.panoramapolska.ca z 19.10.2005 r.
P. Kościński, dz.cyt.
23 Polonia kanadyjska 2004, wywiad Wandy Witter z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Grzegorzem Sobockim, „Wspólnota Polska”, nr 1/2005.
24 A. Kumor, Konferencja prasowa konsula generalnego RP w Toronto Piotra Konowrockiego,
„Goniec”, nr 54/2004.
22
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mpując ego”25. Słowa te świadczą, że obojętność i niechęć Polonii do rozbudzenia życia zbiorowego wynikają z przeświadczenia o grajdołowatości polonijnych organizacji, że pomimo olbrzymiego potencjału, są słabe i bez większego znaczenia. Ludzie inteligentni, patriotyczni i wykształceni trzymają się
z dala od polskiego życia, będąc w przekonaniu, że przecież „z Polakami nic
nie można razem zrobić”. W procesie przekazywania osiągnięć starszego pokolenia swoim spadkobiercom istotnym utrudnieniem jest także tzw. konflikt
pokoleniowy, który towarzyszy Polakom niemal od początku ich osadnictwa
w Kanadzie. Każda nowa fala polskich imigrantów była postrzegana przez
„zasiedzianych” już rodaków jako potencjalne zagrożenie. Obawiali się głównie, że „nowi” wyeliminują ich z życia społecznego, przejmując i wykorzystując ich zdobycze. W efekcie, zamiast integracji i współpracy prym wiodły i wiodą nadal różne nieporozumienia i animozje. Każda z tych grup oczekiwała
wzajemnej akceptacji i uznania, nie czyniąc odpowiednich kroków, aby do tego doprowadzić w sposób właściwy, dla dobra całej Polonii26.
Z powyższego stanu rzeczy większość organizacji i czołowych działaczy
polonijnych zdaje sobie sprawę. Świadczyć o tym mogą liczne konferencje
i wystąpienia, na których poruszany jest ten problem. Organizacją, która jako jedyna opracowała koncepcję praktycznych działań mających na celu aktywizowanie do działania młodzieży oraz rozwijanie i kształtowanie wśród
nich liderów, jest Federacja Polek w Kanadzie. Do stowarzyszenia tego należy autorstwo projektu „Planning for change: Developing Links with the Community”, czyli „Planowanie zmian – rozwijanie kontaktów ze społecznością”,
który jest pierwszą inicjatywą tego rodzaju sponsorowaną przez Rząd Federalny (Canadian Heritage, Multiculturalism Program). Inicjatywa ta determinuje podjęcie wyzwań, jakie współcześnie stoją przed organizacjami, głównie
związanych z niewielkim napływem i udziałem młodych ludzi w życiu organizacyjnym Polonii kanadyjskiej. Na forum dyskusyjnym, zorganizowanym
przez Federację Polek w Kanadzie w lutym 2004 roku, uznano, że w usunięciu barier w modernizowaniu się organizacji, niezbędne jest zaakceptowanie
zmian, które zaszły w zwyczajach i normach kulturalnych młodszego pokolenia. W związku z tym, aby zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym, organizacje powinny zmienić zgodnie z duchem czasu
swoje cele i ideały, gdyż nie tylko młode pokolenie urodzone w Kanadzie, ale
także i najnowsze fale emigracyjne z Polski wskazują na potrzebę kierowania
się innymi ideami i na modernizację form działania27. Program ten oznacza
nowe wyzwania dla organizacji polonijnych. Na ile zdołają im sprostać, okaże się w ciągu najbliższych lat.

25

A. Kumor, Czas na polską „mafię”, „Goniec”, nr 49/2004.
T. Lojko, Naszym interesem jest wzmocnienie Polonii, „Gazeta” z 22.08.2003 r.
27 „Biuletyn Federacji Polek w Kanadzie”, nr 177/2004.
26
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Najistotniejszym i najbardziej wymiernym wskaźnikiem wpływów określonych grup etnicznych, a przede wszystkim zdolności mobilizowania ich zasobów do realizowania interesów grupowych, jest ich reprezentacja w kanadyjskim systemie politycznym. Współcześnie w Kanadzie jest dwóch polityków
polskiego pochodzenia działających na poziomie samorządowym, ośmiu na
prowincjonalnym i trzech na federalnym28. Oprócz piastowania stanowisk politycznych w strukturach władzy kanadyjskiej, znane są również nazwiska Kanadyjczyków polskiego pochodzenia pracujących na rzecz serwisu publicznego szczebla federalnego oraz prowincjonalnego. Do polskich korzeni przyznają się np. w rządzie federalnym – wiceprzewodniczący w Emigracyjnej Komisji Apelacyjnej (Franciszek Głogowski), dyrektor departamentu wielokulturowści (Stan Zybała). Ponadto znane są osoby polskiego pochodzenia, które
zostały mianowane na sędziów przyznających obywatelstwo kanadyjskie (Irena Ungar z Toronto i Piotr Taraska z Winnipegu). Biorąc pod uwagę liczebność osób polskiego pochodzenia w Kanadzie, to stopień ich reprezentacji
w strukturach władzy kanadyjskiej jest znikomy. Powodów bierności Polonii
w dążeniu do zdobywania przedstawicielstw w publicznych ciałach wybieralnych w Kanadzie jest wiele. Według wypowiedzi konsula Konowrockiego
z KG w Toronto, powodem może być satysfakcja z warunków stworzonych
przez system kanadyjski dla emigrantów, którzy w kraju klonowego liścia mogą „cieszyć się wielkimi swobodami”. Polityczna bierność Polonii jest także
związana z poczuciem „spłaty długu” wobec ojczyzny i spełnienia swojej roli
w osiągnięciu najważniejszych dla Polski celów. Polska odzyskała pełną niepodległość, została przy wydatnym poparciu Kanady przyjęta do NATO i stała się członkiem Unii Europejskiej. Emigrant z Polski, generalnie rzecz biorąc,
jest akceptowany przez społeczeństwo kanadyjskie29. Innym czynnikiem, który
skutecznie zniechęca Kanadyjczyków polskiego pochodzenia do wkroczenia
na drogę politycznej kariery, jest silna polaryzacja zorganizowanej części Polonii i niezwykle agresywne przejawiane przez nią postawy. Sytuacja ta powoduje, że żaden kandydat pochodzenia polskiego nie może w kampanii wyborczej liczyć na poparcie wyraźnej większości nawet swojego etnicznego elektoratu. Świadczą o tym słowa byłego konsula Jacka Junosza Kisielewskiego,
który powiedział: „Polacy w Kanadzie zbyt wielką wagę przywiązują do,
w gruncie rzeczy, nie bardzo istotnych, nieraz bardzo drobnych różnic światopoglądowych, zapominając o tym, że niezależnie od ugrupowania politycznego, do którego należy kandydat – Polak, ważne jest, że zna on potrzeby spo-
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3. Udział Polonii w życiu politycznym Kanady

28 Polonia w Kanadzie, http://pl.wikipedia.org/wilki/Kanada#Polonia_w_Kanadzie
z 09.12.2005 r.
29 J. Niemczyk, Jak podnieść znaczenie Polonii w społeczeństwie kanadyjskim, „Goniec”, nr 25
z 2005 r.
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łeczności polonijnej i choćby z tego względu powinien otrzymać poparcie
ogółu”30.

4. Polonijne zespoły pieśni i tańca
Najbardziej ożywioną formą aktywności Polonii kanadyjskiej jest działalność kulturalna. Ze względu na uniwersalny jej charakter jest najefektywniejszym czynnikiem wzmacniającym więzi kulturowe z krajem ojczystym oraz doskonałym instrumentem promocji tradycji polskiej i polonijnej w Kanadzie.
Kultura jako jeden z najważniejszych elementów świadomości narodowej
wpajana jest najmłodszym członkom społeczności polonijnej zarówno przez
rodzinę jak i instytucje kulturalno-oświatowe. Jedną z najbardziej popularnych form propagowania kultury kraju pochodzenia polskich imigrantów jest
folklor. W Kanadzie, jako forma aktywności artystycznej, folklor nie cieszył się
dużą popularnością praktycznie do końca drugiej wojny światowej. Wyjątkiem jest działalność zespołów „Sokół” i „Polonia”. Pierwszy z nich powstał
w 1914 roku przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Winnipeg31, a drugi w 1930 w Reginie32. Zainteresowanie polskim tańcem, pieśniami ludowymi i strojami regionalnymi pojawiło się w środowiskach polonijnych
w latach powojennych. Liczba i miejsce powstania różnych zespołów odzwierciedlają geograficzne rozmieszczenie Polonii w Kanadzie oraz jej aktywność.
W 1955 roku w London (Ontario) powstał zespół piesni i tańca „Cracovia”,
w 1965 w Montrealu (Quebec) – „Podhale”, w 1967 w Winnipeg (Manitoba)
– „Iskry”, w 1973 w Montrealu – „Tatry”, w 1977 w Calgary (Alberta) – „Polanie”, w 1977 w Toronto (Ontario) – „Lechowia”, w 1980 w Oshawa (Ontario)
– „Tatry”, w 1982 w Edmonton (Alberta) – „Polonez”, w 1989 w Vancouver
(Kolumbia Brytyjska) – „Polonez”, w 1983 w Halifax (Nowa Szkocja) – „Pomorze”, w 1992 w Kitchener (Ontario) – „Kujawiacy”, w 1999 w Edmonton –
„Łowicz”. Jak widać, na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci rozwój polskiego folkloru w Kanadzie był bardzo intensywny. Powstało wiele zespołów
i grup o wysokich walorach artystycznych. Wartość działalności grup tańca
i śpiewu ludowego jest niewątpliwa w kraju, a znaczenie szczególne uzyskuje
w kręgu Polonii, która widzi w zespołach nie tylko dorobek artystyczny, ale
przede wszystkim kawałek autentycznej, żywej i pulsującej życiem Polski. Polonijne zespoły pieśni i tańca w Kanadzie popularność swoją zawdzięczają
miedzy innymi dzięki bujnemu temperamentowi i ekspresji tańców, kolorystyce strojów, rozwijającej się sztuce ludowej oraz „zapalonych” w śpiewie i tańcu młodych ludzi. Z umiłowaniem pielęgnują tradycję różnych regionów Polski. Krzewiły i nadal krzewią sztukę, oddziałując wychowawczo na swoich
30

U. Madej-Wojnarowicz, Rozmowa na pożegnanie, „Gazeta” z 23.08.2004 r.
W. Turek, Poles In Manitoba, Toronto 1967 r., s. 231.
32 Polski Zespół Tańca Ludowego „Polonia”, „Wspólnota Polska”, nr 4/2005.
31

240

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006

Polacy w Kanadzie

członków oraz na przychodzącą na występy publiczność w różnych miastach
Kanady. Polonijne zespoły folklorystyczne są doskonałym sposobem zachowania i przekazywania następnym pokoleniom narodowej tożsamości Polaków
oraz wskaźnikiem zachowań patriotycznych w społeczności polonijnej. Biorąc
pod uwagę, że folklor jest zasadniczym, a czasem jedynym znakiem przynależności młodzieży urodzonej w Kanadzie do polskiej kultury, to jej udział
w strukturach współczesnych zespołów folklorystycznych ma ogromne znaczenie. Autentycznie przeżywany polski folklor, jako jeden z elementów składających się na polską kulturę, jest istotnym znakiem tożsamości młodej Polonii
powodującym poczucie wspólnoty z poprzednimi pokoleniami i Polską. Sukcesem jest, że w strukturach zespołów pieśni i tańca w Kanadzie występowanie grup dziecięcych i młodzieżowych jest powszechne, tym bardziej, że dla
większości z nich język i tradycja polska jest nieznana. W większości przypadków jest to zasługa rodziców, którzy czy to ze względów sentymentalnych czy
patriotycznych starają się przekazać „ducha polskości” właśnie poprzez namowę swoich potomnych do uczestnictwa w zespołach popularyzujących polski
folklor33.
Manifestacją przynależności do polskiej kultury jest udział w licznych występach. W Kanadzie, gdzie realizowana jest polityka wielokulturowości, organizowane koncerty dają możliwość zaprezentowania narodowego folkloru
każdej grupie etnicznej. W przypadku polskich zespołów udział w tego rodzaju imprezach jest przedsięwzięciem priorytetowym i widoczny jest w aktywności niemalże każdego z nich. Prezentowany folklor i sztuka ludowa, jako jeden
ze sposobów okazywania odrębności etnicznej, cieszą się dużym uznaniem
przede wszystkim wśród widzów innych narodowości oraz wysoką oceną władz
kanadyjskich. Natomiast w przypadku Polonii, wielokulturowe imprezy nie
spotykają się z masową akceptacją34. Okazją do zaprezentowania polonijnej
publiczności tanecznych i wokalnych umiejętności grup folklorystycznych są
festyny i zabawy organizowane przez samą Polonię. Imprezy organizowane
w ramach tak zwanych „Dni Polskich”, czy z okazji przyjazdu do Kanady znanych polskich osobistości z kręgu kultury, polityki, biznesu i kościoła katolickiego są już niemal tradycją. Tak samo tradycją jest, że imprezy te odbywają
się przy dźwiękach muzyki folklorystycznej35, dlatego w historii wszystkich
znanych polonijnych zespołów pieśni i tańca występy przy okazji takich spotkań zaznaczyły swoją obecność. Większość z nich, oprócz występów w Kanadzie, bierze także udział w festiwalach i koncertach organizowanych w innych
państwach. Stanowi to dobrą okazję do zwiększania wiedzy o polskiej kultu33 K. Teper-Konwisarz, Moje – trzy grosze – w sprawie Dnia Polonii, [w:] www.polonia.pap.net.pl z 19.10.2005 r.
34 M. P. Bonikowska, Wielka popularność polskiego pawilonu, „Gazeta” z 11.06.2004 r.
35 B. Kynczew, Srebrny Jubileusz w złotych promieniach słońca, „Związkowiec–Czas”
z 29.07.2004 r.
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rze, zawiązywania nowych znajomości z innymi zespołami, pogłębiania przyjaźni i wymiany osobistych doświadczeń tancerzy. Wysoki poziom artystyczny
oraz werwa i entuzjazm z jakim prezentują bogatą i wielowiekową kulturę polską sprawia, że polonijne zespoły z Kanady oceniane są przez społeczeństwa
(zwłaszcza polonijne) innych krajów jako oryginalne i wyróżniające się36.
Polonijne zespoły pieśni i tańca są także jedną z najważniejszych instytucji,
która umożliwia utrzymywanie stałych, bezpośrednich kontaktów kraju z rozrzuconymi po całej Kanadzie grupami polonijnymi. Okazją do tego jest prestiżowy festiwal polonijnych grup folklorystycznych organizowany w Rzeszowie.
Jego główną intencją jest udzielanie pomocy zespołom artystycznym w doskonaleniu ich umiejętności oraz pokazanie ich dorobku społeczeństwu polskiemu37. Cykliczne rzeszowskie spotkania należą do najważniejszych imprez
organizowanych w Polsce. Są świętem polskiego folkloru oraz wspaniałym
przykładem przekraczania granic kulturowych i otwarcia się Polski na świat.
Ze względu na swój charakter, festiwale w Rzeszowie są także kulturalną promocją regionu i całej Polski oraz ważnym nośnikiem informacji pomiędzy Polakami a Polonią kanadyjską. W minionych lata festiwal w Rzeszowie odgrywał również rolę polityczną. Przybliżał polskie społeczeństwo do tak zwanego
„Zachodu”, będąc jednocześnie pomostem pomiędzy Wschodem a resztą
świata38. Udział na rzeszowskiej estradzie widoczny jest w aktywności niemal
wszystkich kanadyjskich (polonijnych) grup artystycznych, zarówno tych posiadających bogatą tradycję jak i powstałych w ostatnich latach. Podróż do Polski daje im możliwość zdobycia nowych materiałów muzycznych i wokalnych,
pokazania młodzieży urodzonej w Kanadzie kraju ich przodków oraz podzielenia się efektami swojej pracy z grupami z całego świata i rodakami z kraju.
Można nawet odnieść wrażenie, że jest to najistotniejszy warunek ich istnienia, ponieważ przeżycia przywiezione z Polski kształtują wytrwałość w pielęgnowaniu folkloru i kultury polskiej39.
Sukcesy, jakie odnoszą polonijne zespoły folklorystyczne podczas występów na licznych koncertach i festiwalach zawdzięczają przede wszystkim programom tanecznym prezentowanym na wysokim poziomie artystycznym.
Składa się na nie szeroki wachlarz tańców narodowych i regionalnych. Prezentując polską sztukę ludową tancerze nie ograniczają się do wykonywania tańców charakterystycznych dla tradycji jednego regionu lub tylko tańców narodowych. Repertuar wszystkich współczesnych grup zawiera zarówno te pierwsze jak i drugie. Ponadto w działalności niektórych widoczne są tańce nowoczesne (np. repertuar zespołu „Kujawiacy” poszerzony został o tańce dyskote36

B. Koczwara, „Tatry” w Nowym Jorku, „Gazeta” z 23.11.2003 r.
Co trzeci lipiec naszym sercem bije... [w:] http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=fe5_his z 12.01.2006 r.
38 Sięgając pamięcią…, refleksje dyrektora festiwalu Mariusza Grudnia, „Wspólnota Polska”,
nr 4/2005.
39 K. Kasparek, Jak było w Polsce?, „Gazeta” z 12.09.2003 r.
37
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kowe), nie mające nic wspólnego z tradycją ludową. Wprowadzanie ich w program artystyczny stanowi istotny czynnik przyciągający młodzież polonijną do
udziału w życiu kulturalnym Polonii kanadyjskiej. Przy artystycznej adaptacji
tańców ludowych do wymogów prezentacji scenicznych, zespoły starają się zachować klimat danego regionu, charakter tańców oraz autentyczność kostiumów. Dysponowanie odpowiednią kolekcją strojów jest podstawowym warunkiem kształtującym wartość etnograficzną i historyczną programu artystycznego, dlatego dla wszystkich grup kwestia bogatej kolekcji jest sprawą prestiżową. Niektóre posiadają wierne kopie, szyte, haftowane i dekorowane ręcznie
przez polonijnych rzemieślników, a inne gromadzą oryginalne, sprowadzone
z poszczególnych regionów Polski. Duży wpływ na sukcesy i rozwój zespołów
mają kierownicy artystyczni i choreografowie. Większość z nich to doświadczeni specjaliści, którzy ze sztuką i folklorem związani byli jeszcze w Polsce,
ale zauważyć można także osoby spoza środowiska polonijnego. Zarówno jedni jak i drudzy z dumą przedstawiają unikalne piękno i bogactwo polskiego
folkloru, wzbogacając mozaikę wielokulturowej Kanady.

5. Szkolnictwo polonijne
Rozwój kultury polskiej wśród społeczności polonijnej w Kanadzie wiąże
się bezpośrednio z funkcjonowaniem szkolnictwa polonijnego. Polacy, z różnych względów wciąż osiedlający się poza granicami rodzinnego kraju, tam
gdzie osiadają zgłaszają się do szkół, w których istnieje możliwość nauki języka polskiego. Początkowo taką funkcję spełniały przyparafialne szkoły sobotnie, a dopiero w późniejszym okresie placówki świeckie. W Kanadzie i w każdym innym kraju, gdzie zamieszkują Polacy utrzymanie polskości w dużej mierze wiązało się i nadal się wiąże z funkcjonowaniem polskich (polonijnych)
szkół. Polskie placówki edukacyjne spełniają bardzo ważna rolę: przekazują
narodowe dziedzictwo dbając o znajomość języka ojczystego, podstawowych
dla kultury polskiej dzieł literackich oraz istotnych faktów historycznych.
W warunkach kanadyjskich szkolnictwo polonijne ma dobre możliwości działania i rozwoju. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych władze
Kanady wprowadziły tzw. „Heritage Languages Program”, który umożliwiał
naukę języka własnej grupy etnicznej. Program ten następnie zmodyfikowano,
nadając mu nazwę „International Languages Program”, który stwarza możliwość nauczania dowolnych języków bez względu na pochodzenie40.
Szkolnictwo polskie w Kanadzie zostało oddane pod opiekę Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie na Zjeździe Kongresu Polonii Kanadyjskiej
w Edmonton w 1966 roku. Związek ten odgrywa wielką rolę w życiu Polonii
40 J. Szaniawska, Obchody 50-lecia Szkoły Polskiej w Ottawie, [w:] http://www.tnpolonia.com/kalejdoskop01.html z 02.01.2006 r.
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kanadyjskiej, a szczególnie w życiu oświatowym. Koordynuje on pracę szkół
polskich poprzez ustalanie programów nauczania. Jest jedyną instytucją na
emigracji, która opracowała i systematycznie drukuje pomoce naukowe
i podręczniki dla wszystkich poziomów szkół (z wyjątkiem uniwersytetów),
stawiając tym samym mocne fundamenty szkolnictwa polskiego w Kanadzie.
W celu udoskonalania metod dydaktycznych oraz podniesienia poziomu nauczania, Związek organizuje także letnie kursy przygotowawcze i doskonalące
dla nauczycieli języka polskiego i historii. Odbywają się one w Centrum Kultury Polskiej im Jana Pawła II w Mississauga (Ontario)41.
Na terenie Kanady istnieją szkoły działające pod auspicjami parafii kościołów katolickich, organizacji polonijnych i miejscowych Wydziałów Oświaty
(Boards of Education). Nauczyciele w wielu prowincjach są opłacani za dwie
i pół godziny tygodniowo. W większości szkół lekcje odbywają się w soboty.
Przedmioty nauczania to język i literatura polska oraz historia Polski. Poza
szkołami polonijnymi funkcjonują także klasy wydzielone, tj. klasy w szkołach
publicznych z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, przedszkola prowadzone w języku polskim i kursy kredytowe języka polskiego na
poziomie szkół średnich (ten rodzaj zajęć prowadzony jest wyłącznie przez
Wydziały Oświaty)42. Wszystkie wyżej wspomniane formy nauczania noszą
umownie nazwę szkół polonijnych. Nauczyciele są zatrudniani odpowiednio
przez miejscowe Wydziały Oświaty, parafie lub organizacje polonijne. Opłacanie nauczycieli przez katolickie lub publiczne Wdziały Oświaty ma miejsce
tam, gdzie szkoły są organizowane i finansowane w ramach realizowania przez
poszczególne prowincje polityki wielokulturowości. Tak jest w Ontario, które
jest jedyną prowincją w Kanadzie finansującą szkoły etniczne43. W innych prowincjach, np. Quebec lub Alberta, szkoły nie mają żadnej pomocy finansowej
i utrzymywane są z opłat rodziców. W szkołach znajdujących się w prowincjach realizujących politykę wielokulturowości, Wydziały finansują (wysokości
dopłat są różne i zależą od prowincji) zazwyczaj najem lokalu na szkołę, uposażenia dla grona nauczycielskiego i dyrektora, dozorcę oraz dotację na każdego ucznia. Dotacje dla uczniów w opinii wielu nauczycieli są na poziomie
minimum. Program szkół pozostających pod nadzorem Wydziałów Oświaty
jest ograniczony do przedmiotów nieobecnych w szkołach codziennych. Powoduje to między innymi, iż nie jest dozwolone prowadzenie zajęć z religii, co
nierzadko prowadzi do konfliktów szkół polonijnych z władzami oświaty.
Obecnie w całej Kanadzie działa około 90 polskich szkół podstawowych,
w których uczy się 13 tysięcy dzieci, w tym 2 szkoły działające przy urzędach
41 W. Bujalska, Szkolnictwo polskie w Kanadzie, [w:] http://web2.ica.net/miedzy_nami/previousmarch/Szkolnictwo%20pol.html z 03.01.2006 r.
42 J. Kuśmider, Oświata polonijna na zachodzie, [w:] http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=kuspz2 z 30.12.2005 r.
43 J. Szaniawska, dz.cyt.
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konsularnych RP w Montrealu i Toronto, realizujące program szkoły polskiej.
Polskie szkoły funkcjonują jako sobotnie placówki. Pracuje w tych szkołach
około 500 nauczycieli. Na ogół są to ludzie posiadający wyższe wykształcenie.
Wielu z nich pracuje również w szkołach kanadyjskich. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się poza tym szkoły średnie z tzw. kredytem na uniwersytet
(kursy kredytowe). Placówek tego typu jest 19, a uczęszcza do nich około 1500
uczniów44. Natomiast jedyną w całej Kanadzie polską szkołą średnią jest szkoła im Cypriana Kamila Norwida (Polish Language and Culture High School)
w Oshawa (Ontario). W tym miejscu warto podać kilka informacji o najstarszych polskich szkołach. Pierwsza z nich powstała w 1875 roku przy parafii
Marii Królowej Korony Polskiej w Wilnie w prowincji Ontario. Założyli ją Kaszubi, którzy przybyli z Polski w drugiej połowie XIX wieku. Szkoła ta działa
z przerwami prawie sto lat. Druga szkoła została założona w 1894 roku w Kitchener w prowincji Ontario przy parafii Serca Jezusowego i działa do dnia dzisiejszego. W 1903 roku powstała szkoła w Winnipeg w prowincji Manitoba.
Od 1965 roku opiekę nad nią przejął Kongres Polonii Kanadyjskiej. Szkoła ta
wciąż działa, a grono jej uczniów powiększa się sukcesywnie. W 1927 roku powstała polska szkoła w London, która jest najstarszą szkołą etniczną w tym
mieście. W 1930 roku powstała w Toronto Szkoła im. Tadeusza Kościuszki.
Początkowo jej opiekunem był Związek Polaków w Kanadzie, a obecnie Publiczny Wydział Oświaty45. W 1954 roku założono szkołę im. W. Podoskiego
w Ottawie46, a w 1951 roku szkołę im. Emilii Plater w Montrealu47. Placówki
te, oraz wiele innych, stanowią niezwykle ważny składnik działalności Polaków
na obczyźnie. Obejmują sfery życia duchowego i kulturalnego, które poza religią najpełniej odzwierciedlają narodową tożsamość oraz chęć podtrzymania
znajomości języka polskiego, mowy ojczystej, tradycji narodowej i polskiego
zwyczaju. Stanowią fundament kulturowego wyróżnika spośród innych grup
etnicznych i gwarantują ciągłość kulturową z macierzą.

6. Polonijne środki masowego przekazu
W działalności kulturalnej Polonii kanadyjskiej dużą rolę odgrywa prasa.
Słowo drukowane obok edukacji w języku ojczystym, stanowi główny warunek
zaistnienia i wyrażenia tożsamości narodowej Polaków w Kanadzie. Dlatego
większość środowisk polonijnych i organizacji posiada swoją gazetę, wydawaną na różnych poziomach edytorskich, w zależności od możliwości własnych.
Pisma te przynoszą artykuły na interesujące Polonię tematy, poruszając szcze44

J. Kuśmider, dz.cyt.
Tamże.
46 Szkoła Polska im. W. Podoskiego w Ottawie – Historia, http://www.polishschoolottawa.com/0c.html z 05.07.2005 r.
47 Historia naszej szkoły im. E. Plater w Montrealu, [w:] http://www.emiliaplater-montreal.com/historia.html z 03.01.2006 r.
45
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gólnie dla niej ważne problemy. Ponadto informują o przejawach życia organizacyjnego i kulturalnego w poszczególnych ośrodkach polonijnych oraz zawierają informacje z Polski, które najczęściej redagowane są w oparciu o krajowe źródła informacji. Jedynie w zakresie bieżącej informacji politycznej dotyczącej Kanady, czasopisma polonijne nie są w stanie pod względem aktualności dotrzymać kroku dziennikom kanadyjskim. Wynika to przede wszystkim
z faktu, iż informacje te nie stanowią najważniejszej części pism polonijnych
i nie są obiektem poszukiwań potencjalnych czytelników.
Analizując rozwój polonijnej prasy można dojść do przekonania, że historia polskiej grupy etnicznej w Kanadzie jest historią wydawanych przez nią
czasopism. Pojawianie się różnych tytułów, ich charakter, profil, nakład, zasięg, stabilność i żywotność to doskonałe wskaźniki kondycji ekonomicznej,
a także intelektualnej polonijnej społeczności oraz atmosfery w niej panującej.
Pierwsze tytuły prasy polonijnej pojawiły się na początku XX wieku. Wszystkie wydawane były przez różne środowiska Polonii niejako w celach zaczepnych i obronnych (1904–1905 „Głos Kanadyjski”, 1905–1906 „Prawda”,
1906–1907 „Gazeta Polska”, 1906–1908 „Echo Kanadyjskie”, 1908–1951 „Gazeta Katolicka”). Odzwierciedlały one ówczesne konflikty, antagonizmy,
podziały i brak tolerancji. Starały się pozyskać czytelników z tego samego,
biednego ekonomicznie i intelektualnie środowiska. Wszystkie powstawały
w stolicy polskiego osadnictwa – Winnipeg i szybko kończyły swoją działalność
z powodu braku odpowiedniego zaplecza ekonomicznego. Niemniej stały się
one fundamentem dla rozwoju kolejnych, nierzadko opozycyjnych tytułów.
Poważniejszą próbę w tym kierunku podjął utworzony w 1915 roku tygodnik
„Czas”. Pismo to zostało szybko zaakceptowane nie tylko przez Polonię, ale
także otrzymało wsparcie od ówczesnego rządu polskiego. Jego zdecydowanie
antyklerykalny charakter oraz ostra krytyka „Gazety Katolickiej” zostały poważnie złagodzone, dzięki czemu „Czas” mógł faktycznie być akceptowany
przez większość Polaków oraz stać się największym czasopismem Polonii zamieszkałej w centralnej i zachodniej Kanadzie oraz organem prasowym Kongresu Polonii Kanadyjskiej48. Współcześnie, ukazując się 47 razy w roku, jest
najstarszym i wielce zasłużonym polonijnym tygodnikiem. W historii polonijnej prasy w Kanadzie okresu międzywojennego wpisało się szereg periodyków
(1919–1922 „Nowe Życie”, 1929–1934 „Prawda”, 1930 „Gwiazda Zachodu”,
1931 „Budzik”, 1931–1932 „Czerwona Jaskółka”, 1932–1940 „Głos Pracy”).
Jednak nie mając ani ideologicznego, ani ekonomicznego zaplecza dość szybko kończyły swoją egzystencję. Ich duża liczba świadczyła o nowych potrzebach polskiej imigracji, odnowionej i zasilonej w okresie międzywojennym.
W okresie tym powstało też, jako organ prasowy Związku Polaków w Kana48 J. Szajna, Historia Polonii kanadyjskiej z perspektywy prasy polonijnej, „Gazeta Ogólnopolska” z 14.121.2005 r.
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dzie, jedno z największych czasopism w historii Polonii kanadyjskiej – „Związkowiec”. Pierwszy numer tego czasopisma ukazał się w styczniu 1934 roku,
a od 1935 roku wychodzi już jako tygodnik. W tej formie przetrwał do dziś49.
Emigracja po drugiej wojnie zmieniła oblicze Polonii w Kanadzie. Dają
znać o sobie różnice poglądów politycznych i społecznych. Dotknęło to także
Związek Polaków, z którego odeszło wielu działaczy. Zasilili oni szeregi
Związku Narodowego Polskiego, który szybko rozpoczął agitację w środowisku polonijnym. Własne czasopismo Związek uruchomił w 1948 roku i nazwał
„Głos Polski” (wcześniej były „Polak Kanadyjski”, „Biuletyn Związku Narodowego Polskiego”). Od 1950 roku pismo wychodzi jako tygodnik i w takiej
formie (pod zmienionym tytułem „Głos Polski – Gazeta Polska”) ukazuje się
do czasów współczesnych50.
Rola wydawnictw polonijnych zmieniła się po 1970 roku, kiedy w okresie
tzw. ery gierkowskiej nastąpiła pewna liberalizacja stosunków między Polską
a Polakami na emigracji. Rozluźniono procedury kontaktów, jak również możliwość emigracji w ramach łączenia rodzin. Pojawiające się nowe czasopisma
działają na warunkach typowo wolnorynkowych. Jeśli trafiają w gusta odbiorcy lub spełniają oczekiwania środowiska, to mogą liczyć na sukces. W okresie
tym pojawiło się nowe czasopismo polonijne – „Nowy Kurier”. Jego pierwszy
numer ukazał się w 1972 roku w Toronto. Redagowany był przez jedną osobę
i w przeciwieństwie do wielu innych pism polonijnych nie działał pod auspicjami żadnej organizacji czy środowiska. Tak jest do dzisiaj51.
Po zepchnięciu „Solidarności” do podziemia, do Kanady napłynęła nowa
fala polskich imigrantów. Karty historii prasy polonijnej zostały znowu zapisane nowymi tytułami. W 1988 roku ukazała się „Gazeta”, której założycielem
jest jeden z działaczy Solidarności Walczącej. Poruszając wiele problemów,
czasopismo to stało się swoistym centralnym organem „nowej” Polonii. Początkowo „Gazeta” wychodziła trzy razy w tygodniu, a we wrześniu 1993 roku
przekształciła się w dziennik i jest pierwszym oraz jedynym polskojęzycznym
dziennikiem wydawanym w Kanadzie. Powstanie tego pisma wywołało wiele
animozji i nieporozumień, między innymi oskarżono wydawcę „Gazety”
o zmonopolizowanie polonijnego rynku medialnego i chęć przejęcia kontroli
nad organizacjami i stowarzyszeniami polonijnymi52. Oskarżenia te doprowadziły do powstania kolejnych podziałów polonijnej społeczności i do konieczności powołania „niezależnych” czasopism. Do takich należał ukazujący się od
2000 roku „Dziennik”. Brak akceptacji wśród polonijnej społeczności spowodowało, że pismo te w 2004 roku skończyło swoją działalność.

49

Tamże.
Z. Mercik, Rola mass mediów w życiu Polonii, „Gazeta” z 08.02.2004 r.
51 J. Szajna, dz.cyt.
52 Tamże.
50
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Początek nowego tysiąclecia w historii prasy polonijnej charakteryzuje się
pojawieniem dużej liczby nowych czasopism, przechodzeniem na darmowy
kolportaż i utrzymywanie się ich wyłącznie z reklam i ogłoszeń prasowych.
Z czasopism nowej fali jest od kilku lat na rynku ontaryjskim, a w zasadzie
aglomeracji torontońskiej, tygodnik „Wiadomości”, który w połowie 2005 roku mocno ograniczył swój zasięg i zaczął być czasopismem darmowym. Redakcja „Wiadomości” wydaje również tygodnik „Express Wieczorny”, który publikowany jest w wersji kanadyjsko – amerykańskiej. Za darmo rozdawany jest
w całym Ontario tygodnik „Życie”, mający obecnie największy nakład, a także „Przegląd Tygodniowy”, bazujący wyłącznie na przedrukach z polskich publikacji. Wśród tytułów bezpłatnych dużą popularnością cieszą się także: miesięcznik „Biuletyn Polonijny” rozprowadzany w Montrealu i Ottawie, kwartalnik „Domator”, obejmujący swoim zasięgiem południowe Ontario czy „Takie
Życie”, tygodnik społeczno – kulturalny zachodniej Kanady, wydawany w Vancouver. Od kilku lat na rynku utrzymuje się „Goniec”, czasopismo płatne,
ukazujące się w formie tygodnika. Mimo krótkiego czasu funkcjonowania na
polonijnym rynku prasowym w Kanadzie, jest dobrze zapowiadającym się czasopismem.
Pisma polonijne w Kanadzie pełnią wiele funkcji: informują o życiu Polonii, pomagają w codziennym życiu w nowej ojczyźnie, służą integracji z nowym
środowiskiem, dostarczają wiadomości o kraju pochodzenia oraz podtrzymują więzi Polonii i Polski. Jednak żadne ze współczesnych nie wypracowało sobie rangi poważnego przedstawiciela naszego kraju. Wszystkie są głównie
przekaźnikiem wiadomości, które powinny docierać z Polski i ze świata do Polonii, ale słabo kształtują w wielokulturowej Kanadzie opinię o Polsce, a często nawet tylko o Polonii.
W polonijnym środowisku medialnym, oprócz prasy, dużą rolę odgrywają
programy radiowe i telewizyjne nadawane w języku polskim. W całej Kanadzie emitowanych jest około osiemnaście polonijnych audycji radiowych (np.
„Radio Polonia” – Toronto, „Radio 7” – Toronto, „Radio Kwadrat” – Toronto, „Polska Fala” – Calgary, „Radio Gamma” – Vancouver) oraz sześć audycji
telewizyjnych (np. „Polish Studio” – Toronto, „TV Rozmaitości” – Toronto,
„PTVC – Polski Program TV” - Vancouver). Media te, podobnie jak prasa,
mają zasięg regionalny lub wręcz lokalny. Niektóre audycje telewizyjne oraz
radiowe finansowane są z kanadyjskich funduszy rządowych w ramach realizacji polityki wielokulturowości. Programy radiowe w swoich kilkugodzinnych
audycjach nadają wiadomości z Kanady i ze świata, reportaże oraz komentarze dotyczące aktualnych tematów międzynarodowych. Stałą pozycją jest
w nich kronika życia organizacyjnego ośrodków polonijnych, zapowiedzi różnego rodzaju imprez, uroczystości świeckich i kościelnych oraz audycje rozrywkowe i muzyczne. Natomiast programy telewizyjne przeznaczone dla Polonii prezentują krótkie filmy dokumentalne, krajoznawcze, kronikę wydarzeń
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (8)/2006

7. Aktywność artystyczna i sportowa Polonii kanadyjskiej
W działalności kulturalnej Polonii kanadyjskiej obecne jest także grono artystów polskich. Działając poza strukturami polonijnymi, akcentują oni w swojej twórczości elementy polskie. Dotyczy to głównie malarstwa, grafiki i fotografii. W kręgach artystycznych aktywni są również pisarze i poeci. Większość
działa indywidualnie, „na własną rękę”, próbując zaistnieć na skromnym pod
tym względem rynku kanadyjskim53. Działalność artystyczna Polonii kanadyjskiej w różnych jej formach jest prezentowana przy okazji imprez, wystaw i wernisaży organizowanych i wspieranych finansowo przez czołowe organizacje
polonijne54. Konkursy i wystawy artystyczne, które na trwale zapisały się w kalendarzu działalności wielu stowarzyszeń, mają przede wszystkim na celu prezentację twórczości osób polskiego pochodzenia oraz umożliwienie im udziału w różnych warsztatach twórczych. Poza umacnianiem więzi kulturowych
z Polską, świadczą również pomoc finansową dla młodych artystów, dzięki
której mają oni lepsze możliwości startu w życiu zawodowym. Najczęstszą formą takiej pomocy są nagrody za udział w konkursach lub dotacje bezpośrednie, udzielane przez liczne organizacje i stowarzyszenia.
W odniesieniu do innych form propagowania polskiej kultury, działalność
artystyczna Polonii charakteryzuje się małą aktywnością. Przyczynami tego
zjawiska jest brak silnie umocowanej w środowisku polonijnym organizacji
skupiającej artystów oraz występowanie wolnorynkowych zasad w funkcjonowaniu rynku artystycznego55. Ta niezorganizowana i najczęściej wzajemnie
konkurencyjna działalność sprawia, że inwestorzy (promotorzy sztuki), ryzykując często własne pieniądze, starają się zrobić na tym interes. Czasami kończy się to dla nich zarobkiem, a czasami stratą. Sztuka będąc inwestycją wysokiego ryzyka niesie bowiem obietnice zarobków połączoną z niebezpieczeństwem szybkich i znacznych strat. Ponadto rozwojowi polonijnej działalności
artystycznej nie sprzyjają także skromne możliwości rynku kanadyjskiego, na
którym osoby wykonujące prace związane z kulturą i sztuką osiągają dochody
mniejsze niż średnia krajowa56. Niemniej dla tych, którzy indywidualnie
próbują zaistnieć w środowisku artystycznym, nie stanowi to przeszkody. Okazją do tego są wspomniane wcześniej imprezy, konkursy i wystawy podczas
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kulturalnych oraz aktualności i reportaże z uroczystości polonijnych. Docierają one do polonijnych odbiorców najczęściej przez sieć lokalną telewizji kablowej.

53

T. Kniat, Polonijna kultura a organizacje społeczne, „Gazeta” z 20.11.2001 r.
M. Mularczyk, A może byśmy tak wpadli na wernisaż, [w:] www.polonia.pap.net.pl
z 19.10.2005 r.
55 T. Kniat, dz.cyt.
56 I. Sokołowska, Nieopłacalna kultura, „Gazeta” z 07.09.2005 r.
54
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których artyści (zwłaszcza młodzi i początkujący) mają możliwość zaprezentowania siebie i swojego dorobku szerokiej publiczności. Pocieszającym jest
również fakt, że w pracach osób urodzonych i wychowanych poza Polską występują polskie klimaty, co z jednej strony świadczy o świadomości polskiego
dziedzictwa kulturowego, którego są spadkobiercami, a z drugiej, stanowi promocję kultury polskiej i polonijnej w kraju swojego zamieszkania.
Ważną rolę w życiu Polonii kanadyjskiej odgrywa sport. Sprzyja jej integracji z innymi grupami etnicznymi przy okazji organizowanych rozgrywek i zawodów oraz jest najpoważniejszym czynnikiem utrzymania polskości wśród młodego pokolenia. Najbardziej popularną dyscypliną w historii klubów polonijnych jest piłka nożna (do najpopularniejszych klubów należą np. „Polonia Hamilton, „Olimpia Toronto”, „Białe Orły” z Calgary). Z czasem tworzono również kluby innych dyscyplin, jak np. tenis ziemny i stołowy, kolarstwo, biegi, żeglarstwo itp. Większość klubów, oprócz typowej działalności sportowej, traktowane jest jako miejsce spotkań towarzyskich i wspólnych pikników, co niewątpliwie wpływa na wzrost zainteresowania Polonii aktywną formą spędzania czasu oraz na poziom jej integracji. Ostatnie lata zaznaczyły się zwiększeniem widoczności Polonii na arenie sportu kanadyjskiego ze względu na udział przedstawicieli polonijnych klubów w reprezentacji różnych prowincji oraz w coraz
bardziej popularnych sportowych polonijnych mistrzostwach Kanady (np. „Polonijne Mistrzostwa Kanady w Piłce Nożnej”, „Otwarte Polonijne Mistrzostwa
w Tenisie Stołowym Ameryki Północnej”). Dużym sukcesem sportu polonijnego jest również przyciąganie do uczestniczenia w nim młodego pokolenia. Ma
to ogromne znaczenie, ponieważ daje to szansę na włączenie młodych osób
w nurt życia środowiska polonijnego i w konsekwencji do wykreowania młodych i ambitnych działaczy różnych organizacji i stowarzyszeń.

8. Działalność gospodarcza Polonii kanadyjskiej
Pozycja Polonii kanadyjskiej zależna jest nie tylko od stopnia jej zorganizowania, aktywności kulturalnej, ale także od jej siły ekonomicznej. Wbrew stereotypowi, że Polacy w wielu krajach to pracujący na czarno sprzątacze i budowlańcy, w Kanadzie istnieje kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych przez osoby polskiego pochodzenia57. W większości przypadków działalność ta polega na prowadzeniu małych firm o charakterze usługowym, handlowym i pośrednictwa handlowego oraz produkcyjnym. Do najbardziej popularnych form na polonijnym rynku usług należą restauracje serwujące polskie dania, transport, prace budowlano-remontowe oraz warsztaty
samochodowe58. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania
57 I. Ziemba, Polonia to nie tylko pracujący na czarno sprzątacze i budowlańcy, Polonia dla Polonii PAP [w:] http://polonia.pap.net.pl/ z 02.10.2005 r.
58 Polski Przewodnik Handlowy, Toronto 2002 r.
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Polonii turystyką. Wyrazem tego jest rozwój polonijnych biur podróży, które
organizują i załatwiają wszelkie formalności związane z wyjazdami grupowymi
i indywidualnymi do Polski i innych krajów59. W Kanadzie rozwinęły się również polonijne firmy działające na rynku usług, w których ważne jest szczegółowe zrozumienie potrzeb klienta np. gabinety lekarskie, stomatologiczne,
kosmetyczne, biura matrymonialne i doradztwo prawne oraz firmy usługowe
charakterystyczne dla rozwiniętej gospodarki rynkowej np. działające w zakresie doradztwa podatkowego, ubezpieczeniowego i nieruchomości60. Specjalną
sferę biznesu polonijnego stanowią sklepy i punkty sprzedaży dostarczające
środowisku Polonii produkty konsumpcyjne, głównie żywnościowe pochodzące z Polski lub produkowane w oparciu o polskie receptury i technologie.
Wśród nich dużą rolę odgrywają słodycze, napoje, wędliny, pieczywo i alkohol61. Te, oraz inne towary konsumpcyjne o charakterze „etnicznym” cieszą się
powodzeniem nie tylko u Polonii, ale również u kanadyjskiego konsumenta62.
Biorąc pod uwagę to, iż liczba polonijnych przedsiębiorstw w Kanadzie jest
duża63, można stwierdzić, że ich działalność jest ekonomicznie opłacalna. Prowadzona jest głównie w miastach zamieszkania Polonii. Są to ośrodki o znaczącej pozycji na mapie gospodarczej nie tylko w wymiarze prowincji, ale również w skali całej Kanady, np. Toronto, Windsor, Montreal. W swojej aktywności polonijne firmy na większą skalę nie zajmują się prowadzeniem promocji gospodarczej Polski. W większości przypadków ograniczają się do poszukiwania „czegoś dobrego, czego nie ma jeszcze na rynku kanadyjskim”64 oraz
korzystnych kontaktów biznesowych z krajem. Niemniej stanowi to istotne
ułatwienie przy wprowadzania polskich towarów na rynek kanadyjski i tym samym znaczącą promocję poszczególnych wyrobów i usług. Pomimo tego, obecność firm polskich w Kanadzie jest niewielka, a to za sprawą skromnej liczby
„silnych” marek65. Sytuację tę w niewielkim stopniu ratują PLL LOT, a w kręgach przemysłowych firma „Dalimpex”, która przez 35 lat zajmowała się dostawą maszyn i urządzeń na kontynent amerykański. Dużą popularnością cieszą się również polskie sezamki, kawa „Inka”, przetwory „Krakus”, wódka
„Wyborowa”, „Żubrówka”, „Belvedere”, „Luksusowa”. Sporadycznie kanadyjski konsument sięga jeszcze po piwo „Żywiec”, „Lech” lub „Okocim”. Pomimo, iż na rynku kanadyjskim sprzedawane są w znaczących ilościach polskie
59

B. Łucki, Wycieczka do Polski, Polonia dla Polonii PAP [w:]
http://polonia.pap.net.pl/ z 19.10.2005 r.
60C. Piasta, Polonio popierajmy się, „Komunikaty Ottawskie” z 24.11.2003 r.
61 E. Wójcik, Loblaws musi kucnąć, „Gazeta” z 07.10.2005 r.
62 E. Wójcik, Starsky Super…Market, „Gazeta” z 26.08.2005 r.
63 Przykładem może być duża liczba firm polonijnych znajdujących się w „Polskim Przewodniku Handlowym”.
64 E. Wójcik, „Wisła” pany!, „Gazeta” z 13.04.2004 r.
65 Polonia w gospodarce kanadyjskiej, Informator Wydziału Ekonomiczno – Handlowego KG
RP w Toronto, Toronto 2003 r.
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meble i wyroby jubilerskie (bursztyn i srebro), to nie są one powszechnie kojarzone z krajem swojego pochodzenia66.
Niewielki potencjał gospodarczy firm polonijnych powoduje, że działają
one pojedynczo, chroniąc się przed konkurencją polsko-polską. Wiele polonijnych biznesów w tej swoistej rywalizacji nie wytrzymuje i upada, ale na ich
miejscu wyrastają zaraz nowe, oferując wachlarz usług lub towarów67. W sposób pośredni wiąże się to z tym, iż nieliczne organizacje skupiające biznesmenów polonijnych nie są na większą skalę widoczne, w większości liczą niewielu członków i nie prowadzą promocji gospodarczej o charakterze makroekonomicznym. Wśród najważniejszych polonijnych organizacji i kanadyjsko –
polskich instytucji gospodarczych wymienić należy Polsko – Kanadyjskie Izby
Handlowe (Canada-Poland Chamber of Commerce), mające swoje siedziby
w Toronto, Montrealu, Calgary, Winnipeg i Vancouver, Stowarzyszenie Polskich Kupców, Przemysłowców i Profesjonalistów w Hamilton oraz Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor.
Spośród wielu firm i instytucji polonijnych jedna zasługuje na szczególna
uwagę, ze względu na połączenie jej potencjału finansowego z rolą społeczną
odgrywaną w życiu polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Unia Kredytowa im.
św. Stanisława i św. Kazimierza założona została w 1945 roku68. Obecnie jest
to największa, nie tylko w Kanadzie, ale i na całym świecie finansowa instytucja polonijna oraz największy na świecie bank spółdzielczy zorganizowany pod
kuratelą parafii. Wśród kanadyjskich unii kredytowych (ang. Credit Union)
zajmuje pod względem wielkości aktywów 34 miejsce69. W 1992 roku unia
miała 37206 członków. Wartość aktywów wynosiła 240, 8 mln CAD, zaś wartość wszystkich depozytów członkowskich 193,7 mln CAD. Kapitał udziałowy
jest otrzymywany ze sprzedaży udziałów, których każdy członek musi nabyć co
najmniej 5 o wartości 10 dolarów każdy. W 1992 roku wartość kapitału udziałowego wynosiła 61, 1mln CAD. Gdyby polonijne Credit Union porównać
z polskimi bankami, to pod względem wielkości kapitału zajmowałaby 10
miejsce70. Działalność finansowa Unii Kredytowej w Kanadzie to przede wszystkim prowadzenie kont osobistych, udzielanie kredytów hipotecznych i komercyjnych oraz lokowanie pieniędzy w funduszach emerytalnych. Prowadzi
także rozległą działalność kulturalną i społeczną. Od lat osiemdziesiątych jest
np. właścicielem stacji telewizyjnej, która nadaje program w języku polskim.
Silne są związki Unii z organizacjami polonijnymi np. Kongresem Polonii Kanadyjskiej, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Kongresem Polonii Kanadyj66

Tamże.
J. Rosa, Sposób na sukces, „Gazeta” z 12.10. 2003 r.
68 L. Mech, ST. Stanislaus – ST. Casimir`s Polish Parishes Credit Union Limited – 50 lat w służbie Polonii, Toronto 1995.
69 P. Jabłoński, Święty Kazimierz z Toronto, „Rzeczpospolita” z 02.12.1993 r.
70 Tamże.
67
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9. Rola Kościoła w życiu Polonii kanadyjskiej
W życiu Polonii kanadyjskiej, oprócz rozwoju świeckich stowarzyszeń
i form manifestowania oraz pielęgnowania swej odrębności narodowej, istotną rolę odgrywa religia. Od pierwszych lat wychodźstwa polskiego do Kanady
emigrantom polskim towarzyszyły dążenia do zorganizowania w poszczególnych skupiskach kościołów i miejsc kultu religijnego. Pełniący tam swoją misję kapłani pomagali im utrzymać wiarę i wartości moralne oraz zaszczepiać je
następnym pokoleniom. Osadnicy polscy byli spragnieni wspólnej modlitwy
w swoim własnym języku i przyjmowania Sakramentów świętych w kościele,
który mogliby nazwać swoim. Potrzeba ta była również silna jak chęć zapewnienia sobie odpowiednich warunków egzystencji. Pierwsze wizyty misjonarzy
były dla nich ogromnym przeżyciem duchowym, a msze św., odprawiane początkowo w prymitywnych chałupach, dawały im siłę na pokonywanie trudności codziennego życia. Wkrótce zaczęli budować małe drewniane kaplice, potem prawdziwe – chociaż niewielkie w porównaniu z europejskimi standardami – kościoły. Niektóre z nich zachowały się do dzisiaj z oryginalnym wystrojem, na przykład stacjami Męki Pańskiej z polskimi napisami. Odprawiane są
w nich nadal msze święte, chociaż już w języku angielskim.
Niezwykle silną i prężną organizacją w Kanadzie, będącą jednocześnie
podwaliną rozwoju polskiego kościoła w tym kraju, jest Zakon Oblatów. Obok
niego działają także inne zgromadzenia, wśród których są: Chrystusowcy,
Franciszkanie, Salezjanie, Redemptoryści i Michalici. Zakony te wraz z księżmi diecezjalnymi (tzw. fideidonistami) prowadzą ok. 44 parafii rzymsko-katolickich. Wśród nierzymskokatolickich swoja obecność zaznaczył Narodowy
Kościół Katolicki oraz Polski Kościół Pełnej Ewangelii (Zielonoświątkowcy).
W sumie w parafiach posługi duszpasterskie spełnia ok. 177 księży, w większości przybyłych z Polski, gdzie zdecydowaną większość stanowią wspomniani
wyżej Oblaci. Ważnym wydarzeniem dla polskiego kościoła w Kanadzie jest
udział sióstr zakonnych w dziele ewangelizacji i pełnienie przez nie posługi katechetek i nauczycielek. Aktualnie w Kanadzie, w domach zakonnych mieszka
około 110 zakonnic polskiego pochodzenia, zgromadzonych w Zakonach
Urszulanek, Pasjonistek, Felicjanek, Klawerianek, Służebniczek NMP, Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Pomimo rozpowszechnionego poglądu, iż w Ameryce Północnej dominują
parafie personalne tj. jednolite narodowościowo i skupione wokół duszpasterza,
w Kanadzie takich parafii nie ma zbyt wiele. Większość parafii terytorialnych
funkcjonuje jako parafie personalne ze względu na lokalizację w miejscach, gdzie
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skiej, Federacja Polek w Kanadzie itd. Prowadzona jest też przez Unię działalność oświatowa, np. w siedzibie głównej w Toronto organizowane są kursy
języka angielskiego dla polskich imigrantów.
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duża część parafian jest pochodzenia polskiego. W rezultacie liturgia odprawiana jest i po polsku, i w jednym z dwóch języków urzędowych Kanady. Duszpasterstwo wyłącznie w języku polskim jest praktycznie nie możliwe do utrzymania
na stałe w kraju wieloetnicznym jakim jest Kanada. Utrzymanie wiernych i popularności duszpasterzy zależy bowiem niejednokrotnie od wprowadzenia języka
angielskiego czy francuskiego do liturgii i prac parafii, co jest magnesem przyciągającym wiernych młodszego pokolenia. Odnotowania wymaga również odpływ
parafian tradycyjnych polskich parafii w związku z postępującą asymilacją Polonii z lokalnym środowiskiem, której jednym z elementów jest również migracja
do często znacznie oddalonych części dużych aglomeracji miejskich.
Duszpasterstwo emigracyjne poza posługami religijnymi spełniało i spełnia
nadal ogromna rolę w procesie podtrzymywania polskości wśród polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Przy parafiach istnieją polskie szkoły, eksponowane
są dobra kultury polskiej. W salach parafialnych znajdują siedziby biblioteki,
czytelnie prasy, spotykają się w nich członkowie stowarzyszeń polonijnych: religijnych, kulturalnych, artystycznych, młodzieżowych i sportowych. W wielu
parafiach organizowane są kursy języka angielskiego dla nowoprzybyłych oraz
opieka nad dziećmi uczących się angielskiego rodziców. Kulturotwórcza i kulturoznawcza działalność kościoła polskiego w Kanadzie ma zatem ogromne
znaczenie w kształtowaniu patriotycznych postaw osób polskiego pochodzenia.
Współcześnie rola parafii – dalej niezaprzeczalnie wielka – zmienia się za
sprawą powstających w coraz większej liczbie placówek świeckich, działających zupełnie niezależnie od struktur kościelnych. Szczególnie jest to widoczne w większych ośrodkach miejskich np. Toronto. Niejednokrotnie centra kulturalne powstają pod auspicjami kościoła, ale nie bezpośrednio przy parafii,
tak jak to miało miejsce w przypadku Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississauga (Ontario). Zakres funkcji duszpasterstwa Polonii był i pozostaje nadal, zróżnicowany i zależny od osobowości kapłanów: ich pochodzenia, znajomości kultury polskiej, więzi utrzymywanych z Polską, zaangażowaniem w życie Polonii, cech przywódczych oraz od parafian: ich liczby, cech
społecznych i warunków życia, poziomu świadomości narodowej, potrzeb, aktywności religijnej i społecznej. Niemniej kościół polski w Kanadzie jest kościołem żywym i aktywnym. Potwierdzają to słowa jednego z duszpasterzy,
księdza Jana Michalskiego, który w wywiadzie dla „Kuriera Polonijnego”
w Calgary powiedział: „Muszę powiedzieć z dużym uznaniem, że Calgary jest
bardzo aktywną parafią. Wiele rzeczy się tutaj dzieje. Oczywiście trudno porównać parafię liczącą 200 rodzin (bo w takiej poprzednio pracowałem) z parafią ponad 1000 rodzin. Aktywne i dynamiczne życie parafii jest zasługą wielu lat duszpasterstwa poprzedników. My staramy się tylko kontynuować
i w miarę możliwości poszerzać i rozwijać”71.
71 Posługa Księży Chrystusowców w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju”, „Kurier Polonijny”
z 12.06.1997 r.
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Wszędzie tam, gdzie Polacy zaznaczyli swoją obecność polska tożsamość,
tradycja i kultura jest rozpoznawalna. I jak długo mieszkać będą także w Kanadzie, będzie tam żyła pamięć o kraju ojczystym i chęć pielęgnowania jeśli już
nie mowy, to chociaż jego tradycji. Pielęgnowanie owych wartości, decydujących o polskim rozpoznawalnym obliczu kulturowym, a także o bogactwie duchowej egzystencji, nabiera szczególnej wagi na obczyźnie, nawet – tak jak ma
to miejsce w Kanadzie – w krajach najbardziej otwartych na każdą odmienność. Polacy, jako znacząca grupa etniczna, wniosła istotny wkład do mozaiki
wielokulturowej Kanady, wzbogacając ją ponad tysiącletnią tradycją chrześcijańską, piśmiennictwem, sztuką i muzyką a także obyczajem. Dzięki świeckim
i religijnym stowarzyszeniom oraz formom manifestowania swej odrębności
narodowej wartości te są przechowywane oraz przekazywane następnym pokoleniom, zgodnie z resztą, z regułą każdej emigracji.
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