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Religa
i transformacja
w przestrzeni
postkomunistycznej

Anna Maria
Dyner

Kościół katolicki
w Federacji Rosyjskiej
po 1991 roku

Lata 1991–2002 to ważny okres w dziejach Kościoła katolickiego w Rosji.
W tym czasie rozpoczął on bowiem normalną działalność zmierzającą przede
wszystkim do zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej swoim wiernym
oraz do odzyskania przynajmniej części majątku.
Sytuacja Kościoła katolickiego w tym czasie zmieniała się na trzech najważniejszych płaszczyznach. Pierwszą z nich było stworzenie zupełnie nowej i odpowiadającej zapotrzebowaniu katolików struktury hierarchicznej i terytorialnej. Początkowo zatem, w 1991 roku, papież Jan Paweł II utworzył dwie administratury apostolskie, które następnie w 1999 roku zostały podzielone na kolejne dwie, tworząc cztery nowe administratury apostolskie. Te ostatnie dały
w 2002 roku podstawę do utworzenia diecezji, czyli z punktu widzenia prawa
kanonicznego, do unormowania sytuacji Kościoła katolickiego w Federacji
Rosyjskiej. W oparciu o te struktury Kościół stopniowo rozwijał swoją działalność. Przez 11 lat, rozpoczynając praktycznie od podstaw, udało mu się rozwinąć stosunkowo szeroką działalność i zapewnić w miarę stabilną opiekę duchową dla swoich członków.
Inną płaszczyzną zmian sytuacji Kościoła katolickiego w Federacji Rosyjskiej były jego relacje z władzami państwowymi. Stosunki te, w miarę upływu
czasu ewaluowały i zaznaczyły się w nich dwa nurty. Po początkowym równouprawnieniu wszystkich religii i wyznań, nastał okres faworyzowania przez
władze Cerkwi prawosławnej. Miało to miejsce zwłaszcza w relacjach z władzami niższego szczebla, co kontrastowało z poprawnymi stosunkami Kościoła z najwyższymi władzami państwa. Te ostatnie starały się zachować neutralność, zwłaszcza że Kościół zawsze działał zgodnie z obowiązującym prawem.
Dużo trudniejsze były relacje z władzami lokalnymi, które często utrudniały
działalność katolikom; czy z Dumą Państwową, która przy zmianach prawa
odnoszącego się do spraw wyznaniowych wyraźnie faworyzowała prawosławną Cerkiew.
Nr 1 (14)/2008 Społeczeństwo i Polityka
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Trzecim wymiarem sytuacji Kościoła katolickiego w Federacji Rosyjskiej
były jego stosunki z organizacją dominującego wyznania – prawosławną Cerkwią. Należały one do szczególnie trudnych, zwłaszcza, że cieniem kładły się
na nie ogólne stosunki między tymi wyznaniami. Dodatkowym utrudnieniem
była niechętna postawa hierarchii prawosławnej, która oskarżała katolików
o prozelityzm, sprowadzając Kościół katolicki do roli głównego wroga. Ponadto Cerkiew od początku lat 90-tych bardzo gwałtownie reagowała na wszelkie
decyzje Kościoła katolickiego o zmianie jego struktury wewnętrznej, a zwłaszcza na fakt ustanowienia na terenie Rosji katolickich diecezji.
Mimo to okres od roku 1991 to czas gdy sytuacja Kościoła katolickiego była stabilna i umożliwiała mu normalne, choć z wynikającymi z przeszłości trudnościami, funkcjonowanie.

I. Ustanowienie struktur kościelnych na terenie ZSRR
W latach przełomu w ZSRR coraz bardziej brakowało zorganizowanych
struktur kościelnych. Coraz bardziej potrzebny był także biskup, który mógłby
kierować wspólnotą i reprezentować ją, np. w stosunkach z władzami państwa.
W związku z tym, 13 kwietnia 1991 roku papież Jan Paweł II ustanowił nową
organizację Kościoła w ZSRR1. Struktury terytorialno-administracyjne Kościoła w Rosji zostały podzielone na dwie części:
a) Administraturę Apostolską dla katolików obrządku łacińskiego europejskiej części Rosji z rezydencją w Moskwie, której ordynariuszem został biskup Tadeusz Kondrusiewicz;
b) Administraturę Apostolską dla azjatyckiej części Rosji ze stolicą w Nowosybirsku, z biskupem Józefem Werthem jako ordynariuszem2.
W ten sposób zapoczątkowano istnienie nowej hierarchicznej struktury
Kościoła katolickiego w Rosji, który nie miał żadnego związku z dawną strukturą archidiecezji mohylewskiej, a pełnomocnictwa kanoniczne arcybiskupa
mohylewskiego rozciągały się od tej pory tylko do terytorium Białorusi3. Ustanowienie administratur było również adekwatne do zapotrzebowania ówczesnego kościoła w ZSRR.
W grudniu 1991 roku na terenie administratury apostolskiej dla europejskiej części Rosji istniało ok. 40 parafii, w których pracowało 20 księży4. Sytuacja ta zaczęła się szybko zmieniać i w 1994 roku, według danych Ministerstwa
Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, na terenie całego kraju było zarejestro1 A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja cerkow’ w Rossiji. Istorija i prawowoje położenie, Saratow 2001, s. 318.
2 Tamże, s. 318; patrz też: H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu: papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), Warszawa 1993, s. 331.
3 L.W. Zadwornyj, A. Judnyj, Istorija katoliczeskoj cerkwi w Rossiji. Kratkij oczierk, Moskwa
1995, s. 29–30.
4 „Gazeta Wyborcza” nr 298, 23.12.1991., s. 9.
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wanych 138 parafii rzymskokatolickich5. Na początku 1995 roku, według prowizorycznych danych na terenie administratury dla europejskiej części Rosji
czynnych było zaledwie 10 kościołów, z czego 6 znajdowało się w remoncie,
i 15 kaplic. Na terenie tej administratury funkcjonowało 69 parafii i pracowało 60 księży (z czego 56 było obcokrajowcami) i 30 zakonników. Jeden kapłan
przypadał więc na 5 tysięcy wiernych. Na terenie administratury dla azjatyckiej
części Rosji sytuacja była jeszcze gorsza. Funkcjonowało tam 49 parafii, a pracowało 49 księży i 33 zakonników. Na jednego kapłana przypadało zatem ok.
7 tysięcy wiernych6. Sytuacja ta ulegała jednak systematycznej poprawie i już
pod koniec 1995 roku administratura apostolska dla europejskiej części Rosji
liczyła 71 księży, 75 zarejestrowanych parafii i 17 będących wówczas w fazie
rejestracji. Administratura apostolska dla części azjatyckiej liczyła natomiast
110 parafii i tylko 6 kościołów, 24 księży diecezjalnych i 26 zakonników (dane
na czerwiec 1995 r.)7.
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości z początku 1998 roku, w Rosji zarejestrowano 223 zrzeszenia religijne Kościoła rzymskokatolickiego, 208
wspólnot religijnych, 7 misji, oraz 2 centra religijnej administracji (administratury apostolskie)8.
W 1999 roku Jan Paweł II dokonał kolejnej reorganizacji struktur kościelnych w Federacji Rosyjskiej dzieląc dotychczasowe administratury na cztery
mniejsze. W ten sposób 18 maja powstały:
• administratura apostolska Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku,
z administratorem bp Jerzym Mazurem;
• administratura apostolska Syberii Zachodniej z siedzibą w Nowosybirsku, z administratorem bp Józefem Werthem;
zaś 23 listopada powstały:
• administratura apostolska południowoeuropejskiej części Rosji ze stolicą w Saratowie, z administratorem bp Klemensem Pickelem;
• administratura apostolska północnoeuropejskiej części Rosji z siedzibą
w Moskwie i administratorem abp Tadeuszem Kondrusiewiczem9.
W przeddzień decyzji papieskich, 4 lutego 1999 roku, została utworzona
Konferencja Episkopatu Rosji, której przewodniczącym został abp Tadeusz
Kondrusiewicz10.
Pod koniec lat 90-tych liczba funkcjonujących parafii znacząco się zwiększyła, a utworzenie nowych jednostek administracji pomogło w ich funkcjono5

A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 319.
„Gazeta Wyborcza”, nr 62, 14.03.1995., s. 12.
7 W. Zadwornyj, Istorija christiaństwa w Rossiji, Moskwa 1993, s. 29; por. A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 319.
8 A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 319.
9 W. Jakubowski, M. Solarczyk, Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia
instytucjonalne, Warszawa 2002, s. 147; patrz też: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/D/DD/rosja_administracja200l.html.
10 W. Jakubowski, M. Solarczyk, Ustrój…, dz.cyt., s. 147.
6
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waniu i dalszym rozwoju. Dla przykładu, w 2000 roku, na terenie administratury apostolskiej południowoeuropejskiej części Rosji, funkcjonowało 56 parafii podzielonych na 6 dekanatów: astrachański, baszkiro-orenbursko-tatarski, krasnodarski, rostowski, północno-kaukaski i środkowo-powołżański.
W tym czasie pracowało tam ok. 35 księży11.
W roku 2002, zdaniem władz kościelnych, sytuacja dojrzała już do erygowania na terytorium Rosji diecezji. Zatem 11 lutego papież Jan Paweł II podniósł do rangi diecezji administratury apostolskie istniejące w Federacji Rosyjskiej w celu usprawnienia ich działalności duszpasterskiej, utworzył kanoniczną prowincję kościelną i ustanowił:
1. archidiecezję Matki Bożej w Moskwie z metropolitą arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem (tyt. Ippona Zarito);
2. diecezję św. Klemensa w Saratowie z ordynariuszem biskupem Klemensem Pickelem (tyt. Cusira);
3. diecezję Przemieniania Pańskiego w Nowosybirsku z ordynariuszem biskupem Józefem Werthem (tyt. Bulna);
4. diecezję św. Józefa w Irkucku z ordynariuszem biskupem Jerzym Mazurem12 (tyt. Tabulnia), która stała się największą pod względem terytorialnym diecezją katolicką na świecie13.
W rozumieniu prawa kanonicznego, dzięki tej decyzji, sytuacja na ziemiach
rosyjskich została znormalizowana. W poszanowaniu dla Cerkwi prawosławnej papież nie nadał nowopowstałym diecezjom nazw stolic, lecz nazwał je
imionami świętych14. Warto przy tym dodać, że w Watykanie rozważano możliwość powołania nowych diecezji także we Władywostoku, Czelabińsku, Krasnodarze, Petersburgu, czy Kaliningradzie. Ostatecznie ograniczono się jednak do niezbędnego minimum15. Decyzja erygowania diecezji nie spotkała się
jednak ze zrozumieniem ze strony zarówno władz Cerkwi, jak i władz państwowych.
Wedle danych z roku 2002 Kościół katolicki szacował liczbę wiernych na
ok. 600 tysięcy. Na terytorium Federacji Rosyjskiej działało 220 parafii katolickich, w których posługę sprawowało 270 księży. Jedna czwarta parafii nie
miała jednak ani kościoła, ani kaplicy16. W samej diecezji św. Józefa w Irkucku działało w 2002 roku 12 kościołów, 21 kaplic i ponad 100 wspólnot katolickich17.
Utworzenie diecezji było jednak rzeczą ważną i potrzebną dla normalnego
funkcjonowania Kościoła katolickiego w Rosji.
11

A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 319.
Obecnie, tj. od 2002 roku, po odmowie przez władze rosyjskie ponownego wydania wizy
pobytowej dla bp Mazura, funkcję tę sprawuje biskup Kirył Klimowicz.
13 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/D/DD/rosja_administracja200l.html.
14 W. Jakubowski, M. Solarczyk, Ustrój…, dz.cyt., s. 147–148.
15 www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200218&nr=7.
16 www.onet.pl.
17 „Nasz Dziennik”, 24.04.02., s. 1.
12
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Po bardzo trudnym okresie i ciężkich doświadczeniach lat 1917–1989, Kościół katolicki przeżył odrodzenie. W ciągu pierwszych trzech lat działalności
w Moskwie arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, a więc w latach 1991–1994,
działalność Kościoła katolickiego bardzo się ożywiła18.
Od początku bardzo ważną sprawą była kwestia jak najszybszego wznowienia kształcenia dla katolików w Rosji. Jedną z pierwszych decyzji arcybiskupa
Tadeusza Kondrusiewicza było więc otwarcie, w październiku 1991 roku, Koledżu św. Tomasza z Akwinu z zaocznym oddziałem w Saratowie. Koledż ten
dawał wykształcenie niezbędne dla katechetów w rosyjskich parafiach19.
W 1992 roku, dekretem ówczesnego administratora apostolskiego dla Rosji
azjatyckiej, erygowane zostało pierwsze na Syberii seminarium katolickie
w Nowosybirsku20. W 1993 roku z Moskwie zostało otwarte wyższe seminarium duchowne pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Apostołów, które
w 1995 roku liczyło już 25 kleryków21. W tym czasie swoją działalność rozpoczął też Caritas22.
Jednym z ważniejszych problemów, z którym przyszło się zmierzyć Kościołowi w początkach lat 90-tych była odbudowa zniszczonych oraz budowa nowych kościołów. W wielu miastach (Omsku, Saratowie, Nowosybirsku, czy Irkucku) kościoły zostały zbudowane według projektów przede wszystkim architektów niemieckich i polskich. Projekty miejscowych architektów wykorzystywane były sporadycznie, gdyż byli oni słabo zorientowani w typologii i stylistyce kościołów rzymskokatolickich. Natomiast problemem dla architektów spoza Rosji była słaba orientacja w planach zabudowy miast i wyjątkowych cechach klimatycznych. Aby rozwiązać część z tych problemów w Talmieńku, Samarze i innych miastach powstały, typowe dla rzymskokatolickich kościołów,
drewniane budynki, które zostały w całości przywiezione z Niemiec23.
Już na przełomie lat 1990–1991 została wznowiona działalność wydawnicza
i oświatowa Kościoła katolickiego w Rosji. W 1990 roku zaczął ukazywać się,
początkowo biuletyn informacyjny, a później wielostronicowe pismo „Istina
i żyzń” („Prawda i Życie”), którego bazą została agencja informacyjna i wydawnictwo o tej samej nazwie. Oficjalnym organem administratury apostolskiej w Moskwie została zaś gazeta „Świat Ewangelii”, a wymiar teologiczny
prezentowało pismo „Theologia”. Również w innych miastach powstało wiele

Kościół katolicki w Federacji Rosyjskiej po 1991 roku

II. Działalność Kościoła katolickiego w Rosji
– wybrane zagadnienia

18 T. Pikus, Byłem świadkiem przełomu. Wspomnienia z Moskwy lata 1990–1992, Warszawa
1994, s. 87.
19 W. Zadwornyj, Istorija…, dz.cyt., s. 29; A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s.
318.
20 T. Pikus, Słudzy Ewangelii w krajach byłego ZSRR, Warszawa 1994, s. 46.
21 W. Zadwornyj, Istorija…, dz.cyt., s. 29; „Gazeta Wyborcza” nr 62, 14.03.1995., s. 12.
22 T. Pikus, Byłem…, dz.cyt., s. 118.
23 A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 320.
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periodycznych wydawnictw katolickich, przede wszystkim w języku rosyjskim24. Wynikiem 3 lat badań zespołu kierowanego przez Siergieja Fiłatowa
i współpracy z brytyjskim Keston Institute było wydanie w 2002 roku w Rosji
tomu Religia i społeczeństwo: aspekty życia religijnego we współczesnej Rosji25.
W 2002 roku wydano także pierwszy tom Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej,
którego prezentacja odbyła się w Watykanie. Encyklopedia ta podaje najważniejsze informacje z zakresu prawa kanonicznego, nauki społecznej, dogmatycznej doktryny oraz dziedzictwa i historii Kościoła katolickiego. Autorami
dzieła było 180 osób różnych chrześcijańskich wyznań z Rosji i 15 innych europejskich państw26. Oprócz tradycyjnej działalności wydawniczej w Rosji
prężnie działają dwa katolickie portale internetowe: http://www.katolik.ru/
i http://www.ruscatholic.ru/. Pierwszy z nich jest nie tylko codziennym serwisem informacyjnym, w którym znaleźć można najnowsze wiadomości z życia
Kościoła katolickiego nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie; lecz również
kopalnią materiałów związanych z historią chrześcijaństwa i katolicyzmu
w Rosji oraz wszelkich tekstów pomocnych w duchowej formacji. Jest on aktualizowany kilka razy dziennie i stanowi bezcenne źródło informacji o bieżącej działalności Kościoła we wszystkich sferach życia społecznego. Drugi z portali jest oficjalnym serwisem Konferencji Episkopatu Rosji i znaleźć w nim
można oficjalne dane i dokumenty dotyczące Kościoła w Rosji.
W Rosji działalność rozpoczęły także zakony. Oprócz tradycyjnych dla Rosji XIX i początku XX stulecia misji francuskich mnichów asumpcjonistów
i dominikanów, pojawili się franciszkanie i salezjanie, a w 1992 roku do Rosji
powrócili także jezuici. Do tych zgromadzeń dołączyły również zakony żeńskie, a jako pierwsze swój klasztor otworzyły Siostry Miłosierdzia Matki Teresy.
Później działalność swoją rozpoczęły także karmelitki, paulinki i przedstawicielki innych żeńskich kongregacji27. W 1992 roku została wydana oficjalna
zgoda na działalność zakonu jezuitów – Niezależnego rosyjskiego regionu
wspólnoty Jezusa28. Można zatem stwierdzić, że Kościół katolicki reaktywował
w znaczącym stopniu swoją działalność. Trzeba przy tym także zauważyć, że
swoboda działalności Kościoła katolickiego w Rosji była zawsze nierozerwalnie związana z istnieniem demokratycznych zasad oraz swobód religijnych
i politycznych29. Można więc powiedzieć, że jego powrót do normalnej działalności był jednym z wyznaczników zmian jakie zaszły w Rosji w latach
1991–2002.
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W. Zadwornyj, Istorija…, dz.cyt., s. 29.
„Niedziela”, nr 19/2002.
26 www.opoka.org.pl, (23.04.2002).
27 L.W. Zadwornyj, A. Judnyj, Istorija…, dz.cyt., s. 29.
28 A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 319.
29 W. Zadwornyj, Istorija…, dz.cyt., s. 30.
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Stosunki państwo – Kościół katolicki w Rosji można w znaczącej mierze
uznać za poprawne, choć niełatwe. O ile relacje z prezydentem i najwyższymi
władzami Federacji Rosyjskiej zazwyczaj układały się dość dobrze30, o tyle
problemy pojawiały się w stosunkach z władzami lokalnymi. Również wielu
deputowanych do Dumy Państwowej było niechętnych Kościołowi katolickiemu. Przyczyną tego była przede wszystkim rosnąca pozycja Prawosławnej Cerkwi, która potrafiła wpływać zarówno na deputowanych, jak i władze lokalne.
Początek lat 90-tych był dobrym okresem dla wszystkich religii. W tym czasie funkcjonowała ustawa o wolności sumienia i wyznania z 1990 roku, która
dawała wszystkim religiom równouprawnienie31. Sytuacja ta uległa jednak
zmianie. Co prawda jeszcze w nowej Konstytucji Federacji Rosyjskiej z 1993
roku znalazły się przepisy gwarantujące wolność sumienia i wyznania, ale już
zmiany w ustawie o wolności sumienia i wyznania były niekorzystne dla religii
i wyznań innych niż prawosławie. Ostatecznie stara ustawa została zastąpiona
w 1997 roku nowym aktem prawnym, do którego wniesiono szereg zmian
w 2002 roku32.
1. Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 roku

Przygotowując konstytucję, legislatorzy starali się usunąć wszystkie istniejące wcześniej odstępstwa od demokratycznych zasad i ustanowić warunki dla
realizacji priorytetu, jakim stała się wolność sumienia33.
Artykuł 14 pkt. 1 rosyjskiej ustawy zasadniczej z 12 grudnia 1993 roku
mówił, że: „Federacja Rosyjska jest państwem świeckim. Żadna religia nie
może być uznana za państwową lub obowiązującą”34. Punkt 2. głosił natomiast, że: „Związki wyznaniowe są oddzielone od państwa i równe wobec prawa”35. Zagwarantowana została też wolność wyznawana wiary. Zgodnie z art.
28. „każdemu gwarantuje się wolność sumienia, wolność wyznawania wiary,
włączając prawo do indywidualnego lub grupowego wyznawania dowolnej religii lub niewyznawania żadnej, prawo do swobodnego wyboru, posiadania
i rozpowszechniania przekonań religijnych oraz do działania zgodnie z tymi

Kościół katolicki w Federacji Rosyjskiej po 1991 roku

III. Stosunki państwo – Kościół katolicki

30 Widocznym odstępstwem od tej reguły była sytuacja, jaka miała miejsce w 2002 roku, kiedy po decyzji Stolicy Apostolskiej erygującej 4 diecezje w miejsce dotychczasowych administratur apostolskich, władze zdecydowały się na wydalenie z Rosji kilku księży katolickich, w tym Jerzego Mazura biskupa diecezji św. Józefa w Irkucku.
31 J. Smaga, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992, s. 388.
32 www.christianitas.pl, (5.12.2002).
33 A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 317.
34 A. Kubik, A. Bosiacki, Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r., Warszawa 2000, s. 43; por. tekst oryginalny www.duma.gov.ru;
patrz też: A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 318.
35 A. Kubik, A. Bosiacki, Konstytucja…, dz.cyt., s. 43; por. tekst oryginalny www.duma.gov.ru;
patrz też: A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 318.
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przekonaniami”36. Jako niedopuszczalna została uznana jakakolwiek propaganda, czy agitacja, która wzywałaby do nienawiści religijnej (art. 29. pkt. 2).
Zabronione zostały jakiekolwiek formy ograniczania praw obywateli co do ich
przynależności religijnej (art. 19 pkt. 2)37.
Przepisy konstytucji nie były tylko „papierowym prawem”, ale miały realne
znaczenie. Ich rola została bowiem podniesiona w latach 1993, 1997 oraz
2002, przy pracach nad zmianami w ustawie o wolności sumienia i wyznania.
2. Ustawa o wolności sumienia i wyznania

Od początku lat 90-tych w Federacji Rosyjskiej, obowiązywała, przyjęta jeszcze za czasów ZSRR, ustawa o wolności sumienia i wyznania z 1990 roku.
W 1993 roku wprowadzono poprawkę, ograniczającą działalność propagandową, misjonarską, reklamową i komercyjną zagranicznych organizacji religijnych oraz osób nie mających obywatelstwa rosyjskiego, co w znaczący sposób
godziło w Kościół katolicki, którego duchowieństwo składało się w znaczącym
procencie z osób nie będących Rosjanami. Poprawka ta, oprócz wprowadzenia nierówności religijnej, dopuszczała administrowanie przez państwo sprawami niektórych kościołów38. Ponadto była bardzo korzystna dla Cerkwi, gdyż
honorowała religie zwane tradycyjnymi, ograniczając tym samym działalność
innych wyznań. Jednak ówczesny prezydent – Borys Jelcyn nie podpisał tej poprawki, co spowodowało chwilowe ochłodzenie jego stosunków z Cerkwią39.
Próby ograniczenia swobody działalności wielu religii trwały jednak nadal.
W 1996 roku generał Aleksander Liebied’, przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, oświadczył, że na terenie tego kraju mają prawo istnieć tylko 3 tradycyjne religie: prawosławie, islam i buddyzm. Wypowiedź tę uznano za wstęp
do zmiany obowiązującej ustawy o wolności sumienia i wyznania40. Dyskusja
nad kształtem nowej ustawy, która została przyjęta przez Dumę Państwową
19 października 1997 roku, była bardzo burzliwa. W trakcie prac pojawiło się
bowiem wiele pytań, z których głównym było, czy ustawa ta nie stoi w sprzeczności z konstytucją. Wysuwano przy tym argumenty, że nowa ustawa ustanowiła hierarchię wyznań, z główną religią – prawosławiem, co stało w sprzeczności z art. 14 konstytucji Federacji Rosyjskiej. Ponadto twórcy ustawy pomieszali pojęcia prawosławia i chrześcijaństwa, gdyż z preambuły wynikało, że rola prawosławia w Rosji jest większa nawet, niż chrześcijaństwa. Innym zarzutem był podział związków religijnych na dwie grupy, który również stał
36 A. Kubik, A. Bosiacki, Konstytucja…, dz.cyt., s. 46; por. tekst oryginalny www.duma.gov.ru;
patrz też A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 317.
37 A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 317–318; por. A. Kubik, A. Bosiacki,
Konstytucja…, dz.cyt., s. 44, 46.
38 T. Pikus, Byłem…, dz.cyt., s. 129.
39 Tenże, Słudzy…, dz.cyt., s. 110.
40 „Słowo – dziennik katolicki”, nr 154, 9.11.1996, s. 5.
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w sprzeczności z art. 14 ustawy zasadniczej. Do pierwszej grupy zaliczono
„organizacje religijne”, które miały posiadać wszystkie prawa, a do drugiej
„grupy religijne”, których prawa zostały ograniczone. Aby otrzymać status
„organizacji religijnej” zrzeszenie religijne musiało przedstawić władzom specjalne zaświadczenie, że działa w danej miejscowości nie krócej niż 15 lat.
Przepis ten, ze względu na prześladowania religii w ZSRR (a więc w okresie
obejmującym owe 15 lat), był praktycznie niemożliwy do zrealizowania przez
kościoły inne niż prawosławny. Dumie zarzucano również nadzwyczajny sposób prac nad ustawą. W jego wyniku została ona przyjęta już po pierwszym
czytaniu (23 czerwca 1997 r.). Fakt ten został skrytykowany nie tylko przez rosyjskich polityków, ale także przez papieża Jana Pawła II, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Efektem było powołanie nadzwyczajnej
grupy ekspertów Izby Praw Człowieka Rady Polityczno-Doradczej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Grupa ta przygotowała podsumowanie z krytyczną analizą nowej ustawy. Zaznaczono w niej, że chrześcijanie wyznań innych
niż prawosławne oraz muzułmanie, zostali bezprawnie ograniczeni w swych
prawach. Podkreślono przy tym, że szczególna rola prawosławia w historii Rosji nie ulega wątpliwości, jednakże państwo zobowiązane jest chronić prawa
i wolności religijne każdego człowieka. W rezultacie prezydent Borys Jelcyn
złożył veto, przyznając, że tekst ustawy „przeczy podstawom konstytucyjnego
ustroju Federacji Rosyjskiej oraz powszechnie przyjętym zasadom i normom
prawa międzynarodowego”41.
Jak oceniają różni analitycy, tekst końcowy ustawy tylko skomplikował relacje między wyznaniami i doprowadził do naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej42. Finalnie akt liczył 27 artykułów, podzielonych na 4 rozdziały, oraz preambułę, w której podkreślona została szczególna rola prawosławia
w historii Rosji. Ostatecznie artykuł 8. podzielił organizacje religijne na miejscowe (zarejestrowane w mniej niż trzech podmiotach wchodzących w skład
Federacji Rosyjskiej) oraz centralne (zarejestrowane co najmniej w trzech
podmiotach federacji). Tym drugim, po przedstawieniu specjalnych dokumentów wydanych przez władze, że działają na terytorium państwa co najmniej
15 lat, przysługiwało słowo „rosyjski” w nazwie. Każda organizacja religijna
zobowiązana była do składania corocznego sprawozdania przed organem rejestrującym (miejscowy organ sprawiedliwości części składowej federacji), pod
karą skreślenia z rejestru. Aby zarejestrować organizację miejscową potrzebna była grupa minimum 10 pełnoletnich obywateli rosyjskich (art. 9). Artykuł
16. gwarantował swobodę odprawiania nabożeństw we wszelkich przeznaczonych do tego celu miejscach, a także w mieszkaniach prywatnych. Ustawa zezwalała też na prowadzenie przez organizacje religijne działalności gospodarczej (art. 23–24). Nadzór nad działalnością organizacji religijnych sprawowała
A. Lincberger, Rimsko-katoliczieskaja…, dz.cyt., s. 321–324.
Tamże, s. 321.
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prokuratura federalna oraz organ rejestrujący w zakresie zgodności prowadzonej działalności ze statutem (art. 26)43.
Kolejna zmiana tekstu ustawy miała miejsce w 2002 roku. Nowy projekt
ustawy o religiach tradycyjnych w Rosji wniósł Aleksandr Czujew, wiceprzewodniczący komisji Dumy do spraw organizacji religijnych. Jego treść uzasadniał mówiąc, że deputowani są coś winni Cerkwi rosyjskiej i że „po latach niszczenia religii i burzenia klasztorów przyszedł czas, by państwo otoczyło ją
swoją opieką”. Przeciwnicy ustawy twierdzili, że przewidywała ona uznanie
prawosławia za religię państwową, choć i tak praktycznie miało ono w Rosji
religijny monopol. Projekt ustawy, jeszcze zanim trafił pod obrady plenarne,
wzbudził wiele kontrowersji. Ałła Bundina, autorka książki Religie Rosji, była
zdania, że sprowadza się on do zapewnienia Cerkwi dominującej pozycji,
a głównym założeniem było uznanie, że w Rosji istnieją trzy tradycyjne religie:
prawosławie, islam i buddyzm; i że te religie powinny być finansowane z budżetu państwa proporcjonalnie do liczby wyznawców, oraz że tylko ich kapłani mieliby prawo nauczania w szkołach. Władze musiałaby też zapewnić im
udogodnienia finansowe i możliwość bezpłatnego prezentowania głoszonych
wartości w mediach. Zgodnie z propozycjami, religie tradycyjne miały mieć
dominującą pozycję na terenach zamieszkanych przez największą liczbę ich
wyznawców: buddyzm w Baszkirii; islam w Tatarstanie; a na większości terytorium Federacji Rosyjskiej – prawosławie44.
W stosunku do ustawy z 1997 roku nie zmieniona została jej struktura
i nadal składała się z preambuły i 27 artykułów podzielonych na 4 rozdziały.
Jednak wiele wprowadzono znaczące modyfikacje. Uszczegółowieniu uległy
przede wszystkim przepisy regulujące działalność sprawozdawczą organizacji
religijnej (art. 8 pkt. 9), sposób jej rejestracji (art. 11) oraz likwidacji (art. 14).
Ich podstawowym założeniem było zwiększenie kontroli nad działalnością
organizacji religijnych przez prokuraturę oraz organy rejestrujące. Miało to
przede wszystkim na celu zapobieganie zagrożeniu terrorystycznemu, choć
z tekstu ustawy wykreślono punkt mówiący, że organizację religijną można wykreślić z rejestru osób prawnych za głoszenie wojennej propagandy, czy
podżeganie do społecznej, rasowej, narodowej, czy religijnej nienawiści (art.
14 pkt. 2)45. Po porównaniu obydwu aktów można dojść do wniosku, że ustawodawca zmierzał przede wszystkim do zwiększenia kontroli władz nad organizacjami religijnymi.
Podsumowując, można powiedzieć, że szerokie równouprawnienie religii,
jakie miało miejsce na początku lat 90-tych, zostało przekształcone w uprzywilejowanie Cerkwi, za której największego wroga uznano Kościół katolicki.
Sytuacja tego ostatniego uległa pogorszeniu, ale starał się on normalnie funkcjonować i utrzymywać poprawne stosunki z władzami państwowymi.
43

Pełen tekst ustawy dostępny jest na: www.hro.org/docs/rlex/cons.htm.
www.wprost.pl/ar/?O=12850.
45 Pełen tekst ustawy dostępny jest na: www.rlinfo.ru/doc/new/fz97-125.html.
44
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Innym aspektem relacji władz z Kościołem katolickim był proces zwrotu
dóbr kościelnych. Zachodził on bardzo powoli i z wielkim problemami, napotykając opór szczególnie ze strony władz lokalnych. Najczęstszą metodą stosowaną przez władze był brak odpowiedzi na petycje o zwrot mienia kościelnego, czy zameldowanie księży46. Kościoły były przekazywane wieloetapowo, nawet przy korzystnych dla Kościoła wyrokach sądowych. Wiele obiektów zostało sprywatyzowanych, jak np. kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Moskwie, przez co ich odzyskanie stało się niemożliwe47.
Przykładem problemów ze zwrotem kościołów mogły być również wydarzenia z marca 1995 roku w moskiewskim kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jednym z pierwszych dokumentów arcybiskupa Kondrusiewicza był dekret restytuujący parafię polską przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Na jego podstawie można było się ubiegać o rejestrację
w urzędzie państwowym w celu uzyskania osobowości prawnej48. Dużo bardziej skomplikowane było odzyskiwanie samego budynku. Jak mówili o tym
wierni był to niemal proces jego „zdobywania”. Najpierw zajęte zostały
podziemia katedry, a potem cały budynek. Uporządkowano również teren wokół niego. Aby kościół mógł spełniać swoje funkcje sakralne potrzeba było dużo sił i środków. Wiele z nich zdobyli sami parafianie, np. poprzez organizację
koncertów w celu zdobycia funduszy na nowe organy49. Jednak nie tylko
w Moskwie Kościół katolicki miał problemy z uzyskaniem miejsc pod budowę
kościołów i spotykał się z niechęcią do oddawania starych przedrewolucyjnych
budynków. Dla przykładu w 2002 roku saratowska katedra pod wezwaniem
św. Klemensa była używana jako kino; budynek Seminarium od 1995 r. oddawany był z dużymi opóźnieniami, stare neogotyckie kościoły w Irkucku i Krasnojarsku pełniły rolę filharmonii, kościoły w Czicie i Błagowieszczeńsku zostały zamienione na prawosławne katedry, a w Chabarowsku przez długie lata był szpital weneryczny50. Wszystkie te przykłady świadczyły przede wszystkim o niechęci władz lokalnych do oddawania budynków kościelnych katolikom. Fakt ten uwidoczniał się jeszcze bardziej w porównaniu z tempem oddawania kościołów Cerkwi oraz wielkością przeznaczanych środków na odbudowę zniszczonych cerkwi (jak np. Soboru Christa Spasitiela w Moskwie), czy
budowę nowych. Jednym z ważniejszych problemów dla Kościoła katolickiego
stał się zatem brak miejsc do sprawowania kultu, co wierni odczuwali bardzo
dotkliwie.

46

„Rzeczpospolita”, nr 266, 15–16.11.1997, s. 3.
„Słowo – dziennik katolicki”, nr 154, 9–11.08.1996, s. 5.
48 T. Pikus, Byłem…, dz.cyt., s. 115.
49 Tenże, Słudzy…, dz.cyt., s. 20–21.
50 www.orient.to.pl/index_pl.php?id=articles_pl/articles_pl_pogrom.
47
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IV. Relacje Kościoła katolickiego
i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
W Rosji katolicyzm nie był wyznaniem dominującym i dlatego niezbędne
było współdziałanie z najważniejszym kościołem w tym kraju – prawosławną
Cerkwią. Od początku lat 90-tych stało się to łatwiejsze, gdyż zgodnie z doktryną, Kościół katolicki przyznał niezależność i zbawczą rolę Cerkwi prawosławnej51.
W latach przełomu ustrojowego nic jeszcze nie wskazywało na jakikolwiek
konflikt międzywyznaniowy. Chociaż zdarzały się i takie przypadki, jak w klasztorze Daniłowskim, gdzie prawosławni prowadzili sprzedaż wydanego
w 1916 roku katechizmu, pt. Przeciwko katolicyzmowi52. Również Patriarcha
Aleksy II nie był osobą przychylnie nastawioną do katolików. Już jesienią 1991
roku oskarżył Watykan o uprawianie „religijnego kłusownictwa w jego rewirze, gdzie za rozpowszechnianie wiary odpowiedzialna jest jedynie Cerkiew
rosyjskoprawosławna”. Zadrażnienie to odcisnęło się na stosunku całego prawosławia do Kościoła katolickiego. Konsekwencją była również odmowa wysłania, zarówno przez Święty Synod Kościoła rosyjskiego, jak też i inne kościoły prawosławne, delegacji na rzymski synod biskupów, który odbył się w grudniu 1991 roku. Argumentowano, że katolicy znowu zaczęli traktować tereny
postkomunistyczne, jako obszary misyjne53. Jednak Kościół katolicki podjął
wtedy wiele inicjatyw mających na celu współpracę z Cerkwią. W połowie lat
90-tych praktycznie nie było dnia, żeby oba Kościoły się ze sobą nie kontaktowały. Jednak były to przede wszystkim kontakty robocze, nie wchodzące
w dziedzinę teologii. Cerkiew i Kościół katolicki współpracowały również
w Radzie do spraw Religii przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, która została utworzona w 1994 roku. Na tym forum przedstawiciele Cerkwi, Kościoła
katolickiego, ale także protestanci, żydzi, czy buddyści występowali wspólnie
w sprawach takich jak zwalnianie instytucji kościelnych i religijnych z podatków, czy cła54.
Mimo to, wzajemnym stosunkom towarzyszyła często atmosfera nieufności, a abp Kondrusiewicz wielokrotnie musiał tłumaczyć, że nie jest arcybiskupem moskiewskim, tylko administratorem apostolskim dla europejskiej części
Rosji55. W drugiej połowie lat 90-tych stosunki między Kościołem katolickim
a Cerkwią znów zaostrzyły się, a jedną z głównych ról w antykatolickiej kampanii odegrała hierarchia prawosławna. Hierarchowie prawosławni zazwyczaj
okazywali obojętność wobec Kościoła katolickiego i starali się nie zauważać
jego istnienia. Większość z nich nie korzystała z zaproszeń na uroczystości
51
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w Kościele katolickim, ani nie przysyłała na nie swoich przedstawicieli. Również pozostali prawosławni duchowni prezentowali często wrogą postawę wobec katolików, nazywając ich sektą. Sytuacje te miały miejsce przede wszystkim w azjatyckiej części Rosji, ale zdarzały się także w części europejskiej56.
W sierpniu 2001 roku Sobór Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej przyjął Społeczną doktrynę Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, w której zawarto deklarację, że
Rosyjska Cerkiew prawosławna chce poszerzać kontakty z innymi gałęziami
chrześcijaństwa, w tym także katolicyzmem, ale pod warunkiem, że księża katoliccy przestaną zachowywać się tak agresywnie na terenach prawosławnych,
jak do tej pory. Na zarzuty te Kościół katolicki odpowiedział, że na terenach
tych były wspólnoty katolickie i żyli tam ludzie, których tradycyjnym wyznaniem był katolicyzm. W związku z tym Kościół katolicki miał pełne prawo do
swobodnej działalności na terytorium Rosji57.
Jednak najostrzejsza faza konfliktu miała miejsce zimą i wiosną 2002 roku,
po decyzji Watykanu o ustanowieniu 4 nowych diecezji. Wydarzenie to Patriarchat Moskiewski uznał za akt prozelitycznego ekspansjonizmu Kościoła
katolickiego58.
Hierarchia prawosławna w znaczący sposób dystansowała się od hierarchii
katolickiej, a uroczysty ingres arcybiskupa Kondrusiewicza do kościoła Św.
Ludwika został przez Cerkiew przyjęty z daleko posuniętą rezerwą59. Ponadto Cerkiew dawała wyraźnie do zrozumienia, że Kościół katolicki na terenach
byłego ZSRR w liturgii powinien używać wyłącznie języka łacińskiego, ewentualnie polskiego, francuskiego, czy niemieckiego; ale stanowczo nie rosyjskiego, gdyż było to traktowane, jako działalność misyjna na „kanonicznym terenie” Rosji60.
Cerkiew swoją reakcję tłumaczyła także tym, że nowa, scentralizowana
struktura Kościoła rzymskokatolickiego, w żaden sposób nie odpowiadała rzeczywistym potrzebom katolików uzasadniając, że nawet przed rewolucją październikową na terytorium obecnej Federacji Rosyjskiej działały tylko dwie
katolickie diecezje, a w 2002 roku, kiedy katolików było znacznie mniej, pojawiły się cztery. Za główny motyw utworzenia nowych diecezji uznano zatem
rozszerzenie misyjnej działalności w Rosji61. Zaniepokojenie tą sytuacją wyraził abp Tadeusz Kondrusiewicz w oficjalnej deklaracji, złożonej Świętemu Synodowi Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Metropolita odrzucił twierdzenia,
jakie znalazły się w publicznej deklaracji, wydanej przez patriarchę Aleksego
II i Synod Cerkwi Rosyjskiej, jakoby dla Kościoła katolickiego struktura pro56
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wincji kościelnych z diecezjami kierowanymi przez metropolitę nie była typowa, czy też że terytorium Rosji nigdy nie dzieliło się na katolickie diecezje. Nawiązując do stale powtarzanego zarzutu prozelityzmu, arcybiskup Kondrusiewicz przypomniał też, że hierarchia katolicka w Rosji przez ostatnich 11 lat
wielokrotnie domagała się od hierarchii prawosławnej przytoczenia konkretnych faktów i podjęcia dyskusji na ich temat, co zawsze pozostawało bez odpowiedzi. Na zakończenie swego oświadczenia moskiewski metropolita wyraził jednak nadzieję, że dialog będzie kontynuowany62.
Niechęć do katolików przybierała różne formy. Dla przykładu, kiedy agencje informacyjne organizowały spotkania, na które zapraszały zarówno przedstawicieli Cerkwi, jak i Kościoła, ze strony Cerkwi nie przychodzi nikt63. Trzeba tu jednak zauważyć, że również pośród samych hierarchów, zdania na temat katolicyzmu były podzielone. Istniała bowiem mniejszość wywodząca się
z duchowej tradycji o. Aleksandra Mienia, która chętnie współpracowała z katolikami szukając tego co łączy, a nie tego co dzieli. Można również dodać, że
antagonistyczne nastawienie Cerkwi do Kościoła katolickiego było wypadkową wewnętrznych problemów jakie przeżywało prawosławie. Im większe problemy miała Cerkiew sama ze sobą, tym bardziej do mobilizacji potrzebny był
jej wróg zewnętrzny, którego najłatwiej było znaleźć w katolicyzmie. Relacje
na linii Cerkiew – Kościół katolicki w Rosji były zatem materią bardzo złożoną i stanowiły odbicie wielu czynników oraz uprzedzeń, które bardzo często
utrudniały dialog pomiędzy obiema stronami.
1. Relacje Patriarchatu Wszechrusi ze Stolicą Apostolską

Relacje Patriarchatu Wszechrusi ze Stolicą Apostolską stanowią ważną
część relacji pomiędzy Cerkwią a Kościołem katolickim w Rosji. Zwłaszcza, że
stosunki te często przechodziły kryzysy, co znacząco odbijało się na sytuacji
Kościoła katolickiego w Rosji. Wiele nieporozumień wywoływał bowiem fakt,
że „Cerkiew Prawosławna, kierowana przez patriarchę jest kościołem autokefalicznym, czyli przypisanym do jednego terytorium (np. do terenu jednego
kraju), czy narodu. Tak więc centralizacja władzy w Kościele katolickim prawdopodobnie nie pozwala zrozumieć i przyjąć pojęcia Kościoła lokalnego, partykularnego i jakiekolwiek poczynania katolików na terenie Rosji często bywają odbierane, jako polityka samego Watykanu. To utrudnia zrozumienie faktu,
że Kościół lokalny ma własne życie i może współpracować z innymi wspólnotami, realizując wspólny program”64.
Już 2 i 3 marca 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II i patriarchy
Moskwy i Wszechrusi Alieksieja II, w Genewie, odbyło się spotkanie delegacji Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu. Na czele delegacji watykańskiej stał kar62
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dynał Cassidy – przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, a na czele przedstawicieli Patriarchatu metropolita smoleński i kaliningradzki Kirył – przewodniczący Wydziału do Spraw Zewnętrznych Moskiewskiego Patriarchatu. W czasie tego roboczego spotkania obie delegacje rozpatrywały problemy wynikające z utworzenia struktur Kościoła katolickiego
w republikach byłego ZSRR. Ze strony prawosławia wyrażano bowiem obawy, że nowopowstałe struktury Kościoła katolickiego przerastają realne duszpasterskie potrzeby katolików i wskazują na dążenie do ekspansji. By w przyszłości uniknąć konfliktów byłoby wskazane konsultowanie działań duszpasterskich podejmowanych zarówno przez administratorów apostolskich, jak
i biskupów prawosławnych65. M.in. w tym celu w rok później, 23 czerwca w Balamadzie, została przyjęta przez Międzynarodową Komisję do spraw Dialogu
Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym specjalna deklaracja, zwana odtąd Deklaracją z Balmandu, w której oba
Kościoły uznają się nawzajem za Kościoły siostrzane66. Podstawowym celem
tego dokumentu było ułatwienie współpracy między Cerkwią prawosławną
a Kościołem katolickim. Był on też wyrazem współdziałania, jakie zostało zapoczątkowane w trakcie Soboru Watykańskiego II. Innym momentem ocieplenia we wzajemnych stosunkach był fakt, że w noworocznej mszy św. w 2002 roku, odprawionej przez Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, uczestniczył rosyjski chór dziewczęcy „Iubileum”, który przybył z Moskwy do Watykanu z błogosławieństwem Aleksego II. Wydarzenie to zostało uznane za krok prowadzący do zbliżenia się Kościoła katolickiego i rosyjskiej Cerkwi prawosławnej,
zwłaszcza że kilka tygodni później Patriarchat Moskiewski przyjął zaproszenie
Jana Pawła II, by uczestniczyć w Dniu Modlitwy o Pokój w Asyżu. Na czele delegacji Patriarchatu stanął metropolita Wołokałamska i Jurjewa oraz wikariusz patriarchalny Moskwy Pitirim67. Można było zatem oczekiwać, że rok
2002 będzie udany dla relacji między Stolicą Apostolską a Patriarchatem
Wszechrusi. Tak się jednak nie stało.
Prawdziwą burzę wywołało utworzenie przez Stolicę Apostolską diecezji
w Rosji. Dla uniknięcia zarzutów o braku konsultacji przy podjęciu tak ważnej
decyzji, ówczesny przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Federacji Rosyjskiej
abp Georg Zur, udał się do Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych
Patriarchatu Moskiewskiego, aby uprzedzić o zamiarach papieża. W odpowiedzi usłyszał, że decyzja ta znacząco pogorszy stosunki prawosławno-katolickie.
Nikt się jednak nie spodziewał, że reakcja Patriarchatu będzie taka gwałtowna. Wydał on całą serię oświadczeń, która zainspirowała wiele antykatolickich
wystąpień na terenie Rosji68.
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Aleksy II specjalnie przerwał urlop i oświadczył, że uzgodnienia, poczynione w toku spotkań z członkami papieskiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan, nie zostały wcielone w życie. Według niego, Watykan nie dotrzymał obietnic konsultowania z rosyjskim Kościołem prawosławnym tworzenia
nowych struktur w Rosji, a przede wszystkim powołania do życia w Federacji Rosyjskiej „katolickiej prowincji” przez połączenie czterech diecezji. Patriarcha powiedział też, że może podać konkretne przykłady nasilenia się
działalności katolickich misjonarzy wśród tradycyjnie prawosławnej ludności
Rosji i innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Za najbardziej drastyczną formę prozelityzmu Aleksy II uznał przeciąganie na katolicyzm dzieci-sierot, ochrzczonych w prawosławiu69. Oświadczył też, że decyzja Watykanu o podniesieniu statusu czterech działających w Rosji administratur apostolskich do rangi diecezji była tym większym zaskoczeniem dla rosyjskiego
Kościoła prawosławnego, że podczas spotkania z delegacją Moskiewskiego
Patriarchatu w Asyżu papież nic o takich zamiarach nie mówił70. W wyniku
tej sytuacji odwołana została wizyta przewodniczącego Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan, kardynała Kaspera. Patriarchat zainspirował też władze
państwowe do protestu przeciw decyzjom papieża, a później także do wydalenia kilku katolickich księży, w tym ordynariusza jednej z nowopowstałych
diecezji71. Już w dniu samej decyzji o podniesieniu administratur do rangi
diecezji, odpowiedzialny w Cerkwi za kontakty zagraniczne metropolita Kirył, oświadczył, że możliwe jest nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych
ze Stolicą Apostolską. W odpowiedzi, rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin
Navarro-Valls stwierdził, że zmiany struktury miały na celu unormowanie sytuacji Kościoła katolickiego w Rosji i zostały przeprowadzone na prośbę rosyjskich wiernych i duchowieństwa. Dodał też, że organizacje katolickie,
które Patriarcha Wszechrusi oskarżył o prozelityzm, świadczą konkretną pomoc materialną na rzecz Cerkwi72. Innym rezultatem całej sytuacji było zawieszenie jakichkolwiek rozmów o ewentualnej pielgrzymce papieża Jana
Pawła II do Rosji73. Mimo wszystko Stolica Apostolska chciała jak najszybciej
na nowo podjąć dialog z Patriarchatem. Okazją do tego stały się imieniny
Aleksego II. Papież posłał Patriarsze ciepły list z życzeniami, w którym wyraził pragnienie, aby pomimo istniejących trudności dialog prowadzący do lepszej współpracy i upragnionej jedności był kontynuowany. Gdy jednak kilka
dni później Jan Paweł II przemówił, za pośrednictwem specjalnego telemostu, do katolików zebranych w moskiewskiej katedrze, gest ten został uznany
przez Patriarchat za „wirtualną” podróż do Rosji i „pogwałcenie kanoniczne69

www.christianitas.pl; (24.08.2002).
www.christianitas.pl; (23.02.2002).
71 www.forum-znak.org.pl/index.php?t=studia&id=101.
72 „Rzeczpospolita” nr 36, 12.02.2002. s. A1, A4.
73 www.christianitas.pl.
74 www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200218&nr=7.
70

24

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008

Kościół katolicki w Federacji Rosyjskiej po 1991 roku

go obszaru prawosławia”74. Jednakże, równocześnie Patriarcha Moskwy Aleksy II na spotkaniu z grupą katolickich pielgrzymów z Włoch, zorganizowanym przez katolickie pismo „Famiglia Cristiana”, opowiedział się za konstruktywnym, wzajemnie życzliwym dialogiem z Watykanem w interesie jedności chrześcijan. Aleksy II poparł praktykę organizowania pielgrzymek dla
katolików po świętych miejscach Rosji. Patriarcha powiedział, że takie
podróże pozwalają im uzyskać z pierwszych rąk świadectwa o życiu, wierze
i pragnieniach prawosławnych chrześcijan, poznać dziedzictwo duchowe rosyjskiego prawosławia. Jednocześnie Aleksy II podkreślił jednak, że dialog
prawosławno-katolicki przeżywa nienajlepszy okres. Patriarcha przypomniał
główne pretensje Cerkwi do Watykanu – „katolicki prozelityzm” na jej „kanonicznym terytorium” oraz „nieprzestrzeganie praw” Patriarchatu Moskiewskiego na zachodniej Ukrainie75. Stosunki między Patriarchatem
Wszechrusi a Stolicą Apostolską pozostały więc napięte i często pełne wielu
niekonsekwencji.
Aby polepszyć wzajemne relacje Jan Paweł II zdecydował się w sierpniu
2004 roku na spektakularny gest oddania Rosjanom ikony Matki Bożej Kazańskiej. Od 1994 roku, a więc od początku przebywania tej ikony w Watykanie, papież chciał ją zwrócić Cerkwi Rosyjskiej, licząc że będzie mógł to uczynić podczas pielgrzymki do Rosji. Gdy jednak okazało się, że dojście tej pielgrzymki do skutku wydaje się coraz mniej możliwe, zdecydował się na oddanie obrazu za pośrednictwem delegacji Stolicy Apostolskiej. W skład delegacji weszli m.in. kard. Walter Kasper, metropolita Waszyngtonu kard. Edgar
Theodore McCarrick, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Joaquín Navarro-Valls oraz założyciel Wspólnoty św. Idziego prof. Andrea Riccardi, do których już w Moskwie dołączyli metropolita katolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp Tadeusz Kondrusiewicz oraz nuncjusz apostolski w Federacji Rosyjskiej abp Antonio Mennini. Ikona została przekazana
w dniu 28 sierpnia 2004 roku podczas obchodów święta Wniebowzięcia Matki Bożej76. Mimo to stosunki między Patriarchatem Wszechrusi a Stolicą Apostolską nadal pozostały napięte. Polepszyły się dopiero po wyborze kardynała
Josepha Ratzingera na papieża Benedykta XVI. Fakt ten zauważył metropolita Kirył, podkreślając przy tym postawę Ojca Świętego, który z dużą uwagą
i ostrożnością podchodzi do relacji z Cerkwią prawosławną77. Wyrazem polepszenia stosunków prawosławno-katolickich są też ostatnie wydarzenia mające
miejsce w Rosji. W październiku 2006 roku w Sankt-Petersburgu miało miejsce posiedzenie plenarne Rady konferencji Episkopatu Europy, w którym
udział wzięła znacząca delegacja duchownych prawosławnych. Po jego zakończeniu list z podziękowaniem za pomoc w jego organizacji na ręce Aleksego
75
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II wysłał abp Kondrusiewicz78. Częstą praktyką stały się też wymiany pozdrowień między Aleksym II a Benedyktem XVI79. W związku z tym we włoskiej
prasie pojawiły się nawet spekulacje na temat wizyty Benedykta XVI w Rosji
w 2007 roku. Spekuluje się także, że być może obaj hierarchowie spotkają się
wcześniej na „neutralnym gruncie”80. Od podobnych pogłosek odcina się hierarchia prawosławna81, to wydaje się, że sprawa ewentualnej pielgrzymki papieża do Rosji jest najbliższa realizacji od początku lat 90-tych.
Podsumowując, można stwierdzić, że mimo wszelkich trudności Kościół
katolicki w Rosji prowadzi normalną działalność na miarę tamtejszych wyzwań i potrzeb. Bez wątpienia jego sytuacja jest szczególna, gdyż przez ostatnie 16 lat musiał on przejść proces pełnego odrodzenia, często w warunkach,
które temu nie sprzyjały. Tym bardziej ciekawe są więc obserwacje procesów
tam zachodzących, gdyż na naszych oczach od podstaw został utworzony normalnie funkcjonujący Kościół.
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www.katolik.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=13682.
Patrz również: www.interfax-religion.ru/dialog/?act=news&div=14644.
80 www.interfax-religion.ru/dialog/?act=news&div=14566.
81 www.interfax-religion.ru/dialog/?act=news&div=14549.
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Ormiański
Kościół Apostolski
– od wielkiej przeszłości,
do trudnej teraźniejszości
1. Prolog

Armenia jest krajem niezwykłym, a jej mieszkańcy potrafią na ten temat
rozprawiać godzinami. To ze zboczy góry Ararat życie wróciło na ziemię po
czasie Potopu, to tu ponoć zasadzono pierwsze szczepy winorośli, aby następnie poddać fermentacji jej owoce, to tę krainę Dawid Marshall Lang nazwał
„kolebką cywilizacji”, a o jej mieszkańcach bardzo malowniczo napisał, iż „są
urodzonymi indywidualistami, drożdżami w konformistycznej masie ludzkości”1. Według mitu założycielskiego narodu ormiańskiego, jego protoplastą
jest sam Hajk (stąd miejscowa nazwa Armenii: Hajastan) – wnuk Jafeta, który
był jednym z trzech synów Noego. Ormianie posiadają oryginalny język, który
należy co prawda do indoeuropejskiej rodziny, ale wszystkim, próbującym
zgłębić jego tajniki, pokrewieństwo to musi się wydać wielce podejrzane. Nie
przeszkadzało to jednak twierdzić autorowi XVIII-wiecznej „Historii
Ormian”2, że to właśnie w tym języku Adam porozumiewał się z Bogiem –
oczywisty wniosek zważywszy na fakt, iż ogrody Edenu znajdowały się przecież
na ziemiach Armenii! Unikalny alfabet ormiański również jest wynikiem rodzimej produkcji. Fantazja jego genialnego twórcy – mnicha Mesropa Masztoca – zamknęła go w, bagatela, trzydziestu sześciu3 znakach, zaś fantazja kolejnych pokoleń wzbogaciła o niezliczoną ilość form zapisu, włączając w to również wersje zoomorficzne i fitomorficzne. Nic dziwnego, że i w kwestii religii
Ormianie zrobili wiele, aby zasłużyć sobie na osobne traktowanie i szczególną
uwagę.
1

D. M. Lang, Armenia kolebka cywilizacji, Warszawa 1975, s. 37.
To trzytomowe dzieło wyszło spod pióra ormiańsko-katolickiego mnicha – mechitarysty
(więcej na ten temat w rozdziale 3.) Mikayela Chamchiana (R. Panossian, The Past as Nation:
Three Dimensions of Armenian Identity, „Geopolitics”, vol. 7, no. 2, s. 127–128).
3 Później dodano jeszcze dwa znaki i ormiański alfabet liczy ich dziś trzydzieści osiem.
2
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2. Czas legend
Armenia szczyci się mianem pierwszego chrześcijańskiego państwa świata4.
To wydarzenie, które „zdeterminowało całe przyszłe koleje ormiańskiej historii”5 datuje się tradycyjnie na 301 rok6. Ormiański Kościół Apostolski odwołuje się jednak (nawet w samej swej nazwie) do czasów dużo wcześniejszych7.
Wywodzi bowiem swe korzenie od apostołów: św. Judy Tadeusza oraz św. Bartłomieja, którzy mieli, według Świętej Tradycji Kościoła8, prowadzić wśród
ludności ormiańskiej akcję misyjną, zakończoną męczeńską śmiercią.
Dzieje apostołów, wraz z późniejszymi podaniami o św. Grzegorzu Oświecicielu i królu Tyridatesie, tworzą mit założycielski Kościoła, starannie pielęgnowany po dziś dzień. Fakty historyczne zlewają się tu z barwnymi podaniami, mieszanka ta wpisała się jednak w etos chrześcijańsko-narodowy, do
którego współczesny Kościół Ormiański odwołuje się nieustannie. Mit ten pozostał po dziś dzień tak ważny i żywy w świadomości Ormian, że trzeba go
przytoczyć, nie rozsądzając już którędy przebiega linia podziału pomiędzy rzeczywistymi zdarzeniami, a narosłą na nich legendą.
Tak więc, pod koniec III wieku newralgiczne położenie Armenii, pomiędzy
ścierającymi się w walce o wpływy w tym regionie potęgami Persji i Rzymu, doprowadziło do sytuacji, w której – młodzi wtedy jeszcze – Tyridates i Grzegorz,
musieli uciekać z kraju. Pierwszy z nich spędził dzieciństwo w Rzymie, drugi
wychowany został przez mnichów chrześcijańskich z Cezarei Kapadocyjskiej.
Tyridates powrócił do Armenii wraz z legionami cesarza Dioklecjana, który
zasłynął później w historii jako prześladowca wyznawców Chrystusa. Również
Tyridates nie należał do osób pozytywnie nastawionych do nowej wiary, a jego
niechęć pogłębił dodatkowo fakt, iż na głównego misjonarza chrześcijaństwa
w jego królestwie wyrósł wspomniany już Grzegorz, który w międzyczasie powrócił do ojczyzny. Niechęć ta miała przyczyny osobiste, Grzegorz okazał się
być bowiem synem mordercy ojca Tyridatesa. Za swą działalność oraz kone4

A więc takiego, które przyjęło chrześcijaństwo jako oficjalną religię państwową.
D. M. Lang, Armenia…, dz.cyt., s. 47.
6 Wielu badaczy przesuwa obecnie tę datę na rok 314 (np. R. Panossian, The Past…, dz.cyt.,
s. 126; H. Tchilingarian, A Brief Historical and Theological Introduction to the Armenian Apostolic Orthodox Church, Diocese of the Armenian Church of Canada, 1993, s. 1), nie zmienia to jednak zarówno faktu pierwszeństwa Armenii, wśród państw adoptujących chrześcijaństwo jako swą
religię, jak i tego że rok 301 pozostaje datą powszechnie wyrytą w świadomości Ormian oraz podtrzymywaną przez Kościół Ormiański.
7 To odwołanie się do tradycji apostolskiej było w późniejszych czasach ważnym argumentem
Kościoła Ormiańskiego w sporach z Konstantynopolem oraz Rzymem o zachowanie niezależności administracyjnej od obu tych patriarchatów.
8 Święta Tradycja stanowi fundament funkcjonowania Kościoła, zbiór podstaw do których
Kościół odnosi się w swych działaniach i które są usankcjonowane jego autorytetem. Składają się
nań – połączone w jedną całość – Biblia, liturgia i modlitwy, pisma ojców Kościoła, ustalenia soborów i synodów Kościoła, poczet jego świętych, sztuka sakralna i rytuały. (H. Tchilingarian,
A Brief…, dz.cyt., s. 7).
5
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ksje rodzinne został więc wtrącony do lochu w twierdzy Artaszat9, gdzie spędził piętnaście lat, utrzymywany przy życiu przez pewną litościwą wdowę.
W czasie gdy Grzegorz wegetował w swym miejscu odosobnienia, do królewskiej stolicy w Wagharszapacie przybyło trzydzieści siedem chrześcijańskich
dziewic, uciekających z Rzymu przed prześladowaniami Dioklecjana. Jedna
z nich tak spodobała się Tyridatesowi, iż postanowił pojąć ją za żonę. Napotkawszy na sprzeciw świątobliwej kobiety, wpadł w wielką złość i kazał zamordować zarówno ją, jak i pozostałe dziewice. Po dokonaniu tej kaźni, przerażony własnym okrucieństwem król popadł w obłęd, który współczesna psychiatria zakwalifikowałaby zapewne jako likantropię, zaczął bowiem zachowywać się jak dzika świnia. W tym czasie siostra władcy miała sen, w którym
objawił się jej otoczony promieniami mężczyzna i zapowiedział, że uleczy szaleńca, jeśli tylko zakończą się prześladowania chrześcijan. W mężczyźnie tym
rozpoznano oczywiście Grzegorza, a następnie natychmiast uwolniono i doprowadzono na dwór królewski, gdzie uzdrowił Tyridatesa i ochrzcił go wraz
z całą świtą. Niedługo później cudowna senna wizja stała się udziałem samego Grzegorza. Jak relacjonował pierwszy historyk ormiański Agathangelos,
a powtarzają za nim współcześni autorzy10: „Zdawało mu się, że widzi otwierający się firmament i Boga otoczonego zastępami skrzydlatych postaci, zstępującego z nieba na ziemię, która jaśniała wspaniałym światłem. Pan przywołał Grzegorza, by oglądał cuda, które chce mu pokazać. Uderzył w ziemię złotym młotem i w środku miasta [Wagharszapatu – przy K.S.] ukazał się potężny piedestał ze złota, na którym wyrosła ognista kolumna z chmurą zamiast
kapitelu, zwieńczona błyszczącym krzyżem. Trzy inne kolumny czerwone jak
krew i również zwieńczone świetlistymi krzyżami wznosiły się wokół pierwszej kolumny, dokładnie w miejscach, gdzie pogrzebane były ciała świętych
dziewic. Cztery krzyże utworzyły łuk, na którym stanął wielki budynek z kopułą. Na jego szczycie znajdował się złocisty tron z ognistym krzyżem. Z tego
wspaniałego budynku wypływały obficie rzeki nawadniające znajdujące się
poniżej równiny. Były tam również niezliczone ołtarze ogniste, z krzyżami
podobnymi do gwiazd na firmamencie. Wtedy wielkie stada czarnych kozłów
przeszły przez wodę i stały się białymi barankami, które się licznie rozmnożyły. Nagle polowa z nich znowu przekroczyła wodę stając się czarnymi wilkami, które zaatakowały baranki, i nastąpiła scena krwawej rzezi. Baranki miały skrzydła i połączyły się z zastępami Pana, na ziemie zaś zstąpił ogień i pochłonął wilki”11.
Po tym śnie Wagharszapat został przemianowany na Eczmiadzyn, co oznacza „Jednorodzony zstąpił”. W miejscu najwyższej kolumny kazał Grzegorz
9 Dziś w tym miejscu znajduje się klasztor Chor Wirap, którego centralny punkt stanowi wykuty w litej skale loch-studnia – ten sam w którym przetrzymywany miał być Grzegorz.
10 Np.: D. M. Lang, Armenia…, dz.cyt., s. 150; Y. Petrossian, Armenian Apostolic Holy
Church, Etchmiadzin 2001, s. 9–10) oraz cytowany tu Aziz Atiya.
11 A. S., Atiya, Historia Kościołów wschodnich, Warszawa 1978, s. 274.
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wznieść świątynię, która od tego czasu, po dziś dzień, stanowi najświętsze
miejsce ormiańskiego chrześcijaństwa. Kamienie pod jej budowę miał zaś na
swych plecach nosić ze zboczy świętej góry Ararat sam świeżo nawrócony król
Tyridates.

3. Wielka historia małego Kościoła
Warto przyjrzeć się pokrótce tyleż barwnej, co niełatwej, historii Kościoła
Ormiańskiego. Dwa okresy jej świetności przypadły odpowiednio na wiek
V oraz na okres pomiędzy X a XIV stuleciem. Pierwszy z nich nosi nazwę złotego wieku, drugi jest zaś określany mianem wieku srebrnego. Złoty wiek narodził się wraz z ormiańskim alfabetem. To wielkie dzieło, ukończone w roku
406, pozwoliło nie tylko wprowadzić do Kościoła język narodowy (zamiast
używanych wcześniej greckiego i syriackiego), ale przede wszystkim stało się
kamieniem węgielnym położonym pod rozwój ormiańskiej literatury. Nowy alfabet wykorzystano najpierw do przetłumaczenia Biblii12, a następnie tekstów
liturgii, prac ojców Kościoła, a także myślicieli antycznych13. W ślad za tym, za
sprawą wspomnianego już Agathangelosa, a także Faustusa Bizantyjskiego,
Mojżesza z Chorenu14, Korjuna, Eznika z Kolb oraz Jegiszego narodziła się
ormiańska historiografia oraz teologia15.
Wiek złoty, od srebrnego, przedzielają wydarzenia, które zdeterminowały
dalsze losy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Toczący się w V wieku,
spór dotyczący kwestii natury współistnienia pierwiastka boskiego i pierwiastka ludzkiego w osobie Jezusa z Nazaretu obejmował cały ówczesny świat
chrześcijański. Nie wdając się już w tłumaczenie teologicznych różnic pomiędzy twierdzeniami Nestoriusza, monofizyckim wyznaniem wiary św. Cyryla
z Aleksandrii oraz ustaleniami soboru chalcedońskiego, należy stwierdzić jedynie, iż Kościół Ormiański potępił te pierwsze i trzecie, a pozostał wierny,
przyjętej na soborze w Efezie, wykładni Cyryla, mówiącej o „jednej naturze
połączonej z dwóch – jednej wcielonej naturze Boga – Słowa”. Rozłam w świecie chrześcijańskim, jaki zapoczątkowały te spory, doprowadził do wyodręb12 Dzieło to zostało ukończone zapewne w 433 r., a w pracach nad nim brało udział pod przewodnictwem Masztoca ponoć stu tłumaczy. Wszyscy oni zostali zaliczeni w poczet świętych Kościoła Ormiańskiego. Tłumaczenia dokonano na podstawie greckiej Septuaginty i syriackiej Peszitty.
13 Na przykład praca O przyrodzie Zenona z Kitionu – twórcy szkoły stoików – zachowała się
do naszych czasów tylko dzięki ormiańskiemu przekładowi (D. M. Lang, Armenia…, dz.cyt.,
s. 244).
14 Istnieje również pogląd, iż Mojżesz z Chorenu tworzył w VIII w. (D. M. Lang, Armenia…,
dz.cyt., s. 243; R. Panossian, The Past…, dz.cyt., s. 127), powszechnie funkcjonuje on jednak jako autor V wieku i określany jest, na dowód uznania dla jego dzieła pt. Historia Armenii, mianem „ojca ormiańskiej historiografii”.
15 Dokładniejsze omówienie twórczości autorów złotego wieku znaleźć można na przykład w:
D. M. Lang, Armenia…, dz.cyt., s. 242–243; Y. Petrossian, Armenian…, dz.cyt., s. 15–17 oraz
A. S. Atiya, Historia…, dz.cyt., s. 297).
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nienia się tak zwanych Kościołów Wschodnich16. Kościół Ormiański oficjalnie
potwierdził swą przynależność do tego odłamu chrześcijaństwa na początku
VI wieku, wraz z uchwałami synodu w Dwinie, oraz w pół wieku później na synodzie zwołanym do tego samego miasta. Powodowane to było, jak argumentuje klasyk ormiańskiej historiografii – Malachiasz Ormanian, niezgodą na
„żadne frymarczenie doktryną”17, ani też na „podporządkowanie się kaprysom patriarchatu w Konstantynopolu, który (...) zabiegał w Chalcedonie
o prawo uzurpowania sobie zarówno pierwszeństwa, jaki i zwierzchności nad
innymi biskupstwami”18. Oznaczało to zerwanie więzi z najbliższym dotąd
Ormianom patriarchą konstantynopolskim i ostateczne wybranie ścieżki niezależności, w stopniowo coraz bardziej centralizującym się chrześcijaństwie.
Taki wybór oraz późniejsze, wynikające ze względów politycznych, odizolowanie Kościoła Ormiańskiego od reszty świata chrześcijańskiego, pozwoliło mu
zachować po dziś dzień wiele cech Kościoła pierwotnego oraz ukształtować
unikalne ramy Kościoła narodowego. Co więcej, istnienie niezależnych, narodowych, struktur władzy duchowej, w połączeniu z wielowiekowym brakiem
ogólnoormiańskich instytucji państwowych, doprowadziło do sytuacji,
w której to właśnie patriarchowie, a nie reprezentanci świeccy, stali na czele
narodu. Kościół pełnił więc funkcję nie tylko religijne, ale i polityczno-administracyjno-sądowniczo-oświatowe, a także reprezentował interesy swojego ludu przed obliczem obcej władzy zwierzchniej.
Srebrny wiek związany był z, częściowym przynajmniej, uniezależnieniem
się Ormian od ścierających się o wpływy w tym regionie potęg – Bizancjum,
Arabów oraz Turków. Prosperita polityczna – związana z istnieniem królestwa
Waspurakanu, państwa Bagratydów, a przede wszystkim tak zwaną Małą Armenią, czyli Królestwem Cylicji – doprowadziła również do rozkwitu kultury,
sztuki i architektury, których głównym mecenasem był Kościół. Twórcom, żyjącym w tym czasie, zawdzięczamy najsłynniejsze ormiańskie klasztory: Ahtamar, Geghard, Norawank, Tatew, Hagpat, czy Hagharcin, najprzedniejsze
przykłady sztuki rękopiśmienniczej, ze wspaniałymi miniaturami zdobiącymi
manuskrypty oraz rozkwit niepowtarzalnej sztuki rzeźbienia chaczkarów19.
16 Do tej grupy Kościołów zalicza się Apostolski Kościół Ormiański, Kościół Koptyjski, Kościół Syryjski, Kościół Malankarski, Kościół Etiopski oraz niedawno wyodrębniony z tego ostatniego Kościół Erytrejski. Należał do nich również Kościół Gruziński, który jednak na początku
VII w. uznał uchwały Chalcedonu.
17 M. Ormanian, Kościół Ormiański. Historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, literatura, stan współczesny, Kraków 2004, s. 40.
18 Cytat ten autor podaje za tłumaczeniem wziętym z książki D. M. Langa (Tenże, Armenia…, dz.cyt., s. 164), które zostało zweryfikowane w nowym, angielskojęzycznym wydaniu Kościoła Ormiańskiego (The Church of Armenia), opublikowanym kilka lat temu w Eczmiadzynie.
W cytowanym również w tej pracy, polskim tłumaczeniu książki Ormaniana, fragment ten ma
znacząco zmienione brzmienie.
19 Słowo chaczkar tłumaczy się na język polski jako „kamień krzyżowy”. Jest to kamienna płyta, której zachodnia – „przednia” – strona pokryta jest cała ornamentami z centralnie umieszczonym krzyżem.
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Był to też okres działalności kolejnych wielkie indywidualności literackich: św.
Grzegorza z Nareku, Mechitara Gosza oraz św. Nersesa Sznorhali.
Czasy, nastałe po srebrnym wieku, nie przyniosły już Kościołowi Ormiańskiemu wiele dobrego. Choć trudno się do końca zgodzić z, jednoznacznie krytycznym i wiele upraszczającym, sądem A. Atiyi, który stwierdza, iż „od chwili upadku ormiańskiej niepodległości, rozproszenia i zubożenia ormiańskich
gmin, historia tego Kościoła to smutna opowieść o mrocznej ignorancji, izolacji, zabobonie i formalizmie”20; to prawdą jest, że od kilkuset już lat Kościół
Ormiański grzeje się przy ogniu swojej dawnej chwały, nie będąc w stanie, poza kilkoma (i to późnymi) wyjątkami21, wnieść do tej spuścizny wiele nowego.
Ostatnim świętym Kościoła pozostaje po dziś dzień Grzegorz Tatewaci, który
zmarł na początku XV wieku, a od XVIII wieku głównym centrum i skarbnicą kultury ormiańskiej stał się unicki zakon mechitarystów22. Każdy, kto
podróżuje po dzisiejszej Armenii, nie może nie zwrócić też uwagi na fakt, iż
prawie wszystkie najcenniejsze zabytki pochodzą z opisanego powyżej okresu
pierwszego tysiąca lat obecności chrześcijaństwa w tym kraju.

4. Wprowadzenie do współczesności
W Imperium Osmańskim przełomu XIX i XX wieku Ormianie stanowili
znaczącą siłę –zarówno jeśli chodzi o ich liczebność, jak i o posiadane wpływy.
Cieszyli się też względną autonomią w ramach systemu tak zwanych milletów,
czyli gmin wyznaniowych, skupionych wokół, powołanego w 1461 roku przez
sułtana Mehmeta II, ormiańskiego Patriarchatu Konstantynopola23. Sytuacja
ta ulegała stopniowemu załamaniu pod rządami sułtana Abdulhamida II
i znalazła swe tragiczne rozwiązanie, już po jego obaleniu przez rewolucję
młodoturecka, w genocydzie Ormian z 1915 roku. W wyniku tych tragicznych
wydarzeń zginęło, wedle rożnych szacunków, od sześciuset tysięcy do półtora
miliona osób, zaś wschodnia Anatolia przestała pełnić funkcję centrum
ormiańskiego osadnictwa. Jako że była to zaplanowana i odgórnie sterowana
akcja, w pierwszej kolejności zagładzie uległa ormiańska elita intelektualna,
w tym księża, a zniszczeniu ormiańskie klasztory, kościoły i szkoły24. Ci,
którym udało się uciec, szukali schronienia w rosyjskiej części Armenii, a także tworzyli, lub zasilali już istniejące, diaspory ormiańskie właściwie we wszy20

A. S. Atiya, Historia…, dz.cyt., s. 289.
Takimi jak Komitas – żyjący na przełomie XIX i XX wieku genialny kompozytor, cytowany tu już i żyjący w podobnym okresie patriarcha i historyk Malachiasz Ormianian, czy niewiele
od nich starszy katolikos Mkrtich I – ważna postać ormiańskiego odrodzenia narodowego.
22 Założony przez Mechitara z Sebastii na wyspie San Lazarro koło Wenecji, funkcjonuje do
dziś (z siedzibami w Wenecji oraz Wiedniu) prowadząc działalność naukową, kulturalną, oświatową i wydawniczą.
23 C.S. Mouradian, L’Eglise: au service de Dieu, de la nation, ou de l’Etat sovietique?, [w:] De
Staline a Gorbachev, histoire d’un republique sovietique, L’Armenie, Paris 1990, s. 364.
24 G. Kucharczyk, Pierwszy holocaust XX wieku, Kraków 2004, s. 98, 108–112 i in.
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stkich zakątkach świata – na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Europie Zachodniej
i Środkowej oraz obu Amerykach.
Przed Rewolucją Październikową 1917 roku Kościół Ormiański cieszył się
na terenie Imperium Rosyjskiego, obecnego na Zakaukaziu od pierwszej polowy XIX wieku, względnym spokojem, choć temperatura wzajemnych stosunków wahała się, wraz ze zmianami ogólnej polityki caratu wobec tego regionu – od wspierania rozwoju lokalnych społeczności na jednym końcu skali,
po próby rusyfikacji na jej przeciwległym krańcu. Kościół Ormiański, mimo
kilkukrotnie podejmowanych prób zmiany sytuacji, utrzymał autokefalię, zaś
jego stosunki z imperialną władzą świecką regulowała osobna ustawa, tak zwane Polożenia, nadana w 1836 roku i określająca stopień i formy zależności od
caratu, który prowadził politykę podporządkowywania grup wyznaniowych interesom państwa. I choć Polożenia zostały zniesione edyktem katolikosa Keworka V w 1917 roku25, późniejsze trzy lata niezależności Kościoła, przypadające na czas wojen i wielkiego zamętu, okazały się, oczywiście, okresem zbyt
krótkim, aby wykształcić trwałe mechanizmy funkcjonowania Kościoła w oderwaniu od państwa.
Z kolei krótki okres niezawisłości Armenii w latach 1918–1920 zaowocował
później powstaniem silnej antyradzieckiej opozycji ormiańskiej na uchodźctwie. Tak zwani dasznacy26, po przegranej wojnie z Armią Czerwoną i przejęciu władzy w Armenii przez miejscowych komunistów, skupili wokół siebie
znaczną część emigracji. „Kościelnym” efektem tego było między innymi odtworzenie w 1930 roku, w miejscowości Antelias pod Bejrutem (Liban), katolikosatu Cylicji27. Miał on stanowić, według zamysłu dasznaków i wszystkich
tych, którzy nie pogodzili się tak z kształtem terytorialnym, jak i przede wszystkim ustrojowym, Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, przeciwwagę dla ubezwłasnowolnionego przez komunistów, katolikosatu w Eczmiadzynie.

5. Księża i komisarze – Apostolski Kościół Ormiański
w czasach władzy radzieckiej
Mając w pamięci wyżej wymienione uwarunkowania – wyniszczenie Kościoła i populacji ormiańskiej we wschodniej Anatolii, olbrzymią w skali narodu diasporę rozsianą po całym świecie, opozycyjność dużej jej części wobec
władzy radzieckiej oraz funkcjonującą już wcześniej zależność Kościoła od
25

C.S. Mouradian, L’Eglise…, dz.cyt., s. 365–366.
Członkowie partii Dasznakcutjun, którą od końca XIX wieku stanowiła najważniejszą silę
polityczną wśród Ormian i która rządziła niepodległą republiką.
27 Obecna struktura Kościoła Ormiańskiego wygląda następująco: jako primus inter pares
traktowany jest katolikosat z siedzibą w Eczmiadzynie, równolegle zaś do niego funkcjonuje jeszcze katolikosat Wielkiego Domu Cylicji oraz dwa patriarchaty: jerozolimski i konstantynopolski. Podziały w Kościele Ormiańskim dotyczą jedynie spraw administracyjnych, w wymiarze teologicznym, doktrynalnym czy liturgicznym stanowi on jedność.
26
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władzy świeckiej – należy przejść do krótkiego zarysowania sytuacji religijnej
w Armenii w okresie rządów komunistycznych. Możną ją, generalnie rzecz
biorąc, podzielić na dwa etapy.
Pierwszy z nich, to okres bezwzględnej walki komunistów z „opium dla ludu”, trwający od roku 1921, aż po wybuch wojny radziecko-niemieckiej dwadzieścia lat później. Już pierwsze zarządzenia oraz dekrety nowej władzy uderzały bezpośrednio w Kościół, „stawiając go poza nawiasem” tak prawa, jak
i społeczeństwa, pozbawiając przywilejów, majątków, możliwości posługi,
a także wykluczając z procesu edukacji. Ponadto rozpoczęto, zakrojone na
szeroką skalę, prześladowania księży, którzy bardzo często poza utratą swych
parafii oraz środków utrzymania, tracili również życie. Ci, którzy przeżyli, byli pozbawiani praw obywatelskich, podlegali deportacjom i internowaniu.
Z czasem, bezpośrednie metody eliminacji Kościoła, uzupełniono o nowe elementy strategii – tym razem skierowane do wiernych – zaprzęgając do „pracy
u podstaw” machinę propagandy. Lata takiej polityki doprowadziły do sytuacji, gdy „nie tylko Kościół jako instytucja był bliski wymarciu, czasy [te – przyp.
K.S.] niemalże zupełnie starły powszechną wieź z Kościołem i rytuałem religijnym”28. Za moment największego upadku Kościoła uznaje się zgodnie
okres zapoczątkowany zamordowaniem przez agentów NKWD katolikosa
Khorena w kwietniu 1938 roku29. W tym momencie na terenie Armenii pozostał jeden żywy, wyższy rangą, dostojnik kościelny, a trzy lata później w całym
Związku Radzieckim funkcjonowało siedem kościołów ormiańskich, w tym ledwie trzy w samej ASRR.
Sytuacja diametralnie zmieniła się (wówczas zaczyna się drugi ze wspomnianych etapów), gdy katastrofalna sytuacja na froncie II wojny światowej,
zmusiła Stalina aby dotychczasowy „wróg numer jeden” – religia – „stała się
bronią w rękach Kremla”30. W pierwszym momencie była to broń niezbędna
do podjęcia skutecznej obrony przed inwazją niemiecką. Okazało się bowiem,
iż w „najbardziej postępowym państwie świata” społeczeństwo wciąż dużo lepiej mobilizują do walki oraz wszelkich poświęceń i wyrzeczeń tak „reakcyjne”
i „wsteczne” hasła, jak: „ojczyzna”, „patriotyzm” oraz „wiara”. Pozwolono
więc Kościołom i autorytetom religijnym działać, a rezultaty ich starań przeszły najśmielsze oczekiwania, tudzież przerosły najczarniejsze sny zatwardziałych ideologów komunizmu31. Sprawdzoną w boju broń zaczęto później stosować również do innych zadań. Kościół służył więc władzy swym autorytetem
w czasie powojennej akcji repatriacyjnej Ormian i kreował możliwie pozytyw28 F. Corley, The Armenian Church Under the Soviet Regime, Part 1: The Leadership of Kevork, „Religion, State and Society” 1996, vol. 24, no. 1, s. 11.
29 Tamże, s. 9; C.S. Mouradian, L’Eglise…, dz.cyt., s. 371.
30 E. Alexander, The Armenian Church in Soviet Policy, „Russian Reviev”, vol. 14, no. 4, Oct.
1955, s. 358.
31 Sam Kościół Ormiański, mimo swego skrajnie złego położenia, zebrał fundusze, które pozwoliły na wystawienie dywizji czołgów Dawid Sasuński. Jej oficjalne przekazanie armii miało
miejsce 29 I 1944 roku (F. Corley, The Armenian…, part 1, dz.cyt., s. 13).
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ną wizję Związku Radzieckiego wśród rodaków pozostających w diasporze,
rzucał gromy na Stany Zjednoczone za bombardowanie Korei Północnej,
a także Kościół katolicki „za wspieranie nazistowskich wrogów Pana”32. Same
wybory najwyższych zwierzchników Kościoła również zostały wpisane w ten
mechanizm. Zarówno elekcja Keworka VI w 1945 roku, jak i Wazgena I dziesięć lat później, przebiegały według scenariusza ściśle rozpisanego przez władze, który z góry przesądzał o wyniku głosowania, zaś relacje z uroczystości
wykorzystywano do celów propagandowych. Była to cena jaką Kościół musiał
zapłacić za zgodę na swe istnienie33, a jego aktywność zewnętrzna stała w jawnej sprzeczności z faktycznym brakiem udziału Kościoła w życiu społecznym
samej Armenii. Nastąpiło więc ciekawe, mające ogólny charakter, sprzężenie
– największe Kościoły ZSRR (przede wszystkim Cerkiew prawosławna) pomogły Stalinowi w skrajnie trudnym momencie, oddając swój autorytet na
służbę władzy, za co ten „odwdzięczył się”, sankcjonując dalsze istnienie
„opium dla ludu”, ale ograniczając z kolei tak jego „plantacje” (organizacje
kościelne), aby ich funkcjonowanie nie zagrażało w żaden sposób wewnętrznemu status quo. „Zbiory” z tych „plantacji” przeznaczono zaś na eksport,
a było to przy tym „opium zmodyfikowane genetycznie”, tak aby pod religijnymi pozorami przemycać idee pożądane z punktu widzenia władzy radzieckiej. Ze strony Stalina było to posunięcie rodem z szachowej rozgrywki, prawdziwie dobrze skonstruowany gambit – oddać mniej, by zyskać więcej.
Cesje władzy radzieckiej na rzecz Kościoła zostały tak pomyślane, aby jednocześnie „podłączyć go pod kroplówkę i ubrać w kaftan bezpieczeństwa”.
Zyskał więc on przyzwolenie na istnienie, jednakże ramy i zasięg funkcjonowania zostały ściśle określone i poddane kontroli. Funkcję pośredniczącą między klerem a komisarzami pełniły: Rada do Spraw Ormiańskiego Kościoła
Gregoriańskiego oraz Rada do Spraw Kultów Religijnych. Po II wojnie światowej zezwolono na otwarcie seminarium w Eczmiadzynie i wydawanie oficjalnego organu prasowego katolikosatu, sukcesywnie też zwiększała się liczba
otwartych miejsc kultu – pod koniec lat pięćdziesiątych było to już dwadzieścia osiem świątyni na terenie samej tylko ASRR. W ramach odwilży po śmierci Stalina, zezwolono katolikosowi na odbycie kilku zagranicznych pielgrzymek, zwrócono część zabudowań na terenie kompleksu klasztornego w Eczmiadzynie, wyremontowano tutejszą katedrę, a najzdolniejsi seminarzyści zaczęli wyjeżdżać na stypendia poza granice Armenii. W pierwszej połowie lat
sześćdziesiątych doszło do pewnego zaostrzenia kursu, nie była to jednak tendencja długotrwała. Wraz z dojściem do władzy ekipy Leonida Breżniewa nastąpiła „stabilizacja”. Władze, mając poczucie kontroli nad Kościołem, przestały mu poświęcać tyle uwagi, co wcześniej, ograniczając się jedynie do rutynowych działań. Postawa katolikosa nie dawała zresztą podstaw do niepokoF. Corley, The Armenian…, part 1, dz.cyt., s. 18.
C.S. Mouradian, L’Eglise…, dz.cyt., s. 374.
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ju: „Po cóż mamy kontrolować Kościół Ormiański? Posłuchajcie tylko co katolikos ma do powiedzenia na temat sowieckiej potęgi i naszych sukcesów. Nie
każdy pracownik propagandy wie jak mówić o tym tak bezpośrednio!”34.
Wazgen nie wspierał ruchu dysydenckiego w Armenii i nie podejmował
żadnych akcji, mających ulżyć losowi więźniów sumienia. Współpracował ze
służbami bezpieczeństwa, jednakże wszystko wskazuje na to, że był jednym
z nielicznych przywódców duchowych w ZSRR, nie mającym przeszłości agenturalnej35. Władze komunistyczne traktowały go jako swego rodzaju partnera
i autorytet, na czym zyskiwał również Kościół jako instytucja. Bardziej uważni
obserwatorzy zwracali jednak uwagę, iż aktywność Wazgena była w znacznej
mierze daleka od sfery czysto religijnej i właśnie dlatego dozwolona. Spuścizna kulturalna i naukowa Kościoła oraz zabytki sztuki sakralnej traktowane
były tylko i wyłącznie w kategoriach dziedzictwa narodowego Ormian. Świątynie remontowano najczęściej nie po to, aby przywrócić je życiu religijnemu,
lecz jako muzea, a wielkich ludzi Kościoła – Mesropa Masztoca, czy Komitasa – czczono za ich wkład w rozwój kultury ormiańskiej w pełni pomijając fakt,
iż należeli do stanu duchownego. Specyfika ormiańskiego casusu polegała,
ogólnie rzecz ujmując, na tym, że nie tylko Kościół był bardziej instytucją narodową niż religijną, ale i wielu członków komunistycznej nomenklatury było
„bardziej Ormianami niż członkami partii”36, co pozwalało – dalej, niż w większości innych republik ZSRR – odbiegać codziennej praktyce od socjalistycznej teorii. Wiara zachowała się jednak jedynie pośród ludzi najmniej wykształconych, a i dla nich była ona sprawą przede wszystkim rytuału, często dalekiego od kanonów chrześcijaństwa, a nie głębokiego, religijnego przeżycia37.
Przejmującego opisu takiego stanu rzeczy dostarcza w swych wspomnieniach
rosyjski pisarz Andriej Bitow: „Kościół był pełen, zapchany, nie dało się oddychać, szyja i palce u nóg wyciągnięte jak struny, ale nie było wierzących. Na
prawo – filharmonia. Na lewo – teatr. Pośrodku – czysta ciekawość. I tylko na
samym przedzie – klęcząca garstka dewotów38.
Za symbol swoich czasów, swoistą kapsułę w której zamknięto całą ideologię tamtego okresu, można uznać trzy tablice, które honorowym gościom
pokazywano, oprowadzając ich po zamkniętych salach Weheranu – siedziby
katolikosa. Wszystkie mniej więcej metrowej wielkości, zdobione czystym
złotem i drogocennymi kamieniami przedstawiały kolejno: krzyż, ormiański
alfabet oraz herb Armeńskiej SRR z wypisanymi u dołu stolicami dawnych
34 F. Corley, The Armenian Church Under the Soviet Regime, Part 2: The Leadership of Vazgen, „Religion, State and Society”, vol. 24, no. 4, 1996, s. 310.
35 Przywódcy religijni w ZSRR nie byli rejestrowani jako agenci. Jednakże aby osiągnąć najwyższe stanowisko musieli przejść przez etap współpracy ze służbami bezpieczeństwa. Wazgen
uniknął tego jako „człowiek z zewnątrz” – wybrany na urząd katolikosa obywatel Rumunii
(F. Corley, The Armenian…, part 2, dz.cyt., s. 321).
36 Tamże, s. 317–318, 320.
37 Tamże, s. 295, 298–300.
38 Tamże, s. 300.

36

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008

39

Ormiański Kościół Apostolski – od wielkiej przeszłości…

ormiańskich królestw. Jak pisze R. Panossian: „Symbolika tych trzech [podkreśl. – K.S.] przedmiotów była tak imponująca, jak ich wartość materialna.
Chrześcijaństwo, ormiańska kultura i Armenia Radziecka – ze starożytną
Armenią u swych podstaw – były przetrzymywane bezpiecznie w samym sercu Eczmiadzynu, otoczone miłością i z dumą prezentowane gościom z diaspory. Dynamika powiązań tych trzech elementów (reprezentujących zapewne Ojca, Syna i Ducha Świętego!) charakteryzuje podstawy historii Kościoła Ormiańskiego w ZSRR od początku lat czterdziestych”39. Gdy w 2005 roku autor miał szczęście być oprowadzanym po tych samych wnętrzach, pokazano mu już tylko dwie spośród tablic. Której brakowało, nietrudno się domyślić…
Opisany powyżej, wypracowywany latami, modus vivendi runął w drugiej
połowie lat 80-tych, wraz z dojściem do władzy Michaiła Gorbaczowa, wprowadzeniem polityki glasnosti (jawności) oraz pierestrojki (przebudowy), a wreszcie wraz z ostatecznym upadkiem komunistycznego imperium w 1991 roku.
Równolegle z tragicznym trzęsieniem ziemi, jakie spustoszyło północnowschodnią cześć kraju, pierwszym wielkim sprawdzianem dla Kościoła,
w zmieniających się błyskawicznie warunkach, był konflikt ormiańsko-azerski
o Górski Karabach, który wybuchł w 1988 roku.
Początkowo Wazgen zachowywał się niezwykle lojalnie wobec władz.
W opublikowanym w roku rozpoczęcia się konfliktu, wywiadzie-książce Blago
mira w ljudskom sojedinieni, odnaleźć można między innymi takie deklaracje:
„Jako chrześcijanin uważam, że socjalizm, spośród wszystkich ideologii, najbliższy jest nauczaniu Chrystusa. (...) Dziś socjalizm znajduje się na nowym
etapie swego rozwoju, przyjmuje właściwy kształt. I będzie to miało wielkie
znaczenie dla całego świata”40.
W licznych wywiadach, udzielanych przez katolikosa dla prasy, brzmiał
identyczny ton: „Czasy kultu osoby Stalina były niedobre dla nas wszystkich.
Wypaczono nauczanie Lenina – prawdziwe nauczanie socjalizmu. Wielka
szkoda, że Lenin odszedł tak szybko. Gdyby tylko dane mu było żyć dłużej…”41.
Przy takiej postawie zwierzchnika Kościoła nie powinien dziwić fakt, iż
w roku wydania powyżej cytowanej książki na sztandarach odbywających się
w Erewaniu manifestacji demokratyczno-niepodległościowych pojawiały się
takie hasła jak „Katolikos ukrzyżował naszą wiarę!”42. W relacjach, dotyczących wydarzeń tamtych lat, często przewija się refleksja, że Kościół i sam Wazgen nie nadążali za zmieniającą się błyskawicznie sytuacją, tkwiąc mentalnie
The Armenians. From Kings and Priests to Merchants and Comissars, New York 2006, s.

351.
40

I. Wazgen, Blago mira w ljudskom sojedinieni, Eczmiadzyn 1988, s. 12.
F. Corley, The Armenian Church Under the Soviet and Independent Regimes, part 3: The Leadership of Vazgen, „Religion, State and Society”, vol. 26, nos 3/4 1998, s. 292.
42 C.S. Mouradian, L’Eglise…, dz.cyt., s. 361.
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w okowach dawnych realiów i nie mając dość charyzmy, by stanąć na czele rewolucji. Paradoksalnie, władze radzieckie również czuły się zawiedzione kościelnymi apelami o spokój, rozwagę i zawierzenie Moskwie. Nie dlatego jednak, by Wazgen i inni dostojnicy wzdragali się (przynajmniej pod koniec lat
osiemdziesiątych) przed ich wygłaszaniem, ale ze względu na niezadowalający
oddźwięk takich deklaracji. Wypracowywane latami oddzielanie Kościoła od
wiernych, teraz zemściło się na komunistycznych architektach i wykonawcach
tej polityki. Kościół znalazł się w próżni, zawieszony pomiędzy zawiedzioną
nim władzą a równie zawiedzionym ludem, bojąc się „wyjść przed szereg”
i skrywając swą niemoc pod nikogo nie zadowalającym w dobie gwałtownych
przemian hasłem: „Kościół nie jest po żadnej stronie, Kościół jest ze wszystkim stronami”43.
Wraz z rozwojem sytuacji i przeradzaniem się ruchu karabachskiego
w ogólnoormiańskie dążenie do uzyskania niepodległości, nastawienie Wazgena zaczęło ewoluować. W 1988 roku głosił on jeszcze hasła rozwoju narodu ormiańskiego pod auspicjami „wielkiej i potężnej rodziny narodów sowieckich”44. Później, mimo wielu zastrzeżeń, dał się jednak ponieść prądowi przemian, nie chcąc stawać „po przeciwnej stronie barykady” niż społeczeństwo, ani też znaleźć się na marginesie wydarzeń. W przeddzień referendum, mającego zadecydować o „być albo nie być” niezawisłej Republiki
Armenii45, wieszczył: „na nieboskłonie nad ormiańską ziemią wznosi się
gwiazda niepodległości. Błogosławieństwo i chwała tej błyszczącej gwieździe”46. W kilka miesięcy później nowo wybrany prezydent nowopowstałego kraju – Lewon Ter-Petrosjan – uroczyście całował pierścień Wazgena
i odbierał od niego błogosławieństwo47. Niedługo potem nowa władza wykonała gest ze swojej strony i katolikos został wybrany na jedną z ikon nowotworzonej symboliki niepodległej Armenii, stając się pierwszym człowiekiem uhonorowanym – „za służbę dla zachowania i rozwoju duchowych
wartości narodu”48 – orderem Narodowego Bohatera Armenii. Poparcie ze
strony Kościoła było tyleż ważne dla legitymizacji nowej władzy, co legitymizacja ze strony władzy dla samego Kościoła – dokładnie w myśl słów Wazgena: „wyznajemy Credo: jeden wolny naród, jeden wolny rząd, jeden wolny Kościół narodowy”49.
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Cyt. za: F. Corley, The Armenian…, part 3, dz.cyt., s. 300.
Tamże, s. 295.
45 Odbyło się ono 21 sierpnia 1991 r.
46 Cyt. za: F. Corley, The Armenian…, part 3 , dz.cyt., s. 315.
47 Co zostało zresztą stałą częścią uroczystości zaprzysiężenia każdego nowo wybranego prezydenta kraju (F. Corley, The Armenian…, part 3, dz.cyt., s. 316).
48 Tamże, s. 344.
49 Cyt. za: tamże, s. 316.
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Okres lat 1988–1994, wyznaczony z jednej strony początkiem otwartego
konfliktu karabachskiego, a z drugiej zamknięty ostatecznie wraz ze śmiercią
katolikosa Wazgena I, to czas kształtowania się nowej ery. Samo odejście przywódcy Kościoła, po okresie 40-letnich rządów postawiło tę instytucję w tyleż
trudnej, co perspektywicznej sytuacji. Wazgen – przy życzliwej postawie komunistów, którym łatwiej było kontrolować jedno- niż wielogłowego „smoka” –
na tyle zdominował bowiem (szczególnie w samej Armenii) Kościół, któremu
przewodził, że mógłby bez wielkiej przesady sparafrazować w odniesieniu do
siebie słynne stwierdzenie Ludwika XIV – „państwo to ja”. Tak przytłaczająca
pozycja katolikosa nad całą instytucją świetnie współgrała ze stricte symboliczną rolą, jaką dla Kościoła zarezerwowała większa część ormiańskiego społeczeństwa. Silny przywódca instytucji nie mającej realnej władzy pozwalał na
łatwe, lecz powierzchowne utożsamianie się z nim, przysłaniając jednak sobą
to, co powinno być dla Kościoła prawdziwą treścią społecznej identyfikacji,
a więc religijne zaangażowanie. Nic więc dziwnego, że z jednej strony Wazgen
był postacią, której prawo do zabierania głosu powszechnie respektowano,
z drugiej zaś głos ten niekoniecznie był słuchany, a przeciętny Ormianinchrześcijanin nie posiadał nawet podstawowej wiedzy religijnej. Wybory nowego zwierzchnika dały więc szansę wprowadzenia świeżego spojrzenia na
wiele spraw, naruszenia skostniałych przez lata struktur, a przede wszystkim –
w zgodzie z tradycją Kościołów Wschodnich – na przywrócenie bardziej zdecentralizowanego modelu instytucji.
Choć zaburzy to nieco chronologię wydarzeń, poświęcić tu trzeba kilka
słów sukcesorom Wazgena I. Jego następcą został wybrany w 1995 roku dotychczasowy zwierzchnik Antelias, Karekin II, który, wraz z konsekracją, przyjął imię Karekin I50. Był to zaiste wybór przełomowy, po raz pierwszy w historii zdarzyło się bowiem, aby na tronie eczmiadzyńskim zasiadł wcześniejszy
najwyższy patriarcha Wielkiego Domu Cylicji. Rozbudzone zostały tym samym nadzieje na zażegnanie czterdziestoletniego konfliktu politycznego51
oraz niewiele odeń młodszych tarć jurysdykcyjnych52 między dwoma centrami
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6. Kościelne tworzenie rzeczywistości – czyli jak
odbudowywana jest religijność w postkomunistycznej
Armenii

50 Wraz z tym wyborem zmienił on swe imię, a właściwie numer przy imieniu i z Karekina II
stał się Karekinem I, gdyż w linii katolikosów Eczmiadzynu nie było wcześniej patriarchy o tym
imieniu (Karekin I, Challenge to Renewal, New York 1996, s. 91).
51 Więcej na ten temat – patrz rozdział 4.
52 Ich przyczyną stała się aktywność duszpasterska Antelias na kontynencie północnoamerykańskim, tradycyjnie znajdującym się pod zwierzchnością Eczmiadzynu. Wraz z wielką migracją
Ormian z Bliskiego Wschodu do USA katolikosat Cylicji zajął stanowisko, iż ważniejszym, przy
wyznaczaniu granic jurysdykcji, powinno być kryterium demograficzne, a nie geograficzne – jednym słowem chodziło o zachowanie zwierzchności duchowej nad migrantami (K. Maksoudian,
Frequently Asked Questions about the Armenian Church, New York, 2004, s. 51). Poparcie wielu
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ormiańskiego życia religijnego. Sprawa ta stała się niezwykle paląca również
ze względu na fakt, iż zaledwie kilka miesięcy wcześniej prezydent Ter-Petrosjan zdelegalizował filię partii Dasznakcutjun w Armenii, odgrywającej rolę
głównego politycznego aktora w wyżej wymienionych sporach. Mimo teoretycznego rozdzielenia Kościoła od państwa w młodej Republice, Kościół
Ormiański został więc poddany naciskom ze strony władzy, a tradycja wykorzystywania go do celów politycznych, nie odeszła w przeszłość wraz z minioną epoką. W przemówieniu, otwierającym posiedzenie Narodowego Zgromadzenia Kościoła prezydent zaapelował: „obecna sytuacja, jaka funkcjonuje
w naszym Kościele – to jest jego rozłam – jest narodową hańbą. Nie przyjmuję do wiadomości żadnych usprawiedliwień, żadnych wytłumaczeń od tych,
którzy przyczynili się do tego rozłamu. Nie mają oni nic na swoje usprawiedliwienie. (...) Dziś mamy szansę (...) po raz pierwszy, aby rozwiązać ten problem
naszymi siłami; rozwiązać największy problem, przed jakim stoi nasz Kościół”53.
Choć nie padły żadne nazwiska, to sugestia, kogo władza świecka chce widzieć na czele władzy duchowej, była dla wszystkich oczywista. Wielkie oczekiwania, związane z Karekinem I pozostały jednak nieziszczone – dwa miesiące później najwyższym patriarchą Antelias został Aram I, a tamtejszy kler zaczął postrzegać Karekina jako odszczepieńca. Nowemu zwierzchnikowi nie
pomogła, w wypracowaniu consensusu wokół własnej osoby, kontrowersyjna
sprawa wspólnej deklaracji z papieżem Janem Pawłem II54, a także wymuszona rezygnacja prezydenta Ter Petrosjana, ze sprawowanego urzędu. Ostatecznie, nadzieje pokładane w Karekinie, pokrzyżowała jego długotrwała choroba,
a następnie śmierć w zaledwie cztery lata po elekcji.
Następcą Karekina I został jego główny konkurent z poprzednich wyborów, arcybiskup Karekin Nersissian, sprawujący wcześniej funkcję zwierzchnika eparchii ararackiej. Wygrał on jako faworyt miejscowych delegatów do Narodowego Zgromadzenia Kościoła, a poparcie dla jego kandydatury można
było również wyczuć ze strony nowego prezydenta republiki – Roberta Koczariana. Wsparcie to, a także fakt, iż elekcja zbiegła się w czasie z tragicznymi
wydarzeniami w armeńskim parlamencie, kiedy to zostali zabici główni politycy Armenii, w tym premier Wazgen Sarkisjan oraz marszałek parlamentu Karen Demirczjan, pozostawił w wielu świadkach tamtych wydarzeń poczucie, że
z nich dla takiego rozwiązania, doprowadziło do poważnego rozłamu w Kościele Ormiańskim
Ameryki Północnej i tworzenia równolegle działających, konkurencyjnych struktur władzy kościelnej.
53 L. Ter Petrossian, Address of the President of the Republic of Armenia, Levon Ter Petrossian
to the National Ecclesiastical Assembly, „Window Quarterly”, vol. 5, no. 1 & 2, 1995.
54 Karekin I, w czasie wizyty w Watykanie, podpisał wspólnie z papieżem Janem Pawłem II
dokument stwierdzający wspólną wykładnię obu Kościołów o naturze Chrystusa oraz potwierdzający ich dążenie do ponownego zjednoczenia. Akt ten został oprotestowany przez większość
ormiańskiego kleru oraz wiernych i uznany za prywatne stanowisko katolikosa, nie zaś za oficjalną pozycję Kościoła.
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i tym razem czynniki polityczne nie pozostały bez wpływu na rezultat wyborów. Nowy katolikos został zaprzysiężony 4 listopada 1999 r. i do dziś przewodzi Kościołowi jako Karekin II.
W ciągu sześciu lat okresu przejściowego (1988–1994) Kościół stopniowo
uzyskał swobodę działania i z przedmiotu stał się podmiotem. Rzucony od razu
„na głęboką wodę” z różnym skutkiem radził sobie z piętrzącymi się wyzwaniami i korzystał z powstałych szans. Słabość instytucji objawiła się juz przy okazji
wspomnianego trzęsienia ziemi – mimo iż księża i seminarzyści od razu pospieszyli poszkodowanym z pomocą, a Eczmiadzyn wyasygnował niemałe jak na
swoje możliwości pieniądze, okazało się to kroplą w morzu potrzeb i pozostawiło wiele ofiar w poczuciu opuszczenia przez Kościół55. Ponadto, aż do podpisania w 1994 roku zawieszenia broni, młoda republika znajdowała się w stanie
wojny z Azerbejdżanem – wojny, która poza bezpośrednimi stratami, spowodowała również azersko-turecką blokadę ekonomiczną kraju, wielki exodus ludności ormiańskiej z Azerbejdżanu, krach gospodarczy i w konsekwencji kolejną falę migracji, tym razem ludzi uciekających za chlebem z pogrążonej w chaosie ojczyzny. Jednocześnie uwolnienie „religijnego rynku” spod państwowej kontroli
spowodowało wzrastający napływ przedstawicieli innych wyznań, widzących
szansę na zapełnienie głoszonymi przez siebie prawdami, duchowej próżni,
która stała się udziałem całego byłego Związku Radzieckiego. Do toczącej się
w zmienionych warunkach „walki o rząd dusz”, naprzeciwko siebie stanęli więc:
Kościół Ormiański, nowe wyznania oraz indyferentyzm religijny; mający swe
podłoże zarówno w spuściźnie sowieckiej, jak i w nowych wzorcach kulturowych
płynących ze współczesnego, globalizującego się świata. Kościół okazał się zawodnikiem niegotowym do tego pojedynku, słabym wewnętrznie oraz nienajlepiej przygotowanym taktycznie, a przede wszystkim mentalnie, do stojących
przed nim wyzwań. Sytuację tę, a przynajmniej niektóre jej aspekty trafnie zdefiniował arcybiskup George Carey, z zaprzyjaźnionego z Kościołem Ormiańskim, Kościoła Anglikańskiego: „(...) przed Kościołami prawosławnymi stoją
dwa wielkie wyzwania. Pierwsze (...) pytanie skupia się na kwestii czy Kościoły,
takie jak (...) Kościół Ormiański (...) mają prawo do wyłączności przy ewangelizacji swych krajów. Myślę, że muszą one zmierzyć się z rzeczywistością otwartego rynku religijnego. (...) Po drugie kwestia liturgii, (...) znalezienia takiej jej formy, która będzie przystawać do życia w świecie postkomunistycznym, w obecnym świecie, gdzie materializm ma ogromne znaczenie…56
Obie te kwestie stanowią zwiastun szerszego zagadnienia. Kościół, chcąc
pełnić rolę aktywnego i liczącego się gracza, podejmuje w ostatnich latach
określone działania, odwołuje się do określonych haseł i symboli, używa określonego języka, słowem – stara się kreować pewną rzeczywistość, a następnie
przekonać do niej jak największą liczbę odbiorców.
F. Corley, The Armenian…, part 3, dz.cyt., s. 297–298.
Cyt. za: Tamże, s. 325.
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Sformułowanie użyte w nagłówku tego rozdziału – Kościelne tworzenie rzeczywistości – stanowi parafrazę tytułu słynnej pracy P. L. Bergera i T. Luckmanna Społeczne tworzenie rzeczywistości. Jej autorzy w fascynujący sposób
analizują mechanizmy kształtowania „naturalnego” środowisko człowieka,
czyli rzeczywistości społecznej – procesy typizacji, instytucjonalizacji, obiektywizacji oraz legitymizacji, dzięki którym rzeczywistość jawi się człowiekowi jako fenomen dany, stały, logiczny i zrozumiały „sam przez się”, nie zaś jako
sztuczna konstrukcja, czy konwencja. Widzą oni to zjawisko jako mechanizm
dialektyczny, w którym „społeczeństwo jest wytworem ludzkim [a] człowiek
jest wytworem społecznym”57. Skoro zaś rzeczywistość jest tworzona społecznie, to społecznie są również wpisywane w tę rzeczywistość instytucje i jako takie tworzą one, w procesie zwrotnym, tę rzeczywistość. Każde takie działanie
instytucji wymaga uprawomocnienia poprzez odwoływanie się do, również wytworzonego społecznie, określonego zbioru idei i założeń, słowem – do posiadającego „aurę faktyczności”58 „osłaniającego [ją – przyp. K.S] sklepienia”59.
Swoje „sklepienie” Kościół Ormiański od stuleci tworzy, nie tylko odwołując się do wartości chrześcijańskich, ale łącząc je w twórczy sposób z ideą narodową. Spuściznę Agathangelosa, Jegiszego, czy Mojżesza z Cheronu,
którym Kościół zawdzięcza swój mit założycielski, a sami Ormianie jedną ze
swoich kilku podstawowych identyfikacji60, ożywiają wciąż na nowo również
dzisiejsi duchowni. Dyskurs kościelny budowany jest poprzez odwoływanie się
do idei pierwszego chrześcijańskiego narodu, narodu-męczennika gotowego
do największych poświęceń w imię wiary, narodu w którego żyłach płynie
chrześcijańska krew. Ormianin, choćby niewierzący, nie ochrzczony, nie znający podstawowych zasad wiary, jest i tak – w myśl tej wykładni – „nosicielem
chrześcijaństwa” tak, jak gdyby było ono zapisane w jego genach. Sam Kościół
jest z kolei przedstawiany w tym dyskursie jako odwieczna opoka narodu, jego obrońca i przedstawiciel, który brał na swoje barki ciężar odpowiedzialności nie tylko za losy jego zbawienia, ale i ziemskiej egzystencji. Podkreśla się
jego udział w podtrzymywanie jedności Ormian w czasach gdy był jedyną ogólnonarodową instytucją, rolę edukacyjną i kulturotwórczą, patronat nad nauką
i sztuką. Nie brakuje również odniesień do współczesnej sytuacji Armenii – jej
niepodległości, duchowego odrodzenia, walki o niepodległość Karabachu.
Wszystko to ma oczywiście swój specyficzny język – podając stosowne wyjaśnienia, Kościół odwołuje się do specjalnych, kluczowych słów lub formuł oraz
operuje kluczowymi metaforami i symbolami. Pięknym przykładem takiego
języka była wspólna odezwa Wazgena I i katolikosa Cylicji Karekina II, wyrażająca sprzeciw wobec traktowania Armenii przez inne Kościoły i grupy religijne jako pola aktywności misyjnej: „Wierzymy i oczekujemy, że nasz lud
57

P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s. 106.
C. Geertz, Interpretacje kultur, Kraków 2005, s. 112.
59 P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne…, dz.cyt., s. 164.
60 R. Panossian, The Past…, dz.cyt.
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ormiański (...) odrzuci takie osoby i działania, które zasiewają chwasty i ciernie w naszym „małym sadzie”, jak kraj nasz opisał Mojżesz z Chorenu (...) Tacy „kaznodzieje” powinni być świadomi, że ziarna chrześcijaństwa zostały tu
zasiane przez dwóch apostołów Chrystusa (...), że ten „sad” Pana, został nawodniony łzami św. Grzegorza Oświeciciela i spulchniony świętym alfabetem
św. Mesropa Masztoca. Strażnikiem i opiekunem tej „winnicy zasadzonej
przez Boga” był przez stulecia, nieprzerwanie i niesłabnąco, Ormiański Kościół Apostolski. I pozostaje on takim samym opiekunem również dzisiaj,
z odnowionym poczuciem swej misji”61.
Niemniej ciekawe odwołania znaleźć można w przemówieniach katolikosa
Karekina II, wygłaszanych z okazji ważnych wydarzeń w życiu Kościoła: „Matczyne Biskupstwo Wszystkich Ormian, to Święte Sanktuarium wraz ze swą misja, jest największą manifestacją Boskiej łaski i miłości, która została wykarmiona w sercu naszej ojczyzny (...) Tutaj, w wizji świętego Oświeciciela, Syn
Boży zstąpił z góry Ararat i założył Betlejem Ormian. (...) W 301 roku nasze
umiłowanie Chrystusa przemieniło nasz naród w lud wybrany. Nasze umiłowanie Chrystusa wypełniło życie Ormian wiarą i miłością. Stało się jednym
z ormiańską tożsamością i rozwinęło się w jednoczący naród Kościół oraz
chroniącą naród miłość do ojczyzny”62. „Dzisiaj, wraz z Bożym Narodzeniem,
które wysławia wolność Armenii i Karabachu, dzwony biją świątecznie w naszych odnowionych i nowo wzniesionych kościołach, których jest coraz więcej
i więcej. Dziś imię Chrystusa Zbawiciela zaczyna być coraz bardziej rozpoznawane i miłowane przez nasze dzieci i naszą młodzież63.
Równolegle z tymi deklaracjami idą konkretne działania. Choć świadomi
swego wyznania wierni, dobrze zorganizowane parafie, czy sprawnie działające stowarzyszenia przykościelne, stanowią wciąż w Armenii wyspy na morzu
indyferentyzmu religijnego, to Kościół podejmuje w ostatnich latach szereg
aktywności, aby zmienić ten stan rzeczy. Największym „symbolem w działaniu” stały się obchody 1700-lecia przyjęcia przez Armenię chrześcijaństwa.
Celebrację rozpoczęto już 1 stycznia 2001 roku, wraz z pielgrzymką katolikosa do Chor Wirap. Tam zszedł on do lochu, gdzie więziony był Grzegorz
Oświeciciel, by po chwili wyłonić się stamtąd z zapaloną pochodnią i podzielić ogniem z wiernymi. Cały rok obfitował w podobne wydarzenia – w centrum
Erywania wyświęcono katedrę pod wezwaniem św. Grzegorza, a w małym
miasteczku Waik pierwszy w Armenii kościół pod wezwaniem św. Tyridatesa.
Zasadzono siedemnaście tysięcy drzew, rozpoczęto akcję katechizacyjną
61 The Mother Church and Roman Catholic Missionary Activity in a Reborn Armenia. Documents Pertaining to the Armenian Uniate Patriarchate’s Design to Proselyte in Armenia, New York
1993, s. 13–14.
62 The message of His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
On the Occasion of the Holy Nativity and Theophany, „Mother See. Newsletter of Holy Etchmiadzin” 2001–2002, vol. VIII, s. 3.
63 The Feast of Holy Nativity in the Mother See of Holy Etchmiadzin, „Mother See. Newsletter of Holy Etchmiadzin” 2004, vol. XVI, s. 2.
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wśród najmłodszego pokolenia Ormian, wydano szereg publikacji i zorganizowano cykl wystaw. W dwa lata później – tym razem dla uczczenia 1700-lecia
katedry eczmiadzyńskiej – z całego świata przyjeżdżały reprezentacje diecezjalne, aby odnowić przysięgę wierności ormiańskiej „Nowej Arce Noego” –
Świętemu Eczmiadzynowi.
W tym czasie katolikos explicite określił główne kierunki działania i zadania, stojące przed Kościołem. Triada Karekina II – edukacja chrześcijańska,
wykształcenie nowego pokolenia duchownych, odbudowa starych i budowa
nowych świątyni – wyraża, różnie artykułowaną i w różnym stopniu uświadamianą oraz realizowaną – politykę Kościoła w całym okresie niepodległości.
W ramach, szeroko pojętej, działalności oświatowej otwarto w 1995 roku na
Uniwersytecie Erywańskim Wydział Teologii, a w 2003 roku wprowadzono do
szkół nowy obowiązkowy przedmiot – historię Kościoła Ormiańskiego.
Przedmiot ten zastępuję obecnie powoli, funkcjonujące w czasie wcześniejszej
dekady, tak zwane szkółki niedzielne. Misję edukacyjną realizują również
w swoim zakresie: duszpasterstwo akademickie, kapelani wojskowi i więzienni, a także Centra Młodzieży. Nie bez znaczenia w całym tym procesie jest też
rola mediów kościelnych, choć ich zasięg pozostaje, przynajmniej na razie,
niewielki: magazyn „Eczmiadzyn” przeznaczony jest raczej dla wąskiego, specjalistycznego grona odbiorców, dwutygodnik „Chrześcijańska Armenia” boryka się z problemami słabości całego rynku prasowego w Armenii, a radio
„Vem” i telewizja „Szoghakat” przegrywają konkurencję ze stacjami komercyjnymi.
Problem kleru w Kościele Ormiańskim dotyczy zarówno jego ilości, jak i jakości – tu szczególnie boleśnie odbijają się zaszłości byłej epoki. Obecnie działają w Armenii dwa, zintegrowane ze sobą, seminaria – w Eczmiadzynie i nad
jeziorem Sewan. To pierwsze funkcjonowało również w czasach komunistycznych, to drugie otwarto w 1990 roku. W 2002 roku otrzymały one państwową
akredytację uniwersytecką. Budowane jest również seminarium w Gandzasarze, które kształcić ma kadry duchowe dla Górskiego Karabachu, jego otwarcie jest jednak od kilku już lat przekładane. Przez pewien czas, równolegle do
struktury kształcenia seminaryjnego, funkcjonowała też osobna ścieżka dla
osób posiadających już wyższe wykształcenie oraz rodzinę – tacy kandydaci do
stanu duchownego przechodzili specjalne, dwuletnie, kursy, a następnie wyświęcani byli na księży parafialnych. Choć ilość święceń wzrasta w ciągu ostatnich lat, to wciąż jest niewystarczająca – na przykład w 2004 roku konsekrowane ledwie dziewięciu nowych kapłanów, a w rejonie Karabachu, który jest
jedną z najprężniej działających diecezji, służyło w 2005 roku piętnastu księży.
Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o miejsca kultu – mimo, iż większość z nich otwarto w ciągu ostatnich kilku lat, a kolejne są w budowie, to –
przykładowo – w całym, liczącym prawie milion mieszkańców Erywaniu funkcjonuje obecnie ledwie dziesięć – dwanaście świątyni, a potrzeby duchowe kilkudziesięciotysięcznego miasta Alawerdi i trzydziestu otaczających je wsi obSpołeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008
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sługuje jeden kościół i jeden kapłan. Świątynię tę otwarto w 2001 roku, a grupę ludzi, zaangażowanych czynnie we wspólnotę parafialną i obecnych na każdej cotygodniowej mszy świętej, sam ksiądz określił, w rozmowie z autorem,
na nie więcej niż pięćdziesiąt osób.
Jeśli uznać przykład Alawerdi, za swego rodzaju „Armenię w pigułce”,
a nie wydaje się to być założeniem dalekim od prawdy, to widać, iż realizacja
idei re-ewangelizacji, re-chrystianizacji, czy też budzenia religijności Ormian,
którą z zapałem podchwycono u zarania niepodległości kraju, pozostaje wciąż
in statu nascendi. Obecnie Ormiański Kościół Apostolski wciąż zaś pozostaje
dla większości ormiańskiego społeczeństwa bardziej piękną fasadą minionej
przeszłości, niż praktycznym ucieleśnieniem wartości, które głosi.
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Między szamanizmem
a islamem ludowym.
O medycynie nieoficjalnej
w Kirgistanie
I

„Ja najpierw chorowałem, rozumiesz? Miałem widzenie. We śnie widziałem jakąś babcię. Widziałem babcię i nie znałem jej, rozumiesz? Widziałem tę
babcię we śnie i stąd zaczęła się choroba. Epilepsja zaczęła się, nie mogłem się
ruszać, co noc się męczyłem snami. Rozumiesz? Znaczenie jest takie, że ta
babcia to jest mój duch. To, że chodziłem do szpitala najpierw, a potem to
tam, to tam, nie miało sensu. W szpitalu mówią, że z moim organizmem wszystko jest w porządku. Czysto. Nie ma żadnych chorób. No, w komputer włożyli organizm i mówi, że »masz kationy prądu elektrycznego«, tak napisali w diagnozie, na świstku – i już, nic więcej nie powiedzieli. I nagle duch mi mówi, że
w Kazachstanie jest taki uzdrowiciel. Nazywają go Usun-Baj. I tam pojechałem, do Kazachstanu. On mnie przyjął i mówi: »Masz dar, dziedziczny dar,
w przyszłości będziesz leczyć ludzi«. I w jeden dzień postawił mnie na nogi –
epilepsja zniknęła, wszystko miałem czyste. Co dzień chodziłem, chodziłem,
chodziłem, minęło 5 lat. Potem, po 5 latach, zostałem jego uczniem. Powiedział: »Szykuj się, będziesz leczyć ludzi«”.

II
Seanse odbywają się w niedużej, pobielonej sali, której jedynym wyposażeniem są ułożone pod ścianą maty dla pacjentów, stojąca naprzeciwko wejścia
kanapa, na której siedzi Ajbek i taboret jego uczennicy. Do salki wchodzi się po
schodach, przy których uczennica pobiera opłatę – 25 somów (tj. ok. 2,50 zł) od
osoby. Ta, skądinąd niewielka, suma wyróżnia jednak Ajbeka od innych leczących, którzy podkreślają, że leczenie powinno być bezpłatne, a wszelkie datki
– dobrowolne.
Po wejściu, kobiety z dziećmi siadają pod lewą (z punktu widzenia wchodzącego), a mężczyźni – pod prawą ścianą. Seans zaczyna się codziennie o godzinie
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11. Do wypełnionej już sali wchodzi Ajbek, ubrany zawsze na biało. Siada na kanapie i rozpoczyna modlitwy. Obok leży Koran, tradycyjny kirgiski bat – kamczy
i nóż. Ajbek co jakiś czas po nie sięga, ale głównie zajęty jest modlitwami, które
wymawia na głos po arabsku, obracając w dłoniach muzułmański różaniec – tespi. Modlitwy te przerywane są dość często świszczącymi dźwiękami i przeciągłym, ostentacyjnym ziewaniem, jakie dobywają się z ust Ajbeka. Co jakiś czas
przerywa i zadaje komuś z obecnych pytanie. Czasem nawiązuje się wymiana
zdań, częściej po pytaniu i pojedynczej odpowiedzi znowu następuje przerwa.
Nastrój tych rozmów jest z pozoru żartobliwy, śmiechy, jakie rozlegają się
wśród [publiczności – przyp. J.O] są jednak dość nerwowe – rozmowa z uzdrawiaczem nie dość, że może się zacząć w dowolnym momencie, przerywa on bowiem w pół wątku jednemu rozmówcy i zwraca się do innego, dotyczyć też będzie problemu, z jakim przyszedł do niego pacjent, czyli spraw osobistych,
o których każdy zmuszony będzie opowiadać publicznie i które staną się tematem żartów.
O podejściu Ajbeka do pacjentów świadczy jego reakcja na nasze pojawienie się. Kiedy się dowiedział, po co przyszliśmy, zaczął opowiadać nam po rosyjsku o dolegliwościach i problemach siedzących obok ludzi. Następnie
wrócił do seansu, a za jakiś czas zapytał mnie o rodzinę. Kiedy powiedziałem,
że mam brata, spytał się, czy tylko jednego. Potwierdziłem, a wtedy okazało
się, że duchy mówią mu, że mam dwóch braci. „Widocznie tata zabalował”.
Nie jest to, jak widać, pokpiwanie uwłaczające uczestnikom. Trzeba jednak
wziąć pod uwagę to, że trzydziestoletni Ajbek jest młodszy od większości pacjentów i jego zachowanie w innych okolicznościach (może za wyjątkiem spotkania w grupie rówieśników) byłoby uznane za bardzo nieuprzejme. Jedna
z naszych rozmówczyń lata temu ujęła swoich przyszłych teściów tym, że kiedy nadchodzili z przeciwnej strony, nie tylko zeszła im z drogi, ale, jak przystało na młodszą, nie śmiała na nich spojrzeć, odwróciła się więc i poczekała, aż
przejdą. Chociaż wydaje się, że czasy, o których opowiada ta historia już minęły, starszym nadal należy się szacunek1. Wieczna kpina w zachowaniu Ajbeka, rodzaj wyższości, z jaką odnosi się do otoczenia (w tym do etnografów,
o czym za chwilę) w, zamierzonym lub nie, efekcie podkreśla zatem nietypowość tej sytuacji, jej wyłączenie z codzienności, zawieszenie reguł, jakie normalnie obowiązują. Zachowanie się Ajbeka, nie tylko jego bezczelność, ale też
ciągłe pogwizdywania, ziewanie, gesty, jakie wykonuje, wszystko to razem tworzy wrażenie spektaklu, performance’u, poza ramami którego większość z wydarzeń na sali wydawałaby się po prostu śmieszna.
Przez większość czasu, gdy uzdrawiacz rozmawia ze swoimi pacjentami, jego uczennica siedzi na taborecie przy wejściu. Nie uczestniczy w modlitwach,
1 Oczywiście osobisty stosunek konkretnego Kirgiza młodszego do konkretnego Kirgiza starszego może być różnoraki, w normalnej sytuacji tego pierwszego obowiązują jednak ścisłe zasady grzeczności.
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całe swoje zaangażowanie skupiając na świszczeniu i ziewaniu. Ziewnięcia są
przeciągłe, każde przechodzi pod koniec w słowo Ałłach (podobny dźwięk
można usłyszeć, kiedy ktoś ziewnie w trakcie mówienia i natychmiast potem
kontynuuje przerwane słowo). Kilka razy podczas seansu pomocnica wstaje,
obiera sobie jednego z uczestników i skupia na nim swoje zabiegi. Stojąc nad
nim lub nią, wykonuje bardzo ekspresywne ruchy rękoma – jedną ręką do
góry, jednocześnie drugą w dół, nad głowę pacjenta – tak jakby wyciągała
stamtąd coś bardzo długiego. Każdemu ruchowi rąk towarzyszy świst podobny do tych, jakie wydaje Ajbek.
On sam prawie nie wstaje z kanapy. Najczęściej zajęty jest przesuwaniem
paciorków tespi, co jakiś czas chwyta je jednak w garść i przesuwa nim po barkach i ramionach, jak ścierką czy gąbką. Czasami też bierze do ręki bat i wykonuje nim kilkakrotnie gest, przywodzący na myśl średniowiecznych biczowników.
Seans kończy się naładowaniem energią naczyń z przegotowaną wodą,
które każdy z uczestników powinien przynieść ze sobą i które przez cały czas
stoją na podłodze przed miejscem, zajmowanym przez uzdrawiacza.
Kiedy pierwszy raz uczestniczyłem w seansie, miało miejsce jeszcze jedno
wydarzenie. Jedna z kobiet zaczęła wydać z siebie przeraźliwy krzyk. Wstała ze
swojego miejsca, wystąpiła na środek pokoju. Podniosła ręce i robiąc na przemian dwa kroki naprzód i dwa do tyłu, wyła nieludzko, jak w agonii. Trwało to
bez przerwy kilka minut, poczym Ajbek wykonał gest ręką i powiedział:
„usiądź”. Kobieta usiadła, nie na długo jednak, zaraz wybiegła na zewnątrz,
skąd dobiegły nas odgłosy torsji. Razem z nią wyprowadzić trzeba było wszystkie dzieci. Niektóre z nich udało się matkom uspokoić, inne pozostały na
podwórzu, płacząc przez resztę seansu.

III
Ajbek twierdzi, że krzycząca na seansie kobieta nic nie czuła. Krzyczała nie
ona, ale duch, który ją opętał. Ajbek będzie stopniowo uczył ją panować nad
nim, aż będzie gotowa, żeby spełnić wolę swoich przodków – leczyć ludzi.
Podobny proces przechodzi jego obecna uczennica, przechodził on i jego nauczyciel.
O swoim powołaniu wybrani dowiadują się w różnym wieku. W wypadku
Ajbeka był to szesnasty rok życia, jego obie uczennice przekroczyły czterdziestkę. Pojawia się choroba, której nie potrafi wyleczyć, ani nawet wyjaśnić medycyna. Często jest to epilepsja. Jedna z uzdrawiaczek poroniła dziesięciokrotnie, zanim nie odkryła, że powodem było powołanie. Potem zaczynają się
widzenia. Tak zaczyna się kontakt z duchami. W przypadku Ajbeka była to –
jak widzieliśmy – prababcia, która była cenioną znachorką. Ukazała mu się
ubrana na biało i powiedziała, dokąd ma się udać, żeby rozpocząć przygotowania do leczenia.
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Chociaż dopiero dotarcie do innego leczącego, który rozpozna dar kładzie
kres dolegliwościom, pobyt u niego przypomina raczej praktykę niż naukę.
Cała niezbędna wiedza przychodzi we śnie. Ajbek poznał w ten sposób teksty
wypowiadanych przez siebie modlitw, które rozumie, chociaż nie mówi po
arabsku. Podobne wyjaśnienie spotykałem u wszystkich leczących, nawet tych,
których leczenie można wytłumaczyć nie uciekając się do pomocy sił nadprzyrodzonych. O ile leczący przy pomocy duchów, jak Ajbek, automatycznie niejako sytuuje się poza obrębem medycyny, nastawiacze kości mogliby, gdyby
chcieli, wytłumaczyć swoje metody tak, by nie zawierały elementów nadprzyrodzonych – tak jak czynią to ich polscy odpowiednicy.
Zaskakująco podobnie opisywał też początki swojej kariery Szaabaj Azizow, jeden z najsłynniejszych kirgiskich manasczy, wykonawców narodowego
eposu o Manasie. Azizow, przed swoją śmiercią w 2004 roku, był jednym
z ostatnich żyjących mistrzów tego gatunku. Obecnie, kiedy epos, podobnie,
jak jego bohater, uzyskał rangę symbolu narodowego, władze różnego szczebla dokładają starań, żeby mieć na podorędziu przynajmniej jednego manasczy dla uświetniania uroczystości państwowych i podnoszenia poziomu patriotyzmu. Ci, powołani na zamówienie i nauczeni eposu z książek, wykonawcy nie cieszą się jednak nawet ułamkiem szacunku, jakim darzy się Azizowa
i jemu podobnych. Ich dar bowiem, podobnie jak dar uzdrawiających, pochodzi nie z tego świata. Prawdziwy manasczy dziedziczy możliwość kontaktu
z duchami Manasa i jego 40 bohaterów. Kiedy Manas uzna, że młody bajarz2
jest gotowy, adept zaczyna chorować. Dopiero po tym, jak zaopiekuje się nim
inny manasczy, dolegliwości ustąpią i rozpocznie się nauka, co ciekawe jednak
– ta nauka również odbywa się głównie przez sen. Od swojego ziemskiego mistrza manasczy, podobnie jak uzdrowiciel, czerpie raczej technikę niż uczy się
istoty „rzemiosła”. Samo wykonywanie eposu, melorecytacja, a w gruncie rzeczy śpiew, polega na opisywaniu, w sposób, którego nauczyły wykonawcę duchy i który podpatrzył u nauczyciela, tego, co widzi przed oczyma. Wykonanie
eposu to trans, podczas którego dusza manasczy wędruje do świata, gdzie Manas ciągle żyje i dokonuje wielkich czynów. O swoim darze, a szczególnie spotkaniach z Manasem, opowiadał z lękiem. „Z nim nie ma żartów”. Wszelkie
próby odmowy wykonania jego woli kończą się chorobą i dosłownie zagrażają
życiu.
Co ciekawe, chociaż decyzja o rozpoczęciu kariery leczącego też podejmują za niego duchy, a próba zaprzestania przyjmowania pacjentów spotkałaby
się, jak zgodnie twierdzą uzdrawiacze, z karą, ani Ajbek, ani żadna z innych
osób, z którymi rozmawiałem, nie odnosiła się do duchów z taką estymą. Można to rozumieć po trosze przez pryzmat ich zachowania w ogóle. Ni to kpiący,
ni wyzywający stosunek do rozmówcy charakteryzuje nie tylko Ajbeka. Pod2 Tak ich dawniej określano (dżomokczu, od dżomok – bajka i końcówki oznaczającej wykonawcę czynności). Termin manasczy (utworzony poprzez dodanie do nazwy eposu sufiksu „wykonawca czynności”) wprowadzono odgórnie w 1930 r.
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czas kontaktów z różnymi uzdrawiającymi często miałem wrażenie, jakbym był
poddawany testowi, prowokowany. Wydaje mi się, że taka pewna siebie poza
stworzyć ma wrażenie, że leczący panuje w pełni nad sytuacją – zarówno nad
duchami, jak i nad chorobą.
Kontakty z duchami zaczynają się podczas widzeń i pierwszych kontaktów
z nauczycielem. Lindquist przytacza słowa neo-szamanki (jak sama siebie
określa), byłej aktorki, a obecnej gwiazdy rosyjskiej telewizji, której duchy
podczas pierwszego spotkania rzuciły się z utęsknieniem na szyję i obiecały
posłuszeństwo, jeśli tylko obieca, że więcej ich nie opuści3. W przypadku Ajbeka pierwszy kontakt wyglądał inaczej – duch, chociaż była to jego własna
prababka, przestraszył go – między innymi dlatego, że nie mógł w żaden sposób dostrzec jej twarzy. Opisy spotkań z duchami, z jakimi autor miał do czynienia w Kirgistanie, wskazują na inny, bardziej mistyczny charakter kontaktów. Duchy przybierają różne postacie, niekiedy w ogóle nie są widoczne, nawet dla wzywającego, który czuje tylko ich obecność. „Masz takie uczucie, jakby ktoś za tobą stał, już go prawie widzisz kątem oka, ale zanim się obejrzysz,
on znika”.
Duchy, które przychodzą najpierw, ubrane są na biało, bije od nich blask.
Ajbek zidentyfikował swojego ducha jako prababkę, ale ten wniosek nie przyszedł natychmiast, co można po części wyjaśnić tym, że nigdy jej nie widział.
Jego interpretacja, że duchy to przodkowie, jest dość popularna, szczególnie
wśród tych, którzy, jak Ajbek, uważają swój dar za dziedziczny. Ludzie, którzy
rozumieją swój dar bardziej w kategoriach religijności muzułmańskiej, na ogół
uważają ubrane na biało postacie za anioły, wiara w które jest jednym z pięciu
podstawowych dogmatów islamu4.
Kolejne duchy dołączają do uzdrawiacza stopniowo. Czasem robią to bez
jego udziału. Tak było z siedmioma wilkami, duchami-strażnikami Ajbeka,
które przyzywać może w razie największego niebezpieczeństwa. Częściej przyzywają go na swój mazar – święte miejsce, którego są opiekunami. Chociaż
etymologicznie mazar wywodzi się od słowa „mogiła”, najczęściej jest to miejsce powstałe naturalnie, które jednak wyróżnia się jakoś z otoczenia, jak
źródło, samotne wzgórze, stojąca obok łańcucha połączonych ze sobą gór.
Niedoświadczone oko może często zignorować takie znaki, czasem też po prostu ich brak. Dlatego najpewniejszym sposobem poznania takiego miejsca są
kawałki materiału poprzewiązywane (wotywnie lub ogólnie „na szczęście”)
wokół gałęzi okolicznych drzew czy krzaków. Świadczy to o tym, że miejsce to
ma swojego opiekuna – człowieka lub zwierzę. Kirgizi jeżdżą na mazary za3 G. Lindquist, In Search of the Magical Flow: Magic and Market in Contemporary Russia,
„Urban Anthropology” 2000, t. 29, z. 4, s. 335.
4 W tej samej miejscowości, w której żyje Ajbek autor spotkał przypadkowo magistra teologii muzułmańskiej, którego praca magisterska również dotyczyła uzdrawiaczy. Postawił on sobie
za zadanie wpasowanie tego fenomenu w ramy pojęciowe islamu. Jego wnioski są, można powiedzieć, odwrotne – uznał on, że przyżywają oni dżinny – a więc demony.
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równo, żeby się modlić, jak i żeby odpoczywać. Uzdrawiający jeżdżą tam na
ogół w większych grupach, które dzielą się kosztami i dzięki temu są w stanie
odwiedzić podczas parudniowego objazdu kilka miejsc po to, żeby oczyścić się,
doładować, a także, jeśli są w tym miejscu po raz pierwszy, żeby zjednać sobie,
opiekującego się nim ducha. Towarzyszyć temu może trans, w trakcie którego
duch wciela się w uzdrawiacza (szczególnie jeśli jest to duch-zwierzę) albo widzenie, w którym zobaczyć można po raz pierwszy nowego opiekuna (zwłaszcza jeśli to człowiek). Ajbek po prostu odczuwa obecność nowego ducha
przy najbliższym seansie.
Ponieważ to właśnie duchy pomagają Ajbekowi w leczeniu. Na swoim poziomie zaawansowania nie musi wstawać, by wydawać im polecenia – robi to
w trakcie wypytywania pacjentów. Jego uczennica z kolei daje się opanować
przez duchowi i wykonując ruchy naśladujące wyciąganie czegoś znad chorego, przekazuje mu swoją energię.
Rolę „węzłów energetycznych” pełnią też butelki z wodą. Z jednej strony,
woda niesie w sobie informacje o człowieku, który ją przyniósł, o jego energii
i jej zaburzeniach5, z drugiej – zostaje naładowana energią Ajbeka, której
można dzięki temu użyć do kuracji w domu.

Już z powyższego opisu wysnuć można pierwsze wnioski na temat kosmologii, będącej podstawą praktyk Ajbeka. Najwdzięczniejszym przykładem, od
którego można zacząć jej omawianie jest właśnie owa woda. Łączy ona w sobie bowiem dwie z metafor, za pomocą których rozumie on naturę zdrowia
i choroby.
Po pierwsze więc, woda zmywa brud. Choroba zaś postrzegana jest jako
rezultat brudnej krwi. Krew tę uzdrawiacz oczyszcza, przejmując brud na siebie. Wedle jednego z rozmówców, sam chory może sobie pomóc, przebywając najczęściej, jak to możliwe w okolicach rzek. Już w przytoczonym na początku, we fragmencie rozmowy z Ajbekiem widać oznaki takiego myślenia –
chcąc powiedzieć „zdrów”, mówi „czysty”. Brud, o jakim tu mowa, jest – jak
nietrudno się domyślić – natury moralnej. Niemniej jednak, wina, której jest
rezultatem, rzadko obciąża nosiciela choroby. Brudem można się zarażać,
w podobny sposób, jak chorobami zakaźnymi. Szczególnie następuje to w zatłoczonych miejscach, stąd też miejscem, skąd pochodzi brud jest przede
5

Łatwo tu dostrzec analogię do zasady magii sympatycznej, powyższa interpretacja („emiczna”, bo przytoczona wprost za Ajbekiem) nie wyklucza się zresztą z takim podejściem. Nasuwa
się tu również skojarzenie z upadłą niedawno teorią „strukturalnej pamięci wody”, za pomocą
której zwolennicy leków homeopatycznych starali się odpowiedzieć na zarzut, że stężenie czynnika aktywnego w tych preparatach jest tak małe, iż większość opakowań nie zawiera nawet jednej jego cząsteczki. Chociaż teoria ta oparta była na (jak się okazało, błędnych) założeniach naukowych, jej genezy autor dopatrywałby się w myśleniu symbolicznym, zbliżonym do tego, z jakim mamy do czynienia w omawianym przypadku.
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wszystkim miasto6. Brud jest też silnie kojarzony z pijaństwem i wódką. Jedna z rozmówczyń powiedziała wręcz, że choruje, kiedy pod wpływem alkoholu jest którykolwiek z członków jej rodziny.
Po drugie, woda jest w trakcie seansów nośnikiem energii. Energia zaś,
w swoich dwóch odmianach, dobrej – białej i złej – czarnej, jest odpowiednio
warunkiem zdrowia albo powodem choroby. Leczenie polega w związku
z tym, na wyciąganiu z chorego złej energii i zastępowaniu jej dobrą, pochodzącą od leczącego. Tak właśnie swoją rolę podczas seansu rozumie Ajbek. Taki cel mają pląsy jego uczennicy. W tym też świetle zinterpretować można ziewania i pogwizdywania, tak charakterystyczne dla seansów. Dla ich opisania
Ajbek używa kirgiskiego słowa diem, które znaczy zarówno „moc, siła, energia”, jak i „oddech”7. Gdyby swoim praktykom oddawał się w Polsce, zyskałyby one prawdopodobnie miano „sensualistycznych”.
Popularność metafory energii da się dość przekonująco wytłumaczyć jako
spuściznę po wychowaniu w socjalistycznym kulcie postępu i nauki. W końcu
największym marzeniem Ajbeka jest pójść w ślady swojego nauczyciela, UsunBaja, pojechać do Szwajcarii i udowodnić naukowo swoje zdolności. Upodobanie, z jakim nie znający się nawzajem ludzie, z których każdy dochodzi do
przekazywanych mi definicji samodzielnie wybierają to akurat słowo można
przypisać też innej jego cesze. Energia, przynajmniej w znaczeniu, jakie przypisuje jej niewykształcony w naukach ścisłych człowiek, jest mocą, która może
przybierać różne formy – może być np. ruchem i zarazem ciepłem. Jest to zatem moc niejako niezależna od cech, jakie w danej chwili przyjmuje. Dlatego
można mówić o energii dobrej i złej, a nawet o energii konkretnych ludzi
(energia Ajbeka ma na przykład tę właściwość, że stymuluje gruźlicę, zamiast
ją hamować). Co więcej, wydaje się, że energia jako pojęcie niesie w sobie
część przynajmniej idei, zawartej w jej greckiej etymologii – „który pracuje,
działa”. Innymi słowy, leczący lubią używać tej metafory, ponieważ oddaje ona
jeszcze jedną właściwość ich działalności – odwołują się do sił podmiotowych.
Udając się na mazar, uzdrawiający dokonują na raz trzech rzeczy. Zgodnie
z tym, co już zostało tu powiedziane, po pierwsze – oczyszczają się z brudu, jaki przejęli na siebie od pacjentów; po drugie – „ładują się”, odzyskują energię,
którą przekazali w trakcie leczenia. Po trzecie zaś – nawiązują kontakt z duchami. Nie każdy z nich nazwie je nawet duchami, dla niektórych to anioły. Inaczej będą rozumieć istotę miejsca, w którym się znajdują – np. jako miejsce,
gdzie pochowany został święty człowiek, albo – twórczo łącząc ideę czyśćca
z szamańskim drzewem kosmicznym – jako punkty zbiorcze, gdzie dusze pokutują 30 lat zanim mogą udać się w górę albo na dół. Dla każdego jednak po6 Towarzyszy też temu negatywna ocena miasta jako przestrzeni i miejskości jako stylu życia
(por. C. Humphrey, Shamans in the City, „Anthropology Today” 1999, t. 15, z. 3, s. 3–10).
7 Musiał tu zadziałać ten sam mechanizm skojarzeniowy, którego rezultatem jest na Słowiańszczyźnie słowo „dusza” – utrata przez człowieka całej jego mocy (czyli śmierć) zbiega się z jego
ostatnim tchem.
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V
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, po upadku Związku Radzieckiego, w niepodległym po raz pierwszy od wieków, a być może po raz
pierwszy w ogóle, Kirgistanie coraz więcej ludzi odkrywać w sobie zaczęło powołanie, a nawet przymus, do pomagania innym8. W każdej niemal, nawet najmniejszej, miejscowości pojawiać się zaczęli uzdrawiacze.
Kontakt z większą ilością praktykujących w ten sposób ludzi pozwala zauważyć, że wiele jest między nimi różnic. Różnie się ich nazywa i oni także używają mówiąc o sobie różnych określeń: tawyp, daryger, mołdo, bakszy, bübü.
Każde z tych określeń ma swoje etymologiczne i tradycyjne znaczenie. Termin
tawyp, od arabskiego tabib – ‘lekarz’, odnosił się początkowo do praktykujących tzw. medycynę islamską, zwaną też arabsko-grecką lub, szczególnie na terenach Pakistanu i Afganistanu, yunnani, jońską (o której za chwilę). Daryger
– od dary – ‘lek’ – był niegdyś zielarzem, we współczesnym kirgiskim zdarza się
zresztą, że słowa tego używa się w znaczeniu ‘aptekarz’. Używanie wyrazu
mołdo – ‘mułła’ – w stosunku do osoby parającej się uzdrawianiem związane
jest ze zwyczajem „oczytywania” chorych modlitwami i urywkami z Koranu
przez miejscowego kapłana, a także sporządzania przez niego amuletów ze
skrawków papieru zapisanych cytatami z Księgi. Obecnie jednak mołdo nazwać można również uzdrawiacza nie będącego duchownym muzułmańskim.
Wiąże się to również z przeszłością radziecką – i to na dwa, w pewnym sposób
przeciwne sobie, sposoby. Po pierwsze, odnieść to trzeba do prześladowań, jakie dotknęły kler muzułmański. Mułłów brakowało, często musieli się ukrywać
i nie mogli pełnić posługi – również na polu medycyny. W ten sposób utorowana została droga do przejęcia tej ich funkcji przez ludzi świeckich, którzy
znali choć parę słów po arabsku. Po drugie, to właśnie władzy radzieckiej zawdzięczają Kirgizi alfabetyzację, dzięki której czytać urywki z Koranu może
dziś każdy9. Wreszcie określanie bakszy (odnoszące się do mężczyzny) i bübü
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wodem, dla którego tam pielgrzymuje będzie możliwość kontaktu z, jak zwykli to nazywać, światem nadprzyrodzonym, zamieszkanym przez istoty, które
pomagają im w leczeniu.

8 Świadomie autor używa tu słów „coraz więcej” – z jednej strony bowiem, jak odnotowali badacze medycyny nieoficjalnej w b. Związku Radzieckim (por. D. Penkala-Gawęcka, Wybrańcy
duchów, czyli jak zostać szamanem na przykładzie ujgurskiej szamanki z Kazachstanu, „Lud” 2001,
t. 85, s. 133–138), tendencja do pluralizacji praktyk leczniczych objawiła się jeszcze przed upadkiem ZSRR; z drugiej zaś – nawet za czasów najbardziej restrykcyjnej polityki państwa pewna
ilość uzdrawiaczy prowadziła, mniej lub bardziej potajemnie, swoją działalność.
9 Język kirgiski zapisuje się nieznacznie zmodyfikowaną grażdanką, Koran natomiast czytany
musi być w języku arabskim, jako że, wedle doktryny islamu, jest nieprzetłumaczalny – nie da się
w pełni oddać jego treści w żadnym innym języku i tylko po arabsku jest świętą księgą. Uzdrawiacze często posługują się więc sprzedawanymi w meczetach transkrypcjami Koranu z pisma
arabskiego na alfabet kirgiski.
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(jego żeński odpowiednik10) tłumaczy się na języki europejskie jako ‘szaman/szamanka’. Oprócz tego spotkać można również wspomnianych już nastawiaczy kości (ros. kostopraw, kirg. söök ta?gycz), wróżbitów czy bioenergoterapeutów.
Mimo tej różnorodności, podczas rozmów z nimi uwagę zwracają podobieństwa. Wszyscy leczący (nawet, jak wspomniano, nastawiacze kości, a często także wróżbici) przechodzą chorobę, za pomocą której siły nadprzyrodzone – czy to anioły, natura czy nawet kosmici11, choć najczęściej duchy przodków – dają im znać, że zostali wybrani. Również określenia leczących, których
przytoczone przed chwilą etymologiczne i słownikowe znaczenia przywodzą
na myśl jasno zdefiniowane i rozłączne kategorie, używane są dość arbitralnie,
prawie wymiennie. Wynika to ze specyfiki działalności uzdrawiaczy w Kirgistanie. Słuchając ich można doznać wrażenia, że każdy po swojemu rozumie istotę swojej działalności, chociaż te różne opowieści zbudowane są na ogół z tych
samych, inaczej tylko ustawionych klocków. Przyzywanie duchów do pomocy
w leczeniu daje się połączyć z używaniem modlitw i cytatów z Koranu, masażem, tzw. „bioenergoterapeutyką” czy medycyną yunnani, a bywa, że wszystkie te czynniki występują jednocześnie. Doprowadziło to Danutę Penkalę-Gawęcką do wprowadzenia zbiorczego terminu „medycyna duchowa”12.
Powyższy opis pozwala, chociażby w ogólnych zarysach, zdać sobie sprawę
z tego, jak wiele różnych czynników splata ze sobą fenomen uzdrawiających.
Autor chciałby tu pokazać jeden taki „splot” – splot różnych tradycji, jakich
ślady znaleźć można w omawianym zjawisku.

VI
Lecznictwo, jakie zaobserwować można we współczesnym Kirgistanie uderza badacza dwoma swoimi cechami – powszechnością i eklektyzmem. W medycynie, którą praktykuje się pod nazwą tradycyjnej (najczęściej) kirgiskiej, uważniejsze przyjrzenie się pozwala etnografom wyróżnić kilka znanych i szeroko
opisanych tradycji, które na ich oczach splatają czy zlewają w jedno zjawisko.
Zwraca się więc uwagę na potwierdzone historycznie, a do tej pory obserwowalne, wpływy medycyny arabsko-greckiej, zwanej w świecie islamu „jońską”13.
Ta starożytna tradycja wywodzi się z Arabii VIII–X w., gdzie na dworach kali10 Z lektury bardzo dobrze udokumentowanej pracy Danuty Penkali-Gawęckiej (Taż, Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji, Poznań 2006), wynika, że
zarówno Kazachowie, jak Ujgurzy określają terminami baqszy i, odpowiednio, bachszy również
kobiety. Jednak od dużej ilości osób autor słyszał, że kirgiski bakszy to wyłącznie mężczyzna.
11 W jednym napotkanym przez autora przypadku wręcz Jurij Aleksiejewicz Gagarin.
12 D. Penkala-Gawęcka, Medycyna…, dz.cyt., s. 231.
13 G. Attewell, Islamic Medicines: Perspectives on the Greek Legacy in the History of Islamic
Medical Traditions in West Asia, [w:] Medicine Across Cultures. History and Practice of Medicine
in Non-Western Cultures, red. H. Seline, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2003,
s. 325–350.

54

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008

Między szamanizmem a islamem ludowym…

fów (przede wszystkim al-Ma’muna (813–833) powstał nurt nazwany potem „ruchem translatorskim”. Pokłosiem tego ruchu było przełożenie na język arabski,
a częściowo również na perski, wielkich dzieł starożytnej filozofii greckiej, które
często w ten sposób uniknęły zapomnienia. Były wśród nich traktaty medyczne
Arystotelesa, Hipokratesa i Galena. Na ich podstawie od IX w. powstawać zaczęły pierwsze dzieła medyczne świata islamu, m.in. Raj wiedzy Ali ibn-Rabbana at-Tabariego oraz dzieła Abu-Bakr ar-Raziego, znanego w Europie jako
Rhazes i, przede wszystkim, Awicenny, czyli Hakima ibn-Siny14.
Powstała w ten sposób medycyna (która, rzecz jasna, podlegała dalszemu
rozwojowi) oparta była na koncepcji czterech żywiołów – z których zbudowana jest cała materia, a z których każdy jest gorący lub zimny oraz wilgotny lub
suchy – i odpowiadających im „soków” organizmu, czyli „humorów”. Są to
ogień (gorący i suchy; odpowiada mu żółć); powietrze (wilgotne i gorące; odpowiada mu krew); woda (zimna i mokra; odpowiada jej flegma) oraz ziemia
(zimna i sucha; odpowiada jej czarna żółć)15. Kiedy humory pozostają w równowadze, pacjent jest zdrowy. Wpływ środowiska prowadzi do zaburzeń
w równowadze między humorami, co z kolei prowadzi do tego, że organizm
jest zbyt ciepły, zimny, suchy lub mokry. W rezultacie dochodzi do zaburzeń
w funkcjonowaniu jednego z trzech duchów (arab. arwah): naturalnego
(którego siedliskiem jest wątroba i który odpowiada za prokreację i żywienie),
zwierzęcego (który jest w sercu i daje życie) lub psychicznego (jest w mózgu
i pozwala myśleć), które to duchy dają ciału ciepło, a co za tym idzie – życie.
Medyk, zwany z arabskiego tabib, przeciwdziała takiemu stanowi rzeczy przy
pomocy środków o cechach przeciwnych – na nadmiar gorąca daje środki
uznawane za zimne itd. Podstawowym środkiem, przy pomocy którego, tabib
stawia diagnozę jest badanie pulsu16.
Jak widać, koncepcje składające się na medycynę „jońską” cechuje dość
duży poziom abstrakcji, a zarazem spójności. Jednak chociaż autor nie natrafił ani osobiście, ani w literaturze na temat Kirgistanu na kogokolwiek explicite praktykującego medycynę yunnani w tej klasycznej formie, w praktykach
obecnych uzdrowicieli da się dostrzec ślady tej tradycji medycznej. Najbardziej
rzuca się tu w oczy samo określenie leczącego arabskiej etymologii słowem tawyp. Również wspomniany powyżej sposób diagnozy na podstawie pulsu cieszy się dużym powodzeniem. O tym, jakie przemiany dokonują się ze zjawiskami, które „wpadną w orbitę” medycyny centralnoazjatyckiej niech świadczy tu
przykład jednej z bohaterek prac Penkali Gawęckiej17, która na podstawie
14 Który notabene pochodził z Azji Centralnej (okolice Buchary). Szerzej na ten temat por.
D. Penkala-Gawęcka, Medycyna…, dz.cyt., s. 57–60.
15 Warto zauważyć, że koncepcje te obowiązywały w medycynie europejskiej co najmniej do
XVII w. Ich śladem są pochodzące od humorów, obecnie już potoczne, określenia typowych
ludzkich charakterów, odpowiednio: choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik.
16 G. Attewell, Islamic…, dz.cyt., s. 326.
17 Praktykująca co prawda w sąsiednim Kazachstanie. D. Penkala-Gawęcka, Medycyna…,
dz.cyt., s. 271–278; Taż, Wybrańcy…, dz.cyt.
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mierzenia pulsu przepowiada przyszłość czy określa płeć płodu z niezawodnością większą, niż aparatura USG. Innym elementem jest często stosowane
przez różnego rodzaju uzdrawiaczy upuszczanie krwi – również związane
z koncepcją humoralną18.
Za kolejną tradycję, która znajduje swoje odzwierciedlenie w praktykach
leczących uznaje się szamanizm. Jak zauważa Penkala-Gawęcka19, podczas
gdy relacje dotyczące medycyny tradycyjnej Kirgizów20 powstałe za czasów
Rosji carskiej epatowały obrazami złowieszczych i egzotycznych seansów szamańskich do tego stopnia, że autorzy mieli tendencję do ignorowania innych
rodzajów leczenia21, w czasach sowieckich szamanizm, i medycynę ludową
w ogóle, starano się wyciszać jako symptom zacofania, a zatem również nieudolności lokalnych władz. Jeśli chodzi o sytuację obecną, to zdaniem tej autorki prawdziwi szamani są zjawiskiem rzadkim – znacznie częściej spotyka się innych przedstawicieli „medycyny duchowej”.
Taki obraz jest, zdaniem autora, rezultatem zdefiniowania szamana jako
„prawdziwego pomostu” między duchami (czasem Allahem) a ludźmi22. Jeśli
natomiast jako (mniej uznaniowe) cechy wyróżniające szamana od innych
odwołujących się do duchów uzdrowicieli przyjmiemy np. organizowanie seansów, szkolenie uczniów i wpadanie w trans, to spośród 38 leczących informatorów autora, takie kryterium spełniało siedmioro, co stanowi mniejszość,
ale jest ułamkiem na tyle zauważalnym, że trudno tu mówić o unikalności.
Spór (gdyby ktoś postanowił go na poważnie prowadzić) dotyczący ilości
szamanów i ich stosunku liczebnego do nie-szamanów spycha jednak – przynajmniej w kontekście rozważań autora – w cień fakt, że praktycznie każdy
uzdrawiacz, nastawiacz kości, wróżbita czy wróżka, ma w sobie coś z klasycznego, znanego z literatury przedmiotu, szamana. W prawie każdym przypadku mamy do czynienia z rozpoczęciem praktyki po chorobie podobnej do tej,
której opis rozpoczął ten artykuł. Prawie wszyscy powielają więc schemat zostawania szamanem, którego opis i interpretację uczynił bodaj nie głównym
tematem swoich klasycznych w polskiej literaturze szamanistyczne „Podróży
do piekieł” Jerzy S. Wasilewski23.
Także powszechne odwoływanie się do duchów swoich – i nie tylko swoich
– przodków nosi wyraźnie znamiona wpływu światopoglądu dawnych grup tur18

Taki sam rodowód miał zresztą ten zwyczaj w medycynie europejskiej.
D. Penkala-Gawęcka, Medycyna…, dz.cyt., s. 53–57.
20 Do wieku XX Kirgizów i Kazachów określano zbiorczo terminem „Kirgizi”, lud nazywany
dziś Kirgizami określając przymiotnikami Kara (w językach z rodziny tureckiej – „czarni”) lub dikokamiennyje. Wydaje się, że można zaryzykować tezę, iż w omawianym okresie – szczególnie
przy braku jasno zarysowanych granic terytorialnych, z jakimi mamy do czynienia obecnie – jej
uwagi odnieść można również do terytorium Kirgistanu.
21 Jak podkreśla Penkala-Gawęcka, miało to swoje cele natury politycznej – służyło potwierdzeniu wyższości kulturowej Rosjan nad tubylcami.
22 S. Zapaśnik, „Walczący islam w Azji Centralnej”. Problem społecznej genezy zjawiska, Wrocław 2006, s. 231–234.
23 J.S. Wasilewski, Podróże do Piekieł, Warszawa 1979.
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kijskich, a więc także szamanizmu, na medycynę nieoficjalną – i w ogóle kulturę – współczesnych Kirgizów.
W literaturze dotyczącej Kirgistanu spotkać się też można z odwołaniami
do powszechnej niegdyś na terenie całego Turkiestanu ekstatycznej odmiany
islamu – sufizmu24. Ze względu na podobieństwa między zbiorowymi transami członków tego ruchu a szamanami podczas seansu, spekuluje się czasem na
temat możliwego pochodzenia sufizmu od szamanizmu lub vice versa. Jak zauważa Penkala-Gawęcka, żadna z tych zależności nie daje się utrzymać – ze
względu na starożytność szamanizmu z jednej strony i rozprzestrzenienie sufizmu – z drugiej25. Możliwe natomiast, że charakterystyczne wizje przodków
we śnie są rezultatem wpływu sufizmu.
Cytując dalej autorkę można powiedzieć, że nawet, gdyby okazało się to
prawdą, nie podważałoby „prawdziwości” praktyk szamańskich, które wszędzie mają tendencję do kontekstualizacji, której niepodważalnym przykładem
jest – abstrahując od ewentualnego pochodzenia wizji – powszechne odwoływanie się do Allaha.
Podobnie rzecz ma się z islamem. Już pobieżny rzut okiem na obyczajowość różnych kultur, które łączy to, że ich uczestnicy wyznają islam, pozwala
zauważyć nie tylko ogromne zróżnicowanie, ale też fakt, że trudno o przykład
chociaż jednej kultury, gdzie lokalna religijność odpowiadałaby w pełni wymogom „książkowego” islamu. Stąd nieprawomocne wydaje się traktowane różnych lokalnych wersji islamu jako podrzędnych wobec islamu oficjalnego. Niemniej o ile dziś większość piszących na ten temat jest w stanie zgodzić się z taką tezą26, wprowadzenie takiego podziału jest historycznym faktem, którego
skutki, ważne do dzisiaj, opisuje w swojej książce Stanisław Zapaśnik27. Dla
nas ważny jest tu wniosek, dotyczący skutków nie tylko tego, że taki podział
funkcjonował, ale też tego, że budując system kontroli nad wyznawcami islamu, wzięły go pod uwagę zarówno władze carskie, jak sowieckie. W rezultacie
jako religię kontrolowaną przez zatwierdzane przez władze Rady Muzułmanów traktowano tylko islam oficjalny, praktykowany w meczetach czy szkołach
koranicznych (mektebach i wyższych – medresach). Dzięki temu represje
w znacznie mniejszym stopniu dotknęły „ludowy” czy też „domowy” islam. Tyczy się to chyba przede wszystkim oficjalnie zakazanego, a w praktyce powszechnego kultu świętych i pielgrzymek do miejsc ich pochówku. Taka też
jest, jak już wspominałem, etymologia słowa mazar – określenia świętych
24

Nb sufizm do tej pory ma swoich zwolenników m.in. wśród Uzbeków z okolic doliny Fergany, z których część prawie na pewno mieszkać musi na południu Kirgistanu. Nie jest też oczywiście wykluczone, że zwolennicy sufizmu zdarzają się wśród Kirgizów. Nie jest to już jednak powszechny i łatwo zauważalny ruch, jakim był do początków XX w. S. Zapaśnik, „Walczący…,
dz.cyt., s. 21–43.
25 D. Penkala-Gawęcka, Medycyna…, dz.cyt., s. 83–100.
26 Pozostaje, co prawda, wątpliwość, do jakiego stopnia zgodziliby się z tymi słowami teoretycy islamu.
27 S. Zapaśnik, „Walczący…, dz.cyt.
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miejsc, do których pielgrzymki stanowią jeden z ważniejszych elementów
obrzędowości kirgiskiej. Zdaniem Zapaśnika, wiąże się to z ich rolą w dawnym
społeczeństwie koczowniczym, jako miejsc, wokół których skupiać się mogły
te mobilne ze swojej natury społeczności.
Wyraźny związek lecznictwa kirgiskiego z mazarami, oprócz tego, ze pozwala mu bez wątpienia odegrać rolę w rewitalizacji nadszarpniętych mimo
wszystko przez okres ateizacji i rusyfikacji28 tradycji, jest też kolejnym przykładem roli, jaką zjawisko to zdaje się pełnić w kirgiskiej kulturze. Spaja ono ze
sobą nie tylko – jak widzieliśmy – odległe ślady dawnych tradycji, jak medycyna yunnani oraz, być może, sufizm, czy też współczesną formę starszego, ale
wcale nie odległego szamanizmu, ale – przede wszystkim – łączy je z islamem
tak, jak jest on rozumiany i praktykowany w konkretnych warunkach kirgiskich. Jak bowiem zgodnie twierdzą tak Penkala-Gawęcka, jak Zapaśnik, dla
wyznawców to właśnie miejscowa tradycja jest prawdziwym islamem, w zgodzie z którym budują swoją tożsamość.

28 Użycie tego terminu w artykule skierowanym do polskiego odbiorcy rodzi ryzyko, że ten
przeniesie swoje opinie o polskich doświadczeniach panowania rosyjskiego i prowadzonej wtedy
polityce rusyfikacji bezrefleksyjnie na grunt kirgiski. Różnice są tymczasem znaczne. Na przykład
wielu Kirgizów z własnej woli wychowywało dzieci po rosyjsku. Można zasadnie argumentować,
że chcieli w ten sposób zapewnić im lepszy start, więc decyzja ta też była rezultatem hegemonii
rosyjskiej. Niemniej ogólny stosunek Kirgizów do Rosjan jest bardzo pozytywny i tylko raz zdarzyło się autorowi usłyszeć opinię, że okres, kiedy Kirgizi byli poddanymi Rosji był niewolą (co
jest dość powszechną opinią Polaków na temat tej części swojej własnej historii).
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1. Uwarunkowania historyczne
Relacje między władzą świecką a władzą kościelną, zwłaszcza dotyczące
prawa mianowania biskupów, znaczone były przez stulecia sporami i konfliktami. Do największych zaliczyć wypada toczony w II połowie XI wieku spór
o inwestyturę, zakończony w 1122 roku zawarciem kompromisowego konkordatu wormackiego. Sposób, w jaki biskupi obejmowali urząd, przybrał historycznie dwie główne formy: albo papież sam mianował biskupów wedle swego
uznania, albo udzielał instytucji (pośrednio lub bezpośrednio) po uprzednim
przedstawieniu kandydata, także przez czynniki nie należące do hierarchii kościelnej2. Przedmiotem niniejszego tekstu jest ukazanie wpływu władzy świeckiej na obsadę stanowisk kościelnych oraz aktualne uprawnienia rządów wybranych państw w tej sferze.
Mianowanie biskupów tradycyjnie odbywało się w sposób zróżnicowany.
Historycznie ukształtowały się cztery główne sposoby nominacji:
• libera collatio, gdy papież wyznaczał swobodnie biskupów;
• commendatio, gdy biskupi prowincji przedstawiali kilku kandydatów,
z których Stolica Święta wybierała jednego;
• wybór przez kapituły katedralne;
• nominacja lub prezenta, gdy rządy katolickie – mocą patronatu czy też
przywileju apostolskiego (postanowień konkordatowych) – wskazywały
kandydata na wakującą diecezję.
Jedynym prawnym tytułem do posiadania władzy kościelnej jest prowizja
kanoniczna (provisio canonica), która obejmuje trzy akty3: oznaczenie osoby,
1 W. Jakubowski, Uprawnienia władz cywilnych państw Europy w zakresie nominacji kościelnych w świetle regulacji konkordatowych oraz uznanego zwyczaju, „Przegląd Europejski” 2006,
nr 2 (13), s. 7–23.
2 I. Grabowski, Prawo kanoniczne, Warszawa 1948, s. 216.
3 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, Warszawa 1985, t. 2, s. 80.
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nadanie tytułu, kanoniczne objęcie (wejście w posiadanie). Jeżeli władza kościelna była ograniczona w oznaczaniu osoby, prowizja taka była nazywana
„konieczną” (provissio seu collatio non libera). Gdy zaś sama dopełniała nadania i oznaczała osobę, prowizja była „wolna” (libera collatio).
Wpływ władzy świeckiej na nominacje kościelne ewoluował i przejawiał się
w trzech formach interwencji (przywileju) w zakresie oznaczania osoby kandydata na dany urząd duchowny4:
• prawo nominacji (ius nominationis5), które dwory katolickie uzyskały
głównie po soborze trydenckim, polegające na prezencie Biskupowi
Rzymskiemu kandydata na wakujące stanowisko, któremu najwyższa
władza udziela prowizji kanonicznej i które stanowi szczytową formę
wpływu władzy świeckiej na obsadę godności duchownych. Modelowymi przykładami były Konkordat Napoleoński z roku 1801 (art. 4 i 5)6
oraz Konkordat z Austrią z roku 1855 (art. 19, 22, 25)7. Wspomnieć wypada również Konkordat z Hiszpanią z roku 1851 (art. 18 dotyczący beneficjów mniejszych)8, Konkordat z Republiką Haiti z roku 1860 (art.
4)9, Konkordat z Republiką Nikaragui z roku 1861 (art. 7)10 etc.
W innych konkordatach prawo prezenty ograniczono do akceptacji jednego z trzech kandydatów wysuniętych przez władzę kościelną np. Konkordat
z Hiszpanią z roku 1851 (art. 26), Konkordat z Portugalią dotyczący Indii
Wschodnich z roku (art. 7) etc.11 Niezależnie jednak od sposobu wstąpienia na
urząd konieczna była sankcja apostolska12;
• prawo ekskluzywy (ius exclusivae) polegające na zawetowaniu kandydata na wakujące stanowisko kościelne.
4

A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, Città del Vaticano 1958, t. I, s. 387.
Ekwiwalentnie używane jest określenie „ius praesentationis”.
6 Konkordat napoleoński przewidywał, że ordynariuszom mianowanym przez pierwszego
konsula dla diecezji w nowych granicach, papież miał udzielać instytucji kanonicznej „zgodnie
z formami ustalonymi dla Francji uprzednio, przed zmianą ustroju”. Art. 4 stwierdzał: „Consul
Primus Gallicanae reipublicae... archiepiscopos et episcopos novae circumscriptionis dioesesibus praeficiendos nominabit. Summus Pontifex canonicam institutionem dabit iuxta formas, relate ad Gallias ante Regiminie commutationem statutas”. (Zgodnie z konkordatem z 1516 roku
wszystkich arcybiskupów i opatów miał mianować król). Również w przyszłości (art. 5 Konkordatu), w razie zawakowania stolic biskupich, nowych ordynariuszy mianować miał pierwszy konsul (tzn. głowa państwa), a papież miał im udzielać jedynie instytucji kanonicznej. A. Mercati,
Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e la Autorità Civili, Città del Vaticano 1954 (dalej: Mercati), t. I, 561–565; Enchiridion dei Concordati, Bologna 2003, s. 2–9; T.
Włodarczyk, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, Warszawa
1986, t. I, s. 110–120; J. Giménez Martínez de Carvajal, Concordatos vigentes, Madrid 1981.
7 Art. 19 stwierdza: „Maiestas Sua Caesarae in seligendis episcopis, quos vigore privilegii
Apostolici... a S. Sede canonice instituendos praesentat seu nominat”. Pii IX Acta I/2, 465–481;
Mercati, I, s. 821–829.
8 Pii IX Acta I/1, 311–338; Mercati I, 770–796.
9 Mercati I, 929–934.
10 Pii IX Acta I/3, 574–584; Mercati I, 948–959.
11 A. Ottaviani, dz.cyt., s. 388.
12 CIC/17 w can. 332, par. 1 stwierdzał: Cuilibet ad episcopatum promovendo etiam electio,
praesentato vel designato a civile quoque Gubernio, necessaria est canonica provisio seu institutio, qua Episcopus vacantis dioecesis constituitur , quaeque ab uno Romano Pontifice datur”.
5
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Szczególne prawo interwencji w przebieg wyboru Biskupa Rzymskiego rościły sobie dwory katolickie – hiszpański, francuski i austriacki. Ostatnim przypadkiem złożenia ekskluzywy przeciwko kandydatowi wysuniętemu na konklawe było wystąpienie kard. Puzyny w 1903 roku, który w imieniu Franciszka
Józefa I oprotestował kandydaturę Mariano kard. Rampolli13.
• prawo prenotyfikacji (ius praenotificationis officiosae) polegające na poufnym zakomunikowaniu (secreto et confidentialiter) władzy państwowej
nazwiska kandydata na wakujące stanowisko w celu upewnienia się, czy
rząd nie wnosi względem proponowanej osoby zastrzeżeń natury politycznej14.
Konkordaty zawarte po 1917 roku, w zakresie obsadzania stolic biskupich,
zawierały formułę, że wybór kandydatów należy do Stolicy Apostolskiej. Jedynie Hiszpania zachowała specjalny zakres uprawnień, wynikający z postanowień konkordatu z 1851 roku15, co uległo zmianie dopiero w 1941 roku16.
W żadnym konkordacie zawartym po I wojnie światowej nie utrzymano przywileju prezenty, który posiadali uprzednio monarchowie. Kościół usilnie zabiegał o likwidację prawa patronatu, zwłaszcza rządowego, na obsadę urzędów kościelnych. Papież Benedykt XV zastrzegł, że rządy republikańskie nie
mogą być sukcesorami uprawnień monarchów17.
Wyjątkowe uprawnienia zachowały niektóre kościelne osoby prawne, zwłaszcza austriackie i niemieckie kapituły katedralne18. W przypadku jednak kapituły metropolitalnej poznańskiej i gnieźnieńskiej oraz kapituły katedralnej
chełmińskiej, przywilej ów – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – został zakwestionowany. Na mocy bulli De salute animarum z 1821 roku wybranego przez kapitułę kandydata przedstawiano królowi celem uzyskania sankcji monarszej, a następnie papież przeprowadzał instytucję kanoniczną i wprowadzał nominata w posiadanie beneficjum. Wobec kilkakrotnego sprzeciwu
korony w odniesieniu do wybranych kandydatów uprawnienia kapituł były
w konkretnych przypadkach zawieszane19. W 1915 roku papież w ogóle uchylił prawo wyborcze kapituły metropolitalnej i na stolicę poznańską prekonizował Edmunda Dalbora.
Kapituła dwukrotnie zwracała się do Kurii Rzymskiej z prośbą o uznanie jej praw do elekcji biskupa. W odpowiedzi na pierwszą prośbę otrzyma13 W. Jakubowski, M. Solarczyk, Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia
instytucjonalne, Warszawa 2002, s. 450–452.
14 W porządku chronologicznym prawo prenotyfikacji objęło: Francję (1921), Bawarię
(1924), Prusy (1929), Badenię (1932), Austrię (1933), Rzeszę Niemiecką (1933), Ekwador
(1937), Portugalię (1940), Dominikanę (1954), Wenezuelę (1964), Tunezję (1964), Argentynę
(1966), Kolumbię (1973), Hiszpanię (1976), Monaco (1981) oraz Haiti (1984).
15 Pii IX Acta I/1, 311-338; Mercati, I, s. 770–796.
16 AAS XXXIII [1941], 480-481; Mercati II, s. 251–252.
17 J. Wisłocki, Konkordat polski z 1925 roku, Poznań 1977, s. 181.
18 W. Jakubowski, M. Solarczyk, Ustrój…, dz.cyt., s. 180–181.
19 Szerzej: B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej
1772–1918, Kraków 1980, s. 97–136.
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ła wyjaśnienie, że bulla De salute animarum utraciła moc obowiązującą wobec upadku monarchii pruskiej. Wykładnia ta była pochodną alokucji alokucja konsystorialnej papieża Benedykta XV, w której stwierdził brak tożsamości pomiędzy monarchami a republikami powstałymi w wyniku zakończenia I wojny światowej. Zarzutu, że bulla nie nadawała tego przywileju
kapitułom, ale je potwierdzała, Stolica Apostolska w ogóle nie rozpatrywała, z tego też powodu papież prekonizował swobodnie w 1926 roku Augustyna Hlonda. Na pytanie tegoż arcybiskupa, czy prawo elekcji wygasło,
Stolica Apostolska odpowiedziała reskryptem z 26 maja 1931 roku, że przywilej ten został zniesiony przez art. 11 konkordatu z 1925 roku. Kapituła
poznańska ponowiła swoją prośbę o uznanie praw wyborczych w 1956 roku.
Papież Pius XII zarządził w 1957 roku ostateczne zniesienie przywileju wyborczego20.
Konkordat polski z 1925 roku natomiast nie przewidywał wyboru ordynariuszy przez kapituły katedralne21. Biorąc pod uwagę istotny niekiedy wpływ
rządów państw na skład kapituł, a nawet uzależnienie tychże kapituł od patronatu rządowego, władze państw dysponowały w określonych przypadkach dodatkowym instrumentem wywierania presji na Kościół.

2. Mianowanie biskupów w świetle obowiązującego
ustawodawstwa kościelnego
Mianowanie biskupów jest obecnie zastrzeżone wyłącznie Stolicy Apostolskiej22. Już Sobór Watykański II wyraził życzenie, „by dla należytej obrony
wolności Kościoła oraz dla sprawniejszego i swobodniejszego przymnożenia
dobra wiernych nie przyznawano już więcej w przyszłości władzom świeckim
żadnych praw czy przywilejów co do wyboru, nominacji, przedstawiania lub
wyznaczania na stanowisko biskupa. Natomiast uprzejmie prosi się władze
świeckie, których przychylność dla Kościoła Sobór święty z wdzięcznością
uznaje i wielce ceni, aby zechciały samorzutnie zrzec się wspomnianych praw
czy przywilejów, przysługujących im dotychczas na mocy umowy lub zwyczaju,
po porozumieniu się ze Stolicą Świętą”23. Zaznaczyć jednak należy, że nowy
Kodeks łaciński w kan. 3 nie znosi bowiem ani nie zmienia umów zawartych
przez Stolicę Apostolską z państwami.
Tryb nominacji biskupich określa Kodeks prawa kanonicznego w kan. 377:
20 J. Wisłocki, dz.cyt., s. 181–183. Wspomnianą wyżej bullą jednocześnie papież „wyniósł Poznań do godności metropolii (...) a zarazem aeque principaliter na zawsze dołączył do arcybiskupiego kościoła gnieźnieńskiego św. Wojciecha i zjednoczył go z nim”. Obydwie archidiecezje były odtąd połączone unią personalną w osobie jednego arcybiskupa, zachowując jednak odrębne
konsystorze (później kurie), kapituły, seminaria, sufraganów, a w czasie wakansu własnych wikariuszy kapitulnych.
21 AAS XVII [1925], 273–287; Dz.U. z 1925 r. nr 72, poz. 501; J. Wisłocki, dz.cyt., s. 271–279.
22 E. Sztafrowski, dz.cyt., t. 2, s. 81–83.
23 Decr. Christus Dominus, 20, 2.
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• Najwyższy Pasterz mianuje biskupów w sposób nieskrępowany albo zatwierdza wybranych zgodnie z prawem24;
• przynajmniej co trzy lata, biskupi prowincji kościelnej, albo – gdzie to
doradzają okoliczności – Konferencje Episkopatu po wspólnej naradzie
i z zachowaniem tajemnicy, sporządzają listę prezbiterów, także członków instytutów życia konsekrowanego, zdatniejszych do biskupstwa,
i przesłać ją do Stolicy Apostolskiej. Każdy jednak biskup ma prawo
osobno podać Stolicy Świętej nazwiska prezbiterów, których uzna za
godnych i odpowiednich do posługi biskupiej25;
• jeśli inaczej zgodnie z prawem nie postanowiono, w przypadku mianowania biskupa diecezjalnego lub biskupa koadiutora odnośnie do trzech
kandydatów przedstawianych Stolicy Apostolskiej, zadaniem legata papieskiego jest pojedynczo zbadać i zakomunikować Stolicy Świętej –
łącznie z własnym wnioskiem – co w tej sprawie sugerują metropolita
i sufragani prowincji, do której diecezja, o którą chodzi, należy, lub na
zebrania przybywa, jak również przewodniczący Konferencji Episkopatu. Ponadto legat papieski powinien wysłuchać zdania niektórych członków kolegium konsultorów i kapituły katedralnej oraz – gdy to uzna za
wskazane – także pojedynczo i z zachowaniem tajemnicy, innych osób
z duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz świeckich odznaczających się mądrością26;
• jeśli zgodnie z prawem inaczej nie zostało przewidziane, biskup diecezjalny, który uważa, że jego diecezja powinna otrzymać biskupa pomocniczego, powinien przedstawić Stolicy Apostolskiej listę przynajmniej
trzech prezbiterów odpowiedniejszych na ten urząd27;
• Stolica Święta nie udziela na przyszłość władzom państw żadnych
uprawnień i przywilejów dotyczących wyboru, nominacji, prezentowania
lub wyznaczania biskupów28.
Ustawodawca kościelny ustanowił zatem zasady prowizji kanonicznej kandydatów na biskupów29: 1) zasadę niezależności papieża przy mianowaniu biskupów; 2) zasadę sporządzania listy prezbiterów zdatnych na urzędy biskupie; 3) zasadę procesu informacyjnego w celu desygnacji kandydata zdatnego
na urząd biskupi; 4) zasadę wolności papieża wobec ewentualnej interwencji
władzy świeckiej. W praktyce rządy pewnych państw – na mocy dawnych przywilejów – do tej pory nie wyrzekły się większego lub mniejszego wpływu na ob24 Prospetto delle Convenzioni o Agreements tra la Santa Sede e i Governi per la provvista delle Chiese, [w:] P.V. Pinto (red.), Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiare della Curia
Romana, Città del Vaticano 2003, s. 567–577.
25 CIC, can. 377 § 2.
26 CIC, can. 377 § 3.
27 CIC, can. 377 § 4.
28 CIC, can. 377 § 5.
29 J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz, Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, t. II/1 Księga II. Lud Boży, Poznań 2005, s. 234.
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sadę wyższych godności kościelnych. W konkordatach posoborowych nie spotyka się już uprawnień dla władzy świeckiej w tym zakresie30.
Obowiązujący konkordat polski przewiduje jedynie powiadomienie o nominacji, co ma charakter czynności czysto kurtuazyjnej, z której nie wynikają
żadne uprawnienia dla władz państwowych31. W 2007 roku doszło jednak do
otwartej interwencji władzy świeckiej w sprawę mianowania abp. Stanisława
Wielgusa metropolitą warszawskim, co może być odczytane jako naruszenie
gwarantowanej przez Konstytucję RP autonomii Kościoła oraz zakwestionowanie przepisów art. 1 konkordatu, który stwierdza, że „Państwo i Kościół katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach”.

3. Uprawnienia władz państwowych
3.1. Europa

Anglia i Walia
Zgodnie z dekretem Kongregacji „de Propaganda Fide” z 21 kwietnia 1852
roku kapituła katedralna wakującej diecezji, obradująca pod przewodnictwem
metropolity albo – pod jego nieobecność – sufragana najstarszego promocją,
wyłania trzech kandydatów, którzy zostają poddani ocenie podczas obrad biskupów właściwej prowincji kościelnej. Lista trzech kandydatów oraz protokół
dyskusji winny być przesłane Kongregacji Biskupów, która wysłuchuje także
opinii legata papieskiego32.
Zgodnie z aktualną praktyką lista kandydatów oraz sugestie biskupów są
przedkładane nuncjuszowi apostolskiemu, który dowolnie je wykorzystuje, aby
przedstawić Kongregacji własne propozycje co do nominacji. Procedurę powyższą stosuje się także odnośnie nominacji koadiutorów cum iure successionis.
30 Dall’accordo del 1984 al disegno di legge sulla liberta religiosa: un quindicennio di politica
e legislazione ecclesiastica, Roma 2001; C. d’Encausse, H. i P. Levillain (red.), Nations et le Saint
Siège au XXe siècle, Paris 2003; U.C. Sacco, Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale della Santa Sede: 1978–1996. Una guida introduttiva, Milano 1997; J.-B. d’Onorio, La diplomatie de Jean Paul II, Paris 2000; M. Mugnaini (red.), Stato, Chiesa e relazioni internazionali, Milano 2003; Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/1999; A. Riccardi, Il governo carismatico.
25 anni di pontificato, Milano 2003; M. Smid, C. Vasil (red.), Relazioni internazionali giuridiche
bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive, 12–13 dicembre 2001, Città del Vaticano 2003.
31 AAS XC [1998], 310–329; Enchiridion…, dz.cyt., s. 1776–1793. Konkordat polski doczekał
się już bogatego piśmiennictwa. Z ważniejszych publikacji należy wymienić: B. Górowska, Cz. Janik (red.), Konkordat polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993–1996, Warszawa 1997;
W. Góralski, Konkordat polski 1993, Warszawa 1998; J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie
i realizacja, Lublin 1999; Tamże przedmiotowa bibliografia. Postanowienia konkordatu omówiono kompetentnie w pracy A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa
2006. J. Szymanek, Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP, „Studia z Prawa Wyznaniowego”
2005, t. VIII.
32 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 568–569.
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Belgia39, Luksemburg, Szkocja, Irlandia, Malta
Nuncjatura Apostolska z krótkim wyprzedzeniem – wg swobodnego uznania legata papieskiego – powiadamia (prenotyfikacja) właściwy rząd o nominacji biskupów40.
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Austria
Decyzje w sprawach nominacji biskupich zapadają w trybie art. IV Konkordatu z 5 czerwca 1933 roku33. Wybór arcybiskupów i biskupów jest zarezerwowany Stolicy Apostolskiej34. Ordynariusze diecezji austriackich przedkładają
Stolicy Apostolskiej listę kandydatów zdatnych, ich zdaniem, do biskupstwa.
Lista ta Stolicy Świętej w żadnym stopniu nie wiąże. W przypadku archidiecezji Salzburga Stolica Apostolska prezentuje kapitule metropolitalnej trzech
kandydatów, spośród których wymieniona Kapituła wybiera arcybiskupa35.
Mianowanie arcybiskupów, biskupów rezydencjalnych oraz koadiutorów
cum iure successionis winno być uprzednio zakomunikowane rządowi (prenotyfikacja), aby powziąć informację, czy istnieją powody o charakterze politycznym dla odrzucenia takiej nominacji. Rząd ma 15 dni na przedstawienie swoich zastrzeżeń. O ile władze państwowe w wymienionym terminie nie zajmą
stanowiska, przyjmuje się, że została wyrażona zgoda36.
Decyzja w sprawie mianowania biskupa polowego37 zapada w trybie art.
VIII § 1 Konkordatu. Nominacji dokonuje Stolica Apostolska po tym, jak poufnie zasięgnie w rządzi federalnym informacji czy w stosunku do proponowanej osoby są wysuwane zastrzeżenia natury politycznej.
W praktyce Sekcja ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu informuje
zawczasu o nominacjach biskupich ambasadora akredytowanego przy Stolicy
Świętej. Nuncjusz apostolski – analogicznie – powiadamia grzecznościowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych38.

33

AAS XXVI [1934], 249–282, 283; Enchiridion…, dz.cyt., s. 834–865.
Art. IV zawiera analogiczne dyspozycje odnośnie prałatów „nullius”.
35 Archidiecezja Salzburga wstrzymała w 2006 roku sprzedaż biografii „Ochotnik Boga” (Ein
Freiwilliger Gottes) autorstwa 92-letniego ks. prałata Leonharda Lüfteneggera. Autor wymienił
w książce nazwiska trzech kandydatów na arcybiskupa Salzburga, spośród których kapituła katedralna miała wybrać w 1988 roku nowego arcybiskupa, którym został wówczas Georg Eder.
Wprawdzie nazwiska kandydatów powszechnie znano, to jednak informacje zawarte w książce
były sprzeczne z papieskim nakazem milczenia, obowiązującym podczas procedury wyłaniania
nowego biskupa.
36 Art. IV § 2.
37 W oryginale „Militärvicar”/“Vicario Castrense”. Wikariusz polowy jest obdarzany sakrą
biskupią, co odpowiada randze biskupa polowego.
38 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 570–571.
39 Art. 3 Konkordatu z 1827 roku stwierdzał, że w czasie wakansu stolic diecezjalnych kapituła katedralna przedstawia królowi listę kandydatów do biskupstwa spośród miejscowego duchowieństwa. Jeśli król skreśliłby któregoś z prezentowanych kandydatów, kapituła była zobowiązana skreślić go z listy. Spośród pozostałych kandydatów kapituła wybierała biskupa. Elekt
był przedstawiany do sankcji papieskiej. Mercati I, 704–707; Enchiridion…, dz.cyt., s. 70–75; T.
Włodarczyk, dz.cyt., t. I, s. 129–131.
40 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 568.
34
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Francja
Państwo francuskie od czasów rewolucji deklaruje całkowitą neutralność
światopoglądową. Na przestrzeni dwustu lat neutralność ta często oznaczała
wrogość wobec religii, a zwłaszcza Kościoła katolickiego. Szczytowym momentem tej wrogości była ustawa z 1905 roku wprowadzająca całkowity rozdział Kościoła od państwa, która pozbawiła Kościół katolicki pozycji Kościoła
oficjalnego, gwarantowanej przez Konkordat napoleoński, i osobowości prawnej. Na przestrzeni minionego stulecia stosowanie tej zasady uległo znacznemu złagodzeniu, jednak wprowadziła ona pewną generalną linię w postępowaniu państwa wobec Kościołów. Wyjątkiem była i jest po dzień dzisiejszy sytuacja Kościoła katolickiego i innych wyznań w Alzacji i Lotaryngii, gdzie funkcjonują one na podobnych zasadach, jak w Niemczech.
Francuska świeckość państwa jest utożsamiana z neutralnością wobec przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, pojmowaną w sensie
negatywnym, tzn. jako zakaz uzewnętrzniania przekonań religijnych w życiu
publicznym. W trzech francuskich departamentach wschodnich: Dolny Ren,
Górny Ren i Mozela – trzy kościoły mają status religii oficjalnej (katolicyzm,
luteranizm i religia mojżeszowa), w wersji ustalonej w „artykułach organicznych” dołączonych przez Napoleona Bonaparte do Konwencji zawartej ze
Stolicą Apostolską w 1801 roku.
W przypadku diecezji Metz i Strasburga41 mają zastosowanie art. 4 i 5 Konkordatu z 15 lipca 1801 roku42. Procedura nominacji biskupich obejmuje
w praktyce kilka faz43:
• Sekcja ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu przedstawia ambasadorowi Francji przy Stolicy Świętej proponowanego kandydata;
• prezydent, o ile akceptuje kandydata, wydaje dekret o jego nominacji
(formalnie: „o jego przedstawieniu Stolicy Apostolskiej”);
• papież udziela instytucji kanonicznej;
• prezydent wydaje dekret o przyjęciu do wiadomości bulli o instytucji kanonicznej;
• w porozumieniu z rządem ustala się datę jednoczesnej publikacji nominacji w „L’Osservatore Romano” oraz w „Journal Officiel”.
W przypadku innych diecezji nuncjusz apostolski powiadamia Ministerstwo Spraw Zagranicznych o proponowanych kandydatach, pytając czy rząd
41 Diecezje Metz i Strasburg, położone na terenach Alzacji i Lotaryngii, odpadły od Francji
w wyniku wojny z Prusami w 1870 roku i zostały przyłączone do Niemiec. Skutkiem tego prawo
o rozdziale Kościoła od państwa z 9 grudnia 1905 roku (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1906
roku), znoszące moc obowiązującą konkordatu napoleońskiego z 1801 roku, nie dotyczyło tych
terenów. Sytuacja ta nie została zmieniona po 28 czerwca 1919 roku, mimo włączenia Alzacji
i Lotaryngii do Francji.
42 W Generalnej Dyrekcji Administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – poza Centralnym Biurem ds. Wyznań – działa Biuro ds. Wyznań w departamentach Dolny Ren, Górny Ren
i Mozela, które zajmuje się kwestiami wynikającymi z konkordatu napoleońskiego. A. Czochara, Stosunki państwo-Kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Warszawa 1994, s. 68.
43 Concordatum Napoleonicum, dz.cyt.
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Hiszpania
Decyzje w sprawach nominacji biskupich zapadają w trybie art. I Układu
z 28 lipca 1976 roku47. Mianowanie arcybiskupów, biskupów rezydencjalnych
oraz koadiutorów należy do wyłącznej kompetencji Stolicy Apostolskiej.
Przed przystąpieniem do mianowania hierarchów kościelnych nuncjusz komunikuje rządowi nazwisko kandydata na wypadek, gdyby co do jego osoby
istniały ewentualne, konkretne zastrzeżenia natury politycznej, których ocena
podlega roztropnemu osądowi Stolicy Apostolskiej. Uważa się, że zastrzeżenia nie istnieją, jeśli rząd nie wyrazi ich w ciągu 15 dni48.
Mianowanie biskupa polowego49 następuje w trybie art. I n. 3 powyższej
Umowy, który został potwierdzony w art. 3 Umowy z 3 stycznia 1979 roku50.
Nuncjatura Apostolska i Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponują Stolicy Świętej trzech kandydatów wyłonionych w drodze wspólnych uzgodnień.
Król w czasie 15 dni przedstawia jednego z nich w celu mianowania go przez
Najwyższy Autorytet.
W przypadku biskupów pomocniczych obowiązującą praktyką jest wcześniejsze grzecznościowe powiadomienie, dokonane z krótkim wyprzedzeniem,
zarówno ambasady przez Sekcję ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu,
jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez nuncjusza51.

Uprawnienia władz cywilnych państw w zakresie nominacji…

zgłasza zastrzeżenia natury politycznej44. Nie jest przewidziany termin
oczekiwania na odpowiedź rządu. W ostatnim dziesięcioleciu, w celu ułatwienia udzielenia odpowiedzi, jednocześnie z powiadomieniem przez nuncjaturę, Sekcja ds. Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu informuje ambasadora Francji przy Stolicy Apostolskiej, dostarczając curriculum vitae kandydata45.
Nominacja biskupa polowego następuje „w porozumieniu z rządem”46.

44

J. Giménez Martínez de Carvajal, dz.cyt., t. I, s. 177–178.
Po ponownym nawiązaniu – zerwanych w wyniku konfliktu papieża Piusa X z rządem
Combesa w 1904 roku – stosunków dyplomatycznych pomiędzy Francją a Stolicą Apostolską
w 1921 roku, w aide-mémoire kardynała sekretarza stanu P. Gasparriego stwierdzono, że „Do
Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych należy … mianowanie odpowiednich kandydatów na wakujące diecezje, ilekroć w sprawach tych konieczne są pertraktacje z rządami. W konsekwencji, od tej chwili w przyszłości mianowanie biskupów francuskich należy do kompetencji
Sekretariatu Stanu, kardynał sekretarz stanu zobowiązany jest zasięgać opinii ambasadora Francji, czy rząd nie ma wobec kandydata zastrzeżeń natury politycznej”. Nota della Segreteria di Stato circa la nomina dei vescovi in Francia, [w:] Enchiridion…, dz.cyt., s. 558–559.
46 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 568.
47 AAS LXVIII [1976], 509–512; Enchiridion…, dz.cyt., s. 1490–1499; T. Włodarczyk, dz.cyt.,
t. II, s. 381–383.
48 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 567.
49 W oryginale „Vicariato General Castrense”/“Vicariato generale castrense”.
50 AAS LXXII [1980], 47–55; Enchiridion…, dz.cyt., s. 1534–1543; T. Włodarczyk, dz.cyt., t.
II, s. 393–395.
51 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 567.
45
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Andora
Zgodnie z Układem zawartym pomiędzy Stolicą Apostolską a Państwem
Hiszpańskim z 3 stycznia 1979 roku dotyczącym zagadnień prawnych52, Księstwo Andory nadal należy kanonicznie do diecezji Urgel53. Przepisy art.
I Układu z 28 lipca 1976 roku stosuje się odpowiednio54.
Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Nie istnieje praktyka wcześniejszego powiadamiania władz państwowych.
Holandia
Na mocy przywileju potwierdzonego przez Kongregację „de Propaganda
Fide” Instrukcją z 17 lipca 1858 roku, kapituły katedralne mogą prezentować
Stolicy Apostolskiej listę trzech kandydatów zdatnych do biskupstwa. Stolica
Święta jednak dokonuje wolnego wyboru. Nie istnieje praktyka prenotyfikacji
nazwisk kandydatów władzom państwowym. W przypadku mianowania ordynariusza polowego, nuncjusz apostolski zasięga opinii rządu55.
Monaco
Zgodnie z Układem z 25 lipca 1981 roku56 stolica biskupia w Monaco została podniesiona do rangi archidiecezji podporządkowanej bezpośrednio
Stolicy Apostolskiej (ad nutum Sanctae Sedis)57. Prawo mianowania arcybiskupa należy do wyłącznej kompetencji Stolicy Świętej. Przed mianowaniem
arcybiskupa lub koadiutora cum iure successionis Stolica Apostolska komunikuje poufnie nazwisko kandydata Księciu, aby poznać ewentualne zastrzeżenia natury państwowej lub politycznej. Ogłoszenie nominacji następuje jednocześnie w Rzymie i w Monaco58.

52 AAS LXXII [1980], 29–36; Enchiridion…, dz.cyt., s. 1516–1526; T. Włodarczyk, dz.cyt., t.
II, s. 384–388.
53 Art. I, n. 2.
54 Andora jest jedynym na świecie kopryncypatem, w którym występuje dwóch współpanujących – biskup ordynariusz diecezji Seo de Urgell i prezydent laickiej Republiki Francuskiej. Simposi Juridic principat d’Andorra/Republica de San Marino (1æ. 1993. Andorra la Vella) El „Ius
commune” com a dret vigent: L’experiencia judicial d’Andorra/San Marino, Andorra 1994; D. Kucała, Historia Andory, [w:] J. Łaptos (red.), Historia małych krajów Europy. Andora. Liechtenstein. Luksemburg. Malta. Monako. San Marino, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002, bibliografia s.
511–512; A. Kosicki, Problem podmiotowości europejskich „minipaństw” w świetle prawa międzynarodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXIV, nr 1/2002, s. 113–116;
B.A. Pieènikov, Ciframi na kartie oboznaèeny, Moskva 1986, s. 49–81.
55 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 569.
56 AAS LXXIII [1981], 651–653; Enchiridion…, dz.cyt., s. 1574–1579; T. Włodarczyk, dz.cyt.,
t. II, s. 506–508; tamże błędna data zawarcia układu – 15 lipca 1981 roku, s. 506.
57 Annuario Pontificio 2005, Città del Vaticano 2005, s. 1132.
58 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 569.
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Niemcy
Szczególnie złożone regulacje dotyczą diecezji niemieckich59.
Metropolia Monachium i Freisingu wraz z sufraganiami Augsburg, Passau
i Regensburg oraz stolica metropolitalna Bambergu wraz z sufraganiami Eichstatt, Speer i Würzburg są związane art. 14 § 1 Konkordatu z Bawarią
z 29 marca 1924 roku60. Zgodnie z jego postanowieniami mianowanie arcybiskupów i biskupów należy do Stolicy Apostolskiej. Po zawakowaniu kościoła
archidiecezjalnego lub diecezjalnego odpowiednia kapituła przedstawia bezpośrednio Stolicy Apostolskiej listę kandydatów godnych urzędu biskupiego
i odpowiednich dla rządzenia wakującą diecezją. Niezależnie od tej listy wszyscy biskupi bawarscy oraz kapituły mieli przedstawiać co trzy lata Stolicy Świętej listę kandydatów. Stolica Apostolska zastrzega sobie wolny wybór. Przed
ogłoszeniem bulli najwyższa władza kościelna upewnia się, drogą nieoficjalną,
czy wobec kandydata są wysuwane zastrzeżenia natury politycznej. Biorąc pod
uwagę częściową zależność finansową biskupów i kapituł od państwa stwarza
to pośrednią możliwość ingerencji czynników rządowych w obsadę diecezji.
Metropolia Kolonii wraz z sufraganiami Aachen (Akwizgran), Essen,
Limburg, Münster i Trier (Trewir), stolica metropolitalna Paderborn wraz
z sufraganiami Fulda, Erfurt i Magdeburg, stolica metropolitalna Hamburg
wraz z sufraganiami Hildesheim i Osnabrück, jak również stolica metropolitalna Berlin z sufraganią Görlitz są związane art. 6 Uroczystej Konwencji
z Prusami z 14 czerwca 1929 roku61. Procedura nominacji biskupich obejmuje kilka faz:
• na okoliczność zawakowania stolicy arcybiskupiej lub biskupiej, właściwa kapituła metropolitalna lub katedralna, jak również arcybiskupi i biskupi diecezjalni tychże diecezji przedstawiają Stolicy Apostolskiej listę
kandydatów kanonicznie odpowiednich do biskupstwa;
• uwzględniając powyższe listy, Stolica Apostolska desygnuje trzy osoby,
spośród których kapituła ma wybrać, poprzez wolne i tajne głosowania,
arcybiskupa lub biskupa, który zostanie nominowany przez Stolicę Apostolską;
• kapituła upewnia się, że rząd właściwego kraju związkowego nie wnosi
wobec wyznaczonego kandydata zastrzeżeń natury politycznej.
Wypada dodać, że postanowienia te nie dotyczą mianowania koadiutora
z prawem następstwa, którego nominacja należy bez ograniczeń do Stolicy
59 W Republice Federalnej Niemiec sprawy wyznaniowe leżą w gestii krajów związkowych.
Sprawę komplikuje dodatkowo uznanie mocy obowiązującej konkordatów i układów zawartych
przez Stolicę Apostolską z krajami związkowymi oraz z Rzeszą w okresie międzywojennym. Nb.
o wymienione konkordaty rokował ówczesny nuncjusz apostolski E. Pacelli, późniejszy papież
Pius XII.
60 AAS XVII [1925], 41–54, 55–56; Enchiridion…, dz.cyt., s. 626–643; T. Włodarczyk, dz.cyt.,
t. I, s. 221–227.
61 AAS XXI [1929], 521–543; Enchiridion…, dz.cyt., s. 752–773; T. Włodarczyk, dz.cyt., t. I,
s. 227–231.
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Apostolskiej po upewnieniu się, że rząd nie wysuwa pod adresem kandydata
zastrzeżeń natury politycznej62.
Archidiecezja Hamburg jest związana art. 6 (2) Umowy z Wolnym Hanzeatyckim Miastem Hamburg, Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze
Przednie oraz Krajem Związkowym Schleswig-Holstein z 22 września 1994 roku63. Umowa przewiduje, że „we właściwym czasie – przed ogłoszeniem nominacji arcybiskupa – kapituła metropolitalna informuje Senat Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, rządy Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz Kraju Związkowego Schleswig-Holstein o osobie elekta”64. Stolica Święta nie jest związana przedstawionymi listami kandydatów.
Metropolia Freiburg im Breisgau wraz z sufraganiami Mainz, RottenbergStuttgart oraz diecezja Dresden-Meissen (sufragania Berlina) jest związana
art. III Konkordatu z Badenią z 12 października 1932 roku (Protokół końcowy i Protokół dodatkowy nr 1), a także art. 14 Konkordatu z Rzeszą z 20 lipca 1933 roku. Procedura nominacji przedstawia się następująco:
• w przypadku zawakowania stolicy biskupiej kapituła katedralna prezentuje Stolicy Apostolskiej listę kandydatów;
• mając na uwadze listę kapitulną, jak również listę przedkładaną corocznie przez ordynariusza, Stolica Święta proponuje kapitule katedralnej
trzy kandydatury, z których co najmniej jedna musi przynależeć do diecezji „providenda”. Stolica Apostolska nie jest ściśle związana przedstawionymi listami;
• kapituła dokonuje wyboru biskupa spośród kandydatów zaproponowanych przez Najwyższy Autorytet;
• przed ogłoszeniem nominacji Stolica Apostolska upewnia się w rządzie
odpowiedniego kraju związkowego, czy wobec wyznaczonego kandydata są wysuwane zastrzeżenia natury politycznej.
Wybór ordynariusza polowego następuje zgodnie z art. 27 Konkordatu
z Rzeszą z 20 lipca 1933 roku65 i Listu apostolskiego „Moventibus…” z 23 listopada 1989 roku. Ordynariusz polowy jest wybrany przez Stolicę Apostolską
spośród biskupów diecezjalnych w porozumieniu z rządem federalnym.
Mianowanie koadiutora z prawem następstwa oraz prałatów terytorialnych
następuje zgodnie z art. 14 nr 2 Konkordatu z Rzeszą z 20 lipca 1933 roku,
o którym wyżej. W przypadku stolic Freiburg im Breisgau, Rottenberg-Stuttgart, Meinz i Dresden-Meissen Stolica Apostolska „działa po skomunikowaniu się z rządem” odpowiedniego kraju związkowego. W przypadku zaś Hamburga, w myśl art. 6 (3) Umowy z Wolnym Hanzeatyckim Miastem Hamburg,
Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz Krajem Związkowym Schleswig-Holstein z 22 września 1994 roku, przewiduje się proste po62

Tamże, Art. 7.
AAS LXXXVII [1995], 154–164; Enchiridion…, dz.cyt., s. 1858–1869.
64 Protokół końcowy nr 2; Tamże, s. 1866.
65 AAS XXV [1933], 389–414; Mercati II, 185–202.
63
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Portugalia
Decyzje w sprawach nominacji biskupich zapadają w trybie art. X Konkordatu z 7 maja 1940 roku67. Stolica Apostolska przedstawia rządowi nazwisko
desygnowanego, „aby wiedzieć czy nie są wysuwane wobec niego zastrzeżenia
natury politycznej. Milczenie rządu, po trzydziestu dniach od powyższego powiadomienia, poczytuje się za brak zastrzeżeń”.
Ordynariusz polowy, w myśl art. XVIII Konkordatu, „zostaje nominowany
przez Stolicę Apostolską w porozumieniu z Rządem”68.

Uprawnienia władz cywilnych państw w zakresie nominacji…

wiadomienie grzecznościowe. „We właściwym czasie, przed ogłoszeniem nominacji koadiutora, Stolica Apostolska informuje Senat Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, rządy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze
Przednie oraz Kraju Związkowego Schleswig-Holstein o wybranej osobie duchownej, która została mianowana”66.
Mianowanie biskupów pomocniczych następuje w trybie art. 10 Uroczystej
Konwencji z Prusami z 14 czerwca 1929 roku, a także § 5 Konwencji z Nadrenią Północną Westfalią z 19 grudnia 1956 roku (dla diecezji Essen) i art. 5
Umowy z Wolnym Hanzeatyckim Miastem Hamburg, Krajem Związkowym
Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz Krajem Związkowym Schleswig-Holstein z 22 września 1994 roku (dla archidiecezji Hamburg).
W przypadku gdy biskup Münster zechce nominować biskupa pomocniczego – wikariusza generalnego (z tytułem „Offizial”) dla obszaru Oldenburga,
ma zastosowanie Konkordat z Dolną Saksonią z 1965 roku, który przewiduje
w art. 3 nr 2, że przed dokonaniem nominacji, biskup Münster poufnie komunikuje rządowi kraju związkowego nazwisko wybranego duchownego, tak aby
w ciągu 20 dni rząd mógł zgłosić, wobec osoby desygnowanej, ewentualne zastrzeżenia natury politycznej.
Art. 14 Konkordatu z Rzeszą z 20 lipca 1933 roku precyzuje warunki, jakie
muszą spełniać kandydaci do biskupstwa. Winni oni być obywatelami niemieckimi, posiadać dyplom maturalny, który dopuszcza do studiów w niemieckiej
szkole wyższej oraz mieć ukończone co najmniej trzy lata studiów filozoficzno-teologicznych w państwowej lub kościelnej szkole wyższej, względnie
uczelni papieskiej w Rzymie. Od wymagań tych można odejść w drodze porozumienia między władzą kościelną i rządem.

Szwajcaria
Nominacja biskupów ordynariuszy w diecezjach Lozanny, Genewy i Fryburga odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Uznaniu nuncjusza apostolskiego pozostawia się grzecznościowe powiadomienie rządu.
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AAS LXXXVII [1995], 154–164; Enchiridion…, dz.cyt., s. 1858–1869.
AAS XXXII [1940], 217–233; Enchiridion…, dz.cyt., s. 968–983.
68 Tamże.
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Diecezja Bazylei jest związana art. 5 i 12 Konwencji z 26 marca 1828 robullą „Inter praecipua” z 7 maja 1828 roku70, breve „Quoad rem sacram”
z 15 września 1828 roku oraz odnoszącą się doń interpretacją autentyczną
z 19 stycznia 1863 roku. Procedura de iure przewiduje71:
• w ciągu 3 miesięcy od zawakowania diecezji kapituła katedralna winna
desygnować kandydata na biskupa, wybranego spośród duchowieństwa
diecezjalnego, i przedstawić go Stolicy Apostolskiej („Inter praecipua”);
• w razie gdyby Stolica Apostolska miała zastrzeżenia co do zgodności
elekcji z prawem lub co o osoby wybranego, kapitule dana jest możliwość przeprowadzenia ponownej elekcji („Inter praecipua”);
• breve „Quoad rem sacram” przewiduje natomiast, że kapituła zasięga
informacji w rządach kantonów, czy kandydaci nie są – w ich opinii – minus grati, co nie znaczy jednak przyznania powyższym rządom jakiegokolwiek prawa weta bądź autoryzacji wyboru. Ze zdaniem wszakże
władz państwowych tradycyjnie liczono się.
Procedura stosowana via facti przedstawia się następująco72:
• kapituła katedralna sporządza listę sześciu kandydatów, którą przedstawia „Konferencji diecezjalnej” złożonej z katolickich przedstawicieli
rządów kantonów;
• spośród kandydatów uznanych przez „Konferencję diecezjalną” za
„godnych”, których winno być co najmniej trzech, kapituła katedralna
wybiera kandydata, którego następnie przedstawia Stolicy Świętej;
• ogłoszenie nominacji następuje po potwierdzenia wyboru i nominowaniu biskupa przez Stolicę Apostolską.
Zgodnie z konwencją zawartą pomiędzy Stolicą Apostolską a Radą Federacji Szwajcarii dotyczącą diecezji Bazylei z 2 maja 1978 roku, biskup diecezjalny, na mocy art. 4, składa następujące ślubowanie: „Wobec reprezentantów kantonów, które tworzą Diecezję Bazylea, przyrzekam, jak przystoi biskupowi, wierność Konfederacji Szwajcarskiej i powyższym kantonom. Zobowiązuję się uczynić wszystko, co jest w mojej władzy, aby popierać w mojej diecezji dobre stosunki między Kościołem rzymskokatolickim i Państwem, jak również pokój religijny i dobrobyt ludności szwajcarskiej”73.
W diecezji Chur dekret Kongregacji Konsystorialnej z 26 czerwca 1948 roku, uchylając wszelkie wcześniejsze przywileje, przyznał kapitule katedralnej
prawo wyboru biskupa spośród trzech kandydatów przedstawionych przez
Stolicę Apostolską.
ku69,

69 Układ został zawarty z kantonami Lucerna, Berno, Soletta i Zug przez papieża Leona XIII. Mercati I, s. 711–714; Enchiridion…, dz.cyt., s. 74–83; T. Włodarczyk, dz.cyt., t. I, s. 131.
70 Mercati I, s. 714–719.
71 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 569.
72 Tamże, s. 569–570.
73 AAS LXX [1978], 468–470; J. Krukowski, Konkordaty współczesne, Warszawa 1995, s. 411.
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Dla nominacji koadiutora oraz biskupów pomocniczych stosuje się przepisy prawa powszechnego.
W diecezji Lugano mianowanie biskupa diecezjalnego odbywa się zgodnie
z prawem powszechnym. Jedyna wyjątkowa klauzula wynika z art. 1 nr 3 Konwencji z 21 lipca 1968 roku: „Biskup Lugano będzie mianowany przez Stolicę
Apostolską i będzie wybrany spośród kapłanów pochodzących z kantonu Ticino” 74.
W diecezji Sanki Gallen obowiązują regulacje przewidziane w bulli „Instabilis rerum” z 8 kwietnia 1847 roku, breve „Prout …” z 27 lipca 1858 roku oraz
pismach Kardynała Sekretarza Stanu z 19 marca 1940 roku, 25 maja 1941 roku i 31 stycznia 1957 roku. Procedura mianowania biskupa diecezjalnego
odbywa się następująco:
• kapituła katedralna przedstawia Stolicy Apostolskiej listę kandydatów
na urząd biskupa ordynariusza;
• po udzieleniu akceptacji przez Najwyższy Autorytet lista jest przedstawiana „Radzie katolickiej” kantonu „przez czystą grzeczność, a nie
z obowiązku”;
• w ciągu trzech miesięcy od wyrażenia opinii przez „Radę” kapituła katedralna dokonuje wyboru powiadamiając o wyniku Stolicę Świętą;
• ogłoszenie nominacji następuje po zatwierdzeniu wybory przez Biskupa
Rzymskiego, który nominuje kandydata wybranego przez kapitułę.
W diecezji Sion, zgodnie z pismami Kardynała Sekretarza Stanu z 30 grudnia 1918 roku i 4 kwietnia 1919 roku nominacja biskupa ordynariusza odbywa się według prawa powszechnego. Rząd kantonu może jednak wyrazić swoje „życzenie”, które Stolica Apostolska zobowiązuje się rozważyć „z dobrą wolą”. Przed ogłoszeniem nominacji nuncjusz apostolski komunikuje osobę kandydata Radzie Państwa Kantonu Valais, aby upewnić się czy nie są wysuwane
wobec niego zastrzeżenia natury politycznej.
Włochy
Zgodnie z art. 3 nr 2 Umowy 18 lutego 1984 roku75 Stolica Apostolska powiadamia rząd o nominacjach arcybiskupów i biskupów diecezjalnych, koadiutorów z prawem następstwa oraz opatów i prałatów o jurysdykcji terytorialnej.
W praktyce nuncjatura apostolska powiadamia Ministerstwo Spraw Zagranicznych notą werbalną, z trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty
ogłoszenia nominacji. Podobna praktyka ma miejsce w przypadku mianowania ordynariusza polowego.
Regulacje konkordatowe nie mają zastosowania w przypadku diecezji
rzymskiej i diecezji suburbikarnych (podmiejskich).

74
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AAS LXIII [1971], 212–213; J. Krukowski, dz.cyt., s. 408–409.
AAS LXXVII [1985], 521–546.
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Watykan
Pius XI konstytucją apostolską Ex Lateranensi pacto z 30 maja 1929 roku76
ustalił, że Watykan – pozostając częścią diecezji rzymskiej – będzie posiadał
odrębną administrację kościelną. Dla sprawowania opieki duszpasterskiej nad
jego mieszkańcami oraz osobami przebywającymi na jego terytorium ustanowiono Wikariusza Generalnego Miasta Watykańskiego (Vicarius Generalis Civitatis Vaticanae). Wikariusz jest mianowany swobodnie przez papieża77. Przepisy konkordatu włoskiego, co oczywiste, nie mają zastosowania.
3.2. Ameryka Północna

Kanada
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Zgodnie z przyjętą praktyką nuncjusz apostolski powiadamia grzecznościowo, ze
stosownym wyprzedzeniem, rząd78.
Meksyk
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Zgodnie z przyjętą praktyką nuncjusz apostolski powiadamia grzecznościowo
i nieoficjalnie, z niewielkim wyprzedzeniem, rząd79.
USA
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Nie istnieje praktyka wcześniejszego powiadamiania władz państwowych80.
3.3. Ameryka Środkowa

Haiti
Zgodnie z konwencją z 6 sierpnia 1984 roku81 Republika Haiti zrzekła się
praw i przywilejów, jakimi na mocy art. 4 Konkordatu z 28 marca 1860 roku,
co do mianowania arcybiskupów i biskupów (ius nominationis), cieszył się Prezydent Republiki82.
Na mocy – określonej w powołanej na wstępie konwencji – rewizji art. 4
Konkordatu mianowanie arcybiskupów i biskupów – tak diecezjalnych, jak tytularnych – jest obecnie zastrzeżone wyłącznie Stolicy Apostolskiej. Arcybiskupi i biskupi diecezjalni oraz koadiutorzy z prawem następstwa muszą być
obywatelami Haiti.
76

AAS XXI [1929], 309–311.
Szerzej: W. Jakubowski, O Roma felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawa 2005, s. 377–380.
78 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 573.
79 Tamże.
80 Tamże.
81 AAS LXXVI [1984], 953–955.
82 Mercati I, 929–934.
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Kostaryka, Kuba, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Nie istnieje praktyka wcześniejszego powiadamiania władz państwowych84.
Republika Dominikany
W przypadku arcybiskupów oraz biskupów rezydencjalnych, jak również
koadiutorów z prawem następstwa, zgodnie z art. V Konkordatu z 16 lipca
1954 roku85, Stolica Apostolska komunikuje rządowi osobę desygnowanego,
aby dowiedzieć się czy istnieją zastrzeżenia natury politycznej. Rząd ma 30 dni
na udzielenie odpowiedzi. Jej brak uważany jest za zgodę.
Nominacja wikariusza polowego następuje w trybie art. I Konwencji z 21
stycznia 1958 roku86. Na urząd ordynariusza polowego jest mianowany arcybiskup pro-tempore Santo Domingo. Wikariusz, w porozumieniu z rządem, może mianować prowikariusza.
Salwador
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Nie wydaje się, aby istniała praktyka uprzedniego powiadamiania rządu przez nuncjaturę.
W przypadku ordynariusza polowego, na mocy art. III Konwencji z 11 marca 1968 roku nominacji dokonuje Stolica Apostolska „po uprzedniej wymianie informacji z Rządem”87 w sprawie desygnacji „osoby godnej” oraz „władza
wykonawcza w zakresie obrony”88.
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Stolica Apostolska podaje rządowi do wiadomości imię desygnowanego, aby
dowiedzieć się czy są wysuwane wobec proponowanego duchownego zastrzeżenia natury politycznej. Rząd ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Możliwe jest
jednak – w wypadkach nadzwyczajnych – przedłużenie terminu do 60 dni. Milczenie władz państwowych traktowane jest jako niezgłoszenie zastrzeżeń.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5, hierarchowie składają następującą
przysięgę: „Przyrzekam i ślubuję respektować i dochować wierności Konstytucji
Haiti w celu osiągnięcia dobra wspólnego Kraju i obrony interesów Narodu”83.

3.4. Ameryka Południowa

Argentyna
Mianowanie arcybiskupów, biskupów rezydencjalnych, koadiutorów z prawem następstwa oraz prałatów następuje w trybie art. III Umowy z 10 października 1966 roku89.
83

J. Krukowski, dz.cyt., s. 303.
Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 573.
85 AAS XLVI [1954], 433–457.
86 Enchiridion…, dz.cyt., s. 1214–1221.
87 AAS LX [1968], 382–384.
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Mianowanie arcybiskupów i biskupów należy do wyłącznej kompetencji
Stolicy Świętej. Przystępując do procedury nominowania arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych oraz prałatów i koadiutorów z prawem następstwa
Stolica Apostolska komunikuje rządowi osobę desygnowanego, aby dowiedzieć się czy są wysuwane zastrzeżenia polityczne natury ogólnej. Rząd ma 30
dni na udzielenie odpowiedzi. Po upływie tego terminu jej brak uważany jest
za brak godnych zakomunikowania zastrzeżeń, co do nominacji proponowanego kandydata.
Arcybiskupi i biskupi rezydencjalni oraz koadiutorzy z prawem następstwa
są powoływani spośród obywateli argentyńskich.
Nominacja biskupa polowego następuje zgodnie z art. IV ust. 1 Konwencji
z 28 czerwca 1957 roku90, potwierdzonej przez art. III Układu z 10 października 1966 roku91. Ordynariusz wojskowy jest mianowany przez Stolicę Apostolską „po uprzednim uzgodnieniu z Panem Prezydentem Republiki Argentyny”.
Boliwia
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym.
Ukształtowała się jednak praktyka grzecznościowego powiadamiania rządu
przez nuncjusza apostolskiego – z odpowiednim wyprzedzeniem.
W przypadku mianowania ordynariusza polowego, zgodnie z art. III Umowy z 1 grudnia 1986 roku, Stolica Apostolska komunikuje Prezydentowi Republiki osobę kandydata. Prezydent Republiki w ciągu 7 dni może zgłosić
ewentualne zastrzeżenia o charakterze politycznym92.
Brazylia
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Nie wydaje się, aby istniała praktyka uprzedniego powiadamiania rządu przez nuncjaturę.
W przypadku mianowania ordynariusza polowego Umowa z 23 października 1989 roku93 przewiduje, że kandydat winien być urodzonym Brazylijczykiem, mającym godność arcybiskupa, oraz zostanie nominowany przez Stolicę
Apostolską „po uprzedniej konsultacji z Rządem”.
Chile
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Istnieje
praktyka uprzedniego grzecznościowego powiadamiania rządu przez nuncjusza.

90

Enchiridion…, dz.cyt., s. 1196–1203.
Vide extra.
92 AAS LXXXI [1989], 528–530. J. Krukowski, dz.cyt., s. 264–267.
93 AAS LXXXII [1990], 126–129. J. Krukowski, dz.cyt., s. 272–274.
91
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Kolumbia
Art. XIV Konkordatu z 12 lipca 1973 roku96, w sprawach nominacji arcybiskupów i biskupów oraz koadiutorów, stanowi że wyłączne prawo ich mianowania należy wyłącznie do papieża. Przed przystąpieniem do nominacji Stolica Święta komunikuje prezydentowi Republiki nazwisko kandydata, aby
upewnić się czy istnieją zastrzeżenia o charakterze politycznym lub cywilnym.
O ile w ciągu 30 dni Prezydent ich nie zakomunikuje, zakłada się, że zastrzeżenia takie nie istnieją. Nominaci winni legitymować się obywatelstwem kolumbijskim.
Paragwaj
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Istnieje
praktyka uprzedniego grzecznościowego powiadamiania rządu przez nuncjusza97.
W przypadku ordynariusza wojskowego ma zastosowanie art. II ust. 1 Konwencji z 26 listopada 1960 roku, zgodnie z którym wikariusz polowy zostaje mianowany przez Stolicę Apostolską „w uzgodnieniu z Prezydentem Republiki”98.

Uprawnienia władz cywilnych państw w zakresie nominacji…

Ekwador
Zgodnie z art. VII Modus vivendi z 24 lipca 1937 roku94, w sprawie nominacji arcybiskupów i biskupów oraz koadiutorów z prawem następstwa, Stolica Święta komunikuje rządowi osobę proponowaną na dany urząd, „aby dojść
do porozumienia” co do istnienia ewentualnych powodów natury politycznej,
które przeszkadzałyby takiej nominacji. Po upływie miesiąca od powiadomienia, w obliczu milczenia rządu, uważa się, że odnośnie danej nominacji żadne
zastrzeżenia nie są wysuwane.
Ordynariusz polowy, na podstawie art. 3 Umowy z 3 sierpnia 1978 roku,
„jest mianowany przez Stolicę Apostolską po uprzednim uzgodnieniu z rządem Ekwadoru”95.

Peru
Nominacja arcybiskupów i biskupów, koadiutorów, prałatów, wikariuszy
apostolskich oraz duchownych będących tymczasowymi administratorami diecezji odbywa się w trybie art. VII Umowy z 19 lipca 1980 roku99:
• Nuncjatura Apostolska komunikuje Prezydentowi Republiki nazwisko
kandydata, co nie oznacza możliwości zgłoszenia zastrzeżeń ze strony
władz cywilnych;
94

Mercati II, 217–222; Enchiridion…, dz.cyt., s. 920–927.
AAS LXXV [1983], 481–484.
96 AAS LXVII [1975], 421–434. J. Krukowski, dz.cyt., s. 333–340.
97 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 576.
98 AAS LIV [1962], 22–27.
99 AAS LXXII [1980], 807–812. J. Krukowski, dz.cyt., s. 374–377.
95
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• Powiadomienie rządu jest konieczne w celu uzyskania uznania co do
skutków cywilnych;
• arcybiskupi i biskupi rezydencjalni winni legitymować się obywatelstwem peruwiańskim.
Zgodnie z art. XV przywołanej Umowy ordynariusz polowy jest mianowany przez Stolicę Apostolską „w uzgodnieniu z prezydentem Republiki”.
Urugwaj
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Nie wydaje się, aby istniała praktyka uprzedniego powiadamiania rządu przez nuncjaturę100.
Wenezuela
Nominacja arcybiskupów i biskupów diecezjalnych, koadiutorów cum iure
successionis oraz prałatów terytorialnych101 następuje w trybie art. VI Konwencji z 6 marca 1964 roku102. Stolica Apostolska komunikuje Prezydentowi
Republiki osobę wybranego, aby upewnić się że nie są wobec niego wysuwane
zastrzeżenia natury politycznej. Gdyby takowe zaistniały Stolica Apostolska
wskaże innego kandydata.
Po upływie 30 dni milczenie Prezydenta będzie interpretowane jako brak
zastrzeżeń co do nominacji. W wypadkach wyjątkowych termin ten może zostać przedłużony, za zgodą Nuncjatury Apostolskiej, do 60 dni.
Na mocy art. VII hierarchowie winni legitymować się obywatelstwem wenezuelskim.
Nominacji wikariuszy i prefektów apostolskich oraz superiorów misji sui iuris dokonuje Stolica Apostolska po uprzednim powiadomieniu rządu (art. XII).
3.5. Afryka

Algieria
Nuncjusz apostolski powiadamia grzecznościowo o planowanej nominacji
rząd, na papierze nieoficjalnym, w przeddzień jej ogłoszenia103.
Tunezja
Art. 10 Modus vivendi z 27 czerwca 1964 roku przewiduje, że wybór prałata [nullius] Tunisu należy do Stolicy Apostolskiej104.
Stolica Święta komunikuje – droga dyplomatyczną – rządowi nazwisko desygnowanego duchownego. W przypadku zaistnienia ewentualnych zastrzeżeń
100

Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 576.
W oryginale mowa o prałatach nullius.
102 AAS LVI [1964], 925–932. J. Krukowski, dz.cyt., s. 418–421.
103 Prospetto delle Convenzioni…, dz.cyt., s. 577.
104 AAS LVIII [1964], 917–924. J. Krukowski, dz.cyt., s. 412–415.
101
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3.6. Azja

Filipiny
Nominacja biskupów odbywa się zgodnie z prawem powszechnym. Nie wydaje się, aby istniała praktyka uprzedniego powiadamiania rządu przez nuncjaturę.
W zakresie mianowania ordynariusza wojskowego, w wyniku wymiany not
(28 marzec – 18 czerwiec 1952 roku), Stolica Apostolska powierza ten urząd
członkowi hierarchii Filipin, urodzonemu na Filipinach. Przed nominacją Stolica Apostolska komunikuje osobę kandydata rządowi, aby upewnić się czy nie
są wysuwane zastrzeżenia natury politycznej105.

4. Konkluzje
Prawo ingerencji czynnika świeckiego w obsadę wyższych godności kościelnych ewoluowało i – jak się zdaje – w XXI wieku istnieje już w szczątkowej formie, zwłaszcza w obszarze procedury prenotyfikacji. Inne formy interwencji
można uznać za sporadyczne. Konsekwentnie bowiem – od zakończenia I wojny światowej – Stolica Apostolska dokładała starań celem wyeliminowania
wpływu rządów państw. Uzewnętrzniło się to zarówno w rokowaniach konkordatowych, jak i zawartych oraz ratyfikowanych porozumieniach. Umowy konkordatowe za pontyfikatu Jana Pawła II generalnie pozostawiają tę problematykę w obszarze wewnętrznych spraw Kościoła. Dalej idące postanowienia jeżeli już, to dotyczą obsady ordynariatów polowych.

105

Uprawnienia władz cywilnych państw w zakresie nominacji…

natury politycznej, rząd w ciągu miesiąca powiadomi o nich – drogą dyplomatyczną – Stolicę Apostolską.

Enchiridion…, dz.cyt., s. 1078–1085.
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Obraz Kościoła w świetle
dokumentów Instytutu
Pamięci Narodowej
– zarys problematyki

Refleksja nad przeszłością Kościoła w Polsce w ostatnich miesiącach kieruje uwagę zwyczajnego obywatela na czasy po II wojnie światowej i różne formy funkcjonowania wspólnoty kościelnej w warunkach państwa komunistycznego. Zgromadzone w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej materiały,
wśród wielu obszarów życia społeczno-politycznego minionych lat, ukazują
działalność organów bezpieczeństwa państwa podejmowaną w celu obrony
i utrwalenia systemu komunistycznego na polskich ziemiach. Jednostki te
zgromadziły bogaty zbiór dokumentów operacyjnych, wśród których pokaźna
ich część odnosi się do życia polskiego Kościoła katolickiego w latach
1944–1990. Z oczywistych powodów, ogrom zbioru badawczego wymaga wyraźnego stwierdzenia, że przedstawione w tym wykładzie wnioski stanowią ogólną próbę nakreślenia tematu, który w duchu troski o godną pamięć katolickiej
społeczności będzie wymagał bardzo gruntownych prac w oparciu o ciągle powiększającą się wiedzę na temat minionych czasów.

1. Kościół – zagrożenie dla systemu komunistycznego
Podejmując próbę przedstawienia historycznej refleksji odnośnie tamtych
lat nie można zapomnieć, że sytuacja w Polsce była jednym z odcinków szeroko zakrojonych działań w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działacze komunistyczni szczególnie od 1948 roku apelowali o nasilenie walki z wszelkimi
siłami, które według nich były zagrożeniem dla ideologii komunistycznej. Już
we wrześniu 1947 roku, podczas spotkania przedstawicieli dziewięciu partii
komunistycznych w Szklarskiej Porębie zaznaczono, że jednym z naczelnych
etapów działań przeciwko wrogim ideologicznie siłom we wszystkich krajach
bloku powinno być zintensyfikowanie walki z Kościołem katolickim. Jako
wzór przywoływano doświadczenia radzieckie, które sprowadzały się w pierw-
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szym rzędzie do niszczenia hierarchii kościelnej, w zdecydowanej większości
przypadków realizowanego poprzez aresztowania. Następne posunięcia powinny być skierowane w stronę wybitniejszych księży i aktywistów świeckich.
Niezależnie od tych poczynań miały być podjęte starania o utworzenie ugrupowań księży i katolików świeckich, którzy byliby dyspozycyjni wobec władz
i aktywnie wspieraliby jej poczynania w stosunku do hierarchii kościelnej1.
Kolejne dekady polskich dziejów przynosiły wielokrotne modyfikacje środków, poprzez które władze realizowały takie założenia. Biorąc pod uwagę brak
możliwości całkowitego wyeliminowania Kościoła z życia publicznego, poszukiwano różnych form maksymalnego ograniczenia jego oddziaływania na społeczeństwo. Powoływano różnorodne instytucje w których, tak jak poprzez Komisję ds. Kleru przy KC PZPR, najwyższe organy władzy państwowej wskazywały najważniejsze kierunki prac w relacjach z Kościołem2, a szczegółowo realizowały je np. poprzez powstały 19 kwietnia 1950 roku Urząd ds. Wyznań3.
Badane w archiwach IPN zespoły akt zawierają różnorodne materiały analityczne i operacyjne aparatu bezpieczeństwa w Polsce po 1944 roku. Bardzo
wyraźnie rysuje się w nich wizerunek dynamicznej wspólnoty Kościoła katolickiego. Zaangażowanie w prace duszpasterskie było tak mocne, że funkcjonariusze interpretowali je jako źródło zagrożenia dla panującego systemu władzy. Poznawane przez ostatnie lata materiały źródłowe służb bezpieczeństwa
utwierdzają badaczy w wielkim podziwie dla heroizmu i determinacji duchowieństwa i świeckich wnoszących w codzienne życie prawdy Ewangelii.
Z dużym przekonaniem można przyjąć tezę, że odnajdywane w aktach IPN
informacje o kierunkach działań operacyjnych w stosunku do Kościoła katolickiego potwierdzają najbardziej trwałe fundamenty życia kościelnego, w których
system komunistyczny upatrywał swoje kłopoty. Wyłaniający się tak wyrazisty
obraz żywego Kościoła doprowadzał do tego, że aparat bezpieczeństwa był
zmuszony rozwijać różnorodne działania jakie przede wszystkim zmierzały do
wyeliminowania ze wspólnoty katolickiej jawnych przejawów opozycji wobec
systemu komunistycznego, a następnie możliwie najskuteczniej osłabiały ideologiczno-społeczne oddziaływanie Kościoła na społeczeństwo.
Przygotowywane na przestrzeni lat plany pracy operacyjnej różnych departamentów i wydziałów aparatu bezpieczeństwa odpowiedzialnych za sprawy
Kościoła katolickiego niezmiennie odwoływały się do jego specyfiki i charakteryzowały go jako „organizację posiadającą jednolitą, hierarchiczną,
scentralizowaną i zwartą strukturę, dzięki której prowadzi on działalność w sferze ideologicznej i społeczno-politycznej”4.
1 Por. A. Grajewski, Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie ŚrodkowoWschodniej miedzy oporem a kolaboracją, Poznań 1999, s. 13–14.
2 Por. J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 26.
3 Por. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, ss. 57–58.
4 Wytyczne dyrektora Departamentu IV MSW dotyczące form i metod działań operacyjnych
Departamentu IV i jego odpowiedników w terenie z 15.08.1973 r., [w:] Metody pracy operacyjnej
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2. Duchowni – główna siła opozycyjna
Wydaje się, że upragnionym przez aparat wizerunkiem Kościoła byłaby sytuacja, w której każdy z kapłanów podchodziłby do swojego posługiwania na
zasadzie tylko wykonywanego zawodu, dzięki któremu mógłby osiągnąć pewien status społeczny i niewiele różniłby się w życiu codziennym od świeckich
obywateli. Z tego powodu, kiedy w doniesieniach operacyjnych funkcjonariusze przedstawiają charakterystyki kapłanów koncentrują się na określeniu czy
są to ludzie oddani swojemu powołaniu, czy nie. Charakterystyka w stylu:
„Całkowity asceta, nie pije, nie pali papierosów. Człowiek kulturalny i dobrze
wychowany, posiada tytuł magistra. Nałożone nań obowiązki spełnia bardzo
dobrze i gorliwie. Współpraca z otoczeniem układa się możliwie, nie przykry,
ani dokuczliwy”5, była swoistym zwróceniem uwagi na kapłana, który może
być kłopotliwy dla służb poprzez swoją gorliwość apostolską i brak łatwego dotarcia do niego z propozycjami operacyjnymi. Kiedy jednak oficer po rozmowie z księdzem zapisał: „O sobie powiedział, że miał trudne warunki materialne w dzieciństwie i to było faktycznym powodem, iż zdecydował się podjąć naukę w seminarium duchownym. Wydawało mu się, że tylko tym sposobem może uzyskać wyższe wykształcenie. W zasadzie nie zastanawiał się nad tym, czy
po raz drugi zdecydowałby się na zawód księdza, lecz by tego nie uczynił”6,
niemal natychmiast pojawiały się w raporcie wnioski o dalsze działania operacyjne wobec księdza. W takich przypadkach standartowo typowano go jako
kandydata na tajnego współpracownika, a gdy takie zamierzenia nie dochodziły do skutku, to w ocenie aparatu bezpieczeństwa osoba taka nie była żadnym
zagrożeniem ideologicznym i nie wymagała większego zainteresowania.
W odniesieniu do duchownych z wyższych stanowisk kościelnych najbezpieczniejszą dla władz byłaby taka sytuacja, w której wszyscy hierarchowie
obejmowaliby swoje funkcje z woli urzędników państwowych i poprzez swoje
prace przyczyniali się do utwierdzania władzy ludowej. Właśnie takie dążenia
były wyrażone w ogłoszonym 9 lutego 1953 roku. Dekrecie o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Przygotowane uregulowania sprawiały, że zasadniczy głos w podejmowanych decyzjach personalnych i organizacyjnych
Kościoła miał należeć do organów państwowych, przez co Kościół utraciłby
swoją tożsamość i łączność ze Stolicą Apostolską7. Zarządzenie przewidywało, że: „Tworzenie, przekształcanie i znoszenie duchownych stanowisk kościelnych oraz zmiana ich zakresu działania wymaga uprzedniej zgody właściwych
organów państwowych. Objęcie duchownego stanowiska kościelnego wymaga
aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, Warszawa 2004,
s. 466.
5 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), sygn. IPN BU 0201/409, k. 6.
6 Dokument w zbiorach AIPN.
7 Por. J. Żaryn, Kościół w PRL …, dz. cyt., s. 32.
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uprzedniej zgody właściwych organów państwowych”8. Warto przypomnieć, że
często przywoływany list Biskupów polskich z 8 maja 1953 roku ze słowami
non possumus, był właśnie reakcją na wspomniany dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych9.
Jeszcze jednym z realizowanych przez władze komunistyczne rozwiązań było stworzenie grupy księży pozytywnych skupionych w formacji lojalnej wobec
władz i działających dla dobra socjalistycznego państwa. Do takich kroków namawiał przedstawicieli polskich władz także sam Józef Stalin. Podczas moskiewskiego spotkania z Bolesławem Bierutem w dniu 1 sierpnia 1949 roku,
Generalissimus dowodził, że zadowalające efekty sprawowania władzy w Polsce zostaną osiągnięte tylko dzięki dokonanemu rozbiciu szeregów duchowieństwa katolickiego. Następne lata przyniosły konkretne rozwiązania, które
skupiły „księży-patriotów” w kilku organizacjach kontrolowanych przez władze komunistyczne10.
Pragnienie osiągnięcia tak określonych celów prowokowało szeroko zakrojone prace aparatu bezpieczeństwa, które były nakierowane na osłabienie jedności i skuteczności działania duchowieństwa.
Wśród ogromnej liczby uruchamianych środków warto zaznaczyć monitorowanie tendencji powołaniowych i wykorzystanie różnorodnych posunięć do
zmniejszenia liczby kandydatów. Wśród podejmowanych w tej dziedzinie inicjatyw warto wspomnieć: gromadzenie informacji na temat ewentualnych kandydatów do seminarium i działania operacyjne zmierzające do odwiedzeniach
ich od tej decyzji; próby pozyskania alumnów do współpracy realizowane szczególnie w czasie wakacji czy ferii, powoływanie w latach 1959–1980 alumnów do
służby wojskowej i poddawanie ich wzmożonej agitacji politycznej; wyraźne nasilenie działań aparatu bezpieczeństwa wobec alumnów, szczególnie w czasach
kiedy kończący studia seminaryjne kapłani byli bardzo dobrze przygotowani do
posługi duszpasterskiej dzięki zwiększonym wymaganiom formacyjnym.
W odniesieniu do czynnych duchownych działania operacyjne były nakierowane m.in. na eliminowanie niepokornych kapłanów. Według szacunków
ks. Zygmunta Wichrowskiego do 1953 roku. w Polsce usunięto z diecezji lub
aresztowano 9 biskupów, zabito 37 księży, 260 zaginęło lub zmarło na skutek
represji, 350 zesłano, 700 przebywało w więzieniu a 900 wygnano (zakonnicy:
54 zabitych, 200 zesłanych, 170 uwięzionych, 300 wygnanych)11.
W działaniach operacyjnych służb bezpieczeństwa szeroko wykorzystywano także różne sposoby skompromitowania najbardziej zaangażowanych ka8

DzU PRL 1953, nr 10, poz. 32.
Por. J. Żaryn, Kościół w PRL …, dz. cyt., s. 33.
10 Por. A. Grajewski, Kompleks Judasza …, dz. cyt., s. 179–180; Przejście przez Morze Czerwone, „Biuletyn IPN”, 2007 nr 4 (75), ss. 20–21; T. Potkaj, W sumieniu moim byłem spokojny, „Tygodnik Powszechny”, nr 36 (2774), 08.09.2002.
11 Por. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, pod red.
J. Myszora, t. 1, Warszawa 2002, s. X.
9
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płanów. Przykładem takich działań może sytuacja z przełomu lat 1971 i 1972,
gdy funkcjonariusze chcąc przeszkodzić aktywnej działalności kapłana zrealizowali, jak to zostało określone „kombinację przedsięwzięć operacyjnych
zmierzających do kompromitacji księdza (….) w środowisku”12. Do wspomnianego kapłana, co 2–3 tygodnie wysyłano na adres domowy, lub kaplicy
sióstr, gdzie był także kapelanem, odkryte karty pocztowe z Warszawy bądź
Zakopanego z przykładowymi (ściśle ustalonymi) tekstami: Moc serdecznych
pozdrowień przesyła Jola; Marian. Muszę wyjechać do rodziców i nie będę
mogła być w umówionym terminie. Jolka; Dlaczego nie dajesz znaku życia.
Oczekiwałam Cię we wtorek lecz bezskutecznie. Zadzwoń do mnie. Jolka13.
Opracowano także list do przełożonej sióstr, którym posługiwał kapłan,
gdzie rzeczona Jola C. dzieli się swoim bólem, jako kobieta wykorzystana przez
księdza, rzekomo spodziewająca się dziecka i aktualnie pozostawiona sama sobie. Przygotowany list kończył się słowami: „Proszę, bardzo proszę niech siostra nie odtrąca mojej ręki, ręki samotnej, biednej, z rozdartym sercem kobiety, przyszłej matki. Niech siostra wspomni przyszłe dziecię, które będzie musiało przecież żyć. Proszę niech siostra chociaż w kilku słowach wspomni o tym ks.
Marianowi, niech w tej trudnej sytuacji nie zostawia mnie samej”14.
Warto zaznaczyć, że tę sprawę nadzorowała, co nie często zdarzało się
w materiałach przeze mnie badanych kobieta – Inspektor Operacyjny SB
w Otwocku.
Wśród innych działań operacyjnych znajdowały się m.in.:
• próby wpływania na nominacje kościelne (np. poprzez hamowanie niepokornych i proponowanie na stanowiska uległych kapłanów)15;
• skłócanie biskupa z najbliższymi współpracownikami, np. z kapitułą katedralną oraz kompromitowanie kierownictwa kurii biskupiej i samych biskupów w oczach duchowieństwa (na wiosnę 1962 r. przeprowadzono sprawę
o kryptonimie „Rekin Podlaski”, w której Departament III MSW zamierzał
skompromitować w oczach duchowieństwa kierownictwo siedleckiej kurii biskupiej i jej biskupa oraz pogłębić rozbicie wśród księży diecezjalnych jak
i w samej kurii)16.
• wspieranie narastających intryg, konfliktów, walk o władzę, a przez to inspirowanie i pogłębianie podziałów wśród duchowieństwa (Jednym ze świadectw takich działań jest zapis w Meldunku oficera SB o sytuacji w jednej z parafiiw 1964 roku: „Daje się zauważyć, że sytuacja w (…) na odcinku tarć mie12

AIPN, sygn. IPN BU 0201/439.
Tamże.
14 Tamże.
15 Por. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, Warszawa 2004.
16 Por. Pismo naczelnika Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Warszawie do naczelnika Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie w sprawie
akcji o kryptonimie „Rekin Podlaski”, [w:] Metody pracy operacyjnej …, dz. cyt., s. 263–264.
13
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3. Działalność Kościoła – ofensywa wrogich sił
Opinia o duchownych, jako wiodącej siły przeciwstawiającej się państwu
komunistycznemu doprowadzała do szeroko zakrojonych działań operacyjnych, poprzez które próbowano rozpoznać najważniejsze kierunki działalności Kościoła, określanej najczęściej wrogą ofensywą kleru. To co w referatach
z teologii pastoralnej nosiłoby miano inicjatyw duszpasterskich i doprowadzałoby do zadowolenia z przyjętej wizji Kościoła, przez funkcjonariuszy było
określane jako wroga działalność godząca w podstawy ustrojowe państwa i naruszanie porządku prawno-publicznego19.
Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa przedstawiając własny wizerunek
Kościoła, komentowali inicjatywy kościelne jako ofensywę: dewocyjną, społeczną i polityczną.
• Do pierwszej z nich – określanej często mianem kierunku na tzw. hiszpanizację życia religijnego w Polsce – zaliczano publiczne manifestowanie przekonań religijnych w ramach różnego rodzaju uroczystości i obrzędów religijnych.
• Natomiast w opiniach pracowników aparatu bezpieczeństwa wroga działalność społeczna była odnajdywana we wszelkich poczynaniach dążących do
stworzenia aktywu katolickiego. Zaliczano do tego tworzenie różnorodnych
grup przykościelnych, ale także wpływ na legalne organizacje, np. ZHP czy
Związek Młodzieży Wiejskiej.
• Do wrogich działań na gruncie politycznym zaliczano różnorodne formy
dyskredytowania ideologii marksistowskiej, a także odwoływanie się do wydarzeń historycznych, których treść mogła zakłócić spokojny odbiór propagandy
socjalistycznej20.

Obraz Kościoła w świetle dokumentów IPN…

dzy zwolennikami (…) i (…) jest napięta, do czego poważnie przyczyniło się
prowadzenie dochodzenia przeciwko (…). W układzie takim, wszelkie rozmowy i spotkania przeprowadzane przez naszą służbę, wykorzystane są do dalszego pogłębiania takiego stanu celem doprowadzenia do podobnych zajść jak
miało miejsce w przypadku ks. (…)”17.
Nakreślone poczynania aparatu bezpieczeństwa były nieustannie dopracowywane i równie niezmiennie nie przynosiły funkcjonariuszom w pełni zadowalających efektów. W publikowanych przez aparat bezpieczeństwa opiniach
duchowieństwo bardzo często było określane jako „jedyny oficjalny i zorganizowany ośrodek opozycji ideologicznej w kraju”18.

17

AIPN, sygn. IPN BU 0201/409, k. 10.
Tezy do wykładu na temat „Teczka ewidencji operacyjnej na księdza” opracowane w Departamencie IV MSW, 11.06.1963, [w:] Metody pracy operacyjnej …, dz. cyt., s. 332.
19 Por. Wytyczne Departamentu III MSW w sprawie zwalczania „wrogiej działalności kleru
i aktywu katolickiego” z dnia 17.07.1958, w: Metody pracy operacyjnej …, dz. cyt., s. 211–217.
20 Por. Ramowe wytyczne naczelnika Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu dla referatów Służby Bezpieczeństwa przy komendach powiatowych MO
18
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Akceptowany przez aparat bezpieczeństwa obraz Kościoła sprowadziłby
wszelkie inicjatywy duszpasterskie tylko do zaspokojenia potrzeb religijnych
ludzi wierzących i to w najbardziej wąskim zakresie posług we wnętrzach istniejących już kościołów. Wszystkie inne formy aktywności kościelnej były traktowane jako zagrożenie dla przyjętych własnych koncepcji i spotykały się ze
zdecydowanym sprzeciwem i próbami jak najskuteczniejszego ich wyeliminowania.
Aktywność operacyjna na płaszczyźnie dewocyjnej odnosiła się m. in. do
możliwie największego ograniczania masowych uroczystości religijnych. Z tego powodu:
• Nie wydawano zezwoleń na procesje Bożego Ciała po ulicach miejscowości, albo skracano ich trasy;
• W zdecydowany sposób starano się monitorować różne inicjatywy duszpasterskie, np. w odniesieniu do ruchu pielgrzymkowego – przy każdej okazji
szukano informacji na temat uczestników pielgrzymek z poszczególnych parafii, a później za pomocą różnych działań operacyjnych wpływano na nich
i oczekiwano zaprzestania takich praktyk;
• Przy pomocy znacznej ilości funkcjonariuszy bądź informatorów gromadzono szeroki zakres informacji na temat różnych uroczystości parafialnych;
• Przykładem może operacyjne rozpracowanie wizyty Prymasa Wyszyńskiego w Wołominie, który 6 października 1966 roku konsekrował kościół parafialny;
Oficer w meldunku zapisał: „Kardynał Wyszyński nadjechał o godz. 16.25
od strony Warszawy przez Ząbki, Zielonkę i Kobyłkę samochodem marki
„Humber” numer rejestracyjny WE-6055 w towarzystwie starszego księdza
w purpurze. Samochód ten jechał samotnie z szybkością ok. 40 km na godzinę, a przy wjeździe do Wołomina jeszcze zwolnił do 30–25 km na godzinę jakby spodziewając się powitania przez tłumy na ulicach. Przejazdowi kardynała
przez ulice Wołomina nie towarzyszyło najmniejsze zainteresowanie, przechodnie nie zwracali uwagi na samochód”21. W dalszej części oficer opisywał uroczystości konsekracyjne i streszczał wygłaszane przemówienia, a w zakończeniu meldunku zapisał: „Kolacja trwała od godz. 20-tej do 21.10, kiedy to kardynał odjechał do Warszawy przez Kobyłkę i Zielonkę. Pozostali księża przebywali jeszcze na plebanii ok. 15 min., następnie udali się grupkami na stację
lub odjechali własnymi środkami lokomocji. Podczas kolacji prowadzono rozmowy wyłącznie na tematy religijne, dominowała sprawa budowy i konsekracji kościoła. Kardynał dłuższa chwilę rozmawiał z ks. Zajkowskim, emerytem
z Dąbrówki. Temat tej rozmowy nie jest jeszcze nam na razie znany”22.
województwa wrocławskiego dotyczące działań operacyjnych wobec duchowieństwa z 13.08.1958 r.,
w: Metody pracy operacyjnej …, dz. cyt., s. 218–223.
21 AIPN, sygn. IPN BU 0201/409, k. 52.
22 AIPN, sygn. IPN BU 0201/409, k. 53.
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Obraz Kościoła w świetle dokumentów IPN…

Jednym z najbardziej dokuczliwych działań aparatu bezpieczeństwa przeciwko rozwojowi życia religijnego było nie dopuszczanie do rozwoju bazy materialnej Kościoła i posiadanych przez niego placówek duszpasterskich. Do roku 1956
zadania te wykonywano głównie poprzez obieranie Kościołowi majątków ziemskich, a także bardzo rozbudowanej sieci różnorodnych obiektów użyteczności
publicznej. W późniejszym okresie cele te realizowano poprzez ograniczanie
budownictwa sakralnego. Warte przypomnienia są dane dotyczące ilości powstałych parafii na terenie obecnej diecezji warszawsko-praskiej w czasie po
II wojnie światowej. Do końca lat 40-tych utworzono 5 parafii, w latach 50-tych
11, a między rokiem 1960 a 1969 nie powstała żadna. Kolejna dekada przyniosła wzrost o 8 nowych placówek, a między rokiem 1980 a 1989 powstało ich 2923.
Do najszerzej realizowanych form operacyjnych w sprawach budownictwa
kościelnego należało dokładne rozpoznanie wszelkich tendencji zmierzających do budownictwa sakralnego (wykorzystywano informacje z kurii biskupich i monitorowano nastroje społeczne w rozbudowujących się osiedlach).
Ujawniano także inicjatorów budowy nowych placówek kościelnych i ustalano
planowane sposoby wzniesienia obiektu, co mogło się dokonać poprzez postawienie całkowicie nowego budynku, przebudowę kaplic czy punktu katechetycznego, albo adaptację innych budynków24.
Jak pokazują materiały zgromadzone w archiwach IPN, w wypadku stwierdzenia tendencji do zbudowania nowych obiektów sakralnych działania operacyjne skutkowały założeniem w wytypowanych miejscach spraw obiektowych, poprzez które starano się wyciszać i neutralizować dążenia do budowy.
• Takie sprawy na obszarze diecezji warszawsko-praskiej realizowano np.
wobec:
– Parafii Mrozy – sprawa obiektowa kryptonim „Maszt”25;
– Parafii Kobyłka – ośrodek w Duczkach – sprawa obiektowa kryptonim
„Szkoła”26;
– Parafii św. Józefa w Wołominie – sprawa obiektowa kryptonim „Orioniści”27.
Do osłabiania tendencji budowlanych wykorzystywano także rozpowszechnianie ujemnych informacji o inicjatorach prac, doprowadzano do zatargów
w grupach i komitetach społecznych lub poprzez różnorodne działania operacyjne zniechęcano członków takich komitetów do aktywnej działalności. Dokonywano tego poprzez rozmowy ostrzegawcze na komendzie MO, doprowadzenie do zwolnienia z pracy, lub różnego rodzaju grzywny.
23

Por. Jubileuszowy informator diecezji warszawsko-praskiej 1992–2002, Warszawa 2002.
Por. Wytyczne pionu IV do działań operacyjnych SB i MO, które mają na celu graniczenie
budownictwa sakralnego z 26.05.1972, [w:] Metody pracy operacyjnej …, dz. cyt., s. 460–465.
25 Por. AIPN, sygn. IPN BU 0201/441.
26 Por. AIPN, sygn. IPN BU 0201/445.
27 Por. AIPN, sygn. IPN BU 0201/430.
24
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Szeroko stosowano także restrykcje prokuratorskie wobec osób oskarżanych o samowole budowlane. W tej formule mogła pojawić się jakakolwiek
działalności remontowa realizowana w odniesieniu do budynków parafialnych. Skutkiem takich prac bywało wszczęcie dochodzenia prokuratorskiego
w oparciu o art. 80 pkt. 2 Ustawy o prawie budowlanym28. Wynikające z tych
przepisów oskarżenie o samowolę budowlaną przyniosło wiele kłopotów licznym duchownym.

4. Duszpasterstwa – niebezpieczna aktywność społeczna
Podjęte przez aparat bezpieczeństwa prace hamowały także wspomnianą
ofensywę społeczno-polityczną i starały się nie dopuścić do ideologicznego
kształtowania obywateli, co w zdecydowanej większości przypadków wiązano
z różnymi formami duszpasterskiej opieki nad grupami. Hamowano aktywność kapłanów w różnych organizacjach, szczególnie młodzieżowych, a także
będących oparciem dla ludzi tworzących różne formy opozycji społeczno-politycznej. Spośród wielorakich duszpasterstw prowadzonych przez Kościół jedne z największych sił operacyjnych kierowano wobec duszpasterstwa akademickiego. Znaczne zaangażowanie duszpasterskie wobec młodych ludzi stawiało ideologów systemu komunistycznego w przeświadczeniu, że przekonanie młodego pokolenia do założeń socjalistycznych jest skazane na porażkę.
Poczynania operacyjne wobec duszpasterzy akademickich są bardzo dobrze widoczne na przykładzie dwóch zespołów akt znajdujących się w IPN,
a odnoszących się do kapłanów naszej diecezji.
Jednym z nich był ks. Stefan Wysocki, wobec którego przez blisko 10 lat
prowadzono działania operacyjne pod kryptonimem „Akademik”, uzasadniane w ten sposób przez oficera: „Osoba ks. WYSOCKIEGO, jako duszpasterza akademickiego, zasługuje na naszą uwagę z punktu widzenia operacyjnego a utrzymywanie z nim kontaktu może przynieść określone korzyści dla hamowania jego aktywności w pracy z młodzieżą”29.
Bogatszy materiał archiwalny zachował się w archiwach IPN w odniesieniu
do ks. Jerzego Dziurzyńskiego. Między rokiem 1955 a 1969 rokiem założono
mu dwie sprawy ewidencyjno-operacyjne o kryptonimach „Mleczak” i „Fantos”, dzięki którym aparat bezpieczeństwa starał się gromadzić możliwie najpełniejsze informacje o działalności księdza w zakresie duszpasterstwa akademickiego. Poprzez 23 tajnych współpracowników, rekrutujących się w zdecydowanej większości z grona uczestników grup młodzieżowych, blisko 10 funkcjonariuszy zbierało informacje i analizowało homilie księdza wygłaszane
w kościele św. Floriana, treści poruszane na konwersatoriach w kościele św.
28
29
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AIPN, sygn. IPN BU 001121/3332.
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5. Kompleks Judasza czy Duma uczniów?
Dążenie aparatu bezpieczeństwa do ograniczenia działalności Kościoła
i osłabienia wszelkich działań na wskazanych wcześniej kierunkach przyniosło
liczne rozwiązania operacyjne. Opierały się one na fundamentalnym założeniu, aby zgromadzić możliwie najpełniejszą wiedzę dotyczącą poczynań kościelnych. Zebranie informacji i systemowo przeprowadzana ich analiza pomagała funkcjonariuszom w prowadzonych pracach. Jednak według ich opinii
najskuteczniejszym narzędziem w osiąganiu wyznaczanych przez nich zadań
była sieć tajnych współpracowników. Osoby te w bardzo różny sposób przyczyniały się do realizacji przyjętych przez aparat bezpieczeństwa celów. Ta tematyka, w odniesieniu do ludzi Kościoła, przynosiła w ostatnich miesiącach bardzo wiele opinii. Stawiane wnioski tworzyły wokół przeszłości polskiego Kościoła atmosferę wstydu i niemal przesądzały, że najlepszym określeniem warunków życia kościelnego będzie tytuł książki Pana Andrzeja Grajewskiego –
KOMPLEKS JUDASZA31.
Uważam jednak, że niezależnie od nagłaśnianych medialnie informacji, sugerowanie, że mamy tylko wstydzić się i przepraszać, obraz Kościoła, jaki znajdujemy w zachowanych aktach IPN jest świadectwem o bardzo mocnej i dynamicznej wspólnocie kościelnej, o ludziach, którzy poprzez niezłomną ufność
składali świadectwo swojej wierności Bogu. Dlatego jestem przekonany, że
najlepszym określeniem tamtych lat i ludzi wówczas tworzących wspólnotę
Kościoła nie jest stwierdzenie: KOMPLEKS JUDASZA, ale DUMA
UCZNIÓW.

Obraz Kościoła w świetle dokumentów IPN…

Anny, tematykę rozmów podczas towarzyskich spotkań młodzieży w mieszkaniu kapłana. Na skutek tych działań ksiądz Dziurzyński był wzywany na rozmowy ostrzegawcze w komendzie MO, nakładano na niego różnego rodzaju
kary i poprzez administracyjne zarządzenia utrudniano realizację wyjazdów
wakacyjnych30.

30

Por. AIPN, sygn. IPN BU 01286/838, IPN BU 0208/863.
Por. A. Grajewski, Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie ŚrodkowoWschodniej miedzy oporem a kolaboracją, Poznań 1999.
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Europeistyka

Michał Gierycz

Zasada solidarności
w porządku polityczno−
−prawnym Unii Europejskiej
Wprowadzenie

Gdy Robert Schuman próbował wypowiedzieć novum, jakie ma przynieść
polityce europejskiej proces integracyjny, stwierdzał, iż „ta nowa polityka
opiera się na solidarności i wzajemnym zaufaniu”1. Z naciskiem podkreślał
w słynnej Deklaracji z 9 maja 1950 roku, iż w przeciwieństwie do uprzednich,
gorzkich doświadczeń politycznych Starego Kontynentu, wyrastających z idei
nacjonalizmu i autarkicznego protekcjonalizmu, tym razem „Europa (…) będzie się budować krok po kroku, tworząc w pierwszym rzędzie rzeczywistą solidarność”2. W innym zaś miejscu, zwracał uwagę, iż „zjednoczenie Europy nie
dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim; ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności”3.
Słowa Schumana nie były jedynie „solidarnościową retoryką”. Przywoływana przez niego kategoria oddawała genius powojennego spojrzenia na relacje
europejskie: u samych początków budowania powojennego ładu chciano tym
razem dostrzec „innego” i uznać za istotne jego potrzeby4. Już samo pojęcie
Wspólnoty odsyłało do kategorii solidarności. Wspólnota to miejsce, w którym
problemy jednego stają się udziałem wszystkich; trudności pokonywane są
wspólnie, a powodzenie jednego jest ściśle związane z powodzeniem innych.
Użycie tego terminu w kontekście organizacji integracyjnych nie wydaje się
przypadkowe. Fundamentalne dla początków integracji przekonanie, iż „kraje europejskie muszą gruntownie przebudować swoje wzajemne stosunki”5
1

R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2003, s. 28.
Tamże, s. 94.
3 Tamże, s. 29.
4 Por. M. Gierycz, Znaczenie solidarności w polityce europejskiej Roberta Schumana, „Znaki
Nowych Czasów”, (12/13) lipiec-październik 2004.
5 J. Wahl, Robert Schuman. Ojciec Europy, Gliwice, brw, s. 46.
2
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wypływało przecież z gotowości do zrezygnowania z tego, co się nam: zwycięzcom (z racji zwycięstwa), czy przegranym (mimo wszystko) „słusznie należy”
i przedłożenia ponad „interes własny” dobra wspólnego, uwzględniającego
również interes „obcych”. Dostrzec zatem na wstępie należy, iż solidarność od
samego początku stanowiła podstawę konstrukcji europejskiej.
Fakt, iż integracja europejska jako taka jest rezultatem solidarności6 oznacza, iż rozważając tę zasadę w porządku polityczno-prawnym Unii odnosimy
się do zasady fundamentalnej dla istnienia całej konstrukcji europejskiej. Jak
to wyraził w swojej monografii na temat zasad pomocniczości i solidarności
Christian Calliess, nawet gdy Traktaty nie powołują się expressis verbis na solidarność, stoi ona u podstaw dużej części reguł i mechanizmów wspólnotowych7. Świadomość znaczenia zasady solidarności dla życia politycznego
Wspólnot jest również obecna wśród elit europejskich. Były przewodniczący
Parlamentu Europejskiego ujął to lapidarnie stwierdzając, iż „rację bytu” Unii
stanowi właśnie solidarność8.

Status zasady solidarności
Przegląd publikacji naukowych, tak polskich, jak i zagranicznych, wskazuje, iż analiza zasady solidarności w Unii Europejskiej nie jest szczególnie popularnym tematem badawczym: publikacji poświęconych tej kwestii jest stosunkowo niewiele9. Wydaje się, iż istnieją dwa główne problemy związane
z badaniem zasady solidarności w UE. Pierwszy wiąże się z brakiem jednej klarownej definicji zasady solidarności w prawie europejskim – analogicznej
choćby do definicji pomocniczości zawartej w art. 5 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (TWE). W prawie pierwotnym zdefiniowano jedynie
zasadę lojalności (art. 10 TWE), utożsamianą w publicystyce, a niekiedy i literaturze naukowej z zasadą solidarności. Podkreślić należy jednak, iż takie
utożsamienie wydaje się nieuprawnione, tak w perspektywie unijnej praktyki
politycznej10, jak i w świetle prawa pierwotnego. W odniesieniu do tej ostat6 E. Jones, The politics of Europe 2004: solidarity and integration, „Industrial Relations Journal”, no 36 (6), s. 438.
7 C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union, Baden-Baden
1999, s. 191.
8 J. Borrell, Nie ma Europy bez solidarności, rozmowa R. Gutkowskiego, wywiad dostępny na:
www.eurokonstytucja.pl/wyw/borrell.html, stan na: marzec 2006 r.
9 Nawet w porównaniu z publikacjami na temat, systemowo powiązanej z solidarnością, zasady pomocniczości.
10 W innym miejscu autor zwracał uwagę: „Przykładowo, sformułowany w 2006 roku przez
przewodniczącego KE Manuela Barroso zarzut „niszczenia europejskiej solidarności”, padł nie
tyle z powodu nielojalności w wypełnianiu traktatowych zobowiązań przez Brytyjczyków, ile z powodu prób przerzucenia na nowe Państwa Członkowskie większości kosztów związanych z rozszerzeniem UE w przedłożonej brytyjską Prezydencję propozycji budżetowej. Ciężko stwierdzić,
iż propozycja brytyjska stała w jakiejkolwiek sprzeczności z prawem wspólnotowym. Pozostawała jednak w ewidentnej sprzeczności z pewną zasadą działania politycznego, uznawaną za podstawową i charakterystyczną dla Unii” (M. Gierycz, Kryzys europejskiej solidarności: polityczny
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niej kwestii, dość wspomnieć, iż przy takiej interpretacji solidarności drugi paragraf artykułu 11 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) niebezpiecznie zaczyna zbliżać się w swym znaczeniu do przysłowiowego „masła maślanego”. Stanowi on bowiem, iż „Państwa popierają, aktywnie i bez zastrzeżeń politykę zewnętrzną i bezpieczeństwa Unii w duchu lojalności i wzajemnej solidarności”.
Jeśli utożsamimy lojalność i solidarność sens powyższego paragrafu zostanie
zagubiony.
Powyższe spostrzeżenie odsyła jednak do kolejnego problemu. Skoro solidarność ma znaczyć coś innego niż prawnie zdefiniowana lojalność, to właściwie co jest jej treścią? Prześledzenie publikacji naukowych próbujących w ramach analiz zasady solidarności wykraczać poza horyzont wyznaczony art. 10
TWE, dostrzec pozwala jak poważne jest to pytanie. Uderza w nich bowiem
nierzadko swoista nieporadność metodologiczna, wyrażająca się w definiowaniu istoty solidarności albo poprzez odniesienia potoczne11, albo poprzez
odwołania do definicji słownikowej12.
Próbując się pokrótce odnieść do naszkicowanych problemów, warto zwrócić uwagę, iż z perspektywy politologicznej zasadę solidarności rozumieć należy szerzej, niż czyni się to w związku z art. 10 TWE. Mianowicie, w dostrzec
w niej trzeba zasadę prawną i polityczną Unii Europejskiej13. Jako zasada prawna stoi ona u podstaw dużej części zapisanych w prawie reguł i mechanizmów wspólnotowych14. Zatem, wykraczając poza zasadę lojalności, wymaga
poszukiwania odzwierciedleń solidarności również w innych niż art. 10 TWE
przepisach prawa europejskiego. Jako zasada polityczna, pełni natomiast
istotną funkcję w życiu politycznym Unii, stanowiąc jeden z istotnych motywów podejmowanych w europejskich instytucjach decyzji.
Przyjmując powyższą interpretację, z wypełnieniem zasady solidarności
możemy mieć do czynienia nie tylko w odniesieniu do wypełniania przyjętego prawa, ale w całej „miękkiej dziedzinie” konkretnych decyzji politycznych
czy finansowych podejmowanych przez Unię lub państwa członkowskie. Zasada solidarności w tym rozumieniu niejako poprzedza powstanie norm prawa i ukierunkowuje ich wypełnianie, pozwalając budować klimat zaufania
i przestrzeń wspólnego życia15. Choć w swej treści nie jest ona tożsama z solidarnością charakterystyczną dla państwa narodowego, to zdecydowanie
przekracza humanitarną solidarność charakterystyczną dla typowych stosunslogan czy rzeczywisty problem UE?, [w:] B. Jagusiak (red.), Polityczno-gospodarczy rozwój Polski
w strukturach Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
11 D. Huebner, Solidarność – pryncypia i problemy, wystąpienie podczas konferencji „Scenariusze przyszłości – Co chrześcijanie mają do zrobienia w Europie?”, Kraków 11 września 2004,
tekst dostępny na: http://europa.eu.int/comm/ commission_barroso/hubner/speeches/pdf/
0409krakow.pdf , stan na luty 2006 r.
12 E. Jones, The politics…, dz.cyt.
13 Szerzej na temat znaczenia kategorii zasada w przestrzeni politycznej: M. Gierycz, O kategorii ‘zasada’ w narracji politologicznej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, z. 1, nr 35.
14 C. Calliess, Subsidiaritäts-…, dz.cyt., s. 191.
15 Tamże, s.185–191.
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ków międzynarodowych, tworząc odmienną od nich jakość solidarności europejskiej16.

Treść zasady solidarności
Powyższe ustalenia nie rozwiązują jednak drugiego z naszkicowanych problemów: kwestii, co należy rozumieć pod kategorią solidarności; czego poszukiwać w europejskim prawie. Nie chcąc się zadowalać potocznymi znaczeniami, trzeba dokonać krótkiego ekskursu w przestrzeń historii idei.
Idea solidarności obecna była w kulturze europejskiej, poniekąd analogicznie do idei pomocniczości, na długo przed jej wypowiedzeniem jako zasady życia społecznego. Pojęcie zobowiązań solidarnych istniało już w prawie rzymskim. Solidarność wskazywała w nim na prawną zdolność każdego z członków
danej grupy do podjęcia wszystkich należnych jej świadczeń lub do odpowiedzialności za cały dług17. Każdy z dłużników (solidarność bierna) lub wierzycieli (solidarność czynna) swym działaniem wypełniał zobowiązania wszystkich18. Łacińskie in solidum odwoływało się zatem do, fundamentalnego dla
istoty solidarności, poczucia przynależności jednostki do pewnej całości i odpowiedzialności jednostki za całość19. Jednocześnie jednak tak rozumiana solidarność miała z natury rzeczy charakter temporalny i była pozbawiona wartości etycznej – chodziło w istocie o utożsamienie się jednostek ze swoją partykularną grupą20.
U Arystotelesa odnajdziemy refleksję stawiającą fundament pod etyczne
znaczenie pojęcia solidarności, choć samo słowo nie zostaje przywołane
expressis verbis. Stagiryta zaznaczając w Polityce, iż „do pewnego stopnia własność powinna być wspólną”, podkreśla, że „przy spożywaniu plonów ludzie
powinni kierować się szlachetnością w myśl przysłowia: »między przyjaciółmi
wszystko jest wspólne«”21. Choć nie pojawia się zatem sam termin „solidarność”, w istocie z nią należy utożsamiać szlachetność nakazującą dzielić się
z innymi czymś, co w pełni zasłużenie i, rzec można, sprawiedliwie stanowi
moją własność prywatną. Arystoteles dodaje: „widać tedy, że lepiej by własność była prywatna, a stawała się wspólną przez użytkowanie”22. Jak w swoim komentarzu wykazuje Chantal Millon-Delsol, uznanie przez Arystota za
16 A. Smolar, Europe’s Solidarity under Siege, [w:] K. Biedenkopf, B. Geremek, K. Michalski,
The Spiritual and Cultural Dimension of Europe, Vienna-Brussels 2004 s. 39.
17 J. Salij OP, O solidarności trochę teologicznie, „Znak” 2000, nr 9 (543), s. 35.
18 J. Schmelter, Solidarität: Die Entwicklungsgeschichte eines sozialethischen Schlüsselbegriffs,
praca doktorska, München 1991, s. 8.
19 P. Mazurkiewicz, Solidarność – polska specjalność?, „Pastores” 2004, nr 22, s. 54.
20 Jak zauważa Jacek Salij OP, także współcześnie, w języku potocznym, solidarność odnosi
się do takich, moralnie wieloznacznych, przynależności grupowych. Por. J. Salij OP, O solidarności…, dz.cyt.
21 Arystoteles, Polityka [2,2], cyt. za: C. Millon-Delsol, Solidarność zakorzeniona, „Znak”
2000, nr 9 (543), s. 51.
22 C. Millon-Delsol, Solidarność…, dz.cyt., s. 51.
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słuszne stawania się wspólnym „przez użytkowanie” tego co prywatne, wynika
z przekonania, że solidarność jest istotną częścią tego, co można powiedzieć
o człowieku23. Arystoteles dostrzega w niej z jednej strony wartość antropologiczną, zakotwiczoną w kondycji ludzkiej, z drugiej zaś cnotę24. Oznacza to, iż
dzielenie się z ‘przyjaciółmi’, uznane zostaje za coś wewnętrznie pożądanego
przez człowieka, wpisanego w jego kondycję, potrzebnego do osiągnięcia
szczęścia, choć, z drugiej strony, nie jest bezproblemowe, wymaga wysiłku
i wypracowana odpowiedniej dyspozycji do czynienia dobra. Solidarność, w tej
perspektywie, wynika z natury człowieka, a motorem tak rozumianej solidarności jest philia. Chyba nieprzypadkowo, właśnie w tym kontekście, Arystoteles przywołuje przysłowie o przyjaciołach. Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż pojęcie przyjaźni ma dla Stagiryty znaczenie dużo bardziej rozległe niż dla nas
i wyraża „wszelkie uczucie miłości czy przywiązania do innych (…) altruizm,
zdolność do życia w społeczności”25, okazuje się, iż już u swych początków solidarność powiązana jest z przekonaniem o społecznej naturze człowieka, jak
i z nakazami miłości, która nie może ograniczać się tylko do rodziny i prywatnej przyjaźni26.
Perspektywa postrzegania człowieka jako istoty społecznej, związanej
w swych działaniach prawami miłości społecznej, rozwinięta została w myśli
chrześcijańskiej. Św. Tomasz, nigdy nie myśląc o człowieku w kategoriach indywidualistycznych, postrzegał człowieka jako istotę zaangażowaną we wspólnotę zbawionych i różne ludzkie wspólnoty27. Kościół powtarzając za świętym
Tomaszem, iż człowiek jest animal politicum et sociale, rozszerzył znacząco zakres zobowiązań wynikających ze społecznej natury człowieka28. W myśli Tomasza dokonało się przy tym fundamentalne przeobrażenie arystotelesowskiej philia poprzez zdefiniowanie miłości (caritas) jako przyjaźni między Bogiem i człowiekiem29. Zasięg, wciąż nie wypowiedzianej werbalnie, solidarności, osiągnął wskutek tego niewyobrażalne wcześniej perspektywy i uzasadnienia. Chociaż o solidarności jako o pojęciu etycznym nie mogło być mowy,
gdyż, jak zauważa Jacek Salij OP, w systemie moralnym ufundowanym na myśli św. Tomasza nie było miejsca „na odrębną cnotę solidarności i w ogóle na
odrębne cnoty społeczne”30, to wystarczy „przypomnieć Kazania sejmowe
Skargi czy Księgi pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza, żeby nie mieć
wątpliwości co do tego, że refleksja na temat solidarności potrafiła osiągnąć
23

Tamże.
Tamże
25 J. Tricot, Wstęp, [w:] Aristote, Ethique a Nicomaque, Paryż 1959, s. 381; cyt. za: J-P. Torrell
OP, Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy, Poznań 2003, s. 379–380.
26 C. Millon-Delsol, Solidarność…, dz.cyt., s. 51.
27 J-P. Torrell OP, Święty…, dz.cyt., s. 381.
28 Tamże, s. 384.
29 Tamże, s. 380.
30 J. Salij OP, O solidarności…, dz.cyt., s. 42. Nastawienie społeczne w sposób naturalny przenikało całość właściwej postawy moralnej.
24
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prawdziwe głębie na długo przed pojawieniem się w dyskursie moralnym słowa solidarność”31. Jako cnota i wartość moralna, żądająca troski o wspólne
dobro, dzielenia się z potrzebującym, współodpowiedzialności, solidarność była niejako wpisana w świadomość ukształtowaną przez chrześcijaństwo32.
Samo pojęcie solidarności, rozumianej jako pewna zasada działania społecznego, powraca do dyskursu europejskiego dopiero w związku z rozwojem
mentalności indywidualistycznej i tendencjami dechrystianizacji i laicyzmu.
Za sprawą Pierre’a Leroux, który zapożycza to pojęcie z prawa rzymskiego, la
solidarité przedstawione zostaje jako następca chrześcijańskiej caritas. Leroux
twierdził, iż „za pomocą wzajemnej solidarności społeczeństwo jest zdolne
zorganizować miłość bliźniego”33. Jak zauważa Piotr Mazurkiewicz, istota jego poglądów sprowadzała się do charakterystycznego dla oświecenia przeświadczenia, iż problem ludzkiej biedy i nieszczęścia może być „rozwiązany
w sposób racjonalny, z wykluczeniem jakichkolwiek subiektywnych elementów
emocjonalnych. Podstawę bowiem zorganizowanej przez państwo „miłości bliźniego” stanowić miał – jego zdaniem – jak najbardziej racjonalny, ludzki egoizm”34. Nowoczesna solidarność staje zatem niejako w poprzek etycznej tradycji Europy, wynika nie tyle z antropologicznej konstrukcji bytu ludzkiego czy
potrzeby serca, ile z prostego wyrachowania, biorącego pod uwagę wzajemną
zależność wszystkich ludzi od siebie. Postrzegano w niej tajemny klucz do osiągnięcia pomyślności. Jak to sformułował w 1900 roku francuski minister gospodarki: „nauka dostarczyła ludzkości tajemnicę materialnej i moralnej wielkości społeczeństwa – zawiera się ona w jednym słowie: solidarite!”35.
Jeśli współcześnie myśląc o solidarności, odwołujemy się do konotacji bliższych intuicjom św. Tomasza niż Pierre’a Leroux, stało się to za sprawą rozwoju katolickiej nauki społecznej. Odwołując się do dziedzictwa chrześcijaństwa,
jezuita Heinrich Pesch i jego uczniowie: Gustav Gundlach i Oswald Nell-Breuning36; wypracowali charakterystyczne dla chrześcijaństwa rozumienie zasady
solidarności, tworząc fundamenty dla etyki społecznej i politycznej przywoływanej przez Magisterium Kościoła37. Jako zasada społeczna pozostaje ona
31

Tamże.
Chociaż niektórzy autorzy podważają ten punkt widzenia. A. Finkelkraut zwraca uwagę, iż
doświadczenie historyczne zdaje się ukazywać solidarność jako coś z natury obcego człowiekowi.
Jak bowiem zauważa w odniesieniu do historii europejskiej, „tym, co dość długo różniło ludzi od
innych gatunków zwierząt, było to właśnie, że się wzajemnie nie rozpoznawali” (por. A. Finkelkraut, Zagubione człowieczeństwo, Warszawa 1999, s. 9).
33 Cyt. za: J. Salij OP, O solidarności…, dz.cyt., s. 36.
34 P. Mazurkiewicz, Solidarność…, dz.cyt., s. 54.
35 Cyt. za: J. Schmelter, Solidarität…, dz.cyt., s. 4.
36 Tamże, s. 116.
37 Odnotować jednak należy, iż przez długi czas [do Pawła VI] w oficjalnych tekstach Magisterium unikano używania w oryginalnym tekście łacińskim samego pojęcia ‘solidarność’ (czyli
neołacińskiej konstrukcji solidarietas – użytej np. Gaudium et spes), stosując rozmaite omówienia łacińskie – najczęściej odwołując się do pojęcia conjunctio. Stąd w niektórych środowiskach
kościelnych bardzo długo istniał silny opór przed stosowaniem tego pojęcia. Por. V. Carraud Solidarność czy przejaw ideologii, „Communio”, no 74.
32
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Jeśli, jak wspomniano, solidarność wypowiadać może różnorodne znaczenia44, to równocześnie dostrzec należy, iż u korzeni Unii stoi solidarność w sposób ewidentny pozostająca w relacji do dziedzictwa chrześcijańskiego. Jak bowiem wskazano, współpraca europejska została zakotwiczona w solidarności
zmierzającej jakby do przekroczenia samej siebie, do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich: bezinteresowności, przebaczenia i pojednania45. Jak
zauważa Joseph Weiler „wówczas, w roku 1950, idea Wspólnoty Równych, mająca stanowić strukturalną podstawę dla długoterminowego pokoju między
wczorajszymi wrogami, oznaczała coś więcej niż pomysłowy projekt doświadczonych polityków. Była nie tylko wezwaniem do pokoju w relacjach zewnętrznych (…) lecz także wezwaniem do pokoju wewnętrznego, do przebaczenia, do
pokonania zrozumiałej nienawiści. W tym szczególnym kontekście historycznym europejskie pojęcie pokoju przywołuje rozważania o chrześcijańskiej miłości, o Łasce, a także związane z nimi wyobrażenia i wartości”46.
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w bezpośredniej relacji z solidarnością rozumianą jako wartość etyczna, gdyż
„wartości społeczne wyrażają ocenę tych określonych aspektów dobra moralnego, które zasady chcą uzyskać, przedstawiając się jako punkty odniesienia dla
właściwej budowy i prowadzenia uporządkowanego życia społecznego”38.
O znaczeniu oddziaływania wypowiedzianej w ramach katolickiej nauki
społecznej zasady solidarności świadczy fakt, iż współcześnie echo teorii Leroux powraca jedynie w formie negatywnej, gdy autorzy wyjaśniają, czym solidarność nie jest39. Katolicka nauka społeczna, stanowiąc jedyne istotne alternatywne źródło rozwoju etycznej refleksji nad solidarnością40, nadaje tej zasadzie do „tego stopnia centralne znaczenie, że niektórzy jej przedstawiciele całą tę naukę określali jako ‘solidaryzm’ w odróżnieniu od liberalizmu i socjalizmu”41. Znajduje to pewne odbicie w oficjalnym nauczaniu Kościoła. Jan Paweł II w Centesimu annus stwierdził, iż zasada solidarności „jawi się jako jedna z fundamentalnych zasad chrześcijańskiej organizacji społecznej i politycznej”42, rozumiejąc przez nią mocną i trwałą wolę angażowania się na rzecz dobra wspólnego43.

38

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 132.
P. Mazurkiewicz, Solidarność…, dz.cyt., s. 55.
40 J. Salij OP, O solidarności…, dz.cyt., s. 35–36.
41 B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994, s. 40.
42 Jan Paweł II, Centesimu annus [10], [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków
1996.
43 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis [38], [w:] Encykliki…, dz.cyt., s. 361.
44 J. Salij OP, O solidarności…, dz.cyt., s. 35.
45 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis [40], [w:] Encykliki…, dz.cyt., s. 363.
46 J. H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?,
Poznań 2003, s. 82.
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Uznanie znaczenia spostrzeżenia J. Weilera, pozwala głębiej zrozumieć
dziś zupełnie oczywisty fakt, iż kamień węgielny struktur europejskich stanowi współpraca. W świetle refleksji katolickiej jest ona fundamentalnym wymogiem solidarności tak w odniesieniu do relacji między jednostkami, jak
i narodami: Sollicitudo rei socialis nazywa ją „aktem właściwym solidarności”47, podkreślając, iż pozwala ona przekroczyć wzajemną nieufność, charakterystyczną zwłaszcza dla stosunków międzynarodowych, i traktować
„drugiego – osobę, lud czy naród – nie jako narzędzie, którego zdolność do
pracy czy odporność fizyczną można tanim kosztem wykorzystać, a potem,
gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, ale jako „podobnego nam”, jako „pomoc”, czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem „uczty życia”, na którą Bóg
zaprasza jednako wszystkich ludzi”48. Współpraca, w perspektywie solidarności, oznacza zatem przekroczenie możliwych podziałów, uprzedzeń i przyjęcie drugiego jako równego sobie partnera. Więcej nawet, oznacza wzięcie
współodpowiedzialności za los „innego”, który od tej chwili ma być zespolony z „moim” losem.
Nie trzeba szczególnej przenikliwości, aby dostrzec, jak głęboka jest analogia między rozumieniem znaczenia współpracy między narodami w refleksji chrześcijańskiej a znaczeniem przypisywanym jej w toku integracji europejskiej. O znaczeniu samej kategorii „Wspólnota” wspomniano już powyżej. W tym miejscu dodać warto, iż Schuman widział w jej utworzeniu
„wyznanie wiary w zdrowy rozsądek narodów przekonanych nareszcie, że
ich ocalenie tkwi we wzajemnym porozumieniu i we współpracy między nimi tak mocno i rzetelnie zorganizowanej, że żadem rząd w ten sposób powiązany nie będzie już mógł się od tego uchylić” 49. Sensem integracji była
zatem niejako instytucjonalizacja solidarności (czego wyrazem była również, użyta na potrzeby kształtujących się struktur europejskich, kategoria
‘Wspólnota’), mająca pozwolić na powrót do, jak to ujmował Schuman,
„chrześcijańskiego braterstwa”50. Warto zatem odnotować, iż wkraczając
w przestrzeń Wspólnot Europejskich niejako ex definitione wchodzimy
w krąg solidarności. Solidarności pozostającej w istotnym napięciu z chrześcijańskim solidarite.

Solidarność jako zobowiązanie względem dobra całości
Z poczynionym expressis verbis odniesieniem do solidarności spotykamy się
w obu fundamentalnych dla Unii Europejskiej traktatach – Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktacie o Unii Europejskiej, jak również
w, mającej bardziej skomplikowany status prawny, Karcie Praw Podstawowych
47

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis [39], [w:] Encykliki…, dz.cyt., s. 362.
Tamże.
49 R. Schuman, Dla Europy…, dz.cyt., s. 28.
50 Tamże.
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(KPP)51. Odniesienia do solidarności zawiera również projekt Traktatu Konstytucyjnego (TK). Cechą charakterystyczną tych wszystkich aktów prawa, jest
przywoływanie interesującej nas kategorii wśród podstawowych zasad i wartości Unii. Wskazuje to na ugruntowaną pozycję zasady solidarności w systemie
prawa UE. W doktrynie uznaje się solidarność za jedną z zasad konstytucyjnych prawa europejskiego52, a zatem za jedną z „kardynalnych norm prawnych w europejskim porządku prawnym”53. Tym niemniej, w doktrynie panuje jednocześnie spór odnośnie tego, jak rozumieć sens tej zasady54.
Jak wspomniano powyżej, prawo europejskie nie definiuje treści zasady solidarności. W konsekwencji, część badaczy stoi na stanowisku, iż kluczowa dla
solidarności jest kwestia lojalności w przestrzeganiu wspólnych reguł55, a zatem sprowadza w istocie solidarność do lojalności. Z drugiej jednak strony, inni badacze, nie rozstrzygając ostatecznie kwestii, wskazują, iż choć ciężko jest
jednoznacznie dociec, co rozróżnia lojalność i solidarność, to jednak, choćby
Karta Praw Podstawowych wskazuje, iż solidarność odnosić należy do szerszego kontekstu niż zasadę lojalności56. Wreszcie, inni jeszcze naukowcy widzą
w solidarności podstawę dla całego procesu integracyjnego, jej przejawy dostrzegając w np. w polityce regionalnej czy pomocowej57. Wydaje się, iż to szerokie ujęcie solidarności najlepiej oddaje jej specyficzne znaczenie w toku integracji europejskiej. Jak bowiem zwracają uwagę, m.in. Christian Calliess
i Armin von Bogdandy, zasada solidarności wykracza zdecydowanie poza zasadę lojalności, do której ugruntowania się przyczyniła58.
Z perspektywy normatywnej, w Unii Europejskiej kategorię solidarności
możemy odnieść z jednej strony do zasady konstrukcji Unii jako takiej w jej
relacjach z przede wszystkim z państwami i obywatelami59, z drugiej strony natomiast, do zasady relacji pomiędzy państwami członkowskimi, narodami60 i,
51 Tym niemniej, istnieją poważne przesłanki za uznaniem tego aktu za wiążący. Por. A. Menedez, Sinewes of peace: Rights to solidarity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, „Ratio Juris” September 2003, vol.16, no 3.
52 Por. R. Bieber, Solidarität als Verfassungsprinzip der Europäischen Union, [w:] A. von Bogdany, S. Kadelbach (red.), Solidarität und Europäische Integration, Baden-Baden 2002; czy
A. von Bogdandy, Doctrine of Principles, dz.cyt.
53 A. von Bogdandy, Doctrine of Principles, dz.cyt., s. 5, 32.
54 R. Bieber, Solidarität…, dz.cyt., s. 44.
55 Tamże, s. 46.
56 A. Hatje, Loyalität als Rechtprinzip in der Europäischen Union, Baden-Baden 2001,
s. 16–17.
57 Takie stanowisko przedstawia m.in. Thomas Oppermann w Europarecht (Muenchen 1999),
za: R. Bieber, Solidarität…, dz.cyt., s. 44.
58 A. von Bogdandy, Doctrine of Principles, dz.cyt., s. 33.
59 W tym kontekście najbardziej wymowny jest passus z preambuły Traktatu Konstytucyjnego mówiący o tym, iż „Europa, zjednoczona po gorzkich doświadczeniach, zamierza wciąż podążać drogą cywilizacji, postępu i dobrobytu, dla dobra wszystkich jej mieszkańców, także tych najsłabszych i najbardziej poszkodowanych”, cyt. za: Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
60 Por. R. Bieber, Solidarität…, dz.cyt.; czy A. von Bogdandy, Doctrine of Principles, dz.cyt.
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w ograniczonym zakresie, obywatelami61. Zakres obowiązywania zasady solidarności ewoluował wraz ze zmianami celów stawianych integracji europejskiej. Nie zmienia to faktu, iż istota tej zasady pozostała niezmieniona. W jej
rdzeniu odzwierciedlone zostało napięcie pomiędzy solidarnością-wartością,
a solidarnością-zasadą. Nie tylko zobowiązania i normy stanowią zatem europejską solidarność – one również mają ją inspirować. Solidarność jako zasada
prawna stanowić zatem ma ramy dla rozwoju solidarnego działania politycznego w ramach Wspólnot.
Niewątpliwie podstawowym wyrazem solidarności zawartym w prawie
wspólnotowym jest art. 10 TWE (dawny 5 TEWG). Stwierdza on: „Państwa
członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Traktatu
lub z działań instytucji Wspólnoty. Ułatwiają one Wspólnocie wypełnianie jej
zadań. Powstrzymują się one od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrozić urzeczywistnieniu celów niniejszego Traktatu”.
Jako wspólnota prawna, Unia podkreśla poprzez art. 10 zawarty w zasadzie
solidarności obowiązek stosowania się do wspólnych reguł i respektowania
wspólnych instytucji. Jest to obowiązek ciążący tak na Państwach, jak i samej
Unii i jednostkach, gdyż Unia jest związana zasadą rządów prawa62. W przytoczonym artykule, interes wspólny określony został, przez cele i zobowiązania
Traktatowe, oraz, ufundowaną na nich, działalność instytucji UE. Solidarność
państw członkowskich w realizacji zobowiązań wspólnotowych przewidziana
przez ten artykuł zostaje przez to zakotwiczona nie tyle w jakiejś „wymianie
wzajemności”, ile właśnie w, prawnie zdefiniowanym, dobru wspólnym63; zobowiązuje do lojalnego stosowania reguł i realizacji przyjętych celów, także wówczas, gdy te reguły lub cele stoją w kolizji z subiektywnymi wyobrażeniami64.
Artykuł 10. dotyka kwestii ochrony i zachowania tego, co określiliśmy jako interes całości: porządku prawnego i instytucjonalnego Wspólnot. A zatem,
odnosi się do swoistej matrycy dobra wspólnego. Jej zachowanie opiera się
w pierwszym rzędzie właśnie na solidarności państw członkowskich. W pewien
sposób jest to naturalne i niejako oczywiste, bowiem jeśli nie byłoby woli przestrzegania i stosowania norm nie można byłoby w ogóle mówić o prawie65.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku Wspólnot Europejskich solidarne przestrzeganie prawa zdaje się mieć znaczenie szczególne – odnosi się to
zwłaszcza do przestrzeni poddanych wyłącznemu władztwu Wspólnoty, takich
jak polityka handlowa, rolna czy transportowa. Unia, używając terminologii
Rifkina, będąc wspólnota posthistoryczną66, posiada do dyspozycji jedynie
61

Por. Sprawa C-184/99, dz.cyt., s. 1160.
R. Bieber, Solidarität…, dz.cyt., s. 45.
63 C. Calliess, Subsidiaritäts-…, dz.cyt., s. 188.
64 R. Bieber, Solidarität…, dz.cyt., s. 46.
65 Por. P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.
66 Por. J. Rifkin, Europejskie marzenie, Warszawa 2005.
62

104

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008

Solidarność wewnątrz UE
W odniesieniu do solidarności wewnętrznej zauważyć trzeba, iż w już Traktacie o Wspólnocie Europejskiej odnajdziemy normy odnośnie działań Wspólnoty w zakresie wspierania słabiej rozwiniętych państw i regionów. W zakresie celów i zadań Wspólnoty sformułowane są w artykule 2 i 3 TWE, zaś w zakresie ich konkretyzacji przede wszystkim w tytule XVII tegoż traktatu71. Artykuł 2 stwierdza, że: „zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie w całej
Wspólnocie (…) spójności gospodarczej i społecznej, oraz solidarności między
Państwami Członkowskimi”.
W artykule 158, otwierającym wspomniany tytuł XVII, przeczytamy natomiast, iż „w szczególności Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji
w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp
najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich”72.
Przytoczone przepisy zobowiązują do solidarności tak Unię, jak i Państwa
Członkowskie. Mianowicie, w myśl artykułu 159. oznaczają dla Unii, iż w toku formułowania i urzeczywistniania swoich polityk oraz rynku wewnętrznego
musi dążyć do zmniejszenia wspomnianych dysproporcji. Z drugiej strony,

Zasada solidarności w porządku polityczno-prawnym UE

sankcje prawne – nie dysponując środkami przymusu dyscyplinującymi swoich
członków67. Ostatecznie, solidarność rozumiana jako lojalność w stosowaniu
prawa i respektowania instytucji stanowi podstawę możności funkcjonowania
całego systemu prawno-instytucjonalnego Unii i powodzenia projektu europejskiego. Jak zwraca uwagę Roland Bieber, każde pogwałcenie wspólnotowego prawa lub respektowania instytucji, narusza w podstawach konstrukcję
Wspólnot68. Zasada solidarności w odniesieniu do relacji między państwami
i państwami a Unią stanowi zatem fundamentalną przesłankę dla zaistnienia
wspólnotowego prawa69, na którym wznosi się unijna konstrukcja. Jest warunkiem przetrwania i realizacji interesu całości. Sposób i jakość funkcjonowania
Unii zależy zatem w istocie od tego czy solidarność staje się jej codzienną zasadą działania i wartością70.
W prawie unijnym solidarność odniesiona jest ponadto expresis verbis do
przestrzeni polityki zagranicznej, oraz praw socjalnych, a implicite odnaleźć ją
można u podstaw polityki spójności i polityki pomocowej. Przyjmując inną typologię możemy tutaj mówić o solidarności wewnętrznej (w ramach UE) i zewnętrznej (w relacjach z otoczeniem UE).

67

Por. R. Bieber, Solidarität…, dz.cyt., s. 47.
Tamże.
69 C. Calliess, Subsidiaritäts-…, dz.cyt., s. 195.
70 Tamże, s. 187, 191.
71 A. Gajda, Spójność gospodarcza i społeczna, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej.
Prawo materialne i polityki, Warszawa 2003, s. 475.
72 Traktaty Europejskie, wprowadz. A. Łazowski, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 157.
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państwa członkowskie mają w taki sposób prowadzić i koordynować swoje polityki gospodarcze, aby „osiągnąć także cele określone w artykule 158”73. Troska o potrzebujących wsparcia w rozwoju członków Wspólnoty zostaje zatem
złożona nie tylko na instytucje europejskie, ale również na same państwa – stanowiąc wezwanie do solidarności ekonomicznej we wzajemnych relacjach. Należy jednak zwrócić uwagę, że zobowiązania solidarności wewnętrznej są niejako nierówno rozłożone. Działanie Wspólnoty w zakresie solidarności ze
słabszymi członkami Unii jest bezwarunkowe – Traktat oznajmia po prostu, iż
Wspólnota „rozwija i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności”74,
a przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i rynku wewnętrznego „bierze pod uwagę cele określone w artykule 158 i przyczynia się do ich realizacji”75. W przypadku urzeczywistniania i koordynacji polityk państw członkowskich osiągnięcie celów art. 158. może być natomiast rozumiane jako swoista
„wartość dodana”; swoista, bo nie fakultatywna, a jednak nieorientująca bezwzględnie polityki państwa. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z solidarnością – tym niemniej, wyraźnie dostrzec można fakt, iż tak w Unii
Europejskiej, jak i na gruncie refleksji społecznej Kościoła, nie ma właśnie
„jednej gotowej miary i wzoru solidarności”76.
Solidarność Unii jako całości wyraża się przede wszystkim w powołaniu
Funduszu Spójności77, wspierającego projekty w zakresie ochrony środowiska
i sieci transeuropejskich, oraz tzw. funduszy strukturalnych78, mających na celu finansowanie działań na rzecz: korygowania podstawowych dysproporcji
w rozwoju wspólnotowych regionów oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych79; wzrostu zatrudnienia80; restrukturyzacji rolnictwa
i rybołówstwa81. Unia jako całość zorientowana w ten sposób zostaje na dobro
wszystkich swoich członków – zagwarantowanie ich rozwoju.
Dostrzec należy, iż podział na Fundusz Spójności i fundusze strukturalne
ukazuje w istocie, przynajmniej zalążkowo, dwoiste rozumienie sensu unijnej
solidarności. W przypadku Funduszu Spójności, którego celem jest finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska
i infrastruktury transportowej, beneficjentami pozostają państwa członkow73

art. 159 TWE.
art. 158 TWE.
75 art. 159 TWE.
76 S. Sowiński, Jan Paweł II solidarny, s. 40–41.
77 art. 161 TWE.
78 Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Finansowego
Instrumentu Orientacji Rybołówstwa.
79 Wymienione zadania przynależą EFRR; por. art. 160 TWE, [w:] Traktaty Europejskie,
dz.cyt., s. 158.
80 Te zadania spełnia przede wszystkim EFS; por. art. 146–148 TWE, [w:] Traktaty Europejskie, dz.cyt., s. 149.
81 Zadania te wypełnia EFOiGR-SO oraz FIOR, por.www.funduszestrukturalne.gov.pl, stan
na marzec 2006 r.
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skie82. Na poziomie teoretycznym, adekwatne jest zatem uznanie, iż wypełniania zostaje przez Unię w nieomal klasycznym tego rozumieniu zasada solidarności międzypaństwowej, w której Unia stanowi jakby ogniwo pośrednie, realizujące przewidziane artykułem 2. TWE podstawowe zadanie Wspólnoty,
którym jest „popieranie solidarności między Państwami Członkowskimi”.
W odniesieniu do funduszy strukturalnych wydaje się iż, przynajmniej na poziomie teoretycznym, solidarności można przypisać już odmienne znaczenie.
Mianowicie, Unia wspiera w przypadku tych funduszy, nie tyle dane państwo
czy nawet jego regiony, ile region unijny – spełniający kategorię NUTS II83.
A zatem, istota tej pomocy w sposób oczywisty odnosi się niejako do solidarności wewnętrznej Unii – dotąd charakterystycznej jedynie dla państwa narodowego84. Po raz kolejny zatem stosowanie zasady solidarności w Unii odnosić się
zdaje do, przywoływanej uprzednio, kategorii federal polity.
Solidarność wewnętrzna UE nie wyczerpuje się w zagadnieniu solidarności
ekonomicznej. Dotyka również pytania o solidarność polityczną. Stwierdzić
wypada, iż zobowiązania traktatowe w bezpośredni sposób odnoszą się do tego zagadnienia dopiero po Maastricht – wraz z budową unii politycznej. Tym
niemniej, już w Deklaracji Schumana znajdujemy wyraźną sugestię, iż integracja ekonomiczna ma być wstępem do integracji politycznej85. W myśl zawartego tam przekonania „solidarność produkcji” stanowić miała „zaczyn szerszej
i głębszej wspólnoty krajów”86. Solidarność ekonomiczna związana zatem była nierozerwalnie z solidarnością polityczną. Tym niemniej, przez długi czas
kwestie polityczne rozstrzygano w ramach, oddzielonej organizacyjnie od
Wspólnot, Europejskiej Współpracy Politycznej87. W samym EWG wypracowywano zaś wspólne stanowiska polityczne podczas spotkań, pozatraktatowej
do czasów Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), Rady Europejskiej88.
Jednolity Akt Europejski przynosi pierwsze konkretne normy prawne odnoszące się do solidarności politycznej, zobowiązując strony do „wzajemnego
informowania i konsultowania we wszystkich sprawach polityki zagranicznej
o znaczeniu ogólnym”89 i decydując, iż „określenie wspólnych stanowisk jest
punktem odniesienia dla polityki” państw członkowskich90. JAE tworzy rów82

Por. www.funduszspojnosci.gov.pl/Podstawowe+informacje, stan na marzec 2006 r.
Por. np. T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, Warszawa 2000.
84 Oczywiście, o czym szerzej w paragrafie dotyczącym wymiaru funkcjonalnego, zauważyć
należy, iż w praktyce decyzje i tak podejmowane są przez władze centralne, co osłabia federalny
charakter rozumienia solidarności.
85 Deklaracja z 9 maja 1950 roku, [w:] P. Fontanie, Nowa idea dla Europy, Warszawa 2004,
s. 36.
86 Tamże.
87 Por. K. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń 2004.
88 Por. M. Gierycz, Rada Europejska, [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), System instytucjonalny
Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
89 Art. 30 JAE.
90 Tamże.
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nież pierwsze instytucje mające dbać o rozwój polityki zagranicznej Wspólnot91. Odczytanie postanowień Traktatu z 1986 roku pozwala wyraźnie zobaczyć, że solidarność polityczna Wspólnot rozgrywa się niejako na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, pozostając w paradygmacie narodowym, JAE pozwala mieć na uwadze solidarność jako nakaz brania pod uwagę przy prowadzeniu polityki przez państwo członkowskie interesów innych państw członkowskich. Z drugiej strony, pozwala ją również postrzegać w paradygmacie supranarodowym, odnosząc do wspólnej polityki zagranicznej. Ta dwoistość rozumienia solidarności politycznej pozostaje aktualna w postanowieniach
TUE.
Od Traktatu z Maastricht podniesiona zostaje ranga i znaczenie współpracy
politycznej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa staje się drugim filarem Unii. Art. 2 TUE (ówczesny B) stwierdza, iż tożsamość UE ma być potwierdzana „zwłaszcza poprzez realizację wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej”92. Za domenę tejże polityki uznano przy tym „wszelkie sprawy dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”93, a zatem rozszerzono jej zakres w stosunku do postanowień JAE. W Traktacie odnaleźć można postanowienia odnoszące się
expressis verbis do solidarności politycznej. W drugim ustępie artykułu 11. czytamy: „Państwa Członkowskie popierają, aktywnie i bez zastrzeżeń, politykę
zewnętrzną i bezpieczeństwa Unii w duchu lojalności i wzajemnej solidarności.
Państwa Członkowskie działają zgodnie na rzecz umacniania i rozwijania
wzajemnej solidarności politycznej. Powstrzymują się od działań, które byłyby
sprzeczne z interesami Unii lub mogłyby zaszkodzić jej skuteczności jako spójnej sile w stosunkach międzynarodowych.
Rada czuwa nad poszanowaniem tych zasad”.
W przywołanym fragmencie zwracają uwagę trzy kwestie. Po pierwsze –
ewidentny związek solidarności i dobra wspólnego: fundamentalną przesłanką solidarności politycznej jest sama Unia. Po drugie, solidarność odniesiona
jest nie tylko do kwestii uregulowanych traktatowo – a zatem nie wyczerpuje
się w lojalności, ale rozciągnięta została na wszelkie relacje polityczne państw
członkowskich. W konsekwencji, po trzecie, pomimo supranarodowych tendencji Amsterdamu, solidarność polityczna pozostała w TUE również rozumiana zgodnie z paradygmatem narodowym. Nie może to dziwić, gdyż Traktat, pomimo, iż na poziomie werbalnym proklamuje unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, wyjmuje ją z zakresu obowiązywania wspólnotowych mechanizmów decyzyjnych, tworząc odrębny system tzw. II filaru. W konsekwencji perspektywa narodowa i supranarodowa pozostają w przestrzeni współpracy politycznej niejako równouprawnione.
91 Szerzej na ten temat w: R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.
92 Art. 2 TUE.
93 Art. 11.1 TUE.
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Z jednej strony, pozostając w paradygmacie narodowym, państwa członkowskie deklarują powstrzymywanie się od działań, które godziłyby w istotę
integracji – spójność i jedność państw członkowskich w przestrzeni politycznej.
Zobowiązują się do brania pod uwagę, w toku realizacji narodowych interesów przez państwa członkowskie, interesów ich partnerów z Unii, w tym również do uzgadniania stanowisk94. Zobowiązują się ponadto do koordynacji
swych działań w organizacjach międzynarodowych95, oraz informowania się
o wszelkich sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania96.
W konsekwencji, solidarność polityczna w rozumieniu Traktatu wyklucza dawne rozumienie suwerenności, w którym raison d’Etat oznaczało proste dążenie
do osiągnięcia istotnych, z punktu widzenia interesu narodowego, celów politycznych. Unia, dokładnie w tym miejscu, w którym zdaniem niektórych teoretyków97, panuje typowe dla stosunków międzynarodowych prawo siły, wprowadza prawo solidarności, nie pozbawiając Państw suwerenności politycznej
w stosunkach międzynarodowych.
Z drugiej strony, zwłaszcza po nowelizacjach Traktatu Amsterdamskiego,
podkreśla się w literaturze przedmiotu, iż postanowienia TUE „wskazują na
silną wolę państw tworzących Unię Europejską, aby występowała na arenie
międzynarodowej jako zwarty podmiot”98. Takiej optyki Traktatu dopatrzeć
można się tak w celach WPZiB, charakterystycznych dla pojedynczych
podmiotów stosunków międzynarodowych99, jej instrumentach, jak i w powierzeniu wyłącznego prowadzenia tej polityki organom Unii100. Widoczna jest
nawet pewna próba swoistego „uwspólnotowienia” roli Francji i Anglii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ101. Te regulacje przy uwzględnieniu nadrzędnego
celu politycznego, jakim jest „umacnianie i rozwijanie wzajemnej politycznej
solidarności”, wskazują, że właśnie w przestrzeni politycznej widzą twórcy
Traktatu podstawę do budowy klimatu zaufania, pozwalającego na stworzenie
z Unii przestrzeni wspólnego życia102. Pozostawiając zatem obok siebie działania zgodne z paradygmatem narodowym i supranarodowym, odnoszą je do
nadrzędnego celu: wzajemnej politycznej solidarności.
Reasumując, zauważyć należy, iż solidarności unijna, zarówno w przestrzeni ekonomicznej, jak i politycznej odnosi się do kategorii dobra wspólnego.
Stanowi przy tym fundament dla całej współpracy europejskiej. Stawiając,
zwłaszcza w przestrzeni ekonomicznej, w centrum zainteresowania elementy
94

Art. 16 TUE.
Art.19.1 TUE.
96 Art.19.2 TUE.
97 Por. H. Morgenthau, Sześć zasad realizmu politycznego, „Res Publica Nowa” 2004, nr 3.
98 R. Zięba, Unia…, dz.cyt., s. 69.
99 Należą do nich m.in. ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości
i integralności Unii, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Szczególne kontrowersje budzi przy tym zagadnienie integralności Unii. Por. Tamże.
100 Tamże, s. 76.
101 Por. art.19.2 TUE.
102 Por. C. Calliess, Subsidiaritäts-…, dz.cyt.
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najsłabsze orientuje, przynajmniej w założeniu, proces integracyjny na pomoc
tym, którzy są w jakimś stopniu upośledzeni w rozwoju. Zauważyć należy również, iż wierna realizacja zasady solidarności ekonomicznej i politycznej kierować może Unię w stronę wspomnianej federal polity. W przytoczonych przepisach, nie tylko odnośnie polityki strukturalnej, ale również WPZiB zawarte
jest bowiem dążenie do tego, by Unia występowała jako jeden, zwarty podmiot
polityczny103.

Solidarność jako zobowiązanie ‘ad extra’
Zadając pytanie o ugruntowanie Wspólnot Europejskich w oparciu o zasadę solidarności należy odnieść się również do relacji Wspólnot Europejskich
z ich otoczeniem. Charakterystyczną cechą zasady solidarności jest jej skierowanie „ku innym”. Za sprzeczne z solidarnością uznać należy bowiem istnienie pewnego kręgu solidarności rozumianego jako rodzaj „getta”, zamkniętego na tych, którzy pozostają poza jego obrębem104. Odnieść należy się przy
tym tak do relacji z bliskim (inne państwa europejskie), jak i dalekim (państwa
pozaeuropejskie) otoczeniem Wspólnot.
Stosunek do bliskiego otoczenia Wspólnoty od początku procesu integracyjnego pozostawał potencjalnie otwarty. Zasadę taką wprowadzała już Deklaracja Schumana105. W TEWG stosunek Wspólnot do innych państw europejskich precyzował artykuł 237 stwierdzając, iż „każde państwo europejskie
może się ubiegać o członkostwo we Wspólnocie”106. Normę tę powtarza obecnie artykuł 49. TUE, dodając warunek respektowania katalogu zasad, które
są wspólne dla państw członkowskich lub stanowią zasady ogólne prawa
wspólnotowego107. Stosunek Wspólnoty do innych państw Starego Kontynentu, przynajmniej potencjalnie, pozostaje zatem całkowicie otwarty. Znamienne jest w tym kontekście, iż od samego początku integracji europejskiej, dla
określenia celu, w jakim przedsiębrano kolejne postanowienia i zobowiązania,
podkreślano, iż chodzi o zbudowanie zorganizowanej i żywotnej Europy108 czy
ścisłego związku między narodami Europy109. Celem i punktem odniesienia
pozostawała zatem Europa, rozumiana jako kontynent podzielający określone zasady i wartości110. Otwartość względem członkowstwa we Wspólnotach
innych państw, deklarowana w przywoływanych artykułach Traktatów111, wy103

R. Zięba, Unia…, dz.cyt., s. 69.
Por. J. Salij OP, O solidarności…, dz.cyt.
105 Deklaracja Schumana z 9.05.1950 roku, Anex, [w:] R. Schuman, Dla Europy…, dz.cyt.
106 Tekst traktatu dostępny na stronie: www2.ukie.gov.pl.
107 Precyzuje je art. 6 TUE, do którego odsyła art. 49 TUE.
108 Preambuła TEWWiS, cyt. za: www2.ukie.gov.pl.
109 Por. Preambuła TWE czy Preambuła TUE.
110 Art. 6 TUE.
111 Dodać należy, iż analogiczne artykuły znajdowały się w postanowieniach TEWWiS (art.
98) i TEWEA (art. 205).
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wodzi się zatem z samego rdzenia filozofii integracji, którym zdaje się być usunięcie barier dzielących Stary Kontynent112, w rzeczy samej zintegrowanie Europy. W sercu tego projektu znajduje się zatem, teoretycznie rzecz ujmując,
potencjalna gotowość przyjęcia do swego grona wszystkich państw europejskich. O trwałości takiego postrzegania procesu integracji europejskiej może
świadczyć fakt, iż analogiczne do przywoływanych artykułów regulacje zawiera projekt Traktatu Konstytucyjnego w swoim pierwszym artykule [I-1].
W odniesieniu do relacji do dalszego otoczenia Wspólnoty zwrócić należy
uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, na traktatowe rozwinięcie zawartej jeszcze w deklaracji Schumana intuicji, iż powstanie zjednoczonej Europy ma
służyć wszystkim, którzy potrzebują od niej pomocy w rozwoju113. Po drugie,
na fakt, iż expressis verbis solidarność przywołana zostaje po raz pierwszy
w Traktacie EWG właśnie w kontekście relacji niejako „zewnętrznych”114.
Rozpoczynając od drugiej kwestii, stwierdzić należy, że w preambule
TEWG znajdował się passus, zachowany obecnie w TWE, mówiący, iż układające się strony postanowiły ustanowić Europejską Wspólnotę Gospodarczą
„zamierzając potwierdzić solidarność, która łączy Europę z krajami zamorskimi, oraz pragnąc zapewnić ich pomyślny rozwój zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych”115. Pierwszy kontekst, w którym zostaje przywołana
zasada solidarności w tekście Traktatu, to kontekst ad extra. Wynika on niewątpliwie z kolonialnej przeszłości państw członkowskich. Pod pojęciem „kraje zamorskie” rozumie się kraje pozostające koloniami czy tzw. „terytoriami
zależnymi” Danii, Francji, Niderlandów i Wielkiej Brytanii116. Tym niemniej,
przywołanie po raz pierwszy właśnie w kontekście relacji z koloniami zasady
solidarności wydaje się znaczące. Wskazuje w jaki sposób kształtująca się Europa rozumie swoje relacje z zależnymi od niej „innymi”. Solidarność oznacza,
iż chce podjąć polityczną współodpowiedzialność za los tych państw czy terytoriów, które pozostają po jej kuratelą. Podkreślając, iż EWG chce zapewniać
rozwój „państw zamorskich” w zgodzie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, państwa członkowskie informują niejako, że zależność od Europy nie
ma być pretekstem do eksploatacji czy wykorzystywania słabszych jako narzędzi do zapewnienia pomyślności Staremu Kontynentowi. Ma być dokładnie
odwrotnie – to EWG deklaruje, iż powstaje także po to, by krajom zależnym
było lepiej: praktyki kolonialne mają zostać zastąpione przez nową rzeczywistość – struktury solidarności.
Konkretne formy struktur solidarności wyrażają artykuły 182–188 TWE,
regulujące stowarzyszenie z EWG krajów zamorskich. Nawiązujący do preambuły artykuł 182. wskazuje, że celem Wspólnoty w promowaniu tego stowarzy112

Por. Preambuła TWE.
Deklaracja Schumana…, dz.cyt., s. 94.
114 Odwołanie to pozostało niezmienione przez modyfikacje przyjęte w Maastricht.
115 Tekst Traktatu EWG, za: www2.ukie.gov.pl, stan na styczeń 2006 r.
116 Por. część IV TWE i II załącznik do Traktatu.
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szenia jest sprzyjanie „przede wszystkim interesom i pomyślności mieszkańców tych krajów i terytoriów, w sposób prowadzący je do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, do czego aspirują”. Interes samej Wspólnoty zostaje zatem niejako zepchnięty na drugi plan – wymogi solidarności, przynajmniej w zakresie normatywno-deklaratywnym, zostają uznane w pełni117.
W ramach budowania struktur solidarności postanowienia wspomnianych
artykułów precyzują m.in., że: wszelkie korzystne dla krajów zamorskich układy handlowe zostają rozciągnięte w obowiązywaniu na całe EWG; państwa
członkowskie zobowiązują się podejmować inwestycje w krajach zamorskich;
państwa członkowskie deklarują się stosować w wymianie handlowej te same
warunki, jakie stosują między sobą, pozostawiając krajom zamorskim prawo
nakładanie ceł „odpowiadających potrzebom ich rozwoju i uprzemysłowienia
lub (…) mające na celu zasilenie ich budżetu”; dla mieszkańców i firm krajów
zamorskich otwarty jest dostęp do inwestycji i dostaw finansowanych przez
Wspólnotę, etc. Warto zatem odnotować, iż optyka przyjętych przepisów odpowiada w niemałej mierze deklaracji z art. 182. TWE, ukazując, iż solidarność traktowana jest tu jako próba traktowania krajów zależnych jako równych sobie, nie tyle w wymiarze geopolitycznym czy ekonomicznym – byłoby
to oczywistym nieporozumieniem, skoro właśnie w przestrzeni ekonomii potrzebują pomocy, ile, jeśli można to tak wyrazić, w wymiarze polityczno-ontologicznym. Traktat traktuje bowiem te kraje i ich mieszkańców nie jako źródło
możliwego zysku, ale właśnie jako podobnych sobie118, uznaje ich fundamentalną równość i prawo do własnych aspiracji, w których realizacji pragnie dopomóc119.
Jak wspomniano, solidarność ad extra Wspólnot Europejskich nie wyczerpuje się, w perspektywie normatywnej, w relacji do terytoriów zależnych.
W dużo większym stopniu niż regulacje polityki względem „krajów zamorskich”, odnoszą się do niej postanowienia zawarte w regulacjach tytułu XX
TWE, dotyczących polityki Wspólnoty pod nazwą „Współpraca na rzecz rozwoju”. Jej treść odpowiada, podkreślanemu w politycznym dyskursie poprzedzającym powołanie EWG, przeświadczeniu, iż rola projektowanych wspólnot
europejskich musi znaleźć odzwierciedlenie w poprawie losu państw najbiedniejszych, a szczególnie państw afrykańskich120.
Umieszczenie polityki rozwojowej wśród podstawowych, traktatowo uregulowanych polityk jest przy tym czymś wyjątkowym w skali porozumień regionalnych. Warto zwrócić uwagę, iż ani klasyczne regionalne porozumienia
o współpracy gospodarczej (jak np. NAFTA czy EFTA), ani nawet, tworzone
117

Por. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis [40], [w:] Encykliki…, dz.cyt., s. 363.
Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis [39], [w:] Tamże, s. 362.
119 Ciężko nie odnieść się w tym kontekście do sformułowania Sollicitudo rei socialis zwracającego uwagę, iż solidarność domaga się uczynienia innych uczestnikami „uczty życia”, w której
sami bierzemy udział. Por. Tamże.
120 Przedstawiano to wręcz jako obowiązek Europy. Por. np. Deklaracja Schumana…, dz.cyt.
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niejako na wzór Unii Europejskiej, regionalne traktaty o współpracy gospodarczej i politycznej (jak np. Traktat o utworzeniu WNP) nie wykraczają,
choćby deklaratywnie, poza kontekst korzyści dla państw je tworzących i domniemanej korzyści dla ładu światowego. Przykładowo, w preambule Północnoamerykańskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przeczytać możemy
o wzmocnieniu przyjaźni między USA, Kanadą i Meksykiem czy wsparciu rozwoju i zabezpieczenia rynków, ale na piętnaście przyczyn podpisania Porozumienia, tylko w jednym znalazł się szerszy kontekst i to sprowadzający się do
nadziei, iż NAFTA przyczyni się do szerszej międzynarodowej współpracy121.
W Traktacie tym ciężko odnaleźć choćby elementy polityki rozwojowej ad
extra. Analogicznie, w przypadku Kart Wspólnoty Niepodległych Państw, jedyny kontekst ad extra wyrażony został w przeświadczeniu, że współpraca państw
członkowskich wzmocni międzynarodowy pokój, bezpieczeństwo i ład światowy122. Tymczasem Wspólnota Europejska u swych samych początków – choć
jest wówczas, przypomnijmy, jedynie organizacją współpracy gospodarczej
i dąży do utworzenia wspólnego rynku – wykracza zdecydowanie poza klasyczne dla traktatów gospodarczych, a nawet politycznych rozumienie własnych
zobowiązań względem innych – „obcych”. Z założenia, od samego początku
integracja europejska ma służyć także „obcym”, nie w sposób ogólny czy pośredni, ale, na tyle na ile to możliwe, konkretny.
Artykuły 177–181 TWE precyzują cele polityki rozwojowej. Artykuł 177
TWE określając cele i ramy tej polityki stwierdza:
„1.Wspólnota w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, stanowiąc uzupełnienie polityk realizowanych przez Państwa Członkowskie sprzyja:
– trwałemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu krajów rozwijających się, a w szczególności najmniej uprzywilejowanym spośród
nich;
– harmonijnemu i stopniowemu włączaniu krajów rozwijających się do
gospodarki światowej
– walce z ubóstwem w krajach rozwijających się.
2. Polityka Wspólnoty w tej sferze przyczynia się do osiągnięcia ogólnego
celu rozwoju i wzmocnienia demokracji i zasady państwa prawnego,
oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności”.
Państwa Wspólnoty deklarują zatem, iż ponad to, co czynią same na rzecz
rozwoju państw uboższych, chcą by także Wspólnota wniosła wkład w tym zakresie. Cała Wspólnota otrzymuje zatem szczególną orientację na dobro
wspólnoty światowej – ma wspierać całościowo postrzegany (ekonomiczny,
polityczny i etyczny) rozwój państw rozwijających się, a zwłaszcza najsłabszych
spośród nich. Działalność Wspólnoty ma zatem w sposób konkretny przyczy121

Por. tekst Traktatu dostępny na stronie: www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/menu-en.asp,
stan na maj 2006 r.
122 Charter of the Commonwealth of Independent States, www.therussiasite.org/legal/laws/CIScharter.html, stan na styczeń 2006 r.
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niać się do powiększenia, globalnie rozumianego, „dobra wspólnego”. Tym
bardziej, iż, jak precyzuje to art. 178, „przy wykonywaniu polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, Wspólnota bierze pod uwagę cele
określone w art. 177”. Implikacja normy zawartej w tym przepisie sprowadza
się do tego, że cele polityki rozwojowej mają być realizowane nie tylko w ramach działań powziętych w celu jej realizacji, ale również poprzez właściwe
ukształtowanie wszystkich innych polityk Wspólnoty. Jest to zatem sensu stricte solidarystyczne podejście do roli Wspólnoty. Oznacza, iż Europy nie interesuje jedynie jej pomyślność, choć oczywiście jest to główny cel jej wysiłków123,
ale, że postrzega jej pomyślność w kontekście pomyślności świata, a zwłaszcza
państw uboższych i słabszych; że wszystkie jej działania będą brały pod uwagę
ich implikacje dla rozwoju państw rozwijających się.
W przeanalizowanych przepisach odnoszących się do relacji Wspólnoty
i świata dostrzec można, jak się wydaje, szczególnie adekwatną formę politycznej aplikacji zasady solidarności. Dzięki wskazanym rozwiązaniom relacja solidarności wspólnotowej nie staje się ekskluzywna i wyłączająca – unika zatem
syndromu „getta”124 i związanej z nim moralnej wieloznaczności, charakterystycznej niekiedy dla potocznego rozumienia solidarności125. W przestrzeni
swego bliskiego otoczenia Wspólnota pozostaje otwarta na członkostwo innych państw europejskich. W odniesieniu do dalszego otoczenia wykracza poza klasyczne formuły solidarności, proponując konkretny sposób orientacji na
wspólne dobro wspólnoty światowej, z uwzględnieniem najbardziej potrzebujących. Normy prawa europejskiego stają się, przynajmniej teoretycznie, sposobem orientacji Wspólnoty na trwałe solidarnościowe zaangażowanie126.

Solidarność zinstytucjonalizowana i solidarność polityczna
Wszystko to, co stwierdzono powyżej odnosi się do prawnie uregulowanych
form solidarnościowego działania UE. Na podstawie powyższych przepisów
powstały nierzadko wspólnotowe instytucje (jak ECHO, fundusze strukturalne, etc.) ułatwiające ich efektywną realizację. W szczególny sposób solidarność
instytucjonalizuje również wspólnotowa metoda podejmowania decyzji. Polega ona zasadniczo na poddaniu decyzji Rady UE, przy wzrastającym współudziale Parlamentu Europejskiego, przygotowanych przez Komisję Europejską
propozycji regulacji zagadnień leżących w traktatowo uregulowanych kompetencjach Wspólnoty Europejskiej (I filar). Oznacza to de facto oddanie decyzji, pozostających przed powołaniem Wspólnot w gestii rządu narodowego,
w ręce przedstawicieli wszystkich członków Unii. Od strony formalnej,
w związku z zasadą „głosów ważonych” w RUE, wiąże się to również w przy123

Por. Preambuła TEWG, tekst dostępny na stronie: www2.ukie.gov.pl, stan na styczeń 2006 r.
T. Szawiel, Przeciw solidarności…, dz.cyt., s. 36.
125 J. Salij OP, O solidarności…, dz.cyt., s. 35.
126 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis [39], [w:] Encykliki…, dz.cyt., s. 362.
124
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padku większości państw członkowskich z osłabieniem własnego wpływu na
decyzje względem kilku większych państw127. Sposób funkcjonowania RUE
powoduje jednak, iż „głosowanie w Radzie odbywa się niezwykle rzadko”128.
Podejmowanie decyzji opiera się w niej bowiem na dyskusji ustającej w momencie uzyskania konsensusu129. Metodę wspólnotową można zatem odczytywać jako próbę instytucjonalizacji zasady solidarności, dla której traktatowe
zasady głosowania są jedynie wyjściem awaryjnym. Konsensualny klimat wypracowywania porozumień, umożliwiający negocjacje włączające wszystkie zainteresowane strony, pozwala wypracowywać rozwiązanie zmuszające jednych
do zrezygnowania ze zbyt ambitnych dla innych założeń, podczas gdy drudzy
rezygnują z blokowania trudnych dla nich rozwiązań. W ten sposób wypracowywany być może rzeczywiście wspólny interes wszystkich członków, ukierunkowany na dobro wspólne130. Wydaje się, iż właśnie w tym solidarnościowym
ukierunkowaniu, a nie w maksymalnej efektywności, przejawia swoisty genius
metody wspólnotowej – gwarantuje ona decyzje w sposób maksymalny gwarantujące dobro wspólne, nawet jeśli wiąże się to niejednokrotnie z bardzo powolnym posuwaniem się w kierunku rozwiązań maksymalizujących efektywność131.
Jak wspomniano powyżej, metoda wspólnotowa stosowana jest jedynie
w zakresie tzw. I filaru. Tymczasem, w niektórych przypadkach, jak w przypadku polityki zagranicznej, prawo unijne nakazuje solidarność, ale nie tworzy instytucji je gwarantujących. A zatem choć normuje, to nie instytucjonalizuje zasady solidarności. Co więcej, z oczekiwaniem wypełnienia zobowiązań płynących z solidarności możemy mieć do czynienia nie tylko w odniesieniu do wypełniania przyjętego prawa, ale w całej „miękkiej dziedzinie” konkretnych decyzji politycznych czy finansowych podejmowanych przez Unię lub państwa
127

Przede wszystkim Francji, Niemiec, Anglii, Włoch, jak również, przynajmniej dopóki obowiązywać będzie Traktat Nicejski, Polski i Hiszpanii. Tym większe zainteresowanie teoretyków
budzi możliwość powołania się na tzw. kompromis luksemburski, przewidujący możliwość skorzystania z prawa weta w kwestiach szczególnie istotnych z punktu widzenia interesów państwa
członkowskiego.
128 K. Karbowska, Rada Unii Europejskiej, [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), System…, dz.cyt., s. 139.
129 Tamże.
130 Dobrym przykładem solidarnej orientacji tej procedury jest historia uchwalania dyrektywy usługowej. Konsensus uzyskany ostatecznie w roku 2006, opierał się, z jednej strony na zgodzie, niechętnych tej dyrektywie ze względu na obawy o nadmierną konkurencję ze strony uboższych państw, Francji i Niemiec, z drugiej zaś na zrezygnowaniu przez jej promotorów (m.in. Polskę i Anglię) forsowania koncepcji „kraju pochodzenia”. W ten sposób metoda wspólnotowa pozwoliła wziąć pod uwagę wszystkie, w istocie sprzeczne, interesy Państw Członkowskich, równoważąc dążenia liberalne i socjalne, przez co uczyniła krok w stronę dobra wspólnego. Choć pozostaje kwestią sporną czy nie można było uczynić większego kroku, to nie ulega wątpliwości, iż
wypracowany kompromis przyniesie korzyść obywatelom UE, wszystkim państwom członkowskim i Unii jako całości (Por. K. Niklewicz, Rozwodniona dyrektywa usługowa też daje korzyści,
za: serwisy.gazeta.pl/ swiat/1,67429,3170523.html, stan na maj 2006 r.).
131 Por. J. Fischer, Europa dla dorosłych, tekst wygłoszony podczas VII Debaty Tischnerowskiej, Warszawa, 24.05.2006, tekst za: www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_060617/
plus_minus_a_3.html, z czerwca 2006 r.
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członkowskie (np. podziału budżetu). W tych wszystkich wypadkach zasada
solidarności, choć przestaje mieć charakter zasady sankcjonowanej prawnie,
pozostaje istotnym imperatywem politycznym. Albowiem, przypomnijmy słowa Borrella i Schumana, solidarność jest racją bytu Wspólnot, kształtując klimat zaufania, niezbędny dla istnienia i rozwoju procesu integracyjnego.
Na koniec zapytać zatem warto jak przedstawia się owa niezinstytucjonalizowana solidarność w łonie UE. Wydaje się, iż niewątpliwie przed szczególną
próbą solidarność wyrażająca się koordynowaniu interesów i stanowisk w nieuregulowanych traktatowo kwestiach politycznych została postawiona
w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej. O ile bowiem uprzednio punkt
widzenia na kwestie polityczne był w dużej mierze zbliżony, w związku ze zbliżoną geopolityczną perspektywą132, o tyle przyjęcie dziesięciu, a obecnie już
dwunastu, nowych państw z Europy Środkowej i Wschodniej diametralnie
zmieniło sytuację polityczną UE. Nowe państwa członkowskie odmiennie postrzegają swoje relacje z USA i Rosją, niż czyni to duża część państw zachodnich133. Doświadczenie zniewolenia komunistycznego nie pozostało przy tym
bez wpływu na ich gotowość do realizacji supranarodowych ambicji. O istotnych różnicach między, w pewnym uproszczeniu rzecz ujmując, państwami
„starej” i „nowej Europy” świadczyły choćby spory wokół Traktatu Konstytucyjnego134, rurociągu północnego czy wręcz kłótnie, które wybuchły w związku z interwencją w Iraku.
Wspomniane spory wskazują, iż państwa europejskie mają nierzadko problemy z zachowaniem solidarności w obszarach pozostawionych poza solidarnością zinstytucjonalizowaną. Interesy narodowe zyskują wówczas znaczącą
przewagę nad dobrem wspólnym Unii, a nie istnieją instytucjonalne mechanizmy wymuszające wzięcie pod uwagę stanowiska „innych”. Z jednej strony,
owe przejawy braku solidarności są istotnym problemem polityki europejskiej,
gdyż przestrzeń decyzji „nieuwspólnotowionych” tworzy i rozwija w istotnym
stopniu zaufanie między państwami UE, gwarantując sprawne działanie mechanizmów wspólnotowych i otwierając perspektywy dla pogłębiania integracji. Jeśli zatem prawdą jest, iż, jak uważa premier Danii, „coraz wyraźniej widać, że taka współpraca i takie poczucie solidarności dla wielu osób przestały
być oczywiste (…) z coraz większym trudem znajdujemy wspólny grunt”135, to
cały projekt integracyjny stoi przed poważnym wyzwaniem. Z drugiej jednak
132 Na tyle zbliżony, że perspektywa federacji nie wydawała się odległa. Por. J. Raison Saul,
Powrót państwa narodowego?, „Europa” z 22.03.2006. Choć, oczywiście, stanowisko Anglii pozostawiało zawsze pewne wątpliwości. Por. P. Biskup, Problem jedności Europy z perspektywy brytyjskiej: wspólnota celów i tradycji czy system równowagi siły?, [w:] F. Gołembski, Jedność europejska,
Warszawa 2006.
133 Por. np. V. Giscard d’Estaing, Europa pod ścianą, wywiad J. Bieleckiego, „Rzeczpospolita”, 26–27.11.2005.
134 Z drugiej strony, w tzw. starych państwach Unii, takich jak Francja czy Holandia, ale też
Anglia wzmaga fala nacjonalizmu por. np. J. Ralson Saul, Powrót…, dz.cyt.
135 Cyt. za: J. Ralson Saul, Powrót…, dz.cyt.
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strony, jest to wyzwanie, przed którym projekt integracji europejskiej stoi niejako z definicji. Albowiem z natury rzeczy państwom nie jest łatwo zrezygnować z własnych interesów, a współpraca unijna, mimo wszelkich problemów
i potknięć, a widać to również w przypadku rurociągu transbałtyckiego, uwrażliwia spojrzenie polityków europejskich na interesy partnerów, stając się niejako trudną szkołą solidarności.
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Demokracja narodowa
według projektu konstytucji
autorstwa Stanisława
Głąbińskiego

Zarys myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego
Nacjonalizm, analogicznie jak pozostałe ideologie i ruchy społeczne, nie
stanowił monolitu, ani w wymiarze organizacyjnym, ani też w odniesieniu do
myśli politycznej. Stanisław Głąbiński był jednym z przywódców oraz współtwórców nurtu narodowo-demokratycznego1. Doktryna polskiej myśli nacjonalistycznej oparta na powiązaniu idei narodu z ideą demokracji zdobyła prymat w obozie narodowym w okresie do roku 1926. Do grona jej twórców, obok
Głąbińskiego, należy zaliczyć również Stanisława Grabskiego. Warstwa programowa doktryny narodowo-demokratycznej była rozwijana w Związku Ludowo-Narodowym w latach 1919–1928. Omawiany nurt myśli nacjonalistycznej został zepchnięty na margines własnego obozu politycznego po zamachu
majowym, czego wyrazem było utworzenie w grudniu 1926 roku Obozu Wielkiej Polski, a następnie – w roku 1928 – likwidacja ZLN i zastąpienie go Stronnictwem Narodowym. Myśl polityczna ruchu narodowego rozwijana po maju
roku 1926, a więc w warunkach autorytarnego reżimu politycznego, pomijała
ideę demokracji. Symbioza ideowa wyrażona w popularnej nazwie Narodowej
Demokracji ponownie zdobyła szerszy wpływ wewnątrz obozu narodowego
w latach II wojny światowej.
Istota doktryny narodowo-demokratycznej zawarta jest w samej nazwie.
Podstawowym substratem omawianej hybrydy ideowej jest kategoria narodu.
Wyróżniane są dwa zasadnicze modele definiowania narodu: zachodnio1 J.M. Majchrowski w odniesieniu do lat 1918–1939 wyróżnia następujące nurty polskiej myśli nacjonalistycznej: narodowo-demokratyczny, narodowy radykalizm, narodowy socjalizm, nacjonalizm „państwowy”, nacjonalizm monarchistyczny, nacjonalizm słowiański (J.M. Majchrowski, Polska myśl polityczna 1918–1939. Nacjonalizm, Warszawa 2000). Poszczególne nurty pojawiały się stopniowo, często w wyniku rozłamów, zaś o ich współistnieniu możemy mówić dopiero w latach 30. XX w.
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i wschodnioeuropejski. Pierwszy z nich opiera się na przekonaniu, że wspólnota narodowa jest wytworem państwa, gdyż podleganie jednolitemu systemowi
prawnemu oraz jednej władzy politycznej, prowadzi do wytworzenia wspólnoty o charakterze polityczno-kulturowym. W tym ujęciu zaciera się granica pomiędzy kategorią ogółu obywateli a narodem, gdyż członkiem narodu może
stać się każdy, poprzez uzyskanie obywatelstwa. Jest to zatem koncepcja
sprzyjająca włączaniu w obręb tak rozumianego narodu nowych jego członków, bez względu na różnice pochodzenia, kultury, języka, religii, itp. Taki model myślenia należy nazwać obywatelską koncepcją narodu. Istotę drugiego
stanowiska wyczerpuje określenie go jako kulturowej koncepcji narodu. Opiera się ona na przekonaniu, że naród jest historycznie ukształtowaną wspólnotą kulturową, bazującą na wspólnym pochodzeniu etnicznym, której politycznym wyrazem jest dążenie do posiadania własnego państwa. W tym przypadku obywatelstwo, a więc przynależność grupowa o charakterze polityczno-prawnym, nie może być utożsamiana z przynależnością narodową, otrzymywaną
w drodze dziedziczenia biologiczno-kulturowego po rodzicach. Jest to koncepcja zamknięta na przyjmowanie nowych członków, oparta na rozróżnieniu
kategorii narodu oraz ogółu obywateli.
Twórcy polskiej myśli nacjonalistycznej akceptowali kulturowe rozumienie
narodu. Pojmowali go jako ciąg pokoleń połączonych więzami kultury i ideą
odrębności politycznej urzeczywistnianej w ramach własnego państwa. Rozróżniali pojęcia ogółu obywateli oraz narodu polskiego, co znalazło wyraz
w koncepcji suwerenności właściwej dla doktryny nacjonalizmu demokratycznego. Zgodnie z nią władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej powinna należeć
do narodu polskiego, zatem pełnię praw politycznych otrzymaliby wyłącznie
Polacy. Pozostali obywatele, członkowie innych grup narodowych, dysponowaliby ograniczonym zakresem praw politycznych, dających wpływ na podejmowanie decyzji oraz kontrolowanie działań organów państwowych. Narodowi
demokraci wprowadzali podział obywateli na dwie podstawowe grupy: a) naród rządzący – stanowiący zbiorowość suwerenną; oraz b) pozostałych obywateli – tzn. nie-Polaków, dyskryminowanych w zakresie praw politycznych, lecz
równocześnie posiadających pełnię praw obywatelskich (np. wolność słowa,
prawo do sądu).
Główną treść narodowo-demokratycznej doktryny politycznej stanowiła
koncepcja państwa oparta na symbiozie obu idei. Uznanie narodu za wartość
najwyższą w zakresie życia politycznego, skutkowało dążeniem do nadania
państwu charakteru narodowego, tzn. będącego narzędziem realizacji interesów narodu tytularnego i zarazem formą jego politycznej organizacji. Koncepcja ta nieuchronnie zawierała w sobie ideę suwerenności zbiorowej własnego
narodu, wynikającą z jego prymatu w całokształcie systemu ideowego, skutkując akceptacją dla demokratycznego reżimu politycznego. Jej wymiar podmiotowy był definiowany poprzez podstawienie idei narodu w miejsce cząstki demos, dając w efekcie narodokrację (nacjokrację), a więc koncepcję państwa
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w którym władza zwierzchnia należy do narodu tytularnego. Zawężenie zakresu podmiotowego, w porównaniu do koncepcji przyznających władzę
zwierzchnią wszystkim obywatelom, wynikało nie tylko ze sposobu rozumienia
idei narodu, lecz również z przekonania o braku lojalności mniejszości narodowych wobec odrodzonej Rzeczypospolitej. Narodowi demokraci twierdzili,
iż w sferze politycznej ludzie kierują się przede wszystkim interesami własnego narodu i państwa traktowanego jako jego własność, stąd też brakuje powodów by, np. mieszkający w Polsce Żydzi czy Niemcy korzystali z demokratycznych praw politycznych w sposób zgodny z polskimi interesami narodowymi
i państwowymi. Profesor Głąbiński przemawiając w roku 1935 jako senator
stwierdził jednoznacznie, że „tylko taki obywatel, który nie ma przed państwem polskim innego ideału (…) jest tym prawdziwym obywatelem, dla
którego to państwo jest i powinno być najważniejszym dobrem i który powinien mieć pełne prawa przed wszystkimi innymi”2, w innym miejscu dodając,
że „wierność wymaga oddania się jednej tylko idei państwowej, stronnictwa
więc, grupy i całe narodowości, oddane innej idei państwowej poza ideą polską, nie mogą rościć sobie pretensji do pełni praw politycznych, tj. do udziału
w prawodawstwie, zarządzie (…) państwa polskiego”3. Przekonanie o sprzecznościach między interesami zbiorowymi narodów dopełniało zestaw powodów, dla których narodowi demokraci dystansowali się od koncepcji suwerenności piastowanej przez ogół obywateli, traktowanej przez nich jako niebezpieczeństwo dla bytu odradzającej się Polski.
Stosunek twórców omawianej doktryny do idei demokracji nie był jednoznaczny. Przyczyną ambiwalentnego stanowiska była swoista sprzeczność założeń ideowych nurtu narodowo-demokratycznego z warunkami politycznymi Drugiej Rzeczypospolitej. Do akceptacji dla idei demokracji, a więc przyznania władzy zwierzchniej wielomilionowej grupie obywateli wyrażającego
się w obdarzeniu jej członków pełnią praw politycznych, zmuszało ideowe sacrum, tj. naród. Wszelkie niedemokratyczne koncepcie państwa narodowego,
bazujące na idei rządów elity narodowej oraz idei wodza, podważają w istocie przyznanie idei narodu statusu nadrzędnej wartości politycznej, gdyż
w ich ramach wspólnota narodowa zostaje sprowadzona do roli podmiotu.
Równocześnie jednak narodowi demokraci, prowadząc działalność polityczną i tworząc myśl polityczną w warunkach społeczeństwa heterogenicznego
pod względem narodowym, obawiali się siły politycznej obywateli należących
do mniejszości narodowych, którzy w wyniku obywatelskiej koncepcji suwerenności mogliby wykorzystywać prawa polityczne – według reprezentantów
omawianej doktryny – niezgodnie z interesem narodu i państwa polskiego.
Stanisław Głąbiński wyrażał to przekonanie w słowach: „wedle naszego pro2 S. Głąbiński, Przemówienie w senacie 16 stycznia 1935 r. nad sprawozdaniem Komisji Konstytucyjnej o projekcie ustawy konstytucyjnej, [w:] Stanisław Głąbiński o ustroju państwa polskiego
i parlamentaryzmie, oprac. J. Kornaś, Warszawa 1999, s. 193.
3 Tenże, Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 492–493.
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gramu Polska jest i powinna pozostać polskim państwem narodowym (…),
a nie mieszaniną państwową na dawną modłę austriacką (…) nie przeczymy,
że w państwie żyją także inne narodowości równouprawnione, ale wszystkie
te narodowości mają obywatelstwo polskie tylko pod warunkiem, że podzielają wspólną ideę państwową (…), a właściwy charakter, spójnię i siłę nadaje
całemu państwu naród polski, jego historia, dążenia i ideały, jego kultura…”4.
Koncepcja państwa narodowego miała więc nieuchronnie charakter demokratyczny, ściślej nacjokratyczny, gdyż opierała się na narodowej koncepcji suwerena, przeciwstawianej koncepcji obywatelskiej, tzn. opartej na przyznaniu
praw politycznych ogółowi obywateli bez względu na dzielące ich różnice pochodzenia, języka, kultury, religii, itp. Podporządkowanie demokratycznego
mechanizmu ustrojowego celom wypływającym z uznania narodu za polityczne sacrum wynikało z genetycznej i strukturalnej nadrzędności idei narodu
wewnątrz omawianego systemu ideowego.
Narodowi demokraci nie wypracowali jednego modelu ustrojowego, dlatego też wśród przywódców i twórców myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego formułowano szereg alternatywnych koncepcji5.
Stanisław Grabski przedstawił własną wizję ustrojową demokratycznego
państwa narodowego w 1929 roku. Dążył do wypracowania rozwiązań zapewniających Polakom decydujący wpływ na wszelkie decyzje polityczne, nawet
wówczas, gdy na danym obszarze państwa stanowiliby liczebną mniejszość,
gdyż „naród suwerenny nie może być nigdzie w swym własnym państwie
mniejszością”, dodając w dalszej części wywodu, że „nie może głos narodu
polskiego mniej znaczyć od głosu niepolskich mniejszości”6. Grabski sformułował dwunastopunktowy program polityczno-ustrojowy zmierzający do nadania Polsce charakteru państwa narodowego. Jego fundament stanowiła zasada piastowania władzy zwierzchniej przez Polaków, nie zaś ogół obywateli,
prowadząc w konsekwencji do stworzenia bikameralnego modelu parlamentu.
Prawo wyboru reprezentantów do Izby Niższej, do kompetencji której należałyby sprawy „bieżącego życia społeczno-państwowego”, przysługiwałoby wszystkim obywatelom. Skład Izby Wyższej wyłanialiby w drodze elekcji członkowie narodu rządzącego. Rolą izby drugiej byłaby, nie tylko reprezentacja grupy suwerennej, dysponującej pełnią praw politycznych, lecz również zapewnienie jej wyłączności w zakresie podejmowania najważniejszych decyzji politycznych7.
4

S. Głąbiński, Program polityczny klubu parlamentarnego Związku Ludowo-Narodowego, [w:]
Stanisław Głąbiński…, dz.cyt., s. 161–162.
5 Zob. E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej,
Lublin 2000.
6 S. Grabski, Państwo narodowe, [w:] Stanisław Grabski o sejmie, samorządzie i zadaniach
państwa, oprac. K. Kawalec, Warszawa 2001, s. 137–138.
7 Zob. Tamże, s. 139–141.
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Koncepcja demokratycznego państwa narodowego
Głównym wyzwaniem dla Stanisława Głąbińskiego było zaprojektowanie
ustroju politycznego Rzeczypospolitej, godzącego ideały polityczne obozu
narodowo-demokratycznego z wymogami ówczesnej sytuacji politycznej. Zasadniczym problemem stawało się określenie statusu politycznego mniejszości narodowych. Postrzeganie członków innych grup narodowych jako nielojalnych wobec państwa polskiego oraz zamiar przyznania władzy zwierzchniej
wyłącznie Polakom, pozostawały w sprzeczności z tendencją do demokratyzacji nastrojów społecznych, wymogami jakie wkrótce po powstaniu projektu
Głąbińskiego postawiły przed Polską mocarstwa zwycięskie (w tzw. traktacie
mniejszościowym będącym integralną częścią traktatu pokojowego) oraz
ustrojowym precedensem, jakim było przeprowadzenie powszechnych i równych wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Zapewne z tego powodu autor
analizowanego dokumentu zawarł w nim szereg niesprecyzowanych przepisów, pozwalających na elastyczną interpretację, zbliżającą treść projektu
w stronę głównych idei doktryny narodowo-demokratycznej lub też w kierunku egalitarnych tendencji przyznających prawa polityczne wszystkim obywatelom.

Demokracja narodowa według projektu konstytucji …

Pierwszeństwo w kwestii przygotowania wizji ustrojowej demokratycznego państwa narodowego należało do Stanisława Głąbińskiego8. Wypracował
on autorski projekt ustawy zasadniczej, zgłoszony 30 maja 1919 roku w Sejmie Ustawodawczym w imieniu Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego.
Dokument ten stał się przedmiotem ostrej krytyki przeciwników politycznych, oceniających go jako niedemokratyczny, lecz był również kwestionowany wewnątrz obozu narodowo-demokratycznego. Sam Głąbiński przyznawał, że zaproponowany przez niego projekt konstytucji miał charakter kompromisowy, dzięki czemu – w przekonaniu autora – mógłby liczyć na szerszą
akceptację wśród posłów. Tak się nie stało, zaś sam dokument zasługuje na
uwagę nie tylko dlatego, że stanowił pierwszą próbę konkretyzacji koncepcji
demokracji narodowej, lecz również z powodu trudności interpretacyjnych
i wynikających z nich rozbieżności występujących w nielicznych publikacjach
na ten temat.

8 Stanisław Głąbiński (1862–1941): polityk, dr nauk prawnych, prof. ekonomii, pracownik naukowy Uniwersytetu Lwowskiego, poseł do wiedeńskiej Rady Państwa oraz na Sejm Krajowy
w Galicji, współzałożyciel Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w Galicji, przywódca ZLN,
poseł na sejm RP (1919–1927), senator (1928–1935), wicepremier i minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego (1923), aresztowany przez NKWD w 1939 r., zmarł w radzieckim więzieniu w 1941 r. (zob.: J. Kornaś, Wstęp, [w:] Stanisław Głąbiński…, dz.cyt., s. 5–29; E. Maj, Stanisław Głąbiński – poseł Związku Ludowo-Narodowego (1919–1927), [w:] Rola posła i senatora
w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin 1989, s. 227–254; zob. też S. Głąbiński [Syn],
W cieniu ojca, Warszawa 2001).

Nr 1 (14)/2008 Społeczeństwo i Polityka

125

Konrad Jajecznik

Fundamentalna zasada doktryny narodowo-demokratycznej została sformułowana, choć w sposób niezbyt wyraźny, już w preambule badanego dokumentu9. Już w samo wyliczenie celów ustroju wskazuje na rozróżnienie dwóch
kategorii podmiotów: a) narodu – a więc tylko Polaków, oraz b) wszystkich
obywateli. W odniesieniu do narodu-gospodarza Głąbiński pragnął „wolność
i zjednoczenie narodu zabezpieczyć (…), rządy w państwie, zgodnie z wolą
i pomyślnością narodu”, lecz „prawa i obowiązki obywateli utrwalić (…) zapewnić, porządek, spokój i bezpieczeństwo utrzymać, obronę prawa i sprawiedliwości wszystkim poręczyć [podkreślenia – K.J.]”. Zestawienie obu fragmentów, w oryginalnym tekście uroczystego wstępu projektu ustawy zasadniczej wymieszanych wzajemnie, co utrudnia ich dostrzeżenie, wyraźnie ilustruje narodowo-demokratyczną koncepcję państwa. Składa się ona z połączenia
idei suwerenności narodu polskiego, jako podmiotu rządzącego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wszystkim obywatelom, a więc także mniejszościom narodowym, bezpieczeństwa, porządku, spokoju, ochrony prawnej
oraz sprawiedliwości. Już na podstawie analizy preambuły można jednoznacznie stwierdzić oparcie całokształtu wizji ustrojowej kreślonej przez Głąbińskiego na idei suwerenności narodu polskiego, dyskryminując mniejszości
narodowe w zakresie praw politycznych, oraz idei pełnej równości dla wszystkich w wymiarze przywilejów obywatelskich. Dywersyfikacja praw wedle
kryterium przynależności do narodu tytularnego została również zaznaczona
przy definicji zasad przyznawania obywatelstwa Rzeczypospolitej, o randze
których świadczy wyeksponowanie ich w dwóch pierwszych artykułach projektu. Artykuł 1. wyraźnie głosi, że obywatelstwo przysługuje: a) wszystkim
Polakom, oraz b) osobom „innych narodowości (…), jeżeli odpowiadają warunkom nabycia obywatelstwa polskiego”. Wymogi zostały sprecyzowane
zgodnie z ideą narodowego charakteru państwa, gdyż Głąbiński jako zasadę
przyjął tzw. prawo krwi (ius sanguinis).
Dla wyeksponowania demokratycznego oblicza projektowanego ustroju
prof. Głąbiński w rozdziale pierwszym umieścił prawa i – co wyróżnia dokument na tle pozostałych wizji konstytucyjnych z lat 1917–1920 – również
obowiązki obywateli. Zdecydowana większość artykułów zawierała katalog
przywilejów określających status jednostek, zgodnie z przekonaniem o konieczności zapewnienia sfery wolnej od ingerencji państwa oraz innych osób.
Podstawę konstrukcji zestawu praw obywatelskich stanowiła idea równości
wobec prawa wszystkich obywateli. Głąbiński w – odróżnieniu np. od Mieczysława Niedziałkowskiego – nie podkreślał, że egalitaryzacja statusu prawnego nie może być korygowana o zasadę pochodzenia narodowego.
Autor dokumentu nie był konsekwentny w akceptacji, mającej rodowód liberalny, idei sfery prywatnej. Naruszał ją domagając się przyznania religii
rzymskokatolickiej „w państwie naczelnego stanowiska” argumentując, że jest
9
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wyznawana przez ogromną większość narodu. Katolicyzm był postrzegany nie
tylko jako religia narodu, lecz również religia państwowa, gdyż projekt głosił:
„akty religijne, towarzyszące uroczystościom państwowym, odbywają się według obrządku kościoła rzymskokatolickiego”. Uprzywilejowane stanowisko
Kościoła katolickiego wynikało z przekonania o jego nierozerwalnym związku
z tożsamością narodu-gospodarza. Nadrzędna pozycja katolicyzmu i jego obecność w życiu publicznym zapewne miałaby na celu wspieranie polskiego charakteru państwa, gdyż grupy mniejszości narodowych tworzyli wyznawcy innych religii i wyznań (Żydzi – judaizmu, Ukraińcy i Białorusini – prawosławia,
Niemcy – w znacznej części protestanci). Równocześnie Głąbiński gwarantował wolność wyznania dla wszystkich obywateli. Zaprzeczeniem liberalnego
oblicza zestawu praw obywatelskich był obowiązek nauki religii w szkołach
podstawowych i średnich, z zastrzeżeniem, że nauczyciel powinien być członkiem tego samego wyznania co większość uczniów. Odrzucone zostały zasady:
rozdziału państwa i Kościoła, równouprawnienia religii i wyznań, neutralności
światopoglądowej państwa.
Stanisław Głąbiński określał status prawny obywateli posługując się przywilejami równoważonymi zestawem powinności. Nieufność wobec mniejszości
narodowych spowodowała umieszczenie dwóch obowiązków niespotykanych
w innych projektach. Artykuł 29. głosił: „pierwszym obowiązkiem obywatela
jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej”, zaś artykuł 36. dodawał: „obywatele
mają obowiązek wychowania swoich dzieci na prawych synów Ojczyzny”. Były one wyraźnie skierowane pod adresem mniejszości narodowych. Pozostałe
powinności obarczały wszystkich obywateli.
Autor dokumentu jedynie częściowo podzielał liberalną koncepcję definiowania statusu prawnego jednostek w państwie, dopełniając ją przepisami wynikającymi z zamiaru nadania Rzeczypospolitej charakteru państwa narodu
polskiego, jak np. wynosząc powiązany z polskością katolicyzm ponad pozostałe religie i konfesje, których wyznawcy w większości byli przedstawicielami
innych narodów.
Realizacja zbiorowej suwerenności Polaków wymagała stworzenia odpowiednich procedur wyborczych dla wykreowania składu osobowego organów przedstawicielskich. Instrumentów demokracji bezpośredniej Stanisław Głąbiński nie dopuszczał, gdyż przyznanie prawa obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, obywatelskiego weta ustawodawczego lub możliwości
żądania referendum przez grupę obywateli, mogłoby być wykorzystywane
także przez mniejszości narodowe. Demokracja pośrednia umożliwiała
stworzenie kategorii mandatariuszy, będących przedstawicielami obywateli
nie-Polaków, przy równoczesnym pozbawieniu ich znaczącego wpływu na
politykę Rzeczypospolitej. Taki sposób myślenia najwyraźniej przyjmował
autor rozpatrywanego dokumentu, pozwalał on na danie zadość demokratycznym oczekiwaniom (zasada powszechności praw politycznych), nie blokując realizacji fundamentalnej idei narodowo-demokratycznej koncepcji
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państwa – przyznania władzy zwierzchniej wyłącznie członkom narodu-tytularnego.
Profesor Głąbiński – w sposób niedostatecznie precyzyjny dla jednoznacznej interpretacji – kreślił system organów przedstawicielskich zawartych
w rozdziale drugim projektu, pt. Władza ustawodawcza. Zawiera on przepisy
dotyczące: jednoizbowego Sejmu RP, sejmów ziemskich, sejmików ziemskich
oraz Straży Praw. Dodatkową komplikacją procesu rekonstrukcji intencji autora projektu jest konieczność analizy systemu organów legislatywy w powiązaniu z zasadami podziału terytorialnego.
Terytorium Rzeczypospolitej zostałoby podzielone na dwa rodzaje ziem:
a) autonomicznych – „mających obok ludności polskiej znaczną osiadłą ludność innej narodowości”; oraz b) samorządowe – „w częściach kraju o przeważającej ludności polskiej”. Głąbiński, inaczej niż Mieczysław Niedziałkowski popierający ideę autonomii terytorialnej dla mniejszości narodowych, zaproponował ideę autonomii terytorialnej jako ogólną zasadę
podziału obszaru państwa. Wskazał tym samym, że godzi się na nią pod presją sytuacji politycznej, lecz nie zamierza równocześnie stwarzać narzędzia
pozwalającego nie-Polakom na odgrywanie znaczącej roli politycznej
w państwie. Dodatkowo, koncepcja tworzenia ziem autonomicznych w wyniku ogólnej zasady segmentacji obszaru państwa miała zapewne na celu
uniknięcie wyraźnego wydzielenia tych regionów, w których Polacy stanowią liczebną mniejszość, co mogłoby stać się argumentem dla zwolenników
tendencji separatystycznych. Zaproponowane rozwiązanie miałoby także
na celu przekonanie o równoprawności wszystkich obywateli. Zamiast konkretnych przywilejów wynikających z autonomii – myśląc analogicznie jak
w przypadku kwestii demokracji bezpośredniej – prof. Głąbiński chciał
wprowadzić zasadę elekcji przedstawicieli. Zakres ich kompetencji warunkował, czy będą to uprawnienia pozwalające na samodzielną politykę obywateli nie-Polaków, czy też miałyby one charakter iluzoryczny. Wprawdzie
w artykule 39. zostało podkreślone, że ziemie autonomiczne zostaną stworzone „celem zapewnienia mniejszościom narodowym swobodnego rozwoju narodowego, kulturalnego i gospodarczego”, lecz w wyliczeniu tym nie
ma mowy o nieskrępowanych możliwościach realizacji grupowych interesów politycznych.
Funkcje legislatywy oraz organu przedstawicielskiego w skali całego państwa pełniłby sejm. Ograniczony zakres władzy ustawodawczej przysługiwałby
sejmom ziemskim (ziemie autonomiczne) oraz sejmikom ziemskim (ziemie
samorządowe). Konsekwencją wyodrębnienia dwóch rodzajów ziem było
stworzenie dwóch kategorii członków sejmu. Posłowie pochodziliby z demokratycznych wyborów, przeprowadzanych wedle zasad: powszechności, bezpośredniości, tajności aktu głosowania oraz proporcjonalności. Prof. Głąbiński
podkreślił niedopuszczalność cenzusu płci, wydaje się jednak, że w sposób zakamuflowany próbował „przemycić” cenzus przynależności narodowej, gdyż
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określając warunki uzyskania czynnego prawa wyborczego do sejmu użył określenia „obywatel polski”, nie zaś „obywatel”, czy „wszyscy obywatele”. Pamiętając o znaczeniu subtelnych różnic, uchwyconych już na etapie analizy preambuły, oraz zasadzie stanowiącej istotę narodowo-demokratycznej koncepcji
państwa, tj. dywersyfikacji praw politycznych wedle kryterium przynależności
do narodu-suwerena, należy domniemywać, że prawa te przysługiwałyby wyłącznie Polakom. Możliwość kandydowania posiadałby identyczny krąg obywateli, gdyż jego warunkiem było dysponowanie prawem czynnym.
Drugą kategorię członków sejmu stanowiliby delegaci sejmów ziemskich,
wysyłani do parlamentu ogólnopaństwowego „dla obradowania i uchwalania
w sprawach nie przekazanych konstytucyjnie sejmom ziemskim”. Mieszkańcy
ziem autonomicznych, zdominowanych liczebnie przez nie-Polaków, byliby
zatem pozbawienia prawa do kreowania składu sejmu w elekcji bezpośredniej, gdyż delegaci – nie będący posłami! – byliby wysyłani przez lokalne
parlamenty autonomiczne. Wpływ obywateli na ich wybór miałby wiec charakter pośredni. W kontekście idei państwa narodu polskiego niezwykle ważnym problemem jest zestawienie zakresu kompetencji posłów i delegatów.
Pierwsi byliby „przedstawicielami całego narodu”, delegaci zaś – zgodnie ze
swą nazwą – reprezentowaliby zaledwie sejm danej ziemi i pośrednio jej mieszkańców. Wydaje się więc, że Sejm RP funkcjonowałby w dwóch trybach: a)
wyłącznie posłowie uczestniczyliby w pracach izby pełniącej funkcję parlamentu ogólnopaństwowego; oraz b) w składzie posłów i delegatów jako legislatywa ziem autonomicznych w sprawach przekraczających zakres autonomii10. Interpretacja ta wynika z założenia o spójności dorobku ideowego Stanisław Głąbińskiego oraz z fundamentalnej idei doktryny narodowo-demokratycznej – zawężenia pełni praw politycznych do grona obywateli-Polaków.
Do rozpatrzenia pozostał problem – kluczowy w zestawieniu z narodowodemokratyczną koncepcją państwa – powszechności i równości praw politycznych, a więc ponownego spojrzenia na zagadnienie podmiotu suwerennego
w rozpatrywanej wizji ustrojowej. Z opisowej charakterystyki dokumentu wynika, że Polacy stanowiący liczebną mniejszość w ziemiach autonomicznych
byliby dyskryminowani względem pozostałych członków narodu-gospodarza,
zamieszkujących w ziemiach samorządowych. Równocześnie członkowie innych grup narodowych z tych obszarów dysponowaliby większą mocą praw politycznych niż Polacy w regionach autonomicznych. Wykładnia ta, występująca w dotychczasowej literaturze11, bazuje na założeniu, że prawa polityczne
były różnicowane w zależności od rodzaju ziemi, której mieszkańcem był da10 Odmiennie: W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922,
s. 190–191.
11 Zob.: J. Kornaś, Ustrój polityczny i ekonomiczny Polski w myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego w latach 1919–1927, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1997,
nr 484, s. 8, 10; Tenże, Ustrój polityczny państwa polskiego w koncepcji Stanisława Głąbińskiego,
[w:] Śląsk – Polska – Emigracja, red. I. Paczyńska, Kraków 2002, s. 463, 465.
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ny obywatel. W połączeniu z twierdzeniem o nierównoprawnym statusie posłów i delegatów zaproponowany system autonomiczny skutkowałby – paradoksalnie – ograniczeniem praw politycznych obywateli nim objętych. Wydaje się
jednak, że największą wadą tego stanowiska jest jego sprzeczność z istotą sposobu myślenia narodowych demokratów o ustroju Rzeczypospolitej. Przyznanie przez Głąbińskiego, że projekt jego autorstwa ma charakter kompromisowy oraz krytyka dokumentu płynąca również z własnego obozu politycznego,
mogłyby sugerować, iż pod wpływem presji na demokratyzację ustroju odrodzonej Polski profesor Głąbiński odstąpił jednorazowo od swych ideałów politycznych i zgłosił w Sejmie Ustawodawczym projekt ustawy zasadniczej,
który należy odczytywać w powyższy sposób12. Słuszność takiego rozumowania
jest jednak wątpliwa, gdy uwzględnimy całokształt działalności i myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego, oraz – przede wszystkim – fundamentalne
idee narodowych demokratów konstytuujące doktrynę państwa narodowego,
ilustrowaną poprzez zasygnalizowany na wstępie fragment koncepcji ustrojowych Stanisława Grabskiego.
Dlatego też bardziej poprawna wydaje się interpretacja rozdziału drugiego badanego dokumentu, wskazująca na zastosowanie zasady personalności obowiązywania prawa. Odmienne niż w przypadku Włodzimierza Wakara, były intencje autora projektu narodowo-demokratycznego, gdyż dzięki tej zasadzie mógłby osiągnąć zasadniczy cel ideowo-ustrojowy, tzn. przyznać pełnię praw politycznych wyłącznie Polakom, równocześnie dyskryminując w tym zakresie mniejszości narodowe. Prof. Głąbiński zrealizowałby
tym samym swe ideowe sacrum. Wówczas pełnia praw, pozwalających na
podejmowanie najważniejszych decyzji politycznych, materializowana poprzez wybór reprezentantów we wszystkich typach elekcji, przysługiwałby
członkom narodu rządzącego. Obywatele nie-Polacy musieliby zadowolić
się bezpośrednią reprezentacją wyłącznie na poziomie ziem, zarówno autonomicznych, jak i samorządowych. W rezultacie kryterium decydującym
o zakresie praw politycznych nie byłby typ ziemi, w której zamieszkuje dany obywatel, lecz jego przynależność narodowa, bez względu na miejsce zamieszkania13.
Pozostałe uregulowania projektu, dotyczące wymiaru ustrojowego nie
wpływają na zawartą w nim koncepcję demokracji narodowej. W związku
z silnym oporem ugrupowań lewicowych wobec bikameralizmu, prof. Głąbiński nie zdecydował się na umieszczenie senatu w strukturze organów państwowych. Stworzył jednak koncepcję Straży Praw, łączącej pewne cechy
12 W programie ZLN z 1919 r. znajdował się zapis o równości praw politycznych wszystkich
obywateli (Program Związku Ludowo-Narodowego uchwalony przez zjazd w dniu 27 października
1919 r. w Warszawie, [w:] J. Kornaś, Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, Kraków 1995, s. 158).
13 K. Jajecznik, Wizja systemu politycznego w myśli państwowej Stanisława Głąbińskiego,
„Rocznik Nauk Politycznych” 2005, nr 8, s. 299–302.
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Podsumowanie
Koncepcję ustrojową przedstawioną przez Stanisława Głąbińskiego w autorskim projekcie ustawy zasadniczej należy nazwać wizją demokracji narodowej. Nacjonalistyczne przekonania twórcy dokumentu mieszają się niemal
w każdym artykule z zasadami i wartościami właściwymi dla idei demokracji.
Istotę narodowo-demokratycznej doktryny politycznej, z której czerpał inspirację i której zarazem był współautorem prof. Głąbiński, stanowiła idea narodu kulturowego posiadającego państwo uważane za własne. Uznanie wielomilionowej wspólnoty Polaków za nosiciela suwerenności w Rzeczypospolitej
nieuchronnie skutkowało przyjęciem rozwiązań demokratycznych, niezbędnych dla urzeczywistnienia władzy zwierzchniej narodu. Heterogeniczny pod
względem narodowym skład społeczeństwa odradzającego się państwa polskiego oraz towarzyszące mu przekonanie narodowych demokratów, że wszyscy ludzie w sferze politycznej kierują się głównie interesem własnego narodu,
będące źródłem nieufności względem mniejszości narodowych, spowodowały
łącznie stworzenie narodowej koncepcji suwerena. W odróżnieniu od obywatelskiego modelu władzy zwierzchniej, bazowała na zastrzeżeniu pełni praw
politycznych wyłącznie dla narodu tytularnego, zmierzając do przyznania mu
pozycji wyłącznego gospodarza państwa, narodu rządzącego. Równocześnie –
co należy podkreślić – demokratyczne rozwiązania naszkicowane w badanym
dokumencie obejmowałyby nie tylko Polaków. Wszyscy dysponowaliby równymi prawami obywatelskimi, konstytuującymi ich sferę prywatną. Wśród nich
znalazłyby się ważne uregulowania dające pewien zakres podmiotowości
mniejszościom narodowym, takie jak: wolność zrzeszania się, zgromadzeń,
prawo petycji do władz, a także swoboda rozwoju narodowego, kulturalnego
i gospodarczego. Obywatele nie-Polacy byliby w systemie politycznym zaprojektowanym przez prof. Głąbińskiego grupą upośledzoną w zakresie praw po-

Demokracja narodowa według projektu konstytucji …

izby parlamentarnej z kompetencjami sądu konstytucyjnego. W zakresie systemu rządów jednoznacznie opowiadał się z zastosowaniem modelu parlamentarnego, którego istotę stanowi polityczna odpowiedzialność Rady Ministrów. W odniesieniu do pozycji ustrojowej głowy państwa, zasad organizacji sądownictwa oraz samorządu terytorialnego autor opierał się na rozwiązaniach właściwych dla większości państw demokratycznych. Jedynym
wyjątkiem, wynikającym z koncepcji państwa narodu polskiego, był zamiar
zawężenia czynnego prawa wyborczego w stosunku do urzędu prezydenta
wyłącznie dla Polaków, prawo kandydowania obarczając dodatkowo cenzusem wyznania katolickiego14.

14 Szczegółowe omówienie aspektów ustrojowych projektu zob. w: K. Jajecznik, Wizja systemu politycznego…, dz.cyt., s. 287–309; odmienną interpretację przedstawił J. Kornaś: Tenże,
Ustrój polityczny i ekonomiczny…, dz.cyt., s. 5–19; Tenże, Ustrój polityczny państwa…, dz.cyt.
s. 461–470.
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litycznych w stosunku do narodu-suwerena. Trzeba pamiętać, że autor narodowo-demokratycznego projektu konstytucji, podobnie jak Stanisław Grabski, nie proponował całkowitego wykluczenia mniejszości narodowych z życia
politycznego, lecz ograniczenie ich roli, wynikające z obaw o ich wrogi stosunek do państwa polskiego. Mniejszości narodowe, co wynika ze wszystkich interpretacji projektu występujących w literaturze, posiadałyby pewien zakres
praw politycznych.
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Oblicze ideowe i działalność
polityczna Ligi Polskich
Rodzin w okresie od maja
do września 2001 roku

I. Geneza, struktura organizacyjna i program
polityczno-gospodarczy Ligi Polskich Rodzin
1. 1. Geneza

Idea powołania do życia Ligi Polskich Rodzin (LPR), jako nowego
podmiotu politycznego, agregującego środowiska katolickie i narodowe, narodziła się wiosną 2001 roku1. Jej twórcami były osoby skupione wokół Klubu
„Myśl dla Polski” oraz Roman Giertych – wiceprzewodniczący Stronnictwa
Narodowego i Zygmunt Wrzodak – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
w Ursusie.
W ich opinii pogłębiająca się fragmentaryzacja Akcji Wyborczej Solidarność (AWS) spowodowała, iż część elektoratu głosującego w poprzednich wyborach na listy kandydatów tego ugrupowania, dla którego fundamentalnymi
elementami światopoglądu było przywiązanie do Kościoła katolickiego oraz
nieufność wobec przemian ustrojowo-społecznych, jakie zaszły w konsekwencji porozumień zawartych przy Okrągłym Stole, nie miała skonsolidowanej i liczącej się w przestrzeni publicznej reprezentacji politycznej2. Tak więc, ukon1 Pierwotnym godłem LPR był orzeł w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem. Znajdował
się on na biało-czerwonej szachownicy. W górnej części godła umieszczono napis „Niech Żyje
Polska”, w dolnej zaś „Liga Polskich Rodzin”.
2 Maciej Twaróg na antenie Radia Maryja mówił, że LPR to: „Szeroka platforma sił patriotycznych (...) niosąca nadzieję na odwrócenie dotychczasowej polityki polskiej, w którą zostaliśmy
zepchnięci podczas »okrągłostołowych« postanowień z 1989 roku”. M. Twaróg, Liga Polskich Rodzin, [w:] R. Giertych, Możemy wygrać Polskę. Wybór felietonów z Radia Maryja 1997–1999, Krzeszowice 2001, s. 18. Inaczej miejsce, jakie na polskiej scenie politycznej zajmowała LPR, określali wówczas profesorowie Lena Kolarska-Bobińska i Jerzy Szacki. L. Kolarska-Bobińska widziała
Ligę jako: „Szczególnego rodzaju partię protestu, którą do działania mobilizuje przede wszystkim
niechęć do nieznanego im bliżej celu, jakim jest Unia Europejska”. J. Szacki postrzegał zaś nowe
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stytuowanie się Ligi miało być dla dawnych wyborców AWS czytelnym sygnałem, że powstaje realna siła, stanowiąca alternatywę programową dla pozostałych, skompromitowanych nieudolnymi rządami, stronnictw prawicowych.
Wydaje się jednak, że utworzenie LPR było podyktowane także innymi
względami. Wynikały one głównie z przepisów ordynacji wyborczej do sejmu
z 12 kwietnia 2001 roku3. Po pierwsze, w świetle zawartych w niej reguł, kandydatów na posłów mogły zgłaszać, za pośrednictwem komitetów wyborczych,
jedynie partie polityczne oraz wyborcy. W tym drugim przypadku jednak, nawet jeśli kandydaci takiego komitetu uzyskali mandaty poselskie, nie przysługiwało im prawo do subwencji z budżetu państwa. Po drugie, ordynacja przewidywała istnienie klauzuli zaporowej. Dla partii politycznych wynosiła ona
5%, a dla koalicji wyborczych 8%. Zarejestrowanie LPR, jako partii politycznej, oprócz niewątpliwych korzyści propagandowych, miało więc również inne
cele. Liga nie miała bowiem problemów ze zgłaszaniem i zarejestrowaniem
list kandydatów. Nie musiała też osiągnąć, jak stanowiła ordynacja w przypadku koalicji wyborczych, wyższego progu wyborczego. Ponadto nie traciła prawa do ewentualnej powyborczej subwencji.
Formalna rejestracja LPR, jako partii politycznej, przez Sąd Okręgowy
w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, nastąpiła 30 maja 2001 roku4.
LPR utworzyli politycy, którzy w 1997 roku w wyborach do Sejmu RP startowali z list AWS (Mariusz Grabowski, Gabriel Janowski, Ryszard Kędra, Zofia Krasicka-Domka, Piotr Krutul, Jan Łopuszański, Halina Nowina-Konopka, Anna
Sobecka, Witold Tomczak)5, Ruchu Odbudowy Polski (Antoni Macierewicz6,
Jan Olszewski7) lub znajdowali się na marginesie polskiego życia politycznego
ugrupowanie w kategoriach: „Zjednoczenia licznych grup, które istniały już przedtem, tylko były nieporównanie mniej widoczne”. „Gazeta Wyborcza” z 26 września 2001, nr 225.
3 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw [dalej jako: Dz. U.] z 2001, Nr 46, poz. 499).
4 Legalność rejestracji LPR próbowali podważyć byli członkowie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (SN-D). Ich zdaniem, decyzję tę Sąd Okręgowy w Warszawie podjął na podstawie nieprawdziwych danych, dostarczonych przez członków-założycieli LPR. Byli politycy SND twierdzili, że uchwała, odbywającego się 5 maja 2001 r. Kongresu Stronnictwa, o przekształceniu tego ugrupowania w LPR, była nielegalna. Na potwierdzenie swojego stanowiska przedkładali dokumenty, z których wynikało, iż dnia 19 września 1999 r. partia ta weszła w skład Stronnictwa Narodowego (SN) i tym samym przestała istnieć. Tak więc, w ich opinii, jakiekolwiek
późniejsze działania w imieniu Stronnictwa były bezprawne. Materię tę dodatkowo komplikował
fakt, że informacje o rozwiązaniu SN-D nie figurowały w dokumentach Sądu Okręgowego
w Warszawie. Sprawa ta została jednak rozstrzygnięta na niekorzyść skarżących.
5 Większość z nich, w trakcie trwania kadencji sejmu, wystąpiła z Klubu Parlamentarnego
AWS. Ich losy potoczyły się różnie. Jan Łopuszański, wraz z oddanymi mu stronnikami, utworzył
w sejmie Nasze Koło, zaś w kwietniu 1999 roku Porozumienie Polskie (PP). W jego skład weszli
m.in. Mariusz Grabowski, Piotr Krutul, Halina Nowina-Konopka i Witold Tomczak. Gabriel Janowski do końca kadencji pozostawał posłem niezrzeszonym. W kwietniu 2001 roku założył nową partię – Przymierze dla Polski (PdP). Ryszard Kędra wchodził w skład Koła Poselskiego Polskiej Racji Stanu (PRS). www.sejm.gov.pl.
6 14 grudnia 1997 roku Antoni Macierewicz stanął na czele Ruchu Katolicko-Narodowego
(RKN). Szerzej na temat RKN zob.: www.rkn.org.pl oraz www.ojczyzna.pl.
7 W przypadku Jana Olszewskiego należy jednak pamiętać, że nie był on sygnatariuszem po-
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1. 2. Struktura organizacyjna

Struktura władz naczelnych Ligi Polskich Rodzin była podobna do rozwiązań, które przyjęły inne partie polityczne w Polsce11. Zgodnie z postanowieniami statutu, jej naczelnymi władzami były w tym okresie: Kongres, Prezes
Stronnictwa, Rada Polityczna, Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna12.
Kongres Zwyczajny składał się z delegatów wybranych przez Zjazdy Okręgowe stronnictwa oraz Prezesów i Wiceprezesów Zarządów Okręgowych. Prawo zwoływania Kongresu przyznano Zarządowi Głównemu, który nadto określał liczbę oraz sposób wyboru delegatów13.
Do podstawowych kompetencji Kongresu Zwyczajnego zaliczono: wybór
Prezesa Stronnictwa i członków Rady Politycznej, uchwalenie statutu oraz jerozumień, które zapoczątkowały istnienie Ligi. Przystąpił on do LPR dopiero pod koniec lipca
2001 roku. Szerzej na ten temat w dalszej części artykułu.
8 Maciej Giertych ubiegał się, bezskuteczne, o mandat poselski już od 1991 roku. W wyborach w 1997 roku startował jako kandydat Komitetu Wyborczego Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform – Narodowo-Chrześcijańskiego Demokratycznego Bloku dla Polski (KW BBWR –
NChDBdP). „Polityka” z 13 października 2001, nr 41. Por. Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K. A. Paszkiewicz, Wrocław 2000, s. 11–15, 124–131.
9 Stowarzyszenie Liga Rodzin (SLR) powstało 1 stycznia 2001 roku. Celem SLR była, według
jego założycieli, budowa suwerennej Polski. Szerzej na ten temat zob.: www.republika.pl/ligarodzin/apel.
10 „Głos” z 23 czerwca 2001, nr 25.
11 Statut Ligi Polskich Rodzin zarejestrowany w dniu 30 maja 2001 r. przez Sąd Okręgowy
w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, Warszawa 2002.
12 Statut zarejestrowany przez Ligę w Sądzie Okręgowym w Warszawie, składał się z dziesięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zawarte były ogólne zasady, na jakich swą działalność
opierała Liga. W rozdziale drugim określone zostały podstawowe cele funkcjonowania LPR.
Rozdział trzeci normował kwestie członkostwa w stronnictwie. Rozdziały od czwartego do ósmego dotyczyły władz i struktury terenowej partii. Dwa ostatnie rozdziały mówiły o majątku ugrupowania oraz o warunkach zmiany statutu lub rozwiązania ugrupowania.
13 Kongres miano zwoływać co trzy lata. Prezes Stronnictwa, członkowie Rady Politycznej
i członkowie Zarządu Głównego, którzy ustępowali podczas Kongresu, uczestniczyli w nim aż do
zamknięcia obrad. Statut przewidywał także możliwość zwołania Kongresu Nadzwyczajnego.
Uprawnienie to przyznano również Zarządowi Głównemu. Czynił to z własnej inicjatywy bądź
na wniosek Rady Politycznej lub Głównej Komisji Rewizyjnej. Kongres ten nie miał jednak pełni kompetencji zapisanych w statucie dla Kongresu Zwyczajnego. Obradował wyłącznie nad
sprawami, dla rozpatrzenia których został zwołany.
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(np. Maciej Giertych – przewodniczący Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego8 czy Witold Hatka – przewodniczący Stowarzyszenia Liga Rodzin)9.
Antoni Macierewicz, komentując na łamach „Głosu” wypracowany konsensus, entuzjastycznie napisał: „Powstanie LPR w dużym stopniu dezaktualizuje dotychczasowe podziały na postkomunistyczną lewicę i de facto liberalną
prawicę. (...) Liga Polskich Rodzin może otworzyć nową kartę w polskiej historii, wyzwalając wciąż gigantyczny potencjał tkwiący w polskim katolicyzmie
i naszej prężności narodowej”10.
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go ewentualne zmiany, udzielanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
– absolutorium ustępującym władzom naczelnym LPR oraz określanie podstawowych kierunków działalności politycznej Ligi14.
Prezesa Ligi wybierał Kongres bezwzględną większością głosów15. W przypadku śmierci prezesa lub złożenia przezeń rezygnacji z zajmowanego stanowiska, jego obowiązki przejmował wybrany, także bezwzględną większością
głosów, członek Rady Politycznej. Analogiczne procedury obowiązywały, gdy
prezes nie mógł sprawować swojej funkcji na skutek złego stanu zdrowia. Osoba wybrana w każdej z wymienionych sytuacji, kontynuowała kadencję prezesa, którego zajęła miejsce. Podstawowym zadaniem prezesa było kształtowanie polityki ugrupowania. Ponadto kierował on pracami Zarządu Głównego,
reprezentował partię na zewnątrz, powoływał i odwoływał Sekretarza oraz
Skarbnika Zarządu Głównego, przedstawiał Radzie Politycznej – z grona jej
członków – kandydatów na Przewodniczącego Rady. Tak samo czynił w odniesieniu do wyborów wiceprezesów stronnictwa i członków Zarządu Głównego.
W skład Rady Politycznej wchodził prezes LPR, od trzydziestu do sześćdziesięciu członków wybieranych przez Kongres, przedstawiciele reprezentacji parlamentarnej oraz delegaci organizacji LPR w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Australii, Francji, Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Przewodniczącym Rady Politycznej był jej członek wybrany przez Radę, spośród kandydatów zaproponowanych przez prezesa16.
Do kompetencji Rady Politycznej należało m.in.: tworzenie Funduszu Wyborczego, ustalanie kierunków bieżącej polityki partii w formie uchwał,
oświadczeń i zaleceń dla pozostałych władz oraz członków stronnictwa, wysuwanie kandydatów do organów państwowych, samorządów i innych organów
wybieralnych, powoływanie oraz odwoływanie, na wniosek prezesa, wiceprezesów oraz członków Zarządu Głównego17.
Zarząd Główny, w myśl statutu LPR, prowadził politykę partii i reprezentował ją na zewnątrz18. Był uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych w wysokości określonej przez Radę Polityczną. W jego skład wchodził
prezes, wiceprezesi oraz od sześciu do szesnastu członków partii. W posiedzeniach zarządu mogli brać udział także: przewodniczący Rady Politycznej oraz
jego zastępcy, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni
przez prezesa goście (np. prezesi Zarządów Okręgowych).
14

Kongres mógł nadać, osobie szczególnie zasłużonej dla ugrupowania, tytuł Prezesa Honorowego. Członek Ligi, obdarzony tym tytułem, miał prawo uczestniczyć, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Rady Politycznej i Zarządu Głównego.
15 Pierwszym prezesem LPR został wybrany Marek Kotlinowski. www.lpr.pl/info.
16 Rada wybierała także od dwóch do czterech zastępców przewodniczącego.
17 Posiedzenia Rady Politycznej miały odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
co pół roku.
18 Analizując mechanizmy działań podejmowanych przez Ligę Polskich Rodzin po wyborach,
wydaje się, że były one wynikiem decyzji Klubu Parlamentarnego, a nie statutowych organów
stronnictwa. Por. Regulamin Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin z 2001 roku, [w:] „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 3, s. 163–166.

136

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008

1. 3. Główne założenia programu polityczno-gospodarczego

Najważniejsze założenia programowe Liga Polskich Rodzin określiła w kilku dokumentach. Były to: Deklaracja Programowa, Założenia Programowe, Tezy Programowe, „Polsce – niepodległość, Polakom – praca, chleb, mieszkania” –
Program solidaryzmu narodowego Ligi Polskich Rodzin oraz raport krakowskiego Klubu „Myśl dla Polski” zatytułowany Dokąd zmierzasz Polsko?21.
Dla LPR nadrzędnym celem programowym było wprowadzenie w Polsce
nowego, odmiennego od przyjętego i realizowanego po roku 1989, systemu
politycznego-społecznego22. Jego ramy zakreślone zostały trzema zasadniczy-
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Kompetencje Zarządu Głównego ogniskowały się wokół następujących
kwestii: koordynowania działalności organizacji terenowych oraz wydziałów
Zarządu Głównego, zarządzania majątkiem LPR, sprawowania kontroli nad
działalnością organizacji terenowych stronnictwa, wykonywania uchwał Kongresu, uchwał i zaleceń Rady Politycznej, tworzenia i znoszenia okręgów, zatwierdzania składu ich zarządów, opracowywania informacji o stanie finansów
(przyjmowała ją Rada Polityczna). Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane były w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co kwartał.
Główna Komisja Rewizyjna składała się z pięciu członków i zajmowała się
przede wszystkim kontrolą wydatków środków finansowych, dokonywanych
przez upoważnione do tego organa LPR. Jej szczególnym uprawnieniem była
możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie (ewentualnie o odmowę
udzielenia) absolutorium ustępującym władzom partii.
Struktura terenowa LPR dzieliła się na kilka szczebli. Były nimi okręgi, oddziały powiatowe i koła stronnictwa19. Okręgi tworzył Zarząd Główny. Struktura władz na poziomie okręgu była zbliżona do systemu, jaki na mocy statutu, ustanowiono w tym względzie na szczeblu centralnym. Tworzyły ją zjazd
okręgowy, prezes okręgu, zarząd okręgowy i okręgowa komisja rewizyjna20.
Oddziały powiatowe powoływane były na mocy decyzji zarządu okręgowego.
Ich struktura wewnętrzna odwzorowywała rozwiązania przyjęte na szczeblu
okręgowym. Jedyne różnice dotyczyły nazewnictwa poszczególnych elementów wchodzących w skład władz oddziału. Najniższy szczebel organizacyjny,
w ramach struktur LPR, tworzyły, powoływane przez zarząd oddziału powiatowego, koła. Na czele każdego koła stał kierownik.

19 Kampania wyborcza prowadzona przez polityków LPR dowiodła, że partia ta nie miała
rozbudowanych struktur partyjnych w terenie.
20 Jedynym organem nie występującym na szczeblu okręgu, a przewidzianym przez statut
w przypadku władz naczelnych partii, była Rada Polityczna.
21 Przyjęcie w poczet dokumentów programowych raportu Dokąd zmierzasz Polsko? uchwalono podczas Konwencji Wyborczej LPR 1 lipca w Ursusie. Szerzej na ten temat zob. w dalszej
części artykułu.
22 Kwestia wprowadzenia w życie nowego programu społeczno-politycznego znalazła swój
wyraz także w trakcie kampanii wyborczej prowadzonej przez Komitet Wyborczy LPR. Chodzi
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mi słowami: Bóg, Honor i Ojczyzna23. Odwołanie się do ideałów ogniskujących się w tych pojęciach, wywodzących się z polskiej tradycji niepodległościowej oraz katolickiej nauki społecznej, miało podkreślić znaczenie jakie politycy Ligi przykładali do obrony tożsamości narodowej, zagrożonej – ich zdaniem
– wskutek napływu idei liberalnych, promowanych, w ramach procesów globalizacyjnych, przez Unię Europejską. To właśnie bowiem akceptacja dla zasad,
o których mowa, była – obok narastającego relatywizmu moralnego – największym wyzwaniem dla bytu suwerennej Polski24. LPR, zgodnie z deklarowanym
przywiązaniem do tradycyjnych wartości chrześcijańskich, odrzucał system liberalny, tak jeśli chodzi o jego aspekt polityczny, jak i gospodarczy25. Prezes
LPR Marek Kotlinowski mówi wręcz: „Liberalizm to niebezpieczna utopia,
z którą trzeba zerwać póki czas”26. W zamian politycy Ligi proponowali upowszechnić nową doktrynę ideowo-społeczną, którą określili mianem solidaryzmu narodowego27.
Koncepcja ta zakładała ponownie – po okresie dominacji liberalizmu –
zbudowanie państwa polskiego na gruncie moralności chrześcijańskiej. Moralności, która miała umożliwić odnowę duchową społeczeństwa i w konsekwencji ograniczyć wszelkie formy patologii życia publicznego, w tym wszechogarniającą korupcję i przestępczość28. Program solidaryzmu narodowego przewidywał jednocześnie utworzenie państwa, którego jedną z naczelnych zasad
miała być ochrona życia ludzkiego od chwili jego narodzin do naturalnej
śmierci29.
W dokumentach programowych Liga Polskich Rodzin piętnowała również
błędne założenia polskiej polityki zagranicznej30. Dla członków LPR, wytu zwłaszcza o zaprezentowaną 30 sierpnia 2001 r. Kartę Praw Polaka. Szerzej propozycje zawarte w tym dokumencie omówiono w dalszej części artykułu.
23 Maciej Giertych powiedział: „Nasz program można streścić do kilku słów, słów pieśni maryjnej. My chcemy Boga w książce, szkole, w domach rodzinnych, w dziatek snach, w godzinach
wytchnień, pracy dnia”. „Myśl Polska” z 5 sierpnia 2001, nr 32.
24 W tekście raportu Dokąd zmierzasz Polsko? można przeczytać: „Zbliża się szybkimi krokami moment, w którym zmiana istniejącej sytuacji za pomocą środków demokracji parlamentarnej stanie się niemożliwa. Nie wolno nam do tego dopuścić! Już dzisiaj zresztą twierdzenie, że
w Polsce mamy ustrój demokratyczny jest oczywistym fałszem – mamy do czynienia z fasadą demokracji, a w tych warunkach zmiana systemu możliwa jest tylko w wyniku masowego ruchu społecznego, którego żądania będą wsparte przez wielomilionową rzeszę wyborców”.
www.lpr.pl/dok oficjalne/KMdP.
25 Maciej Giertych twierdził wręcz: „Zawsze to o nas rozbijały się dziejowe zawieruchy: Mongołów, bolszewików, nazistów. (...) Czas byśmy dzisiaj powiedzieli nie globalnym liberałom”.
„Myśl Polska” z 5 sierpnia 2001, nr 32.
26 Tamże.
27 www.lpr.pl/dok oficjalne/solidaryzm.
28 Służyć temu miała naprawa wymiaru sprawiedliwości, który zdaniem polityków Ligi, niejednokrotnie nie wywiązywał się ze swoich konstytucyjnych obowiązków.
29 LPR zdecydowanie sprzeciwiała się wprowadzeniu, wzorem niektórych państw UE, eutanazji.
30 Nawet przystąpienie Rzeczypospolitej do NATO, według części polityków Ligi np. Jana
Łopuszańskiego, w związku z akcją militarną Paktu w Serbii, nie było sukcesem polskiej polityki
zagranicznej. Szerzej na ten temat zob.: „Gazeta Wyborcza” z 2–3 lutego 2002, nr 28.

138

Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008

Oblicze ideowe i działalność polityczna Ligi Polskich Rodzin…

znacznikiem właściwego sposobu i kierunku jej prowadzenia, była idea Europy Ojczyzn31. Dlatego też liderzy Ligi, za istotny punkt swojej działalności,
uznawali sprzeciw wobec akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej32. Zamiast wchodzić do Wspólnot Europejskich, przywódcy Ligi proponowali zacieśnić współpracę z krajami Europy Wschodniej oraz postulowali rozpoczęcie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi33. Ich efektem byłoby przystąpienie
Polski do Północnoatlantyckiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)34.
Kolejnym zagadnieniem, szeroko omawianym w materiałach programowych LPR, była reforma ustroju Rzeczypospolitej. Zakładane zmiany miały
dotyczyć dwóch zasadniczych kwestii: treści Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
oraz systemu wyborczego do Sejmu RP.
Zdaniem Ligi, w preambule konstytucji powinno znaleźć się, pominięte
w trakcie debaty konstytucyjnej, bezpośrednie odwołanie do fundamentu wiary katolickiej, tj. Boga. Za równie ważne, działacze LPR uznali usunięcie z jej
treści artykułów 90 i 91, zezwalających na przekazywanie przez organy władzy
państwowej, organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu,
na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, niektórych przypisanych im kompetencji35. Liga postulowała także likwidację Rady Polityki Pieniężnej oraz wprowadzenie Prokuratorii Generalnej. Celem tej instytucji byłoby zbadanie dotychczas przeprowadzonych procesów prywatyzacyjnych oraz
nadzór nad – pozostającym jeszcze w rękach państwa – majątkiem narodowym36.
W przypadku ordynacji wyborczej do Sejmu, Liga domagała się zastąpienia, obowiązującego na jej podstawie, systemu proporcjonalnego, systemem
większościowym z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, ponieważ:
„Obecnie stosowane warianty ordynacji niszczą kompletnie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wolą wyborcy, a wynikiem jego decyzji wyborczej –
31

„Myśl Polska” z 5 sierpnia 2001, nr 32.
Marek Kotlinowski, w cytowanym już wywiadzie, wyraził także swoją opinię na temat form
współpracy Polski i Unii Europejskiej. Według niego: „Sposób, w jaki dotychczasowe elity prowadzą rozmowy zjednoczeniowe z UE, jest niedopuszczalny i karygodny. Czas wstać z kolan.
Przecież integracja z UE jest dla nas kompletnie nieopłacalna. Co innego równoprawna i sprawiedliwa współpraca. Możemy zaakceptować takową współpracę z UE, jeśli będzie ona korzystna także dla nas”. „Myśl Polska” z 5 sierpnia 2001, nr 32. Podobne zdanie w tej kwestii reprezentował również Zygmunt Wrzodak: „My nie przyjmujemy do wiadomości bredni wmawianych
nam przez kosmopolityczno-liberalne media: »Unia nas wyżywi, Ameryka nas obroni«. O własny kraj musimy dbać sami, nikt za nas tego nie zrobi”. „Myśl Polska” z 8 lipca 2001, nr 27.
33 Marek Kotlinowski mówił: „Bliższa współpraca pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją,
Węgrami i krajami bałkańskimi może pokazać inne rozwiązania stosunków europejskich. Nie
możemy sobie pozwolić na całkowitą utratę rynków wschodnich, szczególnie rosyjskiego, na
którym nasze miejsce zajmuje powoli właśnie UE”. „Myśl Polska” z 5 sierpnia 2001, nr 32.
34 Jednocześnie politycy LPR domagali się wypowiedzenia umowy stowarzyszeniowej z Unią
Europejską. www.lpr.pl/dok oficjalne/osw.
35 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 1997, Nr 78,
poz. 483).
36 www.lpr.pl/dok oficjalne/zal prog.
32
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tak łamany jest podstawowy warunek demokracji”37. W takiej sytuacji – zdaniem Ligi – ugrupowania polityczne służyły samym politykom, którzy za ich
pośrednictwem dbali o partykularne korzyści. W opinii LPR, Sojusz Lewicy
Demokratycznej (SLD) był tworem politycznym, który skupiał: „Ludzi czerpiących korzyści z bezpośredniego udziału w strukturach PRL, ich rodziny
i nieliczni młodzi, bezideowi działacze [sic!], skuszeni perspektywą osobistej
kariery politycznej i materialnej”. Unia Pracy (UP) to zaś: „Sztucznie wydzielona sekcja SLD (...), której głównym spoiwem jest niechęć do Kościoła, do
polskiego katolicyzmu i patriotyzmu”38. Reprezentująca centrum Unia Wolności (UW), to: „Najbardziej antypolskie ugrupowanie, które jest motorem
wszystkich posunięć programowych realizujących hasło: »Polski ma nie
być!«”39. Rządzący, prawicowy AWS, Liga postrzegała natomiast jako konglomerat polityków dbających jedynie o własne, doraźne interesy, wśród których
prym wiodła „grupa o charakterze piątej kolumny” w postaci Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego (SKL) i Ruchu Stu40.
Polityków Ligi, oprócz miałkości polskich elit politycznych, martwiły także
przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W Rzeczypospolitej bowiem
– diagnozowała Liga – utrwalał się podział na niewielką grupę posiadaczy i absolutną większość, która żyła w biedzie lub wręcz ubóstwie. Temu zjawisku towarzyszyła również, według twórców raportu Dokąd zmierzasz Polsko?, tendencja zapaści edukacyjnej wśród Polaków, szczególnie zamieszkujących tereny wiejskie. To wszystko powodowało pogłębiający się regres cywilizacyjny
społeczeństwa, który groził, że w nieodległej przyszłości stanie się ono: „tylko
zbiorowiskiem konsumentów i rezerwuarem siły roboczej”41. Jedyną receptą,
pozwalającą odmienić istniejący stan rzeczy, było natychmiastowe udoskonalenie systemu nauczania, począwszy od szczebla ogólnokształcącego42.
W sferze gospodarczej Liga opowiadała się, zgodnie z założeniami solidaryzmu narodowego, „za obroną suwerenności gospodarczej Polski”43. Ochrona ta miała polegać, z jednej strony, na ograniczeniu napływu obcego kapitału (szczególnie w mediach, bankach i przedsiębiorstwach strategicznych)
i tworzeniu koncernów państwowych, zdolnych przeciwstawić się ponadnarodowym korporacjom, z drugiej zaś, na wspieraniu rodzimej produkcji, handlu
i usług44. Wsparcie to miało być zrealizowane dzięki uproszczeniu procedur
37

www.lpr.pl/dok oficjalne/osw.
Tamże.
39 Tamże.
40 Tamże; por. „Myśl Polska” z 8 lipca 2001, nr 27.
41 Tamże.
42 Konkretne rozwiązania w tej materii LPR przedstawiła w czasie kampanii wyborczej.
43 www.lpr.pl/dok oficjalne/tezy prog.
44 W programie solidaryzmu narodowego politycy LPR pisali: „To nie może być tak, że wydaje się polską własność w obce ręce, otwiera rynek na nieuczciwą konkurencję obcych podmiotów, »schładza« gospodarkę – i pozbawia się pracy Polaków – a naszym kosztem tworzy się miejsca pracy w Unii Europejskiej”. www.lpr.pl/dok oficjalne/solidaryzm.
38
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II. Liga Polskich Rodzin w wyborach do Sejmu i Senatu RP
w 2001 roku
2. 1. Kampania wyborcza Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin
do Sejmu i Senatu RP

Kampania wyborcza Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin (KW
LPR) do Sejmu i Senatu RP toczyła się w dwóch płaszczyznach: ogólnopolskiej (centralnej) oraz lokalnej (w poszczególnych okręgach wyborczych).
Analizując przebieg i sposób prowadzenia ogólnokrajowej kampanii wyborczej KW LPR w 2001 roku, można zaobserwować, że nie przebiegała ona,
inaczej niż w przypadku pozostałych komitetów wyborczych, według ściśle
określonych wcześniej założeń. Jej rytm wyznaczały, po pierwsze, bieżące wydarzenia polityczno-społeczne oraz, po drugie, cezury czasowe wynikające
z przepisów zawartych w ordynacji wyborczej.

Oblicze ideowe i działalność polityczna Ligi Polskich Rodzin…

normujących zakładanie i funkcjonowanie małych oraz średnich przedsiębiorstw i radykalnemu zmniejszaniu podatków45. Liga postulował również
przeznaczenie części rezerw dewizowych na inwestycje strukturalne oraz na
naukę i szkolnictwo46. W dalszej kolejności, zdaniem autorów Założeń Programowych, należało wprowadzić cła antydumpingowe oraz dofinansować z budżetu eksport47. Sztandarowym hasłem LPR, mającym zapewnić Polakom pomyślność, była także, forsowana przez posła Adama Bielę już w Sejmie III kadencji, koncepcja powszechnego uwłaszczenia.
Przywódcy Ligi stawiali też na rozwój rolnictwa i budownictwa. Wedle nich,
w przypadku przyjęcia w tych sektorach trafnych rozwiązań, mogły one stać się
„kołem zamachowym” dla całej gospodarki48. Taka polityka gospodarcza, zdaniem polityków Ligi, wkrótce po jej wprowadzeniu w życie, przyniosłaby pozytywne efekty w postaci znacznego zmniejszenia deficytu handlowego oraz skali bezrobocia.

45

LPR zdecydowanie opowiadała się przeciwko wprowadzeniu podatku katastralnego.
Liga postulowała także, by rząd mógł, w przypadku wystąpienia groźby katastrofy finansów państwa, zadłużyć się w Narodowym Banku Polskim.
47 www.lpr.pl/dok oficjalne/zal progr.
48 W przypadku rolnictwa, zdaniem LPR, musiały zostać wprowadzone odpowiednie ustawy
np. o ochronie polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców, o gospodarstwie rodzinnym,
o utworzeniu koncernu Polski Cukier, o kredytach na przemiany infrastrukturalne na terenach
wiejskich. Rząd polski powinien także zablokować import płodów rolnych z zagranicy, bo: „Naród, który nie jest w stanie wyżywić się sam, nie jest w stanie być wolnym narodem”. Z kolei rozwój budownictwa powinien zostać wsparty dzięki możliwości zaciągania przez Polaków niskooprocentowanych, długoterminowych kredytów. www.lpr.pl/dok oficjalne/solidaryzm.
46
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A. Działalność KW LPR przed rejestracją przez Państwową Komisję Wyborczą (11 maja – 8 lipca 2001 r.)
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin powstał 11 maja w siedzibie
NSZZ „Solidarność” w Ursusie49. Na jego czele stanął sekretarz Instytutu
Edukacji Społecznej Marek Kotlinowski50, szefem sztabu wyborczego został
zaś przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ursusa – Zygmunt Wrzodak51.
Funkcję pełnomocnika finansowego objęła Dorota Mazurkiewicz52. Poza wymienionymi osobami, w skład KW LPR weszli także: Jan Łopuszański, prof.
Rafał Broda, prof. Stanisław Borkacki, prof. Ryszard Bender, prof. Edward
Prus, prof. Gabriel Turowski, prof. Zbigniew Dmochowski, prof. Maciej Giertych, Roman Giertych, Witold Hatka, Maciej Twaróg, Gabriel Janowski
i Adam Wędrychowicz53.
Ostateczne porozumienie wyborcze o starcie w wyborach, zostało zawarte
półtora miesiąca później, tj. 22 czerwca54. Pod tym dokumentem, oprócz Marka Kotlinowskiego, podpisali się też Jan Łopuszański oraz pozostali posłowie
Porozumienia Polskiego, Maciej Twaróg – Młodzież Wszechpolska, Zygmunt
Wrzodak – NSZZ „Solidarności” Ursusa, Maciej i Roman Giertychowie –
Stronnictwo Narodowe, Rafał Broda i Stanisław Borkacki – Klub „Myśl dla
Polski”, Józef Dąbrowski – Stowarzyszenie Kolejarzy Katolickich, Antoni Macierewicz i Ryszard Bender – Ruch Katolicko-Narodowy, prof. Adam Biela –
Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych „Własność i Gospodarność” oraz Witold Hatka – Stowarzyszenie Liga Rodzin55. Umowa ta
umożliwiła wystawienie przez LPR wspólnych listy kandydatów, z których –
oprócz działaczy tej partii – startowali zaproszeni przez nią politycy innych
ugrupowań i organizacji społecznych56.
49 W trakcie obrad, późniejszy prezes LPR, Marek Kotlinowski powiedział: „Najważniejsze,
że ludzie dobrej woli, myślący podobnie, spotkali się i wyartykułowali wolę współpracy”. „Nasz
Dziennik” z 2–3 maja 2001, nr 102.
50 Instytut Edukacji Społecznej powołano do życia 3 maja 2001 r. w Krakowie. Jego założycielami były osoby, które w następnych tygodniach stały się inicjatorami powstania KW LPR. Tamże.
51 KW LPR, nie wierząc w pełną rzetelność procesu wyborczego, już od początku maja zwracał się, za pomocą apeli i reklam prasowych, o zgłaszanie się kandydatów z ramienia organizacji
z nim współpracujących, do obwodowych komisji wyborczych.
52 W takcie kampanii wyborczej funkcję rzecznika prasowego KW LPR sprawowali wymiennie Antoni Macierewicz i Roman Giertych.
53 Pierwotnie akces do KW LPR zgłosił również, w imieniu Stowarzyszenia Alternatywa, poseł Mariusz Olszewski. Jednak po upływie dwóch tygodni władze statutowe Alternatywy wycofały swoje poparcie, decydując się na samodzielny start w wyborach.
54 www.lpr.pl/dok oficjalne/ulotka 1.
55 Tamże.
56 Na listach Ligi, oprócz członków tej partii, znaleźli się także przedstawiciele następujących
organizacji politycznych, zawodowych i społecznych: Porozumienia Polskiego, Stronnictwa Narodowego, Ruchu Katolicko-Narodowego, Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych „Własność i Gospodarność”, Stowarzyszenia Liga Rodzin, Klubu „Myśl dla Polski”,
Młodzieży Wszechpolskiej, Przymierza Ludowo-Narodowego, NSZZ „Solidarność” Ursusa, Stowarzyszenia Kolejarzy Katolickich. Później także Ruchu Odbudowy Polski, Przymierza dla Polski i Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego „Ojcowizna”.
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W dniach 23–24 czerwca odbyło się w Stalowej Woli spotkanie liderów
podmiotów tworzących Ligę. Jego celem było uzgodnienie zasad, na których
miała zostać oparta współpraca w ramach wspólnego komitetu wyborczego.
Efekty narady dowiodły, iż politycy tam zgromadzeni, bez większych przeszkód, znaleźli wspólny język. Potwierdzili to w sformułowanej na zakończenie obrad deklaracji politycznej. Do jej podstawowych haseł należy zaliczyć:
zapowiedź urzeczywistnienia w trakcie kampanii wyborczej przyjętych reguł
współdziałania oraz podjęcie walki o utrzymanie w polskim społeczeństwie
wartości katolickich, ludowych i narodowych57.
Po spotkaniu stalowowolskim, 24 czerwca 2001 r. zorganizowano jedną
z pierwszych oficjalnych konferencji prasowych nowego tworu politycznego.
Uczestniczący w niej politycy przedstawili Ligę, jako organizację skupiającą,
dotychczas rozproszone, środowiska narodowo-katolickie. W związku z tym
zadeklarowali, iż uczynią wszystko, „aby do tej inicjatywy przyłączyły się środowiska stojące na stanowisku suwerenności Polski, sprzeciwu wobec dyktatu
Unii Europejskiej, poszanowania wartości chrześcijańskich, zachowania polskiej własności i tworzenia nowych miejsc pracy”58. Zygmunt Wrzodak dodał
również, że powstanie nowej partii było niezbędne, by mieli na kogo głosować
członkowie „Solidarności” oraz sympatycy tego ruchu rozczarowani rządami
Akcji Wyborczej Solidarność59.
Lipcowe działania polityczne LPR rozpoczęła od przeprowadzenia ogólnokrajowej Konwencji Wyborczej. Odbyła się ona 1 lipca w Domu Kultury „Arsus” w Ursusie. Przybyło na nią ponad 800 delegatów Ligi z całego kraju60.
Otwierając konwencję, prezes Marek Kotlinowski zaprezentował najistotniejsze założenia programowe nowej partii. W dalszej części wystąpienia skrytykował także rezultaty przemian zachodzących w Polsce po roku 1989, tak w sferze politycznej, jak i gospodarczej61. Kończąc przemowę stwierdził, iż: „Budzą
się rycerze pod Giewontem i zwyciężą, tymi rycerzami jesteście wy Państwo”62.
Następnie odsłonięto hasło wyborcze Ligi Aby Polska Polską była63. Została
ono zaczerpnięte z wystąpienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego na Jasnej
Górze w 1958 roku.

57

„Nasz Dziennik” z 27 czerwca 2001, nr 148.
„Myśl Polska” z 15–22 lipca 2001, nr 28–29.
59 „Nasz Dziennik” z 25 czerwca 2001, nr 146.
60 Do udziału w Konwencji Wyborczej został zaproszony, znany z antysemickich wypowiedzi,
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal, który jednak na nią nie przybył. Wystosował jedynie do uczestników Konwencji list, w którym poparł program LPR. www.lpr.pl/zaprosz Moskal.
61 Marek Kotlinowski mówił: „Naród czeka na nadzieję (…) i w związku z tym nie wolno nam
zawieść. Idzie o Polskę”. „Myśl Polska” z 15–22 lipca 2001, nr 28–29.
62 Depesza PAP z 2 lipca 2001, nr 1045. www.pap.com.pl.
63 W drugiej części kampanii Liga posługiwała się także innym hasłem wyborczym. Brzmiało ono: „Polsce – niepodległości, Polakom – praca, chleb, mieszkanie”. Hasło to zaczerpnięto
z Programu solidaryzmu narodowego.
58
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Programowa część konwencji została podzielona na kilka bloków problemowych. W pierwszej kolejności głos zabrał poseł Piotr Krutul. Mówił on
o stanie i perspektywach rozwoju polskiego rolnictwa, które – jego zdaniem –
było konkurencyjne wobec tego sektora gospodarek państw wchodzących
w skład Unii Europejskiej. Następnie, na temat polityki prywatyzacji i powszechnego uwłaszczenia, wykład wygłosił prof. Adam Biela, stwierdzając
w nim jednoznaczne, że począwszy od 1994 r., tj. od wejścia w życie traktatu
stowarzyszeniowego z Unią Europejską, rozpoczął się okres skandalicznego
wyprzedawania polskiego majątku narodowego64. Wątek ten, uzupełniony zagadnieniem stale rosnącego bezrobocia, poruszył także Zygmunt Wrzodak.
Podzielając poglądy prof. Bieli dodał, że: „Polaków wyrzuca się na bruk z winy złodziei, a z drugiej strony, gdzie się nie rozejrzeć, jest tyle do zrobienia,
a bezrobocie rośnie. Bezrobotni są osamotnieni, a ich interesy są lekceważone. Ten system został specjalnie stworzony, aby doprowadzić nas do biedy, głodu, masowego bezrobocia”65. Antoni Macierewicz zwrócił natomiast uwagę
zebranych na problem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
które – w jego opinii – nie były wystarczająco zapewniane przez policję i wymiar sprawiedliwości. Inny przedstawiciel RKN, prof. Ryszard Bender, apelował o ochronę polskiego dorobku cywilizacyjnego, niszczonego przez zalew
zachodniej kultury masowej.
Ostatnią ważną kwestią, do której odnieśli się członkowie konwencji, była
polityka zagraniczna, ze szczególnym uwzględnieniem akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Jan Łopuszański apelował, aby znaleźć rozwiązanie alternatywne, które umożliwiłoby odejście od jej dotychczasowych założeń. Przypomniał
ile środków finansowych kosztowało Polskę przystosowanie się do zasad obowiązujących w krajach ówczesnej piętnastki. Stwierdził wręcz, że: „Przez pokolenia Polacy składali wielkie ofiary, aby Naród we własnym Państwie mógł
rządzić sam sobą. Byłoby zdumiewającym chichotem historii, gdyby współczesne pokolenie tylko po to otrzymało niepodległość, by w majestacie prawa zrezygnować z suwerenności swego Państwa na rzecz Unii Europejskiej. Wierzę,
że do tego nie dojdzie. Obronimy suwerenność Polski”66.
Zamykając część programową konwencji delegaci zgodzili się, by podstawą
do dalszej dyskusji merytorycznej na szczeblu wojewódzkim, oprócz wystąpień
wygłoszonych podczas obrad, uczynić także przygotowany przez Klub Myśl dla
Polski raport Dokąd zmierzasz Polsko?67. Na zakończenie konwencji jej ucze64 Tematy poruszone podczas konwencji dominowały także w dalszej części kampanii prowadzonej przez KW LPR. Nie inaczej było ze sprzedażą majątku narodowego. Szerzej na ten temat
zob.: www.lpr.pl/dok oficjalne/osw.
65 „Myśl Polska” z 15–22 lipca 2001, nr 28–29.
66 Tamże.
67 Regionalne Konwencje Wyborcze LPR, połączone z dyskusją nad programem partii, odbywały się przez cały okres prowadzenia kampanii wyborczej, np. 14 lipca w województwie podlaskim, 22 lipca w województwie lubuskim, 29 lipca w województwie wielkopolskim, 2 września w województwie zachodniopomorskim, 19 września w województwie podkarpackim. www.lpr.pl/info.
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B. Funkcjonowanie KW LPR po rejestracji przez Państwową Komisję Wyborczą (9 lipca – 8 września 2001 r.)
Kolejne ożywienie działalności Ligi można zaobserwować już po zarejestrowaniu, w dniu 9 lipca, przez PKW, Komitetu Wyborczego tego ugrupowania. Było ono wynikiem poszerzenia składu LPR o nowe środowiska polityczne. To właśnie wówczas, w drugiej połowie lipca, Liga Polskich Rodzin uzyskała poparcie dla swoich działań ze strony dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka. Sygnałem o tym świadczącym był fakt, że – po okresie miesięcznych wahań – z list KW LPR zgodziła się wystartować, znana z bliskiej współpracy z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, posłanka Anna Sobecka70. Pozyskanie
tych osób zaowocowało łatwiejszym dostępem działaczy Ligi nie tylko do anteny Radia Maryja, ale także do innych elementów medialnego koncernu ojca Tadeusza Rydzyka, np. do „Naszego Dziennika”, co wcześniej – wbrew pozorom – nie był aż tak oczywiste. Gwoli wyjaśnienia należy przypomnieć, że
początkowy dystans pomiędzy ojcem Tadeuszem Rydzykiem i Ligą Polskich
Rodzin nie był spowodowany niezdecydowaniem posłanki Anny Sobeckiej.
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stnicy wystosowali odezwę do członków i sympatyków Akcji Wyborczej Solidarność, w której namawiali ich do startu w wyborach z list KW LPR68.
Początek lipca obfitował także w wydarzenia, których kanwą były spory dotyczące oceny wydarzeń historycznych. Chodzi tu o budzącą ogromne kontrowersje, sprawę pogromu Żydów w 1941 roku w Jedwabnem, a szczególnie rodzącą wiele dyskusji i polemik, zapowiedź przeprosin, w imieniu Polaków, narodu żydowskiego przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Liga Polskich Rodzin wystąpiła, jako jedno z nielicznych ugrupowań na scenie politycznej, zdecydowanie przeciwko obarczaniu polskiego społeczeństwa zbrodniami, o których mowa. Sprawa ta do tego stopnia poruszyła liderów LPR, że
wydali specjalne oświadczenie, w którym napisali: „Uroczyście oświadczamy,
że gdyby osoby pełniące ważne funkcje państwowe dokonały takich przeprosin, to:
1. Nie będą to słowa wypowiedziane w naszym imieniu, ani w imieniu wyborców Ligi Polskich Rodzin.
2. Jeżeli Polacy w wyborach parlamentarnych udzielą nam odpowiedniego
wsparcia, to wyegzekwujemy pełną odpowiedzialność wszystkich osób, które
w ten sposób poniżają Naród, wbrew konstytucyjnemu obowiązkowi dbania
o jego godność”69.

68 Politycy LPR pisali: „Rozumiemy, że polityczne zerwanie z AWS i wybór wspólnej drogi
z Ligą Polskich Rodzin wymaga odwagi. Apelujemy o nią do wszystkich osób prawych na listach
AWS. Nie stawajcie się Państwo listkiem figowym dla osób i środowisk, które zupełnie nie zasługują na zaufanie”. www.lpr.pl/dok oficjalne/do aws.
69 www.lpr.pl/dok oficjalne/osw jedwabne. Zachowano oryginalną formę konstrukcji tekstu.
70 Anna Sobecka pierwotnie miała otwierać listę wyborczą AWSP w Toruniu. „Gazeta Wyborcza” z 25 czerwca 2001, nr 146.
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Wynikał przede wszystkim z zadawnionego konfliktu, jaki miał swój początek
podczas wyborów prezydenckich w 2000 roku. Radio Maryja poparło wówczas
nie Jana Łopuszańskiego – wydawałaby się „murowanego” kandydata środowisk narodowo-katolickich, lecz Mariana Krzaklewskiego71.
Widząc taki rozwój wydarzeń, 19 lipca, z propozycją rozpoczęcia negocjacji w sprawie utworzenia wspólnej listy kandydatów, zwrócił się do LPR Prezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (ZChN) Stanisław Zając. Rozmowy te jednak, głównie wskutek sprzeciwu organizacji lokalnych obu ugrupowań, zakończyły się niepowodzeniem72.
Fiasko rozmów z ZChN nie oznaczało jednak, że proces przystępowania
innych organizacji do KW LPR został zamknięty. Wręcz przeciwnie, w następnych tygodniach Liga pozyskała działaczy Przymierza dla Polski Gabriela Janowskiego73. Tydzień później – 29 lipca – akces do Ligi zgłosił, zgodnie z decyzją Rady Naczelnej, Ruch Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, który 9 dni
wcześniej wystąpił z Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy (AWSP)74.
12 sierpnia LPR wzięła udział w tzw. prawyborach w Bystrzycy Kłodzkiej.
Liderzy Ligi dobrze wykorzystali nadarzającą się okazję popularyzacji programu stronnictwa. Ich poglądy przekonały prawie 7% uczestników tej imprezy,
co biorąc pod uwagę wyniki wówczas publikowanych sondaży przedwyborczych, było wydarzeniem znaczącym75. Pomyślna passa Ligi nie zakończyła się
wraz z bystrzyckimi „prawyborami”. 15 sierpnia Liga Polskich Rodzin osiągnęła bowiem kolejny sukces, uzyskując od PKW zaświadczenie o zarejestrowaniu list kandydatów na posłów w połowie okręgów wyborczych76. Bez wątpie71 Na wieść o tym fakcie Jan Łopuszański w wywiadzie udzielonym na antenie Programu
Trzeciego Polskiego Radia określił Radio Maryja mianem części sztabu wyborczego Mariana
Krzaklewskiego. Ojciec Tadeusz Rydzyk zażądał odwołania tych słów, co jednak nie nastąpiło.
Tego Dyrektor Radia Maryja nigdy nie zapomniał tego swojemu byłemu faworytowi. Szerzej na
ten temat zob.: „Rzeczpospolita” z 22 stycznia 2002, nr 18, „Gazeta Wyborcza” z 2–3 lutego
2002, nr 28.
72 W tym okresie zostało opublikowane wezwanie sygnowane przez, stanowiący zaplecze intelektualne LPR, Klub Myśl dla Polski, w którym jego członkowie jednoznacznie wskazywali, że
nie należało szukać poparcia wśród dotychczas funkcjonujących partii, lecz u zwykłych ludzi, bo
tylko ci nie sprzeniewierzyli się wartościom narodowym. www.lpr.pl/dok oficjalne/KMdP.
73 Gabriel Janowski przystąpił do Ligi 23 lipca, chociaż jeszcze 10 dni wcześniej zapowiadał
start w wyborach wraz z Komitetem Wyborczym „Alternatywa”. „Rzeczpospolita” z 17 lipca
2001, nr 163.
74 Według nieoficjalnych wówczas informacji, Przewodniczący ROP Jan Olszewski nie był
zwolennikiem aliansu z KW LPR, jednak podczas głosowania, reprezentowana przezeń opcja
współpracy z Komitetem Wyborczym Prawo i Sprawiedliwość (KW PiS), została odrzucona. Stało się tak, ponieważ KW PiS proponował politykom ROP jedynie 3–4 czołowe miejsca na listach
kandydatów. „Życie” z 30 sierpnia 2001, nr 174.
75 Sondaże preferencji wyborczych z tego okresu, w zależności od ośrodka badań, dawały
LPR od 2 do 4% poparcia. W kolejnych tzw. prawyborach, odbywających się we wrześniu
w Bochni, Liga otrzymała 6,3% poparcia. www.lpr.pl/info.
76 Liga zarejestrowała listy okręgowe w 40 okręgach. W związku z uchybieniami formalnymi,
PKW odmówiła rejestracji listy Ligi w okręgu katowickim. W wyniku losowania jednolitego numeru listy kandydatów do Sejmu – 22 sierpnia – LPR otrzymał numer 10. „Gazeta Wyborcza”
z 16 sierpnia 2001, nr 190.
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nia akcja zbierania podpisów nie zostałaby uwieńczona tak spektakularnym
wynikiem, gdyby do udziału w niej nie włączyli się przedstawiciele Młodzieży
Wszechpolskiej, Radio Maryja, dziennikarze „Naszego Dziennika” oraz księża, którzy niejednokrotnie, z ambon, apelowali do wiernych o składanie podpisów pod listami okręgowymi KW LPR.
Na miesiąc przed wyborami, 24 sierpnia Liga opublikowała Manifest Programowy „Polski dom, Polska rodzina, Polski stół”77. Zakładał on, oprócz wcześniej propagowanych rozwiązań, także nowe. Spośród nich na pierwszy plan
wysuwały się takie postulaty jak: kontrola nad strategicznymi zasobami surowców naturalnych, weryfikacja programów oświatowych i zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP78.
Nawiązując do haseł zawartych w Manifeście, trzy dni późnej, 27 sierpnia
Liga ogłosiła, że w przyszłym parlamencie jednym z jej priorytetowych zadań
będzie ograniczenie działalności supermarketów, niszczących polską małą
i średnią przedsiębiorczość oraz kupiectwo79.
Następnego dnia politycy Ligi, podczas konferencji prasowej, wyrazili poparcie dla stoczniowców ze Stoczni Gdańskiej, którzy zapowiedzieli przeprowadzenie akcji strajkowej, protestując w ten sposób przeciwko złej sytuacji finansowej zakładu. To wówczas Roman Giertych wygłosił zdanie, które szerokim echem odbiło się w kręgach nie tylko prawicy. Powiedział on: „Dzisiaj ten
ruch [NSZZ „Solidarność” – przyp. K.K.] się w pewien sposób skończył”80.
29 sierpnia Roman Giertych i Antoni Macierewicz przedstawili z kolei plan
uzdrowienia finansów państwa. Jego głównym elementem miało być wycofanie się z negocjacji z Unią Europejską, co – ich zdaniem – przyniosłoby Polsce
oszczędności rzędu 39 mld złotych81.
30 sierpnia, w 21. rocznicę porozumień szczecińsko-gdańskich, Liga opublikowała Kartę Praw Polaka82. Karta składała się z 4 rozdziałów. Rozdział
pierwszy poświęcony był ideowym korzeniom partii. Liga przedstawiła się jako szeroki ruch społeczny, który swoim oddziaływaniem obejmował wszystkie
grupy społeczne wierne przesłaniu Sierpnia 1980 roku. W rozdziale drugim
i trzecim Liga odniosła się do ostatniego dwudziestolecia historii Polski. Ocena tych wydarzeń, ze strony LPR, była negatywna. Krytyka dotyczyła zwłaszcza przemian zapoczątkowanych w 1989 r., których kwintesencją, przypieczętowującą podział Rzeczypospolitej pomiędzy „tzw. opozycję” i komunistyczną nomenklaturę, były umowy z Magdalenki oraz Okrągły Stół. Rozdział
77

„Myśl Polska” z 9 września 2001, nr 37; por. „Rzeczpospolita” z 24 sierpnia 2001, nr 197.
LPR proponował w tym względzie, oprócz opisywanego już wcześniej, wprowadzenia systemu większościowego, zmniejszenie liczby posłów do 350, a senatorów do 35. Powyższe rozwiązania, choć w nieco zmienionej formie, Liga opublikowała także, w wydanej w sierpniu 2001 r.,
Karcie Praw Polaka. „Myśl Polska” z 9 września 2001, nr 37.
79 Tamże.
80 „Nasz Dziennik” z 31 sierpnia 2001, nr 203.
81 „Myśl Polska” z 9 września 2001, nr 37.
82 Tamże.
78
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czwarty zawierał z kolei rozwiązania programowe, które po dojściu do władzy,
zamierzała realizować LPR. Katalog ten składał się z dobrze już znanych postulatów np. sprzeciwu wobec integracji z UE, wprowadzenia wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych83, rozliczenia „zbrodniarzy” z UB, SB i MO, usprawnienia pracy policji, likwidacji bezrobocia,
wzmocnienia polityki prorodzinnej, powszechnego uwłaszczenia, wyparcia
z Polski obcego kapitału, ochrony Polonii zagranicą, utworzenia mediów wolnych od przemocy i pornografii84.
1 września Liga wystosowała apel do członków NSZZ „Solidarność”. Jego
autorzy wzywali, by „ludzie sierpnia” nie tracili wiary w możliwość realizacji
postulatów, o które 21 lat wcześniej walczyli. Wprowadzenie ich w życie było
jednak uwarunkowane, zdaniem autorów apelu, oddaniem w dniu wyborów
głosów na Ligę Polskich Rodzin. Ligę, która: „Nigdy Was [członków „Solidarności” – przyp. K.K.] nie zdradziła i nie zdradzi!”85.
Tego samego dnia w Krakowie, pod konsulatem niemieckim, Młodzież
Wszechpolska, zorganizowała, w 64. rocznicę agresji niemieckiej na Polskę, pikietę. Jej uczestnicy chcieli w ten sposób upamiętnić ten tragiczny dla Polaków
dzień i przypomnieć Niemcom o ich zbrodniczej roli w tym wydarzeniu86.
C. Kampania wyborcza KW LPR w mediach publicznych (8–21 września
2001 r.)
Następne czternaście dni kampanii wyborczej LPR zdominowane zostały
dwiema sekwencjami działań.
Pierwsza z nich polegała na codziennym organizowaniu przez kierownictwo Ligi konferencji prasowych. Ich tematy dotyczyły m.in. wstrzymania prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (3 września)87, przyspieszenia formowania holdingu Polski Cukier (7 września)88, wprowadzenia nowych rozwiązań podatkowych chroniących najbiedniejszych oraz rodziny
wielodzietne (9 września)89, czy też stworzenia kompleksowego systemu stypendialnego przeznaczonego dla najzdolniejszych studentów (11 września)90.
Druga natomiast, to rozpoczynająca się 8 września, zgodnie z przepisami
ordynacji wyborczej, bezpłatna kampania wyborcza w mediach publicznych.
83 Liga zaproponowała zastąpić, dotychczas obowiązującą zasadę mandatu wolnego, mandatem imperatywnym.
84 Oceniając sposób informowania przez TVP S.A. o działaniach wyborczych Ligi, Antoni
Macierewicz powiedział, że stosuje ona narzędzia cenzury uniemożliwiające prezentowanie programu LPR. „Nasz Dziennik” z 27 sierpnia 2001, nr 199.
85 www.lpr.pl/dok oficjalne/apel do s.
86 „Myśl Polska” z 9 września 2001, nr 37.
87 „Nasz Dziennik” z 4 września 2001, nr 206.
88 „Nasz Dziennik” z 8–9 września 2001, nr 210.
89 „Nasz Dziennik” z 10 września 2001, nr 211.
90 Fundusz stypendialny miał być stworzony dzięki m.in. obowiązkowym wpłatom ze strony
zachodnich koncernów inwestujących w Polsce. „Nasz Dziennik” z 12 września 2001, nr 213.
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Politycy Ligi starali się jak najpełniej wykorzystać stwarzane przez tę sytuację możliwości. Uczestniczyli we wszystkich debatach organizowanych przez
publiczne media. W swych, często niezwykle emocjonalnych wystąpieniach,
propagowali najistotniejsze punkty programu wyborczego LPR. Co równie
ważne, w porównaniu z innymi komitetami wyborczymi, kandydaci reprezentujący Ligę, stosunkowo rzadko odnosili się do pomysłów wyborczych pozostałych ugrupowań startujących w wyborach91.
Jeśli chodzi o spoty wyborcze Ligi, to w sferze wizualnej nawiązywały one
do symboliki modlitw Jasnogórskich. W ich czołówkach wykorzystano, jako
stały element, motyw zgromadzonych u stóp wzgórza ludzi, którzy – jak można domniemywać – dokonywali czynności o charakterze religijnym. Niezmienną częścią każdej audycji wyborczej Ligi były też wypowiedzi na temat genezy
powstania i składu personalnego LPR. W imieniu stronnictwa, prezentacji dokonywali Marek Kotlinowski i Roman Giertych.
W omawianych reklamach wyborczych, poza Romanem Giertychem i Markiem Kotlinowskim, występowali również inni przedstawiciele ścisłego kierownictwa KW LPR92. Każdy z nich, stojąc na tle barw narodowych, prezentował konkretny segment programu LPR (np. Jan Łopuszański wypowiadał
się na temat kosztów wstąpienia Polski do UE, Gabriel Janowski poruszał
problemy krajowego rolnictwa, Zygmunt Wrzodak analizował zaś przyczyny
upadku rodzimego przemysłu i bezrobocia).
Ostatnim, istotnym wydarzeniem w trakcie kampanii wyborczej LPR, była
zorganizowana 15 września w Warszawie manifestacja. Odbyła się ona pod hasłem O pracę i godność Polaków. Przybyło na nią około 1000 osób. Podczas
zgromadzenia liderzy LPR przedstawili druzgocącą diagnozę sytuacji politycznej i gospodarczej, w jakiej znalazła się Polska po czterech latach rządów gabinetu Jerzego Buzka. Wzywali również do aktywnego udziału w trwającej jeszcze wówczas kampanii wyborczej, a następnie do oddania w dniu 23 września głosów na LPR93.
2. 2. KW LPR w świetle wyniku wyborów do Sejmu i Senatu

KW LPR, mimo że w liczbach bezwzględnych zajął ostatnie, szóste miejsce,
wśród komitetów wyborczych, których kandydaci uzyskali mandaty poselskie,
to okazał się, oprócz koalicji SLD–UP, głównym tryumfatorem wyborów. Na
listę nr 10 do Sejmu RP w dniu 23 września 2001 r. głosowało 1 025 148 wyborców, co oznaczało 7,87% głosów ważnych94.
91

Uwaga ta nie dotyczy idei integracji Polski z Unią Europejską.
W swoich programach wyborczych Komitet Wyborczy LPR nie zastosował, wykorzystywanej przez większość komitetów wyborczych, formuły studia wyborczego.
93 „Rzeczpospolita” z 17 września 2001, nr 217.
94 Kampania wyborcza LPR, jak wynika ze złożonego w PKW, przez Komitet Wyborczy tego
ugrupowania, sprawozdania wyborczego, kosztowała (porównując wydatki KW LPR z nakłada92
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Typowym wyborcą Ligi Polskich Rodzin była, wg badań PBS, kobieta powyżej 60. roku życia, często uczestnicząca w praktykach religijnych, zamieszkała na wsi lub w mieście do 50 tys. mieszkańców, legitymująca się wykształceniem podstawowym lub zawodowym. W wyborach 1997 roku wyborca ten głosował na Akcję Wyborczą Solidarność, Bezpartyjny Blok
Wspierania Reform – Narodowo-Chrześcijański Demokratyczny Blok dla
Polski, Ruch Odbudowy Polski, Krajową Partię Emerytów i Rencistów,
Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów RP lub Unię Prawicy Rzeczypospolitej95.
Spośród 719 kandydatów, zgłoszonych przez KW LPR, mandaty poselskie
uzyskało 38 z nich96.
Największe poparcie wśród wyborców (powyżej 10%) listy kandydatów wystawione przez LPR uzyskały w województwach wschodniej i południowej Polski: podlaskim (11,79%), lubelskim (10,52%), podkarpackim (14,17%) i małopolskim (11,09%)97. W tych województwach, poparcie procentowe dla LPR
przełożyło się łącznie na 14 mandatów poselskich (województwo podlaskie
2 mandaty, lubelskie 3 mandaty, podkarpackie 4 mandaty i małopolskie
5 mandatów).
W województwach północnych i centralnych (z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego), tj. pomorskim (6,92%), warmińskomazurskim (7,70%), kujawsko-pomorskim (7,89%), mazowieckim (7,79%),
wielkopolskim (6,83%), łódzkim (7,44%) oraz południowo-zachodnich, czyli
śląskim (6,19%), dolnośląskim (6,87%) i opolskim (6,62%), poparcie dla LPR
oscylowało, jak wynika z przytoczonych danych, w granicach 6–8%. W tych regionach Liga zdobyła 21 mandatów (województwo pomorskie 2 mandaty, warmińsko-mazurskie 1 mandat, kujawsko-pomorskie 2 mandaty, mazowieckie 5
mi przeznaczonymi na kampanię przez inne komitety wyborcze) stosunkowo niewiele – bo 514
841, 25 złotych. PKW po przeanalizowaniu sprawozdania, o którym mowa, w dniu 5 marca 2002
r., podjęła decyzję o jego odrzuceniu. Powodem zakwestionowania przez PKW sprawozdania było złamanie przez Ligę przepisów ordynacji wyborczej normujących kwestię pozyskiwania na
kampanię wyborczą środków finansowych. Główne zarzuty postawione LPR dotyczyły przyjmowania wpłat po dniu wyborów oraz dokonywanie ich z pominięciem Funduszu Wyborczego. Co
ciekawe, ze sprawozdania wyborczego zamieszczonego w „Monitorze Polskim” [dalej jako: MP]
oraz informacji przedstawionych przez PKW wynika, że Lidze udało się, w sposób przewidziany
przepisami ordynacji wyborczej, zebrać jedynie nieco ponad 1/7 sumy, jaką wydała na kampanię
wyborczą. 15 marca 2002 r. LPR wniósł do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW.
Orzeczeniem z dnia 23 kwietnia 2002 r. Sąd Najwyższy skargi tej nie uwzględnił. MP z 2002, Nr
4, poz. 77.
95 Badanie PBS dla „Rzeczpospolitej”, „Newsweeka” i TVN. „Rzeczpospolita” z 24 września
2001, nr 223.
96 Już po ukonstytuowaniu się w dniu 19 października 2001 r. Sejmu RP, do tworzącego się
Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin nie przystąpiło dwóch posłów, którzy mandaty
zdobyli startując z listy nr 10. Byli to Jan Olszewski – okręg wyborczy nr 19 (Warszawa I) oraz
Henryk Lewczuk – okręg wyborczy nr 7 (Chełm). Obaj reprezentowali na liście LPR Ruch
Odbudowy Polski.
97 „Rzeczpospolita” z 27 września 2001, nr 226 oraz dane Państwowej Komisji Wyborczej.
www.pkw.gov.pl.
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Tabela 1. Kandydaci KW LPR, którzy sprawowali mandat poselski w Sejmie IV kadencji101
Imię i nazwisko posła
(w nawiasie pozycja na
liście kandydatów):

Jerzy Czerwiński (1)
Andrzej Fedorowicz (2)
Maciej Marian Giertych (1)
Roman Jacek Giertych (1)
Grzegorz Antoni Górniak (1)
Krystyna Grabicka (1)
Mariusz Grabowski (1)
Stanisław Gudzowski (1)
Witold Hatka (1)
Gabriel Janowski (1)
Ewa Maria Kantor (2)
Ryszard Kędra (1)

Numer okręgu
Liczba głosów otrzymanych
wyborczego
w okręgu wyborczym (w tys.):
(w nawiasie siedziba
okręgowej komisji
wyborczej):
Nr 21 (Opole)
5718
Nr 24 (Białystok)
3920
Nr 39 (Poznań)
10 119
Nr 20 (Warszawa II)
13 261
Nr 2 (Wałbrzych)
4401
Nr 11 (Sieradz)
7594
Nr 15 (Tarnów)
19 002
Nr 8 (Zielona Góra)
6197
Nr 4 (Bydgoszcz)
12 699
Nr 18 (Siedlce)
21 651
Nr 23 (Rzeszów)
5958
Nr 22 (Krosno)
9628
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mandatów, łódzkie 3 mandaty, wielkopolskie 3 mandaty, śląskie 1 mandat,
dolnośląskie 3 mandaty i opolskie 1 mandat).
Najniższe poparcie (poniżej 6%), lista nr 10 otrzymała w regionach znajdujących się na zachodzie i północnym-zachodzie Polski (województwa zachodniopomorskie i lubuskie) oraz w województwie świętokrzyskim. Łącznie na
tych terenach Liga uzyskała 3 mandaty (w każdym województwie po 1 mandacie)98.
Najbardziej spektakularny sukces indywidualny w wyborach odniósł,
w okręgu nr 23 (Rzeszów), Zygmunt Wrzodak – 32 434 głosy. Otrzymał on
niemal 8 tysięcy głosów więcej niż drugi pod względem wyniku w okręgu, lider
listy SLD–UP, Wiesław Ciesielski99.
Znaczącą liczbę głosów w swoich okręgach wyborczych zanotowali także:
w okręgu nr 13 (Kraków) Marek Kotlinowski – 22 571 głosów, w okręgu nr 18
(Siedlce) Gabriel Janowski – 21 651 głosów, w okręgu nr 19 (Warszawa I) Antoni Macierewicz – 24 900 głosów, w okręgu nr 24 (Białystok) Piotr Krutul –
21 698 głosów100.
Pełną listę kandydatów KW LPR, którzy uzyskali mandat poselski ilustruje Tabela 1.

98 Poparcie uzyskane przez LPR w poszczególnych regionach Polski, w dużej mierze odzwierciedla klasyczny podział Rzeczypospolitej na tereny zdominowane przez elektorat lewicowy
i prawicowy.
99 Wiesław Ciesielski otrzymał 24 553 głosy. www.pkw.gov.pl.
100 Tamże.
101 Tabela uwzględnia wszystkich posłów, którzy uzyskali mandat z listy nr 10. Także i tych,
którzy po dniu 19 października 2001 r. nie przystąpili do Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich
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Tadeusz Kędziak (1)
Bohdan Kopczyński (2)
Marek Bolesław Kotlinowski (1)
Zofia Krasicka–Domka (1)
Urszula Irena Krupa (6)
Piotr Krutul (1)
Henryk Lewczuk (1)
Jerzy Robert Luśnia (1)
Jan Edward Łopuszański (1)
Antoni Macierewicz (1)
Gabriela Masłowska (2)
Halina Murias (8)
Leszek Murzyn (1)
Halina Nowina–Konopka (1)
Jan Ferdynand Olszewski
(38 – ostatni na liście)
Stanisław Papież (7)
Józef Skowyra (1)
Anna Elżbieta Sobecka (1)
Robert Strąk (1)
Antoni Stanisław Stryjewski (1)
Gertruda Helena Szumska (6)
Halina Maria Szustak (1)
Stanisław Szyszkowski (2)
Witold Tomczak (1)
Zygmunt Wrzodak (1)
Stanisław Zadora (1)

Nr 10 (Piotrków
Trybunalski)
Nr 41 (Szczecin)
Nr 13 (Kraków)
Nr 14 (Nowy Sącz)
Nr 9 (Łódź)
Nr 24 (Białystok)
Nr 7 (Chełm)
Nr 6 (Lublin)
Nr 17 (Radom)
Nr 19 (Warszawa I)
Nr 6 (Lublin)
Nr 23 (Rzeszów)
Nr 12 (Chrzanów)
Nr 35 (Olsztyn)

3853
5452
22 571
15 755
6093
21 698
7224
9205
14 355
24 900
12 243
4101
5910
11 308

Nr 19 (Warszawa I)
Nr 13 (Kraków)
Nr 38 (Piła)
Nr 5 (Toruń)
Nr 26 (Gdynia)
Nr 3 (Wrocław)
Nr 25 (Gdańsk)
Nr 1 (Legnica)
Nr 33 (Kielce)
Nr 36 (Kalisz)
Nr 23 (Rzeszów)
Nr 27 (Bielsko-Biała)

13 255
3080
6711
18 457
5775
12 492
6596
7516
5492
15 861
32 434
8812

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Jak wynika z powyższego zestawienia, najwięcej mandatów – trzy – Liga
Polskich Rodzin uzyskała w okręgu nr 23 (Rzeszów). Po dwa mandaty przypadły jej w okręgach nr 6 (Lublin), nr 13 (Kraków), nr 19 (Warszawa I) i nr 24
(Białystok).
Żadnego mandatu Liga Polskich Rodzin nie uzyskała w 9 okręgach. Były to
okręgi: nr 16 (Płock), nr 28 (Częstochowa), nr 29 (Gliwice), nr 30 (Rybnik),
nr 31 (Katowice), nr 32 (Sosnowiec), nr 34 (Elbląg), nr 37 (Konin) i nr 40 (Koszalin). We wszystkich pozostałych okręgach lista nr 10 zdobyła po 1 mandacie.
Jeśli chodzi o rezultaty kampanii wyborczej kandydatów KW LPR do Senatu RP, to przedstawiają się one zdecydowanie skromniej, niż w przypadku
wyborów do Sejmu RP102. Spośród 14 wystawionych kandydatów, senatorami
Rodzin, tj. Jana Olszewskiego i Henryka Lewczuka. Lista ułożona została w porządku alfabetycznym.
102 Trzeba jednak gwoli prawdy stwierdzić, że wysiłek i środki włożone w kampanię kandydatów LPR do Senatu RP były zdecydowanie mniejsze, niż to miało miejsce w przypadku wyborów
do Sejmu RP.
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103 Pozostałe 2 mandaty w okręgu nr 7 otrzymali: Irena Kurzępa koalicja SLD–UP (89 906
głosów) i Lesław Podkański PSL (89 757 głosów). www.pkw.gov.pl.
104 Poza Janem Szafrańcem, senatorami z okręgu 23 zostali kandydaci rekomendowani przez
koalicję SLD–UP, Adam Jamróz (123 598 głosów) i Sergiusz Plewa (118 837 głosów).
www.pkw.gov.pl.
105 Mimo ciągłego wzrostu poparcia dla LPR, także wielu polityków wątpiło w skuteczność
działań Ligi i tym samym możliwość wejścia tego podmiotu do Sejmu RP. Stefan Niesiołowski
napisał wręcz, na kilka dni przed zakończeniem kampanii, że: „Przedziwna koalicja frustratów
nazywająca się Liga Polskich Rodzin – która to ma wszelkie znamiona nadużycia i manipulacji,
bo niby dlaczego polskie rodziny miałyby utożsamiać się z Zygmuntem Wrzodakiem lub Janem
Łopuszańskim – nie ma szans na przekroczenie progu wyborczego. Jak zwykle, tak i tym razem
ci sami politycy, marnują głosy tradycyjnego prawicowego elektoratu, przyczyniając się do zwycięstwa SLD”. „Gazeta Wyborcza” z 19 września 2001, nr 219. Więcej przenikliwości politycznej
wykazał natomiast dziennikarz „Rzeczpospolitej” Marcin Dominik Zdort, który w artykule „Katolicko-narodowa śnieżna kula” uznał, że pomysł utworzenia jednego komitetu wyborczego
o charakterze narodowo-katolickim ma spore szanse powodzenia. „Rzeczpospolita” z 30 sierpnia 2001, nr 176.
106 Przypomina to, choć na mniejszą skalę, sytuację AWS w 1997 roku. Wtedy również wyborcy, masowo oddając głosy na Akcję, nagradzali polityków prawicy za umiejętność osiągnięcia
konsensusu.
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zostali jedynie Adam Biela i Jan Szafraniec, obaj formalnie bezpartyjni. Adam
Biela otrzymał 86 582 głosów i mandat w okręgu nr 7 (Chełm)103, Jan Szafraniec zaś 111 717 głosów i mandat w okręgu nr 23 (Białystok)104.
Wynik wyborczy Ligi Polskich Rodzin zaskoczył nie tylko większość polskiego społeczeństwa, ale także i niektórych analityków polskiej sceny politycznej. Nie spodziewali się oni, że ugrupowanie powstałe niespełna pięć miesięcy przed wyborami, skupiające polityków znanych z radykalnie prawicowych poglądów, będzie w stanie przekroczyć klauzulę zaporową105.
W komentarzach wskazywano, że sukces LPR spowodowany był przede
wszystkim poparciem, jakiego w trakcie kampanii udzielił temu stronnictwu
ojciec Tadeusz Rydzyk. To oczywiście prawda. Wpływ poszczególnych elementów zarządzanego przezeń holdingu medialnego, na mobilizację prawicowonarodowego elektoratu, był dla Ligi nieoceniony.
Niemniej jednak poparcie udzielone Lidze przez ojca Tadeusza Rydzyka
nie było jedynym powodem tryumfu wyborczego listy nr 10. Równie kluczowe
w tym względzie było zachowanie samych liderów tworzących Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin. Ludzie ci – choć zapewne pod wpływem ojca Tadeusza Rydzyka – zrozumieli bowiem, że bez okiełznania własnych ambicji oraz
pokonania dawnych animozji personalnych i ideowych, nie osiągną pierwszoplanowego celu, jakim było wejście do parlamentu. Życie dowiodło, iż nie pomylili się w tych rachubach. Elektorat katolicko-narodowy docenił trud zjednoczenia. Z tej perspektywy wynik wyborczy LPR można więc traktować, jako
rodzaj swoistej premii, którą wyborcy dali jej politykom w nagrodę, że niepomni na dawne urazy, potrafili się w decydującym momencie porozumieć106.
Wydaje się również, że co by nie powiedzieć, o często chaotycznej kampanii wyborczej KW LPR, to spełniła ona swoje zadanie. Jej proste formy, takie
jak: częste, bezpośrednie spotkania z wyborcami, nagłaśnianie poglądów LPR
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w wywołujących wiele kontrowersji sprawach, wsparte umiejętnym wykorzystanie mediów elektronicznych, zostało pozytywnie przyjęte przez obóz „patriotyczno-katolicki”, który uznał Ligę za jedynego godnego akceptacji, szczególnie w kontekście czterech lat rządów AWS, reprezentanta ich interesów.
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że sukces wyborczy Ligi Polskich Rodzin w 2001 roku był wynikiem splotu wielu elementów.
Złożyły się na niego przede wszystkim, prezentowana od początku jej działalności, wyrazistość programowa, poparcie Ligi ze strony środowiska Radia Maryja i części kościoła katolickiego, właściwe stosowanie – jako skutecznej formy propagandy – narzędzi marketingu politycznego oraz zgodna, choć jak dowiodły kolejne miesiące na zasadzie wymuszonego kompromisu, współpraca
pomiędzy liderami LPR107.
Artykuł został napisany w styczniu 2002 r. Pierwotnie nosił tytuł: Liga Polskich Rodzin
– rzecznik fundamentalizmu narodowo-katolickiego. W zamierzeniu autora miał ukazać się
w pracy zbiorowej pt. Partie przed wyborami samorządowymi 2002. Książka ta nie powstała,
zaś niniejszy tekst dotychczas nigdzie nie został opublikowany – przypis od redakcji.

107 Główna oś sporu w ramach Klubu Parlamentarnego LPR, poza konfliktami natury personalnej, ogniskowała się wokół stosunku poszczególnych jego członków do działań podejmowanych przez Pakt Północnoatlantycki w Serbii i Afganistanie oraz możliwości współpracy z innymi partiami politycznymi usytuowanymi po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Więcej na
temat wewnętrznych konfliktów oraz rywalizacji pomiędzy liderami LPR zob.: „Gazeta Wyborcza” z 2–3 lutego 2002, nr 28.
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Zjawisko terroryzmu
w świetle filozofii moralnej
1. Wprowadzenie

Wbrew wydarzeniom w Nowym Jorku, Madrycie oraz Londynie, uznawanym powszechnie jako akty terrorystyczne, które wstrząsnęły światem, do dziś
nie istnieje żadna konsensualna definicja zjawiska terroryzmu, uznawana zarówno przez środowiska akademickie jak i polityczne, oraz Narody Zjednoczone czy – szerzej – wspólnotę międzynarodową. W dyskusji nad pojęciem
aktów terroryzmu nierozstrzygnięty pozostaje podstawowy problem, czy należy postrzegać je jako manifestacje polityczne bądź też jako akty natury czysto
kryminalnej.
Jedną z najszerszych definicji zjawiska terroryzmu dostarcza Departament
Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), określając je jako „bezprawne użycie lub groźba użycia siły lub przemocy wobec jednostek lub ich mienia,
mające na celu wymuszenie oraz zastraszenie rządów lub społeczeństw, aby
osiągnąć określone polityczne, religijne lub ideologiczne cele”1. Idąc za tą szeroką definicją, jako punkt wyjściowy do analizy zjawiska terroryzmu, który pozostawi miejsce na wolne od politycznych uprzedzeń jego rozpatrzenie w świetle filozofii, można przyjąć terroryzm jako „strategię stosowania przemocy
w celu doprowadzenia do pewnych efektów wśród grupie ludzi, by osiągnąć
pewien polityczny cel lub cele”2.
Na podstawie tej szerokiej definicji niniejszy tekst przedstawi zjawisko terroryzmu w świetle filozofii w ramach historii idei oraz jego moralno-filozoficzną ewaluację. Rozpoczynając od terminologicznych i epistemologicznych pod1 Department of Defense, Dyrektywa 2000.12., Protection of DOD personnel and resources
against terrorist acts, Waszyngton, 16 czerwca 1986, s. 15. [Tłumaczenie własne tego oraz wszystkich innych cytatów z obcojęzycznych wydań].
2 Por. B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton,
C. Schaerf, International Terrorism and World Security, Londyn 1975, s. 15.
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staw pojęcia terroryzmu, przedstawi on dzieje tego zjawiska i omówi opinię
publiczną oraz inne czynniki wpływające w istotny sposób na jego jakość. Następnie główna cześć referatu będzie poświęcona rozważaniom nad naturą
terroryzmu i jego moralno-filozoficznymi implikacjami. Drogą fenomenologii
przemocy w kontekście koncepcji sprawiedliwości zostanie odrzucona etyczna
legitymizacja terroryzmu. Ostatnia część referatu podejmie tę kwestię w świetle zarówno filozofii prawa jak i etyk głównych religii świata. Referat uwzględnia literaturę europejską oraz amerykańską, korzystając również z referatów
wygłoszonych na międzynarodowym sympozjum Akademii Obrony Narodowej w Wiedniu w grudniu 2005 roku. Mimo, iż jest on oparty na koncepcjach
filozofii Zachodu, w ostatniej części odwołuje się również do myśli filozoficznej innych cywilizacji, w tym Islamu.

2. Definicja terroryzmu
Kiedy niektórzy obserwatorzy używają pojęć terroru i terroryzmu wymiennie, inni odróżniają je, utożsamiając terror z odgórnym stosowaniem praktyk
terrorystycznych przez struktury władzy państwowej lub pseudo-państwowej,
natomiast terroryzm z oddolnym użyciem przemocy w celach politycznych.
W oparciu o to drugie rozumienie można określić terror jako „użycie domeny
zastraszania przez władze”, zaś terroryzm jako „zastosowanie metod terroru
przez – w danej chwili jeszcze – bezsilnych, lekceważonych i zdesperowanych”3.
Zarówno terror jak i terroryzm cechują się obojętnością do życia ludzkiego i nawzajem imitują swoje metody, będąc w wielu przypadkach wręcz wzajemnie uzależnionymi od siebie. Tak na przykład autorytarne systemy polityczne często tłumaczą naruszenie praw człowieka i swobód obywatelskich koniecznością utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2.1 Terror (władzy) jako narzędzie odgórne

Pojęcie terroru jako zinstytucjonalizowanego systemu przemocy politycznej sięga reżimu jakobińskiego we Francji lat 90. XVIII wieku. Przywódca rewolucji francuskiej Maximilien Robespierre nie miał wątpliwości odnośnie
oceny moralnej terroru, twierdząc, że „terror nie jest niczym innym aniżeli
sprawiedliwość, natychmiastowa, bezpardonowa i nieugięta sprawiedliwość;
terror jest więc manifestacją cnotliwości”4.
Z końcem okresu rewolucyjnego we Francji „terror rewolucji” jest często
rozumiany jako forma przemocy, która – jak pisze Lew Trocki – „redukuje
wszelkie sprzeczności do jednej jedynej alternatywy: życia albo śmierci”5. Istnieją zatem również przesłanki ku wcześniej wspomnianemu rozumieniu i sto3

F. Hacker, Terror: Mythos-Realität-Analyse, Wiedeń, Monachium, Zurych 1973, s. 21.
M. Gallo, L’homme Robespierre: Histoire d’une solitude, Paryż 1994, s. 78.
5 L. Trocki, Państwo radzieckie a kwestia termidora i bonapartyzmu, Warszawa 2001, s. 64.
4
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2.2 Terroryzm jako narzędzie oddolne

Jak wspomniano powyżej, pojęcie terroryzmu odnosi się do groźby oraz
użycia przemocy w celach politycznych, co zwłaszcza w ostatnich czasach wiąże się z nieposzanowaniem podstawowych zasad współżycia ludzkiego. Drogą
nacisku na władze poprzez zastraszanie przemocą terroryści dążą do wymuszenia pewnych ustępstw natury politycznej bądź ideowej ze strony władz
w krótkim, średnim lub nawet długim terminie. W ramach stosowanej przemocy terroryści w ostatnich latach coraz rzadziej szanują wiek, płeć czy pochodzenie swoich ofiar, coraz częściej dobieranych arbitralnie.
Podobnie jak terror odgórny, terroryzm oddolny stosuje przemoc w celu
szerzenia klimatu zastraszenia i grozy wśród szerokich grup społeczeństwa,
lecz chce w ten sposób wymusić pewne ustępstwa od rządzących, aby osiągnąć
pewne narodowe lub rewolucyjne cele. Terroryzm narodowy dąży do zrzucenia obcej władzy w celu uzyskania niepodległości bądź autonomii poprzez nielegalne środki przemocy, zaś terroryzm rewolucyjny do wymuszenia radykalnych zmian ustrojowych oraz społecznych. Możliwe jest jednak również połączenie tych celów, czego przykładami są baskijska organizacja terrorystyczna
Euzkadi Ta Askatasuna (ETA), której politycznym ramieniem jest skrajnie lewicowa partia Herri Batasuna, oraz marksistowska Kurdyjska Partia Robotnicza (PKK).

Zjawisko terroryzmu w świetle filozofii moralnej

sowaniu pojęć terroru oraz terroryzmu w sposób wymienny. Przesłanki te
wzmacnia przykład terroryzmu nazistów w Republice Weimarskiej, który bezpośrednio przemienił się w terror Trzeciej Rzeszy.

2.3 Terroryzm a wojna partyzancka

Przytoczona dotychczas definicja terroryzmu nie oddziela go w żaden wyraźny sposób od wojny partyzanckiej. Rzeczywiście granica między tymi dwoma pojęciami nie jest w literaturze jasno określona. Pojęcie partyzantki odnosi się z jednej strony do walki stosunkowo małych nieregularnych sił przeciwko obcym siłom zbrojnym, władzy okupacyjnej lub nie uznawanym rządom.
Z drugiej strony termin partyzantka oznacza również same siły walczące. Granica pomiędzy zjawiskami terroryzmu i wojny partyzanckiej jest szczególnie
płynna w przypadku ugrupowań terrorystycznych walczących dla celów narodowych. Irlandzka Armia Republikańska (IRA) przykładowo przez dziesięciolecia określała swoją walkę przeciwko brytyjskim siłom zbrojnym mianem
wojny partyzanckiej6.

6

Por. Handbook for Volunteers of the Irish Republican Army: Notes on Guerilla Warfare, Boulder 1995. Książka ta zawiera szczegółowe opisy pojęć związanych z wojną subkonwencjonalną
i asymetryczną.
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2.4 Terroryzm a opinia publiczna

Dążenie do konfrontacji opinii publicznej z własnymi politycznymi celami czy
ideologiami, wymaga od organizacji terrorystycznych jednak pewnego stopnia
sławy. W pierwszej linii właśnie w tym celu terroryści nie powstrzymują się nawet
od największych poświęceń ani okrutności, w pełnej świadomości tego, że sukces
ich idei zależy w zasadniczym stopniu od ich wpływu na opinię publiczną.
Z tego powodu wszelkie polityczno-moralne pobudki służące do legitymizacji aktów terrorystycznych, które mogłyby je umiarkować i ograniczyć, stają
się drugorzędne wobec publiczno-estetycznego rozmachu, które takie akty
mogą osiągnąć. Inaczej ujmując, niezależnie od jego konsekwencji, kosztów
czy poświęceń, dramat sam w sobie zyskuje legitymizację przez swój ekshibicjonizm. W związku z tym terroryści w większym stopniu usiłują wywołać
„strach i obrzydzenie” niż otwartą lub ukrytą sympatię wśród opinii publicznej, ponieważ właśnie takie „wiadomości o aktach terrorystycznych rozpowszechniane są szybko i na szeroką skalę”7.
Ten wymiar najwyraźniej ukazuje różnicę pomiędzy terroryzmem a terrorem odgórnym, jako że ten ostatni zazwyczaj nie usiłuje skupić uwagi narodowej – ani tym bardziej międzynarodowej – opinii publicznej na swoich czynach. Wręcz przeciwnie, państwo stosujące odgórny terror zwykle czyni wszelkie starania by ukryć swoje zbrodnie oraz łamanie praw człowieka. Natomiast
przez ukrywanie własnych czynów przed opinią publiczną dany reżim najdobitniej udowadnia niemoralność tych czynów.
Jak pisze Immanuel Kant w załączniku do Wiecznego Pokoju, abstrahując
od prawa publicznego – rozumianego przez niego jako prawo określające
wszelkie doświadczalne empirycznie związki pomiędzy jednostkami w państwie bądź pomiędzy państwami – „pozostaje tylko forma sfery publicznej, [...]
bez której nie może być żadnej sprawiedliwości (która może być rozumiana
wyłącznie jako publicznie uznana) i zatem żadnego prawa, ponieważ wynika
ono wyłącznie ze sprawiedliwości”. Podstawową miarą moralnej jakości czynów politycznych według Kanta jest „harmonia, którą transcendentalna koncepcja prawa publicznego ustanawia pomiędzy moralnością a polityką”8.
W odniesieniu do terroryzmu to zjawisko przedstawia się z drugiej strony. Mimo że terroryzm nie kieruje się moralnością ani prawem publicznym w rozumieniu Kanta, wkracza on celowo w sferę publiczną poprzez czyny polityczne.
Możliwości terrorystów w zyskaniu maksymalnego wpływu na opinię publiczną różnią się obecnie zasadniczo od poprzednich epok. Anarchiści XIX
wieku byli znacznie ograniczeni pod względem technicznym, jeśli nie ograniczały ich żadne zasady moralne, podczas gdy terroryści obecnych czasów dysponują całą destrukcyjną mocą nowoczesnej broni.
7

F. Hacker,Terror…, dz.cyt., s. 26.
I. Kant, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie und Pädagogik, Darmstadt 1964,
s. 755.
8
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Na początku lat 90. XX wieku definicja terroryzmu została rozszerzona
o kolejne dwa terminy, mianowicie „narko-terroryzm” oraz „fenomen szarej
strefy”. „Narko-terroryzm” odnosi się do handlu narkotykami przez władze
lub organizacje terrorystyczne dla celów politycznych. „Fenomen szarej strefy” opisuje natomiast zagrożenie stabilności państw narodowych ze strony
podmiotów o charakterze sub-państwowym oraz destabilizujących wpływów
przez trudno uchwytne zewnętrzne podmioty pozapaństwowe. Te dwa zjawiska rzucają nowe światło na dynamicznie zmieniający się charakter konfliktu
sub-państwowego po zakończeniu zimnej wojny.
Definicja terroryzmu nie powinna jednak również pomijać jeszcze innego
istotnego aspektu, który pozwoli na jej całościowe rozpoznanie, mianowicie
zjawisk o charakterze psychopatologicznym. W rosnącej liczbie spotykanych
przypadków aktów terroryzmu diagnozowane jest podłoże psychopatologiczne z powodu braku jakichkolwiek racjonalnych celów. Jedyną motywacją coraz częściej okazuje się namiętność do zabijania. W swoim przełomowym
dziele The new terrorism – Fanaticism and the arms of mass destruction (Nowy
terroryzm – Fanatyzm a broń masowego rażenia) Walter Laqueur przedstawia
długo ignorowane spostrzeżenie, zawarte dużo wcześniej w znanym komentarzu do dzieł Szekspira jako „polowanie na motyw przez pozbawioną motywacji zjadliwość”, w następujący sposób: „Jakaś forma wiary zawsze jest potrzebna – nawet ślepa nienawiść chce się na czymś skupić – ale ilekroć terrorysta ze
skrajnej lewicy przez czysty przypadek w swojej biografii, powiedzmy przez
wpływ przyjaciela lub spotkanie z jakąś charyzmatyczna postacią, mógł przejść na skrajną prawicę lub odwrotnie?”9. Spostrzeżenie to uświadamia, że deklarowana motywacja ideologiczna jakiejkolwiek politycznej czy religijnej natury nie zawsze jest prawdziwą siłą napędową terrorysty.
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2.5 Rozszerzenia definicji terroryzmu

3. Historia idei terroryzmu

Pierwsze grupy terrorystyczne, systematycznie siejące strach, występowały
już w starożytności. Terroryzm jako próba systematycznego zastraszenia na
szeroką skalę poprzez nielegalne środki dla osiągnięcia celów politycznych cechuje się, więc długą a zarazem bogatą tradycją.
W historii czynów terrorystycznych spotykamy członków tajnego stowarzyszenia islamskiego, które między XI a XIII wiekiem siało strach na Bliskim
Wschodzie. Nazywane później stowarzyszeniem asasynów (zamachowców)10
zostało ono założone przez perskiego wojownika Hasana-i Sabbah. Po zajęciu
9 W. Laqueur, The New Terrorism – Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford
1999, s. 274.
10 Z francuskiego assassin – morderca.
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północno-perskiej twierdzy Alamut przez niego w roku 1090, on i jego zwolennicy grozili zarówno krzyżowcom jak i innym muzułmańskim władcom morderczymi atakami, wykonywanymi przez fanatycznych zamachowców. Mimo
że nie stanowili oni żadnej pokaźniej siły, ich największym wkładem w dzieje
ludzkości było prawdopodobnie wypracowanie strategii taqfir (podstępu) terrorysty pozorującego za wysłannika, będącego jednak faktycznie na misji samobójczej, za wykonanie której przysługiwało mu miejsce w raju11.
Terroryzm w węższym i bardziej współczesnym znaczeniu sięga aktów przemocy stosowanej przez anarchistów w XIX wieku. Jednym z najbardziej prominentnych prekursorów nowożytnego terroryzmu jest włoski republikanin
Carlo Pisacane. Wywodzący się z arystokracji Pisacane odwrócił się od własnej
klasy oraz pozycji społecznej, poświęcając swoje życie walce z dynastią Burbonów, które zakończył podczas nieudanej rewolty w 1857 roku Jemu przypisuje się pojęcie „akcji propagandowej”12. Republikański radykał twierdził, że akcja musi wstrząsnąć ludem, tak aby obudzić go z apatii, a równocześnie strach
musi zapanować w szeregach wrogów rewolucji.
3.1 Rewolucyjny terroryzm w carskiej Rosji

Tego rodzaju idee trafiały na szczególnie owocny grunt wśród rewolucyjnych
sił w carskiej Rosji. Zainspirowany przez Pisacane, Michaił Bakunin stał się kolejnym wpływowym teoretykiem terroryzmu w XIX wieku. Pole jego działań
nie ograniczało się do Rosji, lecz sięgało również do Niemiec podczas rewolucji 1848 roku oraz do Francji i Szwajcarii. W opublikowanych w 1869 roku Zasadach Rewolucji Bakunin wyraźnie zaznacza, że on ani jego zwolennicy nigdy
nie przyjęliby innej metody działania niż destrukcję. Ostatecznym celem musiała być rewolucja, ponieważ zło mogło być zwalczane jedynie drogą przemocy,
a ziemia rosyjska oczyszczona ode zła jedynie ogniem i mieczem. Bakunin wydał również Katechizm Rewolucyjny, w którym ustanawia zasady działania terrorystów. Ukształtował on pojęcie „anonimowego terrorysty”, który radykalnie
odciął się od społeczeństwa, negując wszystkie jego prawa, zwyczaje i konwencje. Bakunin radził terrorystom swoich czasów by od samego początku likwidowali swoich najgroźniejszych wrogów, rozumianych jako wszystkich, którzy stanowili zagrożenie ze względu na swoją inteligencję lub szczególne umiejętności. Ich likwidacja miała zastraszyć zarówno rządy jak i ludzi o podobnych cechach. Jako futurystyczna w dosłownym znaczeniu okazała się rada by współpracować ściśle z przestępcami i organizacjami przestępczymi13.
Przed I Wojną Światową rosyjscy terroryści zdominowali scenę międzynarodową i cieszyli się największymi sukcesami. Pierwszą organizacją, która
wprowadziła w życie teorie Pisacane i Bakunina była założona w 1878 roku
11

E. Burman, The Assassins – Holy Killers of Islam, Crucible 1987.
B. Hoffman, Terrorismus – Der unerklärte Krieg, Frankfurt nad Menem 1999, s. 11.
13 M. Bakunin, Gesammelte Werke, t. 3, Berlin 1924.
12
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3.2 Terroryzm narodowy na Bałkanach i w Irlandii

Wcześni proponenci terroryzmu wierzyli również w jego moc wpływania na
bieg historii. Po włączeniu Bośni do Austro-Węgier grupa bośniackich Serbów, zrzeszająca intelektualistów, studentów i uczniów, nazywana później
Mlada Bosna (Młoda Bośnia), zjednoczyła się przeciwko imperium Habsburgów. Jeden z jej członków, 18-letni Gawriło Princip, przez zamordowanie następcy tronu Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w 1914 roku
doprowadził do wybuchu I Wojny Światowej.
Za Młodą Bośnią stało tajne stowarzyszenie Narodna Odbrana (Obrona
Narodowa), założone w 1908 roku w celu promowania serbskiej tożsamości
narodowej i kulturowej. Szybko przybrało jednak wyraźnie dywersyjną orientację i zyskało notoryczną sławę za swoje działania terrorystyczne przeciwko
monarchii habsburskiej. W stosunkowo krótkim czasie terroryzm tego stowarzyszenia osiągał coraz wyższy poziom brutalności. W 1911 roku bardziej radykalna grupa pod nazwą Èrna Ruka (Czarna Ręka) wyłamała się z Obrony
Narodowej. Mimo początkowo ścisłych związków pomiędzy Czarną Ręką
i Młodą Bośnią a władzami wojskowymi Serbii, relacje między nimi prawdopodobnie nigdy nie cechowała pełna kontrola lub manipulacja. Większość badaczy tych ruchów dopatruje się jedynie wzajemnego wpływu. Istnieją jednak
pewne dowody na to, że Czarna Ręka usiłowała sprowokować działania Austro-Węgier przeciwko Serbii, by doprowadzić do wojny pomiędzy tymi dwoma krajami. Niezależnie od tych rozważań udany zamach na życie arcyksięcia
Franciszka Ferdynanda zademonstrował światu, w jak dużym stopniu akt terroryzmu może wpłynąć na wydarzenia geopolityczne.
Po zakończeniu I Wojny Światowej w Irlandii założona została wspomniana
już IRA w celu funkcjonowania jako zbrojne ramię nacjonalistycznej partii politycznej Sinn Fein (My Sami). Część IRA rozwiązała się po powstaniu państwa
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Naradnaja Wolja (Wola Narodu). Składała się ona z małej grupy rosyjskich
konstytucjonalistów, którzy stanęli w opozycji do sprawowanej przez cara władzy. W obliczu „apatii i odosobnienia rosyjskich mas” członkowie grupy usiłowali zwrócić uwagę opinii publicznej na swoje cele i ideały poprzez szaleńcze
i odważne czyny. W odróżnieniu od współczesnych organizacji terrorystycznych Naradnaja Wolja stosowała przemoc w bardzo wybiórczy sposób. Jej wyczyny kierowały się wyłącznie przeciwko jednostkom, które stanowiły integralną część „autokratycznego aparatu władzy”14.

14 B. Hoffman, Terrorismus…, dz.cyt., s. 19.
Terroryści wczesnego XX wieku wciąż trzymali się zasady stosowania przemocy wyłącznie
wobec „winnych”. Przykładem jest zamach na rosyjskiego księcia Sergieja Aleksandrowicza, wykonany przez członka jednej z organizacji spadkobierczych po Woli Narodu w 1905 r. Kiedy terrorysta zauważył, że dzieci księcia podróżowały razem z nim, natychmiast przerwał zamach by
nie narażać „niewinnych”.
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irlandzkiego, obejmującego większość wyspy w 1922 roku. Jej radykalne skrzydło kontynuowało jednak walkę zbrojną do 1923 roku w celu odłączenia całej
Irlandii od Zjednoczonego Królestwa, po czym IRA straciła znaczenie jako
organizacja zakazana zarówno w Zjednoczonym Królestwie jak i w Irlandii.
W drugiej połowie XX wieku odzyskała jednak siłę, zajmując czołowe
miejsce w rozpętanej w 1967 roku wojnie domowej w Irlandii Północnej. Podczas tej konfrontacji doszło natomiast do rozłamu wewnątrz IRA. Podczas gdy
marksistowscy Officials szukali politycznego rozwiązania konfliktu, nacjonalistyczni Provisionals dopatrywali się zwycięstwa jedynie w rozwiązaniu siłowym. W 1994 roku IRA ogłosiła zawieszenie broni, jednak w 1996 roku na nowo podjęła działania terrorystyczne. Na podstawie tak zwanego Porozumienia
Wielkopiątkowego pomiędzy wszystkimi stronami konfliktu w 1998 roku ogłosiła ponowne zawieszenie broni, zaś w 2005 roku całkowite zaniechanie walki
zbrojnej.
3.3 Terroryzm nazistowski

Zarówno wojna partyzancka jak i terroryzm były szeroko stosowane podczas II Wojny Światowej. Nie dotyczyło to jednak wyłącznie ruchów oporu
przeciwko państwom osi. Również kierownictwo nazistowskich Niemiec uznało terroryzm za odpowiednią metodę prowadzenia wojny. Znalazło to wyraz
jeszcze przed samym rozpoczęciem wojny w nazistowskich aktach terrorystycznych na terenie Austrii, mających na celu zastraszenie władz tego kraju
i sięgających szczyt wraz z zamordowaniem kanclerza Austrii Engelberta Dollfussa w 1934 roku
Według tych samych założeń filozofii politycznej pod koniec wojny pod
kryptonimem Werwolf (Wilkołak) rozpoczęto działania przeciwko siłom
alianckim, które z dzisiejszego punktu widzenia mogą zostać zakwalifikowane
jako terrorystyczne. Kryptonim najprawdopodobniej został wzięty z wydanej
w 1910 roku pod tym samym tytułem książki Hermanna Lönsa, opisującej wojnę partyzancką chłopów w Dolnej Saksonii przeciwko obcym armiom najemnym podczas Wojny Trzydziestoletniej.
3.4 Terroryzm narodowo-wyzwoleńczy po 1945 roku

W drugiej połowie XX wieku wraz z falą krwawych powstań przeciwko europejskim mocarstwom kolonialnym ukazała się nowa twarz terroryzmu. Szereg bardzo różniących się państw, takich jak Algieria, Izrael czy Kenia, zawdzięczają swój byt państwowy właśnie narodowym ruchom wyzwoleńczym,
nie powstrzymującym się wówczas od stosowania metod terrorystycznych
przeciwko mocarstwom kolonialnym. W atmosferze szerokiego poparcia dla
politycznego celu dekolonizacji określenie terrorysty zastępowano natomiast
często politycznie poprawnym terminem bojownika o wolność. Ta nowa termi-
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nologia w dużym stopniu odzwierciedlała uznanie wielu ruchów wyzwoleńczych przez wspólnotę międzynarodową15.
Wśród tych wydarzeń w 1964 roku z inicjatywy Ligi Państw Arabskich doszło do zawiązania Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP), luźnego związku palestyńskich grup wyzwoleńczych. Ich wspólnym celem było założenie niepodległego świeckiego państwa arabskiego na terenach wcześniejszego brytyjskiego mandatu w Palestynie, unicestwiając zajmujące część tych terenów państwo Izrael. Przewodniczący OWP Jaser Arafat, przemawiając przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, określił różnicę między terrorystą a bojownikiem
o wolność, która jego zdaniem „leży w powodach, dla których podejmuje on
walkę. Kto bowiem walczy za sprawiedliwy cel i za wolność swojego kraju, tak
aby wyzwolić go od najeźdźców i kolonizatorów, ten nigdy nie może być nazywany terrorystą”16.
Z punktu widzenia filozofii polityki i stosunków międzynarodowych to oraz
podobne, wyrażane przez innych przywódców ruchów narodowo-wyzwoleńczych stanowiska mogą zaskoczyć przede wszystkim wyraźnym ograniczeniem
się do pytania: dlaczego? Wynika z nich, że przywódcy tych ruchów rozumieli
i określali swoją tożsamość prawie wyłącznie w kategoriach motywacji oraz celów swoich działań. Cała złożona sfera środków oraz metod, których zastosowanie w poszczególnych okolicznościach może lub nie może być dopuszczalne w dążeniu do tych celów, jest przez nich rzadko podejmowana bądź całkowicie ignorowana.
3.5 Lewicowy terroryzm XX wieku

W latach 70. XX wieku zjawisko terroryzmu zdominowały organizacje rewolucyjne, czerpiące swoje inspiracje ideowe ze skrajnej lewicy na spektrum politycznym. Kiedy niemiecki filozof Jürgen Habermas ostrzegał przed tym nurtem
już w 1968 roku, określając go mianem „lewicowego faszyzmu17, jego krytyka
spotkała się z falą potępienia ze strony współczesnych lewicowych filozofów18.
Późniejsze wydarzenia przechyliły natomiast szalę debaty na jego stronę.
Tak jak wcześniejsze ugrupowania terrorystyczne, skrajnie lewicowe organizacje dążyły do zwrócenia uwagi światowej opinii publicznej. Włoskie Brigate Rosse (Czerwone Brygady) usiłowały dokonać przewrotu istniejącego porządku społecznego w swoim kraju przez serię brutalnych zamachów i porwań
znanych osób. Ich najgłośniejszym czynem było porwanie i zamordowanie
premiera Włoch Aldo Moro w 1978 roku.
15 Znalazło to wyraz w uwzględnieniu tych ruchów przez międzynarodowe prawo humanitarne w 1977 r. w formie Pierwszej Poprawki do Konwencji Genewskiej z 1949 r.
16 B. Hoffman, Terrorismus…, dz.cyt., s. 30–31.
17 J. Habermas, Die Scheinrevolution und ihre Kinder, „Frankfurter Rundschau“, 5 czerwca
1968 r.
18 W. Abendroth, Die Linke antwortet Habermas, Frankfurt nad Menem 1969.
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W Niemczech grupa założona przez Andreasa Baadera i Ulrikę Meinhof –
dwoje młodych ludzi, którzy w krótkim czasie stali się ikonami rewolucyjnej
lewicy na całym świecie – przybrała nazwę Rote Armee Fraktion (Frakcja Armii Czerwonej) i wypowiedziała wojnę partyzancką zachodnioniemieckim elitom politycznym i gospodarczym19. Główni przywódcy grupy szybko zostali
aresztowani już w 1972 roku, jednak ich towarzyszy broni i sympatycy kontynuowali walkę zbrojną by wymusić ich uwolnienie. Porwanie i następne zgładzenie przewodniczącego konfederacji niemieckiego przemysłu oraz pracodawców Hannsa-Martina Schleyera w tym celu wywołało w 1977 roku poważny kryzys państwowy.
Powiązania między skrajnie lewicowym terroryzmem w krajach zachodnich
a narodowo-wyzwoleńczym w krajach arabskich ujawniło porwanie samolotu
pasażerskiego niemieckich linii lotniczych Lufthansa przez arabskich terrorystów w 1977 roku, którzy prócz okupu zarządali uwolnienia więzionych członków grupy Baader-Meinhof. Po spektakularnym odbiciu samolotu przez niemiecki oddział antyterrorystyczny GSG 9 w Mogadiszu, jej kluczowi przywódcy popełnili jednak w więzieniu samobójstwo, po czym straciła ona znaczenie.
3.6 Terroryzm religijny jako nowe zagrożenie

W latach 90. XX wieku dali o sobie znać terroryści nowej maści, dopuszczający się coraz groźniejszych aktów przemocy w imię wartości religijnych.
W ten szereg wpisują się islamscy ekstremiści, chrześcijańskie ruchy fundamentalistyczne oraz różnego rodzaju sekty oczekujące nadejścia Sądu Ostatecznego. W dążeniu do realizacji swoich celów, często odchodzą one od jakiejkolwiek racjonalnej dyskusji, preferując rozwiązania siłowe.
Japońska sekta Aum (Najwyższa Prawda) użyła broni chemicznej w zamachu na metro w Tokio w 1995 roku. Podejrzewa się ją również o szereg innych
prób i zamachów terrorystycznych. Sekta wyznaje „teologię destrukcji”, zmierzającą do utworzenia nowej rasy ludzkiej wokół grona swoich oddanych
członków, która ma wskrzesić ludzkość po nadejściu apokalipsy. Dopiero po
zamachu w Tokio władze Japonii odebrały jej status organizacji religijnej.
W wielu innych krajach świata jest ona natomiast zakazana jako organizacja
terrorystyczna. Dążenie sekty do „panowania nad światem” może posłużyć jako przykład dla innych grup o inspiracji religijnej.
W odróżnieniu od tego radykalna szyicka organizacja Hezbollah (Partia
Boga) walczy wyłącznie o zniszczenie państwa Izrael i utworzenie na jego terytorium państwa islamskiego na wzór Iranu. Sunnicka organizacja Hamas
(Poświęcenie) również dąży do unicestwienia Izraela i budowy państwa islamskiego w Palestynie, nie wyrzekając się tego pierwszego celu wbrew naciskom
19 Koncepcja ideowa tzw. „partyzantki miejskiej” została ogłoszona w 1971 roku w manifeście Das Konzept Stadtguerilla. Por. tekst umieszczony w: ID Verlag (red.), Rote Armee Fraktion
– Texte und Materialien, Berlin 1997, s. 44.
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4. Rozważania moralno-filozoficzne nad manifestacją
terroryzmu
U podstaw tych różnorodnych, wymienionych powyżej idei terroryzmu
można rozpoznać psychicznie oraz fizycznie skonstruowaną walkę z pluralizmem. Pod tym względem organizacje terrorystyczne nie różnią się od innych
ruchów politycznych, społecznych czy religijnych o roszczeniach totalitarnych.
W konflikcie kulturowo, religijnie czy politycznie umotywowanych idei i wartości należy natomiast odróżnić przekonanych o wyższości swoich wartości,
którzy uznają prawo innych do wyznawania innych wartości, od tych, którzy
chcą narzucić swoje przekonania innym nawet siłą.
Na tej podstawie szereg współczesnych myślicieli odróżnia fundamentalizm od integralizmu. Do myślicieli najbardziej akcentujących tę różnicę należy niemiecki filozof Robert Spaemann. Według Spaemanna fundamentalizm
jest ideologią opartą na solidnym hierarchicznym systemie wartości, której wyznawcy dążą do przekonania innych o swojej racji drogą dialogu. Integralizm
natomiast obejmuje wszelkie orientacje ideowe zmierzające do realizacji swoich założeń, stosując nawet przemoc, psychiczną lub fizyczną21.
W tym rozumieniu wszelkie systemy kolektywistycznie-totalitarne stanowią
integralizmy. Francuski filozof André Glucksmann jest zdania, że historię XX
wieku oraz początku XXI wieku należy rozumieć jako walkę różnych form integralizmu przeciwko otwartym społeczeństwom Zachodu: „Celem integralizmu jest zawsze destrukturalizacja dążąca do destrukcji społeczeństw zachodnich”. Glucksmann nawiązuje bezpośrednio do wspomnianych powyżej ideologii nazizmu, komunizmu, nacjonalizmu oraz islamizmu. W tym „mentalnym chaosie” rozpoznaje on zarówno walkę pomiędzy różnymi formami integralizmu jak i ich walkę z pluralistycznie-demokratycznymi społeczeństwami
Zachodu. Ugrupowania i partie o ideologiach kolektywistycznie-totalitarnych

Zjawisko terroryzmu w świetle filozofii moralnej

ze strony wspólnoty międzynarodowej po przejęciu władzy w Autonomii Palestyńskiej w 2006 roku. Obok islamskich ruchów fundamentalistycznych, które
ograniczają swoje działania do obszaru jednego kraju, istnieją jednak również
takie, których celem jest odrodzenie kalifatu islamskiego, obejmującego wszystkie kraje muzułmańskie. Te ostatnie podejmują walkę nie tylko z miejscowymi despotami na ziemiach muzułmańskich, lecz również ze Stanami Zjednoczonymi, które określają mianem „wielkiego szatana”20. Najbardziej radykalne z tych organizacji zrzeszone są w sieci Al-Kaida (Baza), stworzonej w 1988
roku przez Osamę bin Ladena.

20

Por. B. Netanyahu, Fighting Terrorism – How Democracies Can Defeat Domestic andInternational Terrorists?, Nowy Jork 1995.
21 R. Spaemann, Über den Begriff der Menschenwürde, [w:] E.-W. Böckenförde, R. Spaemann
(red.), Menschenrechte und Menschenwürde. Historische Voraussetzungen – säkulare Gestalt –
christliches Verständnis, Stuttgart 1987, s. 295–313.
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stanowią jego zdaniem mentalne podłoże dla rozmaitych form terroryzmu.
Społeczeństwo tolerujące takie ugrupowania w imię wolności słowa nie jest
zatem otwartym lecz nieludzkim społeczeństwem, skazanym na przemoc tych,
którzy są do niej zdolni22.
4.1 Legitymizacja przemocy terrorystycznej

Do najbardziej złożonych problemów stosunków międzynarodowych należy usprawiedliwienie zasad oraz działań na rzecz sprawiedliwości politycznej.
Zagrożenie konfliktu, które na arenie międzypaństwowej przeradza się w zagrożenie wojny, określa problem pokoju. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi pomiędzy rozmaitymi roszczeniami poszczególnych jednostek, grup politycznych, społecznych czy religijnych, narodów, państw, koalicji
państw oraz cywilizacji zgodnie z obowiązującym prawem, tak aby nie narazić
pokoju.
Grupy wybierające działania terrorystyczne w celu realizacji swoich roszczeń tym samym umieszczają się w sferze pozaprawnej lub, zgodnie z Kantem, „moralno-prawnej”. W związku z tym nie ocena prawna, lecz jedynie rozważania filozoficzne są w stanie dokonać ewaluacji legitymizacji aktów terroryzmu. Narzędziem terroryzmu – drogą, na którą wkracza terrorysta by osiągnąć swój cel – jest przemoc, fizyczna oddziałująca na jego bezpośrednie ofiary, oraz psychiczna oddziałująca również na ogół zastraszanej społeczności.
Legitymizacja czynów terrorystycznych jest więc nierozłącznie związana z szerzej rozumianą legitymizacją użycia przemocy dla celów politycznych lub ideowych.
4.2 Przemoc a moralność

Rozważania nad zjawiskiem przemocy sięgają filozofii starożytnej, w rozumieniu której termin violentia oznaczał stosowanie siły fizycznej wobec innej
jednostki ludzkiej lub jej majątku wbrew jej woli. Arystoteles opisał przemoc
jako siłę stosowaną wobec ofiary, która nie jest w stanie, ani na tę siłę wpłynąć, ani się przed nią wycofać. Kto staje się ofiarą tak rozumianej przemocy,
nie ma innego wyboru prócz jej ucierpienia. Stosowanie przemocy stanowi zatem działanie sprzeczne z interesem i dobrobytem ofiary23. Aspekt ten jest
szczególnie istotny w odniesieniu do przemocy terrorystycznej, jako że terroryści arbitralnie narażają dobrobyt i życie swoich ofiar, wśród których często
znajdują się osoby postronne, niezwiązane w żaden bezpośredni sposób z celami tej przemocy, lecz nie będące w stanie się przed nią wycofać.
22

A. Glucksmann, Les maîtres-penseurs, Paryż 1977.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, oprac. D. Gromska, [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2000.
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4.3 Przemoc a sprawiedliwość

Zgodnie z powyższymi rozważaniami można uznać niesprawiedliwość za
ograniczenie wolności lub prawa do samostanowienia jednostki lub grupy
ludzkiej bez zaistnienia moralnie uzasadnionego powodu. Granica pomiędzy
sferą moralnie uzasadnioną a nieuzasadnioną staje się więc swoistą linią demarkacyjną, na straży której stoi normatywna koncepcja sprawiedliwości. Na
podstawie tej redukcji, koncepcja sprawiedliwości indywidualnej, społecznej,
politycznej, wewnątrzpaństwowej czy też międzypaństwowej stanowi normatywne kryterium każdej próby legitymizacji na tle moralnym24.
Koncepcja sprawiedliwości stanowi przy tym jedyny parametr łączący prawa jednostki ludzkiej z roszczeniami innych jednostek do samostanowienia
oraz główną kategorią współczesnej filozofii i etyki – wolnością. Naruszenie
sprawiedliwości – inaczej ujmując, popełnienie niesprawiedliwości – musi zatem wynikać z przejaskrawionego egoizmu, nadmiernej afirmacji własnej woli, która neguje prawa innych jednostek ludzkich, nie szanując ich wolności
oraz prawa do samostanowienia. Taka koncepcja sprawiedliwości, traktująca
dobro i zło jako kategorie moralne w bezpośredniej relacji pomiędzy jednostkami ludzkimi, umożliwia niezależne od danych uwarunkowań kulturowych
uniwersalne podejście do kwestii legitymizacji przemocy.
Podejście to pozwala dokonać następującej definicji praw jednostki: Każdy
człowiek ma prawo do tego by nie być krępowanym w rozwoju własnej woli
oraz stanowieniu o sobie (afirmacji własnego ciała i własnego życia). Żaden
człowiek nie ma prawa naruszać wolności ani prawa do samostanowienia innych. Wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie ogranicza ona wolność innego człowieka. Te podstawowe zasady sprawiedliwości znajdują swój
24
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To abstrakcyjne ujęcie przemocy można też zrównać z pogwałceniem wolności i prawa do samostanowienia jednostki ludzkiej. Z tego powodu ocena jej
moralnego wymiaru powinna być dokonana z perspektywy ofiary przemocy,
która bez prawa dokonania wyboru skazana jest na ucierpienie ataku na swój
majątek, ciało, zdrowie lub życie. To ujęcie przemocy zakłada bezpośrednią
relację pomiędzy sprawcą a ofiarą. Sprawca w bezpośredni sposób krzywdzi
ciało, majątek lub psychikę ofiary.
Legitymizacja przemocy w danym systemie wartości moralnych i etycznych
może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy występuje ona jako akt sprawiedliwości moralnej, jako konsekwencja niesprawiedliwości moralnej, bądź jako siła
sankcjonująca zgodnie z prawem. W przypadku przemocy terrorystycznej
można wykluczyć tę ostatnią możliwość ze względu na pozaprawny status terroryzmu. Kluczową kategorią w ewaluacji legitymizacji przemocy terrorystycznej pozostaje więc sprawiedliwość moralna.

Por. E. Micewski, Grenzen der Gewalt – Grenzen der Gewaltlosigkeit, Frankfurt 1998, s. 103.
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najbardziej znakomity wyraz w kantowskiej definicji prawa moralnego jako
„całokształt warunków, pod którymi działania każdej dowolnej osoby mogą
w rzeczywistości być zharmonizowane z działaniami każdej innej osoby, zgodnie z uniwersalnym prawem wolności”25.
Powyżej wspomniana linia demarkacyjna, na straży której stoi koncepcja
sprawiedliwości, stanowi więc granicę, do której jednostka lub wspólnota ludzka czy też państwo może dążyć do rozwoju własnej woli bez ograniczania prawa innych do samostanowienia. Wszelkie działania przekraczające tę granicę,
muszą być uznane jako niesprawiedliwe i moralnie nieuzasadnione, próba
obrony przed nimi natomiast jako moralnie uzasadniona.
W większości swoich działań człowiek działa jednak w społecznym lub politycznym kontekście świata, który go otacza. Każda istotna z moralnego
punktu widzenia decyzja człowieka odnosi się do otaczającego go kontekstu.
Poprzez sieć interakcji jej skutki są w sposób nieunikniony powiązane z powodzeniem lub niepowodzeniem innych istot ludzkich. Mimo że ważne są skutki
każdego działania – w przypadku niesprawiedliwego działania skutkiem jest
ucierpienie niesprawiedliwości przez inną istotę ludzką – w ocenie wartości
moralnej każdego działania należy również uwzględnić jego motywację.
Na tym poziomie abstrakcji można przyjąć, że akt przemocy może być moralnie uzasadniony, jeśli ma on charakter reaktywny w sensie stanowienia
próby obrony przed ucierpieniem niesprawiedliwości. Na podstawie powyższych rozważań akt przemocy, mimo że sam w sobie nie jest on sprawiedliwy,
jest moralnie uzasadniony, jeśli służy on obronie przed innym niesprawiedliwym działaniem, wedle zasady: causa causae est causa effectus26. Wedle tej zasady winą za działania, które podejmuje ofiara niesprawiedliwości w swojej
obronie wobec sprawcy, należy obarczyć samego sprawcę. W tej właśnie sieci
relacji między moralnie uzasadnionymi a nieuzasadnionymi działaniami występuje zjawisko terroryzmu. Rozumując właśnie według powyższej zasady
terroryści usiłują dokonać legitymizacji swoich działań jako stanowiących
próbę obrony przed narzuceniem niesprawiedliwych uwarunkowań politycznych czy społecznych.
Legitymizacja działań obronnych, sprowokowanych przez agresora jest natomiast zasadna tylko wówczas, gdy te działania nie miałyby miejsca bez poprzedzającego ich aktu agresji. Ocena moralna przemocy stosowanej w obronie przed agresją różni się od oceny samego aktu agresji właśnie dlatego, że
jest ona skutkiem tej agresji. W konsekwencji podstawową cechą moralnie
uzasadnionej przemocy musi być jej konieczność. Istnieje bowiem zagrożenie,
że skala przemocy zastosowanej w obronie przed agresją może być przesadzona. Wobec tego moralna legitymizacja użycia przemocy musi uwzględnić również kolejną zasadę etyki – zasadę proporcjonalności. Obok wymogu istnienia
25
26
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4.4 Moralnie nieuzasadniona natura przemocy terrorystycznej

Terrorysta nie tylko nie szanuje zasad bezpośredniości w relacji z domniemanym sprawcą, wobec którego kieruje on swoje działania obronne, ani też
konieczności i proporcjonalności w doborze swoich środków. Uzasadnia on
poza tym swoje działania za pomocą pewnej konstrukcji rektyfikacji domniemanej niesprawiedliwości, która nie może być uznana jako moralnie uzasadniona. Wyjaśnienie uwarunkowań domniemanej czy też faktycznej niesprawiedliwości, które pozwalają na moralnie uzasadnione użycie przemocy w celach obronnych, wymaga pogłębienia rozważań nad naturą niesprawiedliwości
i działań nieuzasadnionych moralnie.
Stając wobec konieczności podejmowania decyzji, człowiek zawsze staje
wobec pewnego dylematu dokonania wyboru pomiędzy sprzecznymi interesami. Taki dylemat może zostać rozwiązany przez staranne rozważanie sprzecznych interesów według zasad etycznych. Odnosząc się do kwestii ustalenia hierarchii priorytetów wśród możliwych dóbr i wartości, które wpływają na istotne z punktu widzenia moralnego decyzje, niemiecki teolog i filozof moralny
Franz Böckle wprowadza dwie pomocne zasady – zasadę fundamentalności
oraz zasadę godności. Zasada fundamentalności nawołuje do wyboru takich
dóbr, których istnienie jest warunkiem do zaistnienia innych. Zasada godności zaś porządkuje wartości według ich znaczenia i stawia dobra fundamentalne w tym kontekście jako priorytety o większym znaczeniu. Jako dobra Böckle
uznaje przedmioty fizyczne, które istnieją niezależnie od ludzkich intencji,
lecz stanowią niezbędne czynniki w realizacji ludzkich działań. Do dóbr zalicza na przykład sprawność fizyczną, majątek materialny lub intelektualny,
oraz również pewne instytucje życia ludzkiego, takie jak małżeństwo, rodzinę
czy państwo. Wartości Böckle rozumie natomiast jako pewne postawy oraz
cnoty związane z wolą ludzką, takie jak sprawiedliwość, wiara czy solidarność.
Kiedy człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie istotne z punktu widzenia
moralności, staje on przed decyzją. Musi on dokonać wyboru pomiędzy konkurującymi konstelacjami dóbr i wartości. Taki wybór stanowi dla człowieka
dylemat, ponieważ wybierając jedną alternatywę, rezygnuje on z realizacji innej lub innych. Ujmując ten dylemat negatywnie, wybór etyczny oznacza wybór mniejszego zła27.
Te rozważania na temat moralności można umieścić w kontekście filozofii
polityki i stosunków międzynarodowych – domeny, w której występuje zjawisko terroryzmu. Współczesny niemiecki filozof polityczny Wolfgang Kersting
27
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bezpośredniej relacji pomiędzy sprawcą a ofiarą, każda próba legitymizacji
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F. Böckle, Fundamentalmoral, Monachium 1978, s. 259–261.
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odróżnia prawa transcendentalne od praw programatycznych. Posługując się
kantowską definicją „transcendentalnego” jako „sposobu wszelkiego poznawania”28. Kersting rozumie prawa transcendentalne jako pierwotne prawa
człowieka, takie jak prawo do życia czy prawo do bezpieczeństwa osobistego,
które są niezbędne do poznania i korzystania z innych praw. Prawa programatyczne stanowią w tym sensie prawa wtórne, takie jak prawo do uczestnictwa
w życiu publicznym czy prawo do wyrażania własnych poglądów29.
Na tym poziomie rozważań oczywista staje się moralnie nieuzasadniona natura terroryzmu. Terroryści często powołują się na swoją walkę o różnego rodzaju
prawa wtórne czy programatyczne, nie uwzględniając przy tym jednak nawet
pierwotnych praw transcendentalnych swoich ofiar. Swoją argumentacją i próbami uzasadnienia swoich działań terroryści odwracają priorytet praw transcendentalnych wobec programatycznych do góry nogami. Nie szanując nawet najbardziej fundamentalnego prawa transcendentalnego swoich ofiar – mianowicie
prawa do życia – terroryści udowadniają, iż nie stosują żadnej etycznej hierarchii
dóbr i wartości. W ich argumentacji górą są zawsze ich własne prawa.
Wobec tej konstatacji należy przyznać słuszność słowom wypowiedzianym
przez sekretarza generalnego ONZ, Kofi Annana, po zamachach 11 września
2001 roku: „Żaden sprawiedliwy cel nie może być osiągnięty drogą terroryzmu”. Jego prostemu oświadczeniu należy przypisać wysoką jakość moralną30.
Użycie przemocy w celach realizacji interesu narodowego, rewolucyjnego fanatyzmu, czy próba legitymizacji działań wojennych dla szerzenia pewnej ideologii politycznej lub religijnej w sensie „świętej wojny” nigdy nie może być
uznana jako sprawiedliwa z normatywnego punktu widzenia filozofii moralnej. Wszelka próba usprawiedliwienia takich działań kończy się w dogmatyzmie oraz wspomnianym na początku tego rozdziału integralizmie, który jest
pozbawiony zasad etyki.
Konkludując, akt terroryzmu narusza najbardziej podstawowe zasady etyki i filozofii moralnej do tego stopnia, że może on być uznany jako typ idealny niesprawiedliwości moralnej w domenie społecznej i politycznej.

5. Zakończenie
Wszystko wskazuje na to, że walka z terroryzmem będzie należała do największych wyzwań tego stulecia. Skala tego wyzwania dla demokratycznych
państw jest tym większa, jeśli chcą one skutecznie zwalczać zjawisko pozbawione jakichkolwiek zasad moralnych, nie odchodząc przy tym od własnych
standardów moralnych i etycznych. Zjawisko terroryzmu nie powinno bowiem
28

Por. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Ditzingen 1986.
W. Kersting, Probleme der politischen Philosophie der internationalen Beziehungen, [w:] Ch.
Chwaszcza, W. Kersting (red.), Politische Philosophie der internationalen Beziehungen, Frankfurt
nad Menem 1998, s. 36–38.
30 E. Micewski, Grenzen der Gewalt – Grenzen der Gewaltlosigkeit, Frankfurt 1998, s. 165.
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zaowocować histerią wywołaną różnego rodzaju teoriami spiskowymi, które
doprowadziłyby do odejścia od zakorzenionego w zachodniej myśli filozoficznej humanistycznego obrazu człowieka obdarzonego prawami. Wobec natury
terroryzmu, przedstawionej w ramach tego referatu, postulat zachowania własnych standardów moralnych, włącznie z poszanowaniem dla praw człowieka,
musi jednak równocześnie uwzględnić potrzebę skuteczności w walce z terroryzmem.
By znaleźć kompromis między jednym i drugim postulatem, wspólnota
międzynarodowa będzie musiała znaleźć zgodę odnośnie wspólnej hierarchii
dóbr i wartości, których zamierza bronić. Głównym wyzwaniem w tym zakresie będzie przezwyciężenie relatywizmu międzykulturowego bez równoczesnego naruszenia różnorodności wewnątrzkulturowej. Jak pokazują rozważania
Glucksmanna na temat zagrożenia otwartego społeczeństwa przez integralizm, oraz Böckle na temat zasad fundamentalności i godności w odniesieniu
do dóbr i wartości, relatywizm jest nie tylko intelektualnie i moralnie nieuzasadniony, lecz również problematyczny pod względem politycznym. Przezwyciężenie relatywizmu międzykulturowego może nastąpić drogą procesu tworzenia ponadnarodowego, ponadkulturowego i ponadcywilizacyjnego kontraktu społecznego, opartego na globalnie uznawanych podstawach orientacji
etycznych i moralnych31. W odniesieniu do terroryzmu, takie globalnie uznawane podstawy etyki mogłyby określić moralne zasady użycia przemocy w życiu publicznym.
Znacząca liczba filozofów, teologów i przywódców religijnych na świecie
uznaje dziś, że doktryny moralne wszystkich głównych religii świata pokrywają się. Najbardziej powszechnie znanym przykładem jest dekalog, uznawany
przez wszystkie trzy monoteistyczne religie świata, którego podstawowe przykazania znajdują jednak również wyraz w buddyzmie czy hinduizmie32. W istocie charakterystyką wszystkich głównych religii świata jest powiązanie zasad
moralnych z doktrynami religijnymi. Kant twierdził, że element moralności
jest najważniejszym elementem każdej religii, sprowadzając początek każdej
religii do moralności33.
Nie powinno więc dziwić, że w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka nie ma żadnych istotnych sporów pomiędzy głównymi religiami i cywilizacjami świata. Odnośnie praw człowieka istnieje iście
zadziwiająca zgoda, nawet jeśli w wielu przypadkach ma to na razie miejsce
tylko na papierze. W 1994 roku Liga Państw Arabskich uchwaliła rezolucję,
proklamującą Arabską Kartę Praw Człowieka. Karta ta obejmuje wszystkie
fundamentalne prawa człowieka, zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych
a nawet Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, takie jak prawo do życia,
31

Por. W. Kersting, Politik und Recht – Abhandlungen zur politischen Philosophie der Gegenwart und zur neuzeitlichen Rechtsphilosophie, Weilerswist 2000, s. 230–269.
32 H. von Glasenapp, Glaube und Ritus der Hochreligionen, Hamburg 1960, s. 120.
33 I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Ditzingen 1974, s. 11.
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prawo do bezpieczeństwa osobistego, prawo do wolności, wolność słowa czy
wolność wyznania. Mimo, że ten dokument nie obowiązuje jeszcze bezpośrednio we wszystkich państwach należących do Ligi, jego uchwalenie sygnalizuje zasadnicze uznanie praw i wolności, które w cywilizacji zachodniej rozwinęły się w epoce oświecenia, również przez państwa arabskie. Choć indywidualne prawa jednostki wciąż oczekują swojej pełnej realizacji w wielu krajach cywilizacji Islamu, ich koncepcja nie opiera się wyłącznie na tradycji i myśli filozoficznej Zachodu.
Zamiast więc forsować wartości i instytucje oparte na kulturze zachodniej
w obrębie innych cywilizacji jako element w walce z terroryzmem, Zachód powinien szukać dialogu z przywódcami innych cywilizacji w celu rozwoju globalnego kontraktu społecznego. Dążenie do globalizacji w dziedzinie etyki może
okazać się bardziej skuteczne w usuwaniu podłoża dla grup terrorystycznych
niż obstawanie przy obcych kulturowo wzorcach.
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Kilka uwag
o pisaniu pracy naukowej

Czym jest proces badawczy?
Celem działalności badawczej jest uzyskanie nowej wiedzy, pogłębiającej
i rozszerzającej dotychczasowe horyzonty poznawcze. Badania naukowe są
szczególną formą celowej działalności poznawczej człowieka zorientowaną na
pozyskanie nowych faktów i metod opisujących rzeczywistość. Nauka nie korzysta jednak z faktów pozbawionych teoretycznej interpretacji. Fakty bowiem
uzyskane za pomocą naukowych narzędzi badawczych, opisane językiem nauki i sprawdzone naukowymi metodami, stają się częścią wiedzy naukowej.
Funkcjonują zazwyczaj w obszarze określonej teorii naukowej. Tak długo, jak
teoria naukowa pozwala na wyjaśnienie rzeczywistości można mówić o intelektualnym panowaniu nad zjawiskami i zdarzeniami. Niemniej, teorie naukowe nie są tworami koncepcyjnie skończonymi. Co oznacza, że nadal otwarta
jest kwestia zmiany naukowej, rozwoju i postępu poznawczego. Jest więc miejsce w procesie zmiany naukowej dla dociekań badawczych doktoranta i niebagatelna jest jego rola w uzupełnianiu teorii naukowych o nowe aspekty ich
przejawiania się w warstwie merytorycznej i metodologicznej.
Uświadamiana rozbieżność między obiektywną potrzebą wyjaśniania a subiektywnie odczuwaną niemożnością i bezradnością badacza korzystającego
z „dotychczasowych” teorii naukowych, leży u podstaw każdego podejmowanego procesu badawczego. Proces poznania badawczego nie zaczyna się jednakże od prapoczątku, ale od osiągniętego już poziomu wiedzy oraz sprawdzonych metod i technik badawczych. Społeczny charakter nauki oznacza
m.in., że wytworzona już wiedza – zarówno merytoryczna, jak i metodologiczna – staje się zbiorowym dorobkiem i stanowi punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Zasada ciągłości historycznej w obszarze poszukiwań badawczych
jest wyrazem aktualnych możliwości twórczych z całą ich zależnością od stanu
dotychczasowej wiedzy, poziomu instrumentarium badawczego oraz społecznego zapotrzebowania.
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Jak pisał Józef Pieter: „Z historycznego punktu widzenia, nauka postępuje
naprzód przez stopniowe rozwijanie pomysłów i problemów ramowych, w niemałej mierze dzięki krytyce dotychczasowych osiągnięć, problemów, hipotez,
stwierdzeń faktów, teorii i poglądów. A więc dzięki wykazywaniu błędów i braków w dotychczasowym stanie wiedzy. Stwierdzenia błędów wymagają badań
kontrolnych, a braki, stanowiące niejako białe plamy na mapie wiedzy naukowej wyznaczają problemy do zbadania”1.
Badacz powinien zdawać sobie sprawę, że w procesie poznania naukowego
zwykle odciska swe piętno specyficzna przeszkoda epistemologiczna, rozumiana za Fleckiem2 i Kuhnem3, jako aktywna składowa każdego procesu poznania nowych zjawisk, procesów i rzeczy. Owa przeszkoda jest tym silniejsza, im
bardziej oryginalna jest wiedza i umiejętność zdobywana przy udziale dotychczasowej wiedzy i umiejętności.
O badaniach naukowych mówi się w kilku znaczeniach. W znaczeniu najszerszym jest to forma celowej działalności poznawczej człowieka, w węższym
– zorganizowana działalność będąca częścią kultury społecznej, w jeszcze węższym – to ogół czynności badacza (grupy badaczy) od podjęcia i ustalenia problemu, aż po opracowanie pisemne wyników badań, w najwęższym – to badania właściwe, polegające na zdobywaniu materiału naukowego za pomocą odpowiednich metod badawczych.
Przedmiotem niniejszych refleksji jest poziom badań naukowych rozumiany jako ogół czynności badawczych od podjęcia i ustalenia problemu, aż po
opracowanie materiałów naukowych włącznie. Przyjmuje się, że w tym procesie można wydzielić następujące etapy postępowania badawczego:
1. Etap badań wstępnych
2. Konceptualizacja procesu badawczego
3. Etap badań właściwych
4. Deskrypcja wyników badań
1. Etap badań wstępnych jest szczególnie ważny w prowadzeniu badań
naukowych. Zawiera on układ celowych i hierarchicznie uporządkowanych
czynności poprzedzających badania właściwe i przygotowujących badacza do
realizacji całego procesu naukowego poznania. Najczęściej do tych czynności
zaliczane są następujące przedsięwzięcia:
• sprecyzowanie problemu naukowego;
• studia nad literaturą przedmiotu;
• formułowanie hipotez;
• wybór metod badawczych z już istniejących bądź opracowanie nowych metod badań;
• poznanie przedmiotu badań;
1

J. Pieter, Psychologia nauki, Warszawa 1971, s. 13.
L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, Lublin 1986.
3 T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.
2
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• przeprowadzenie i analiza wyników badań kontrolnych;
• weryfikacja przyjętych ustaleń.
Zasadniczą czynnością badawczą na etapie badań wstępnych jest sprecyzowanie problemu naukowego. Od staranności i jakości jej wykonania zależą efekty dalszych etapów i wynik końcowy badań. Sprecyzowanie problemu
naukowego przesądza o podejściu badawczym, kierunku badań, ich treści, zakresie, a także o stosowanych metodach. Błędy popełnione w trakcie precyzowania problemu naukowego dają o sobie później znać w kolejnych etapach
procesu badawczego, a ich wyeliminowanie z zasady bywa bardzo trudne.
Współcześnie – w metodologii badań naukowych – najczęściej przyjmuje się
definicję problemu naukowego wg J. Pietera: „Problem naukowy jest swoistym pytaniem, a jako taki zakłada pewną wiedzę: coś się wie formułując problem, a czegoś się nie wie i właśnie chodzi o to, aby się dowiedzieć, czyli aby
poznać prawdę w obrębie tego czego się nie wie”4.
Ostatecznym celem jest ujęcie szczegółowe problemu badań (rozłożenie go
na problemy – pytania składowe), co w gruncie rzeczy pozwoli na wyeliminowanie wszelkich wątpliwości w odniesieniu do kierunku, zakresu, treści i głównej idei badań.
Proponuje się, by formułując problem naukowy, kierować się następującymi wskazaniami:
– precyzyjnie określić problem naukowy jako pytanie;
– określić miejsce badanego problemu w systemie problemów rozwiązanych i nierozwiązanych danej dyscypliny naukowej;
– dokonać analizy zawartości treściowej problemu naukowego, wyodrębnić jego elementy składowe i przedstawić w postaci problemów szczegółowych (składowych);
– ustalić zasadnicze założenia i ograniczenia badań wynikające z różnych
uwarunkowań (wynikające z dotychczasowego stanu wiedzy o przedmiocie badań i warunkach jego istnienia itp.);
– przedstawić i uzasadnić aktualność problemu naukowego i jego ważność; wykazać, jakie pożytki przyniesie jego rozwiązanie.
Studia nad literaturą przedmiotu. Przystępując do poznania wiedzy naukowej w danym obszarze, stanu badań nad problemem nie należy ograniczać
się do wybranego kręgu literatury. Kluczem do pracy nad poznaniem literatury jest raczej przemyślany wybór niż ogarnięcie wszystkiego. Jednak nie może
to oznaczać zbyt wąskiej specjalizacji. Zadaniem badacza jest bowiem rzetelne
przeszukiwanie literatury w celu znalezienia m.in. pewnej szczególnej informacji lub też stwierdzenia, czy zamierzone badania nie były już przeprowadzone.
Analiza literatury przedmiotu badań pozwala wykluczyć niebezpieczeństwo postrzegania problemu jako naukowego w sytuacji, gdy jest on tylko pro4

J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975, s. 82.
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blemem informacyjnym – gdy badacz nie dysponuje aktualną informacją o stanie wiedzy w danym obszarze nauki; lub organizacyjnym – gdy nauka dysponuje wystarczającymi rekomendacjami teoretycznymi, a przejawianie się problemu uwarunkowane jest niedoskonałością w sferze praktyki.
Znajomość literatury umożliwi lub powinna umożliwić prowadzącemu badania: poszerzenie stanu wiedzy w zakresie opracowywanego problemu; nabywanie krytycyzmu w odniesieniu do zdobywanej wiedzy; zajęcie stanowiska
wobec pojęć, poglądów, hipotez i propozycji metodologicznych; formułowanie
hipotez i dobór metod dla ich sprawdzenia.
Formułowanie hipotez jest kolejnym ważnym zespołem czynności stanowiących logiczne następstwo przemyśleń nad podjętym problemem naukowym.
Mając więc wyjaśnić jakiś fakt – pisze K. Ajdukiewicz – i nie znajdując dla zdania fakt ten stwierdzających racji wśród twierdzeń już przez nas uznanych, bierzemy pod uwagę jakąś jego rację, co do której nie wiemy jeszcze czy jest prawdziwa czy fałszywa, i poddajemy ją procedurze sprawdzania. Taką nie przyjętą
jeszcze rację rozważaną w trakcie prób wyjaśniania jakiegoś faktu, którą poddajemy dopiero procedurze sprawdzania nazywa się zwykle hipotezą5.
Główną funkcją hipotezy jest sugerowanie nowych stanów rzeczy, jest ona
zawsze próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w problemie naukowym i jednocześnie jego przypuszczalnym rozwiązaniem. Tak więc hipoteza
jest odpowiedzią na określone pytania, przypuszczeniem naukowym, o którym
w trakcie formułowania nie możemy powiedzieć, czy jest zdaniem prawdziwym, czy fałszywym. Ustalanie wartości logicznej hipotezy, może nastąpić dopiero w trakcie jej sprawdzania w toku właściwych badań naukowych.
W literaturze przedmiotu spotyka się także pojęcie hipoteza robocza –
określane niekiedy mianem hipotezy próbnej, czy też hipotezy wstępnej. Tego
typu hipotezy mogą występować wówczas, gdy badacz ustala składniki i związki zjawiska z warunkującymi je przyczynami, czyli buduje strukturę relacji. Hipotezy najczęściej formułuje się studiując literaturę przedmiotu, niejednokrotnie w sposób intuicyjny, jednak w toku dalszych prac z zasady bywają modyfikowane, a niekiedy zmieniane.
Kolejną czynnością prowadzącego badania jest wybór odpowiednich metod badawczych. Metoda naukowa to nic innego, jak racjonalny sposób rozwiązania specyficznego i uzasadnionego problemu naukowego. Ta lapidarna
definicja jest syntezą wielu, jakie można spotkać w literaturze.
Dla potrzeb niniejszych rozważań uzasadnione wydaje się przyjęcie za
J. Pieterem, że: „Istnieje wiele metod badania naukowego. Ich treść i różnice
odpowiadają w pewnej mierze treści i różnicom problemów oraz całych gałęzi nauki. Każdy problem naukowy wymaga swoistej i sobie tylko właściwej metody. Można by postawić w tym miejscu tezę, że istnieje tyle metod, ile jest
5
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Poznanie przedmiotu i terenu badań – to kolejna czynność podczas
przygotowania badań. Jest to swoiste rozpoznanie przedmiotu badań, które
powinno dać odpowiedź na pytania: czy wybrany przedmiot badań spełni nasze wymagania?; czy jest wrażliwy na projektowane metody badawcze?; czy
wyniki będą nasycone merytorycznie i mogą być przetwarzane zakładanymi
technikami? Ważne dla dalszych etapów procesu badawczego jest również nawiązanie bezpośrednich kontaktów z osobami badanymi (zwłaszcza w tzw. badaniach jakościowych), jak też z osobami, które będą współuczestniczyły
w prowadzonych badaniach.
Wybór przedmiotu i terenu badań determinują w dużej mierze te same
czynności co wybór metod badawczych. Ponadto na ów wybór badań wpływają, przeważnie ograniczająco, różne czynniki obiektywne. Są to głównie czynniki lokalizacyjne, finansowe, czasowe itp. Częstym zjawiskiem bywa fakt, że
konkretny wybór przedmiotu i terenu badań stanowi kompromis między stanem pożądanym a realiami.
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odrębnych badań naukowych. Czy zatem istnieją jakościowo odrębne metody
badań? Otóż niezależnie od specyfik poszczególnych dyscyplin naukowych
i ich odrębnych metodologu dają się wyodrębnić zasadnicze metody badań. Są
nimi następujące metody: obserwacyjne; eksperymentalne; statystyczne; konstrukcyjne; metody krytyki źródłowej; metoda porównawcza; metoda analizy
logicznej”6. W niektórych badaniach naukowych możemy mieć do czynienia
z kombinacją kilku metod.
Powszechnie akceptuje się klasyfikację metod badań naukowych, dokonaną przez J. Pietera w Zarysie metodologii pracy naukowej.

Przeprowadzenie i analiza wyników badań kontrolnych – stosuje się
przede wszystkim po to, by upewnić się, czy wybrane metody pozwolą sprawdzić postawione wcześniej hipotezy, czy pozwolą rozwiązać podjęty problem
naukowy. Po wtóre, podczas prowadzenia badań kontrolnych upewniamy się
też co do trafności wyboru przedmiotu i terenu badań. Wyniki uzyskane podczas badań wstępnych poddaje się przede wszystkim ocenie jakościowej. Pozwala to sformułować wnioski, co do ostatecznego powodzenia przyjętej strategii badawczej, a tym samym ocenić szansę na powodzenie badań, które często mogą być czaso- i kapitałochłonne.
Weryfikacja przyjętych ustaleń – jest ostatnią czynnością na etapie badań wstępnych i poprzedza opracowanie koncepcji pracy badawczej. Zazwyczaj przedstawione wyżej czynności przygotowawcze pozwalają ocenić trafność przyjętych założeń badawczych oraz umożliwić ostateczny wybór rozwiązań ekwiwalentnych.

6

J. Pieter, Zarys…, dz.cyt., s. 70.
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1. Konceptualizacja procesu badawczego. Jest kolejnym i niezmiernie
ważnym etapem procesu badawczego. Za podjęciem opracowania koncepcji
pracy właśnie w tej fazie czynności, przemawiają względy logiczne i metodologiczne. Badacz osiągnął bowiem stan wiedzy o problemie, który umożliwia mu
podjecie skutecznych badań właściwych oraz ma świadomość znaczenia przypuszczalnych rozwiązań dla rozwoju nauki. Całość poczynionych przygotowań
uprawnia badacza do pisemnego opracowania koncepcji pracy badawczej,
w której w sposób zwarty i ścisły zawrze wszystkie niezbędne informacje
o przewidywanym procesie badań, oczekiwanych rezultatach i planowanym
układzie ich pisemnego przestawienia.
Zazwyczaj przyjmuje się następujący układ koncepcji pracy badawczej:
1. Sytuacja problemowa;
2. Przedmiot i teren badań;
3. Cel badań;
4. Główny problem badawczy;
5. Problemy szczegółowe;
6. Hipotezy badawcze;
7. Zadania badawcze;
8. Podejście i metody badawcze, narzędzia i techniki badań;
9. Ograniczenia przyjęte w procesie badań;
10. Przewidywany układ opracowania pisemnego;
11. Bibliografia.
2. Etap badań właściwych. Badania właściwe – to cykl celowo zorganizowanego działania poznawczego, w którym badacz realizuje badania planowe oraz opracowuje ich wyniki. Całość tak rozumianego procesu służy do weryfikacji (falsyfikacji) hipotez. Etap ten przebiega tym sprawniej, im dokładniej i solidniej zorganizowane były etapy poprzednie.
Charakter badań właściwych determinują procedury badawcze – zasadnicze czynniki procesu badawczego. Ich przebieg zależy od przynależności danej
nauki do jednej z podstawowych grup nauk formalnych lub empirycznych,
podejścia badawczego, metody i specyfiki przedmiotu badań. One to bowiem
wyznaczają zakres, przebieg, czas rozpoczęcia i zakończenia badań, jak i charakter uzyskanego materiału. Spośród wielu czynności przypisanych badaniom właściwym, dwie ich grupy wysuwają się na plan pierwszy: realizacja zadań planowych oraz wstępna selekcja materiału badawczego.
Przez badania planowe należy rozumieć realizację tych zadań mających na
celu pozyskanie materiału naukowego, które zostały przewidziane w koncepcji pracy badawczej. Uzyskany w trakcie ich realizacji materiał empiryczny lub
teoretyczny daje wgląd w poznanie badanej rzeczywistości.
Istota opracowania zebranego materiału naukowego sprowadza się do odpowiedniego opisania wyników poszczególnych badań, a następnie poddania
ich wszechstronnemu przetwarzaniu intelektualnemu. Zabieg ten powinien
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Deskrypcja pracy badawczej
Po zakończeniu badań właściwych i opracowaniu zebranego materiału naukowego badacz przystępuje do ujęcia osiągniętych rezultatów w formę pisemną pracy. Nie jest to jednakże zwykła czynność edytorska, lecz – równoprawny wobec badań właściwych – proces twórczy, w którym opracowane wyniki należy złożyć w logiczną całość.
Istotą tego etapu jest pisemne (tekstualne i graficzne) opracowanie oraz
zestawienie treści będących opisem przeprowadzonego postępowania badawczego oraz osiągniętych wyników badań.
Zazwyczaj deskrypcja wyników badań ma układ problemowy. Oznacza to,
że porządek przyjęty dla opisu wyników badań nie pokrywa się dokładnie
z chronologią prowadzonych czynności badawczych. Stąd, niektóre materiały
źródłowe stanowią jednocześnie podstawę do odmiennych analiz, np. terminologicznych czy właściwych badań naukowych.
Rzeczowy układ deskrypcji powstaje zwykle z zamiarem uwzględnienia
również aspektów dydaktycznych pracy, które – nawet w bardzo specjalistycznym opracowaniu naukowym – wymagają czytelnego przedstawienia istoty
problemu i wyników dociekań badawczych.
J. Pieter zaleca w swoim dziele następujące zasady pisarstwa naukowego7:
• ścisłość i dokładność naukowa – jako sposób wyrażania myśli dostosowany do wszelkich wymogów logiki, przede wszystkim do postulatów:
niesprzeczności twierdzeń, tożsamości (znaczenia) pojęć i jasności ich
precyzowania. Przez dokładność należy tu rozumieć ścisłość pomiarów,
czyli ścisłość wyrażoną liczbowo.
• wystarczające uzasadnienie twierdzeń – zasada ta wskazuje na jeden
z podstawowych postulatów logicznego myślenia. Chodzi o to, by niczego nie twierdzić bez wyraźnego uzasadnienia.
• oszczędność słowa – zasadę tę od dawna stosowano do pojęć wyjaśniających. Oszczędność słowa jako zasada w zastosowaniu do pisarstwa naukowego – to postulat wprowadzania tylko tylu stów i zdań do pisarskiego ujęcia badań, ilu ich potrzeba ze względów metodologicznych i logicznych oraz z uwagi na przygotowanie odbiorcy (czytelnika), dla
którego praca jest przeznaczona.
7
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polegać m.in. na celowym zestawieniu wyników badań, porównaniu ich, analizie, syntezie i uogólnieniu, a następnie na sformułowaniu wniosków i sądów,
których logiczne ujęcie zamknie proces badań właściwych.
Badacz, oceniając stopień swojego przybliżenia do celu badań sformułowanego w koncepcji, podejmuje decyzję o zakończeniu przetwarzania materiału
naukowego i przygotowaniu go do pisarskiego opracowania.

J. Pieter, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław 1974, s. 108.
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• jasność wywodów – to pochodna wyjaśniania i dowodzenia, jest rozumowaniem polegającym na budowaniu ciągów dowodowych. Tak więc wyjaśnianie odnoszące się do odpowiedzi na pytanie dlaczego jest tak a tak
oparte na logicznej procedurze postępowania stanowi, zarówno zasada
jak i wymóg pisarstwa naukowego.
• obiektywizm naukowy – to jedna z podstawowych zasad pisarstwa naukowego. Sprowadza się ona do reguły (zarówno w odniesieniu do badań
jak i pisarstwa) pragnienia poznawania prawdy. Epistemologiczne rozumienie obiektywności narzuca postawę badawczą pozwalającą maksymalnie zbliżyć się do poznania obiektywnego, czyli prawdziwego w sensie klasycznym.
Zazwyczaj przyjmuje się następujący układ deskrypcji wyników badań (potocznie nazywany pracą badawczą):
Wstęp, który zawiera takie elementy, jak:
- sytuacja problemowa (wprowadzenie w problem i parę akapitów uzasadnienia badań – czyli po co zajmować się tym problemem)
- obszar badań (celowe jest wskazanie granic badanych zjawisk i procesów, zakresu nauk i ram czasowych…)
- przedmiot badań (czyli precyzyjne nazwanie zjawiska lub procesu, które jest
badany)
- cel pracy (czyli co chce badacz osiągnąć: np. nowy stan wiedzy poprzez konfrontację wybranych punktów widzenia…)
- problem badawczy (czyli o czym będzie ta praca, problem ma postać pytania,
na które odpowiedzią są wnioski zawarte w końcu każdego z poszczególnych
rozdziałów…)
- hipotezy (są obecne lub nie, zależnie od przyjętego postępowania badawczego, szkoły, paradygmatu…)
- zadania badawcze (czyli jakie czynności badawcze na poszczególnych etapach procesu badań, i w jaki sposób należy przeprowadzić, aby osiągnąć cel
pracy oraz odpowiedzieć na pytanie zawarte w problemie…)
- metody i narzędzia badawcze (np. opis ankiety, która jest użyta do zbioru materiału badawczego)
- układ pracy
- analiza literatury
Rozdziały merytoryczne. Jest ich kilka, lecz przyjęto, że nie mniej niż trzy
i zwykle mają następujące przeznaczenie:
Rozdział I – zwykle poświęcony na przedstawienie problemu, wyodrębnienie go z jego otoczenia, przytoczenie definicji używanych terminów i wyjaśnienie niezbędnych pojęć. Służy do opisu procesu i wyników badań ukierunkowanych na identyfikację problemu naukowego.
Rozdział II – zazwyczaj zawiera wyniki badań analitycznych niezbędnych
dla poznania natury problemu, jego przejawów i elementów składowych, oraz
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Zakończenie (zawiera ocenę pracy badawczej autora oraz merytoryczne
podsumowanie najważniejszych ustaleń badawczych, wskazanie możliwości
wykorzystania wyników badań, ich kontynuacji…)
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relacji z innymi zjawiskami i procesami. Przeznaczony do wyłożenia podstawowych kwestii merytorycznych badań.
Rozdział III – zebranie, uogólnienie wniosków z rozdziału I i II, sformułowanie propozycji teoretycznego ujęcia problemu, wskazanie na możliwe rozwiązania, prognoza stanów przyszłych, prezentowanie własnych koncepcji.
Jest odzwierciedleniem konkluzywnej i konceptualnej części badań.
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Koncepcje państwa
demokratycznego
w ujęciu współczesnych
myślicieli
1. Wstęp

Ściśle rzecz biorąc nie jest możliwa całościowa koncepcja państwa demokratycznego, zresztą już w samym tym zwrocie kryje się pewna niejasność – koncepcja to zawsze jakiś teoretyczny pomysł poparty pewną intuicją wykraczającą
poza ścisłe ramy teorii, zatem koncepcja jest otwarta, także na różne odczytania. Wydaje się autorowi, że obecna refleksja na temat demokratycznego państwa nie może zamknąć się w abstrakcyjnym kręgu, nie może stać się kolejną
formalną teorią, lecz powinna być elementem dyskusji, dyskursu czy wreszcie
sporu. Także omawiani w niniejszym artykule autorzy starają się tego uniknąć.
Ponadto każda z koncepcji państwa demokratycznego musi być jakoś zaangażowana w rzeczywistość, bo państwo demokratyczne – jakkolwiek jest problemem doniosłym pod względem teoretycznym, to najważniejsze – jest
w swym ciągle dziejącym się wymiarze praktycznym. Dlatego każda z omówionych poniżej koncepcji wzbudza kontrowersje i spory, nierzadko o politycznym charakterze, spory bardzo gorące, bo dotyczące samej istoty państwa.
Omówieni niżej autorzy zapewne nie zgodziliby się ze sobą w prawie żadnej
z omawianych kwestii, mają jednak na pewno jedną cechę wspólną – poza
oczywiście snuciem refleksji na temat państwa – otóż każdy z nich jest zdecydowanym wrogiem myślenia oczywistego, traktowania jak dogmat danego ładu światowego. Wyróżnia ich więc cecha, którą Jacek Żakowski błyskotliwie
określił jako myślenie w kategoriach anty-TINA1. Nikt z nich nie zgadza się na
1

Skrót od angielskiego: There is no alternative – nie ma alternatywy, oznaczającego pewną
postawę myślową, bezkrytyczną wobec rzeczywistości i aprobującą ją, rezygnującą z prób
podważenia uznanych prawd. Utożsamiane też ze światowym neoliberalnym ładem rozumianym jako narzucony z góry schemat rozwoju świata, traktowanym jako najlepszy. Tak Jacek Żakowski nazwał swą książkę, w której zgromadził wywiady z czołowymi, niezależnymi intelektualistami świata.
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rzeczywistość dzisiejszego świata, ani na rzeczywistość dzisiejszego państwa,
różnią się jednak stopniem jego krytyki.
Może najmniej krytyczny jest Francis Fukuyama, przez bardzo wielu komentatorów uważany za najwybitniejszego intelektualistę świata, co wcale nie
znaczy, aby był też najmniej uważny. Jest profesorem ekonomii polityki i filozofem polityki, kojarzony, nie bez pewnych podstaw z ruchem neokonserwatywnym – nie waha się jednak krytykować konserwatywnych polityków i rządów, jeśli uzna, że popełniają błędy lub są nierzetelni intelektualnie. Jako
zwolennik liberalnej gospodarki rynkowej sprzeciwia się ograniczeniom nakładanym na rynki ekonomiczne, ale nie znaczy to, by swą twórczością legitymizował wszystkie sfery działalności kapitału i organizacji finansowych, krytykuje zwłaszcza udział wielkich korporacji w odbudowie słabych państw. Jest
zwolennikiem procesów globalizacyjnych i głośno mówi, że są one szansą dla
świata.
Z kolei Ulrich Beck jest chyba największym ,,rewolucjonistą” w tym gronie, to co proponuje, daleko wykracza poza granicę koncepcji Fukuyamy, na
poziomie fundamentalnych, systemowych założeń nie ma chyba większej
różnicy. Jeśli użyjemy języka Fukuyamy, by określić wizję Becka, to wypadnie powiedzieć, że tworzy on ,,menażerię pewnych bytów”, a gdy posłużymy się językiem Becka, by nazwać koncepcję Fukuyamy, to trzeba będzie
stwierdzić, że Fukuyama pozostaje w granicach ,,metodologicznego nacjonalizmu”.
Ulrich Beck jest socjologiem, wykłada na Uniwersytecie w Monachium,
w 1986 roku wydał książkę Społeczeństwo ryzyka. Na drodze do innej nowoczesności, która z czasem stała się kamieniem węgielnym wielu, nie tylko socjologicznych, prób opisu świata. Co ciekawe Beck nie wycofał swych słynnych tez
i nową wizję zbudował, korzystając z dorobku wypracowanego 20 lat temu.
Praktyka potwierdziła zresztą wiele jego intuicji.
Zygmunt Bauman jest chyba największym pesymistą w tym gronie.
W odróżnieniu od Fukuyamy, jest krytykiem globalizacji i procesów z nią
związanych, uważa, że prowadzi ona do nowych nierówności społecznych na
niespotykaną dotąd skalę. Uprawia coś, co możemy nazwać globalną socjologią zaangażowaną – sam mówi o swej „pasji obnażania kłamstw, w jakie opakowuje się odpowiedzialność za ludzką niedolę”2. Państwo zajmuje w jego myśli ważne miejsce, chodź Bauman nie prowadzi systematycznych rozważań na
tematy polityczne. Rozpatruje też państwo demokratyczne tylko w powiązaniu
ze społecznym podłożem i na kanwie wielkich społecznych przemian, które
określa jaką ,,płynną nowoczesność”.

2 Zygmunt Bauman w rozmowie z Jackiem Żakowskim[w:] J. Żakowski, Anty-TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Warszawa 2005, s. 17.
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Wizja Fukuyamy jest wizją spadkobiercy Oświecenia, kontynuatora najlepszych teoretyków państwa i demokracji, tych, którzy kładli intelektualne
podwaliny pod budowę demokratycznych państw zachodnich. Amerykański
myśliciel nie traci wiary w państwo, ani w jego aktywną moc. Nie mówi
o śmierci, zaniku czy dewolucji państwa, nie jest prorokiem zagłady, jak wielu
mu współczesnych. Głównym tematem jego obecnych rozważań staje się eksport państwa i idei państwowości. Nowoczesne państwo, tkwiące korzeniami
ściśle w oświecenie jest w jego wizji koniecznym warunkiem ładu i pokoju
światowego – większość bowiem nieszczęść współczesnego świata jest według
Fukuyamy wynikiem właśnie słabości państw i rządów. Filozof jednak nie powtarza starych recept, ani nie diagnozuje rzeczy dawno już powiedzianych; jest
krytykiem i podważa niektóre z dogmatów i prawd makropolityki, na czele ze
sławnym ,,konsensusem waszyngtońskim”3.
Koncepcja amerykańskiego teoretyka przedstawia państwo nadal pełne wigoru, które co prawda traci w toku dziejów pewne kompetencje, lecz także zyskuje nowe, nie następuje radykalne ograniczenie roli państwa, lecz raczej jej
przesunięcie. Zresztą ograniczeniu kompetencji w jednej dziedzinie towarzyszy wzrost siły państwa i sprawności jego działania.
Fukuyama jest słynny przede wszystkim ze swej historiozoficznej tezy
o końcu historii, ogłoszonej w 1989 roku w amerykańskim czasopiśmie ,,National Interest Review”, która potem jeszcze rozbudowana zaowocowała dwoma książkami: Koniec historii i Ostatni człowiek. Ludzkość, powiada filozof,
doszła do najwyższego szczebla swej organizacji politycznej; jest nią demokratyczne państwo liberalne, które wraz z 1989 rokiem rozpoczęło niepodzielną
dominację na światowej arenie. To państwo jest zwieńczeniem długiego procesu dziejowego, który wykształcił rozliczne formy państwa, także ich straszliwe karykatury, teraz zaś doszedł do swego kresu w demokracjach Zachodu.
Wysiłek osiągnięcia takiego państwa był duży i długotrwały, ale ze wszech
miar opłacalny – teraz zaś ludzie będą czerpać owoce z tego kończącego się
procesu. Nasuwają się trzy uwagi w związku z tą pobieżnie zarysowaną tutaj
koncepcją:
Po pierwsze teza ta, dziś już całkiem nieaktualna, miała spory sens w ramach pewnego szerszego paradygmatu, też już dziś lekko zmurszałego. Otóż
w 1989 roku po doświadczeniach dwudziestego wieku i po niedawno minionych czasach zimnej wojny całkiem prawdopodobne było, że wraz z całkowitą
przemianą głównych aktorów sceny dziejowo-politycznej, czyli państw, także
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2. Francis Fukuyama i eksport demokratycznej
wizji państwowości

3 To już szeroko krytykowane porozumienie z końca lat 90-tych, dotyczące światowego ładu
ekonomicznego oraz strategii wspomagania i odbudowywania nowych państw, uznane za obowiązujące pod wpływem rządu USA i globalnych instytucji ekonomicznych.
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sama historia zmieni się w stopniu dość podobnym, czyli tak jak rozwój państwa, rozwój historii znajdzie swój kres. Gdyby istniejący paradygmat zdołał
się utrzymać Fukuyama miałby rację.
Po drugie, ważnym i nieco ukrytym założeniem tej tezy jest przekonanie, że
to państwo jest głównym aktorem i reżyserem historii, to właśnie w rozwoju
państw historia dobiega końca i przez państwa, które świadomie zmierzają do
urzeczywistnienia idealnego wzorca. Wynika z tego ważne pytanie, które jest
stale obecne w przemyśleniach Fukuyamy: czy to państwo jest głównym aktorem? Czy też może zeszło już ze sceny? Jedno wydaje się pewne: państwo
przestało być reżyserem swej (i zarazem światowej historii) – to jest powód
upadku przewidywań myśliciela. Cały ten koncept jest także świadectwem
olbrzymiej wagi samego państwa, jego wielowymiarowości i doniosłości refleksji o państwie, także filozoficznej.
Po trzecie samo sformułowanie Koniec historii jest zręcznym i błyskotliwym
uproszczeniem, które przyciąga umysły. Jasną rzeczą jest, że historia brana literalnie może skończyć się wraz z końcem czasu w ogóle – punkt ciężkości tej
myśli leży oczywiście gdzie indziej. Historia – jeśli w ogóle – kończy swój rozwój na płaszczyźnie makropolitycznej, i ,,przenosi” się gdzie indziej, tu zaś będzie już trwaniem.
Budowanie państwa – także zdaniem autora niniejszego artykułu – stanowi
pewne odniesienie do wielkiej tezy o końcu historii. Sam Fukuyama przyznał
nieprawdziwość swych przewidywań, ale przecież nie wszędzie historia toczy
się dalej. Po pierwsze nie ma historii tam, gdzie nie ma rozwoju, czyli tam
gdzie nie ma nowoczesnego państwa – to te obszary gdzie trzeba państwo zbudować – jest to sfera, można by tak rzec, „martwej historii”.
Po drugie jest też świat, będący antytezą świata „martwej historii”, taki
gdzie historia przemierzyła w makroplityce i dziejach państwa wszystkie szczeble, gdzie panuje demokracja liberalna i gdzie sami obywatele, wedle określenia Fukuyamy, zbudowali sobie „świat końca historii”4 podtrzymując go na
mocy własnej wiary i pewnego stopnia izolacji. W tej błyskotliwej tezie chodzi
filozofowi o państwa europejskie zrzeszone w Unii – to jest sfera, którą autor
określiłby, jako świat „zastygłej historii”. Ten analityczny podział dotyczy
w istocie państw i jest jednym z pól, na których rozgrywa się współczesna akcja państwa.
Jest także amerykański myśliciel dziedzicem swej własnej tezy, gdy mówi
o państwie demokratyczno-liberalnym jako o szczytowym modelu rozwoju politycznego, modelu, który w pierwszym rzędzie powinien być eksportowany,
potem być zmieniany.
Ostatnia książka Fukuyamy jest także wielką dyskusją na bardziej konkretne tematy, przede wszystkim o technicznym sposobie funkcjonowania państwa: o administracji publicznej, teorii organizacji i instytucji politycznych. Fu4
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kuyama dyskutuje ze współczesnymi teoretykami administracji i teorii organizacji, ekonomii politycznej, ale także z wielkim klasykiem socjologii, początkodawcą zagadnienia prawomocności, powszechności i sposobów istnienia
struktur politycznych: Maxem Weberem.
Weber, kiedy mówił o trzech typach prawomocnej władzy i o podstawach
prawomocności władzy formułował reguły, które on i inni za nim uznali za
uniwersalne. Typ władzy legalnej ucieleśniany przez model biurokracji jest
podstawą budowy zachodnich państw demokratycznych. Można ten model
przenosić, a cechuje on generalną tendencję ludzkości do przechodzeni od
działań afektywnych, do działań racjonalnych.
Fukuyama idzie krok dalej i pyta o uniwersalność tego modelu, o możliwości jego zbudowania od podstaw i o problemy z tym związane. To pytanie staje się palące dopiero w dwudziestym pierwszym wieku, choć każda klęska demokracji powinna takie pytanie wywołać. Zwraca uwagę autor na dwudziestowieczne próby budowy państwa demokratycznego, na zabójczy dla nich brak
intelektualnej refleksji o szansach i ograniczeniach takiego procesu. Iluzja
uniwersalności pewnych instytucji runęła i utopijno-neooświeceniowa wiara
w możliwość budowy państw na „surowym korzeniu”, w rejonach świata pozbawionych tradycji, jakimi dysponowały i dysponują kraje zachodnie, nie jest
już możliwa.
Autor ten ujmuję państwo jako organizację formalną, która potrzebuje
określonych warunków do zaistnienia. Państwo nie jest samo swoim własnym
światem i nigdy nie może istnieć jako dane. Jest to też najbardziej skomplikowaną organizacja formalną jaką konstruuje człowiek i w związku z tym do jej
budowy potrzeba wielu surowców. Przede wszystkim wiedzy, którą gromadzą
nauki społeczne, ale także cierpliwości.
Pierwsze ważne, analityczne rozróżnienie, jakiego dokonuje filozof, konstruując swą wizję państwa to rozróżnienie na siłę i zakres – jest ono dość
proste, ale ma zasadnicze znaczenie, dla rozpoczęcia drogi, jaką przemierza
Fukuyama. Siła jest zdolnością państwa do planowania i realizowania polityki i egzekwowania prawa w sposób konsekwentny i zrozumiały, nazywa też
Fukuyama czynnik ten potencjałem instytucji państwowych. Zakres to zasięg
rozmaitych funkcji wykonywanych przez państwo5, ilość zadań, jakie rząd
i administracja biorą na siebie. Z gospodarczego punktu widzenia najkorzystniej jest zbudować państwo o dużej sile instytucji i dość ograniczonym zakresie, model odwrotny; państwo z relatywnie małą siłą instytucjonalną
i rozbudowanym zakresie funkcji jest skazane na porażkę.
Problemem teorii państwa budowanych w latach 90-tych było proste niedocenienie siły instytucjonalnej, utożsamienie konieczności ograniczania zakresu państwa z koniecznością ograniczenia jego siły – stało się to pewnego roF. Fukuyama, Budowanie państwa, Poznań 2006, s. 25.
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dzaju dogmatem dominującego myślenia neoliberalnego i spowodowało zagubienie całego wymiaru państwowości6.
Fukuyama proponuje nową wizję budowy państwa, tym razem dużo mniej
optymistyczną i bardziej wymagająca, ale przez to realistyczną. Korzysta z dorobku i doświadczeń wielu nauk społecznych: politologii, makroekonomii, teorii organizacji i zarządzania, filozofii polityki, wreszcie historii.
Dwudziesty wiek był czasem kontrowersji wokół państwa, jego siły i rozmiarów, nadużywania władzy. Do lat 70-tych zakres i siła państwa systematycznie wzrastały, co wywołało silną reakcję lat 80-tych w postaci polityki
skrajnie liberalnej: reaganizmu i tchatcheryzmu. W efekcie dużo więcej uwagi
i potencjału intelektualnego poświęcono kwestii ograniczenia państwa a nie
problemom jego budowy. Kluczowy czas lat 90-tych, kluczowy dla rozszerzania idei państwowości demokratycznej został po części stracony. Co gorsza,
część zachodnich metod rozwiązywania problemów nierozważnie skopiowano, do krajów gdzie sytuacja i wyzwania stojące przed państwem były zupełnie
inne. Istotą tej sytuacji była „porażka konceptualna”7, klęska budowy państw
i rządów na terenach, które rozpaczliwie tego potrzebowały.
To właśnie, zdaniem filozofa, jest może najważniejszym problemem przed
jakim stoi państwo i nie da się współczesnego państwa rozpatrywać w odcięciu
od tego problemu. Cokolwiek nie mówić o państwie, to jego epoka nie dobiegła jeszcze końca, a czas od kiedy będzie liczyć się epokę państw za minioną
zacznie biec dopiero, gdy państwa spełnią swe dziejowe role – o ile jest to
w ogóle możliwe. Demokratyczne państwo jest zbyt funkcjonalną organizacją,
by schodzić ze sceny, Fukuyama, sugeruje, że jeszcze długo nic w tej podstawowej materii nie ulegnie zmianie.
Wielkie pytanie jakie wynika z tych rozważań i na które próbuje myśliciel odpowiedzieć jest następujące: czy da się zbudować taką teorię instytucji politycznych, czy jest ona w ogóle możliwa, która dostarczyłaby pewnych i bezpiecznych
metod polityki budowy państwa na terenach – eufemistycznie określanych mianem – krajów rozwijających się? To jest według Fukuyamy centralny problem
polityki międzynarodowej w XXI wieku, kluczowy dla utrzymania ładu światowego, ale jednocześnie najtrudniejszy. To właśnie państwo demokratyczne stoi
w centrum problemów świata i jego kłopoty będą w przyszłości kłopotami światowymi – zresztą już dziś kłopoty i słabość państwa są głównym źródłem zakłóceń pokoju międzynarodowego. Problem ten dotyczy wszystkich państw demokratycznych, może przede wszystkim stabilnych państw Zachodu, które mają najwięcej do stracenia. Wydaje się, że nadszedł czas spłaty długów jakie Zachód zaciągał przez co najmniej dwa wieki w peryferyjnych regionach świata8.
6

Tamże, s. 32.
Tamże, s. 49.
8 Jest to oczywiście olbrzymi problem nie tylko historyczny, lecz także moralny, prawny, etc.
Nie jest intencją autora wypowiadanie się w tej sprawie, niemniej założenie o tej treści przenika
ostatnią pracę Francisa Fukuyamy.
7
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Być może jest tak, że pomyślność państwa demokratycznego będzie wprost proporcjonalnie zależeć od tego, w jaki sposób rozszerzy się idea państwowości.
Fukuyama jest dość zdecydowany we wskazywaniu gorących problemów
i konkretny w ich określaniu – nie zanik suwerenności państw, nie ich
zmierzch, lecz słabość niektórych z nich jest centralnym problemem. Jeśli więc
nasz idea państwa okaże się na tyle uniwersalna, byśmy mogli ją skutecznie
rozpowszechnić, mamy szansę uratować podstawy demokratycznego porządku, a tym samym wzmocnić demokratyczne państwo. Fukuyama określa
wstępne warunki uniwersalności i wyciąga z nich konsekwencje – formułuje
naprawdę wielki projekt.
Budowa państwa pociąga za sobą wyróżnienie 4 aspektów państwowości,
czyli kluczowych składników budowy państwa, niemożliwych do zlekceważenia. Składają się na nie odpowiednio:
1. Projektowanie organizacji politycznych i zarządzanie nimi;
2. Projekt ustroju politycznego;
3. Podstawy prawomocności;
4. Czynniki społeczne i kulturowe.
Jest to próba formalizacji teorii budowy państwa i wyróżnienie w niej podstawowych komponentów, od których cały projekt zależy. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to typologia struktur istniejącego państwa demokratycznego, lecz analityczny podział dokonany na „planie budowy”, na tym, co ma dopiero powstać, dlatego też autor zamiennie mówi o „podaży państwowości”,
która jest wyznaczana przez te cztery filary. O tej podaży, o skuteczności „eksportu” danego segmentu państwa decydują odpowiednie dziedziny nauk społecznych. I tak za rozszerzanie komponentu 1. odpowiedzialne są zarządzanie,
ekonomia i administracja publiczna. Za 2. – politologia, ekonomia, prawo, za
3. – politologia, za 4. zaś – socjologia i antropologia9.
Podaż poszczególnych komponentów zależy od stopnia w jakim można daną dyscyplinę sformalizować, im bardziej formalna będzie wiedza – główny surowiec budowy skutecznych instytucji, tym bardziej niezależna będzie od lokalnych uwarunkowań i skłonniejsza do rozszerzania się. Najwyższa jest więc
podaż czynnika 1., dyscypliny zań odpowiedzialne można sformalizować
w najwyższym stopniu. Najmniej skłonny do rozprzestrzeniania się jest czynnik 4., z konieczności lokalny i trudny do sformalizowania.
To pierwsza wyraźna trudność w budowaniu państwa, zasługą Fukuyamy
jest jej wyraźne nazwanie, co otwiera drogę do jej przezwyciężenia w przyszłości.
Być może ważniejszy od podaży jest popyt na instytucje, coś co jest wyjściem naprzeciw podaży i odpowiedzią na nią. Jest on całkowicie zależny od
strony przyjmującej, w tym sensie, że zawsze jest aktem beneficjenta, nigdy –
darowującego. Popyt można co prawda wzbudzić w społeczeństwie – pisze
Tamże, s. 46.
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o tym omawiany autor – zawsze jednak będzie to działanie ograniczone i tylko przygotowujące grunt pod samo „wykonywanie” popytu.
Dość charakterystyczną cechą tej koncepcji jest ujmowanie zagadnień teorii państwa w kategoriach ekonomicznych, być może nawet w makroekonomicznych; problem „rozszerzania państwa” rozpada się na problem podaży
i popytu instytucji – podobnie jak cała koncepcja naszego autora jest próbą
opisania „eksportu państwa”.
Ponadto pobudzanie popytu na instytucje jest chyba najbardziej ryzykownym elementem tworzenia państwa – niemniej nie może się bez niego powieść. To właśnie brak popytu jest główną przeszkodą w rozwoju instytucjonalnym państw do tej pory słabo się rozwijających – jeszcze jednak większym problemem i groźniejszym w długofalowe konsekwencje jest złe wzbudzanie popytu – jeden z „grzechów głównych” dotychczasowych przedsięwzięć tego rodzaju. Fukuyama wskazuję na wewnętrzną sprzeczność inicjatyw wzbudzania
popytu, sprzeczność, która przyczynia się do niszczenia potencjału instytucjonalnego niedojrzałych państw. Łatwiej bowiem dostarczyć usługi i instytucje
bezpośrednio niż zwiększyć kompetencje lokalnego rządu w tej dziedzinie.
Bezpośrednie dostarczanie usług jest zawsze skuteczniejsze niż powierzanie
dysponowania usługami w ręce „młodych państw”.
To druga wyraźna trudność w budowie państwa – tym trudniejsza do przezwyciężenia, że nie wydaje się zrazu trudnością, lecz raczej dobrodziejstwem.
Istotna jest także sama, bardziej szczegółowo ujęta problematyka budowy
organizacji – Fukuyama stawia tezę kluczową w tej sprawię: nie istnieje i nie
może zostać zbudowana optymalna instytucja formalna, zwłaszcza w sektorze
publicznym, który rządzi się innym typem racjonalności niż sektor prywatny.
Każda instytucja – szczególnie może instytucja polityczna, dzieli się na część
mocodawców i część przedstawicieli – mocodawca jest uosobieniem roli właściciela, przedstawiciel jest kimś, kto zarządza cudzą własnością. W analogii
do instytucji państwowych rolę mocodawcy pełni ogół obywateli, ich przedstawiciele to władza legislacyjna, wybierana w wyborach powszechnych. Wobec
legislatywy, która na kolejnym poziomie staje się mocodawcą, przedstawicielem jest władza wykonawcza – teoria wyboru publicznego i Fukuyama przyjmują, że przedstawiciele zwiększać będą indywidualny osobisty interes, nie
stawiając interesu mocodawcy ponad własny. Konieczne jest wobec tego takie
sformułowanie cech formalnych instytucji, które wszelkie skłonności tego typu zamkną w formalnych rygorach – trzeba więc wynaleźć zbiór optymalnych
cech instytucji, które ukonstytuowałyby najlepszą organizację, to właśnie jest
niemożliwe z następujących powodów:
• Nie da się jasno sformułować celów instytucji, zwłaszcza rozbudowanej,
gdzie przedstawiciele i mocodawcy są oddaleni od siebie, a ich działalność niewystarczająco skoordynowana. W takiej sytuacji nie zawsze przedstawiciele
znają bądź umieją rozpoznać wolę mocodawcy – w tym wypadku społeczeństwa.
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• Trudno w przypadku takich instytucji określić jasno zasady nadzoru i rozliczania, jeśli zaś da się to zrobić pociąga to za sobą wysokie koszty. Szczególnie dotyczy to instytucji publicznych, do których praktycznie nie można zastosować ścisłych kategorii ekonomicznej racjonalności. Pewne działania wykonywane przez określone instytucje odznaczają się niskim stopniem specyficzności i wysokim stopniem częstotliwości – takie bardzo trudno poddać sformalizowanej kontroli. Inne mają odwrotne parametry – wysoką specyficzność
i niską częstotliwość, klasycznym przykładem takiej działalności instytucjonalnej jest bankowość centralna, która poddaje się bez trudu sformalizowanym
zasadom nadzoru. Ten ostatni typ instytucji nie obejmuje jednak nawet większości sfery poddanej działaniu instytucji. Działania w niewielkim stopniu
poddające się kontroli, tu przynależy system szkolnictwa, są w większości
państw poddawane bardziej wyrafinowanym systemom kontroli – chodzi
o wszelkie przejawy kapitału społecznego, który w tym wypadku określany jest
jako „zinternalizowane kodeksy norm”10. Kapitał społeczny to kolejny wielki
temat amerykańskiego filozofa, poważnym pytaniem nauk społecznych było
zawsze: jak kapitalizm w systemie demokratycznym wpływa na jakość kapitału społecznego, czy przypadkiem nie jest mu przeciwny. We wcześniejszej swojej pracy, Wielki wstrząs Fukuyama odpowiedział, że ustrój demokratyczno-kapitalistyczny może pozytywnie wpływać na kapitał społeczny11, dotąd ustalona
była zależność odwrotna: na pewno kapitał społeczny wpływa pozytywnie na
instytucje polityczne, w tym i na państwo.
• Nie można ponadto sformalizować stopnia, w jakim dokonuje się delegacji uprawnień w ramach danej instytucji. Zawsze jest to kwestia w pewnej mierze wynikająca z samych założeń filozoficznych systemu politycznego, przyjęło
się jednak tam, gdzie można stosować zasadę subsydiarności, pozwalającą odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez problemy polityczno-społeczne, z których
większość ma charakter lokalny. Problem delegacji uprawnień i decentralizacji,
to zawsze kluczowe kwestie przy projektowaniu instytucji politycznych; ponadto faktem niezbitym jest, że stanowią one urzeczywistnienie wartości demokratycznych. Deleguje się i decentralizuje jednak nie tylko uprawnienia władcze,
ale też uprawnienia do podejmowania ryzyka, a nie istnieje żadna ogólna, a tym
bardziej sformalizowana teoria ryzyka – ryzyko z definicji zawiera w sobie element nieprzewidywalności, braku, pewnego zaskoczenia.
Te kłopoty w budowaniu formalnej instytucji w optymalny sposób urzeczywistniającej swe podstawowe cechy stanowi trzecią trudność w tworzeniu państwa. Jest to jakby wyraz metodologicznego sceptycyzmu autora, metodologicznego, czyli będącego zaproszeniem do jego przezwyciężenia. Na pewno
nie jest to wyraz niewiary w możliwość rozszerzania się demokratycznych instytucji politycznych.
10

Tamże, s. 88.
F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa
2000, s. 13.
11
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Być może to wszystko niewiele obchodziłoby mieszkańców Zachodu, gdyby nie globalizacja problemów z tym związanych. Fukuyama jest jednym z największych entuzjastów tej nowej „formy świata” i potrafi jej bronić w konsekwentny sposób. Według niego globalizacja jest szansą na zniwelowanie
olbrzymich różnic w rozwoju światowego systemu politycznego, w tym także
na upowszechnienie najlepszej formy państwa. Być może właśnie jeden z korzystnych jej aspektów, niewyrażony explicite przez myśliciela, ale przecież stanowiący jeden z fundamentów intelektualnych jego dzieła to taki fakt: globalizacja upowszechniła problemy, przed jakimi stały małe i słabe państwa,
a przede wszystkim upowszechniła ich świadomość w społeczeństwach zachodnich. Solidarność, jaka w ten sposób wytworzyła się między demokratycznymi państwami, a ich dużo uboższymi krewnymi po „rozwijającej się stronie”,
nie będzie już tylko solidarnością moralną, stała się solidarnością interesów.
Utworzył się wspólny rynek bezpieczeństwa i wolności – nie znaczy to by dobra te uległy utowarowieniu, lecz gra o ich jak najwyższą jakość stała się
wspólnym, świadomym interesem świata. Jest kilka metod przeprowadzenia
tej gry, lecz by świadomie do niej zasiąść trzeba odrobić lekcję zadaną przez
filozofa. Istnieje realna szansa, by w tej grze wszystkie strony odniosły sukces,
jeśli zaś, ktoś przegra, to w pierwszej kolejności najpotężniejsi. Wiele zależy
od tego, jaką renomę uzyska sobie budowa państwa demokratycznego u tych,
którzy mogą stać się jej inicjatorami.
Wydaje się jednak, że w tej wizji procesy globalizacji nie tknęły jeszcze samych fundamentów państwa, a jedynie zintensyfikowały i rozpowszechniły
dość stare problemy, jeśli zaś globalizacja dotyczy tu też bezpośrednio atrybutów państwowych, to nie pozbawia samych państw tego, co najważniejsze, a jedynie usuwa zbędny nadmiar ich działalności i pozwala uzyskać większą efektywność działania.
Procesy globalizacji zwróciły także uwagę na problemy związane z suwerennością państw i postawiła je w zupełnie innym świetle. Suwerenność, okazuje się nie przysługuje już państwu ex definitione, słaba władza podkopuje
i poddaje w wątpliwość swą suwerenność.
Wyczerpało to tradycyjny paradygmat polityki międzynarodowej – fundamenty systemu westfalskiego ostatecznie runęły. U podstaw tego systemu leżała świadoma ignorancja wobec podstaw prawomocności, która dziś już nie
jest możliwa. Władza, która sama siebie nie usprawiedliwia nie jest już suwerenna, bo słabość podstawy prawomocności wcześniej czy później pociągnie za
sobą słabość samej władzy lub tyranię. Jedno i drugie stanie się zagrożeniem
dla międzynarodowej społeczności i wywoła reakcję: zagadką jest jedynie forma tej reakcji. Niezależnie jednak od niej problem państwa będzie powszechną troską.
Kontrowersje co do sposobu jego rozwiązania stanowią kość niezgody między najważniejszym graczem na politycznej arenie; Stanami Zjednoczonymi
a Europą, która inaczej zapatruje się na kwestię suwerenności i sposoby radzeSpołeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008
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nia sobie z jej brakiem. Zdaje się, różnice te przebiegają na dwóch płaszczyznach.
Po pierwsze zagadnieniem spornym jest, komu przyznać prawo do naruszania suwerenności – czy może to być uprawnienie państwa demokratycznego –
tak uważają Amerykanie, czy jest to tylko i wyłącznie kompetencja prawa międzynarodowego – jak sądzą Europejczycy.
Po drugie Europejczycy uważają, że suwerenność nie wyczerpuje się na poziomie państwa demokratycznego, lecz może także przysługiwać wspólnocie
międzynarodowej, która może wobec tego być źródłem prawomocności w stosunkach międzynarodowych. Amerykanie nie akceptują takiego stanowiska,
uważają, że prawomocność nie może być atrybutem żadnego bytu ponad państwem. Wszystko, co funkcjonuje jako szeroko pojmowana wspólnota międzynarodowa cieszy się prawomocnością tylko na zasadzie mandatu udzielonego
przez demokratyczne państwa – według europejskiego stanowiska także
wspólnota międzynarodowa może udzielać prawomocności innym podmiotom, sama nie będąc od nich zależną.
Takie rozumienie ładu ponadpaństwowego wynika, wyjaśnia na Francis Fukuyama12, ściśle z rozumienia państwa i to myśl bardzo ciekawa. Europejczycy pojmują państwo dość uniwersalistycznie, jest ono dla nich formą strażnika
interesu publicznego, który stoi ponad partykularnymi interesami obywateli.
W tej optyce państwo może czasem przeciwstawić się woli powszechnej. Jest
to przedłużenie słynnego francuskiego modelu urządzenia państwa – wolność
realizuje się poprzez państwo i jego instytucje. Ten typ rozumienia państwa
demokratycznego nazwałbym holistycznym.
Amerykanie mają inną wizję państwa – jest ono uosobieniem woli obywateli i ostatecznie da się sprowadzić do wolnych i świadomych podmiotów.
Kultura polityczna jest tu zdecydowanie bardziej antyetatystyczna i zorientowana na indywidualizm – określa się to też jako model wolności od państwa i jego instytucji. W USA obiektem wzmożonego szacunku nie jest państwo, lecz konstytucja. Taki typ rozumienia państwa możemy określić jako
redukcjonistyczny.
Amerykańska wizja państwa demokratycznego w świecie jest przeniesieniem
percepcji ich własnego państwa na wyższy poziom. Państwo na poziomie światowym jest tym, czym obywatel na poziomie państwowym – choć oczywiście tylko w jednym, określonym sensie, mianowicie: udzielania prawomocności.
Amerykański punkt widzenia jest bardziej skuteczny praktycznie, europejski bardziej poprawny teoretycznie – Fukuyama opowiada się, choć nie bez
pewnych wątpliwości za pierwszym. Nic nie jest w przyszłości w stanie zastąpić
demokratycznego państwa, które jako jedyny rodzaj organizacji jest w możności produkować prawomocnie zasoby siły – a to ważny czynnik, nieodzowny
dla utrzymania bezpieczeństwa światowego.
Tamże, s. 118.

Nr 1 (14)/2008 Społeczeństwo i Polityka

197

Piotr Blus

Każdy, kto mówi o końcu tradycyjnej suwerenności – Fukuyama mówi tylko o jej zmianie – musi najpierw wskazać, co mogłoby ją zastąpić. Wszystkie
byty polityczne systemu światowego, poza państwami, cieszą się suwerennością i prawomocnością, ale rzadko jednym i drugim13.
To, co jedni określają mianem zmierzchu państwa, inni końcem lub obumieraniem, jeszcze inni erozją jest tak naprawdę ograniczeniem zakresu funkcji państwowych – a w dużo mniejszym stopniu siły. Zmniejszenia zakresu
państwa nie jest procesem niekorzystnym, a wynika z tego, ze niektóre z nich
mogą być wykonywane po prostu lepiej przez podmioty niepubliczne i niepaństwowe – jest to dość normalna konsekwencja funkcjonowania światowego
rynku. Fukuyama szuka w zamian zagubionych wymiarów państwowości i odnajduje je przede wszystkim w sferze instytucjonalnej – co jest naturalną konsekwencją skupienia uwagi na budowie państwa. Instytucja państwowa, dostatecznie uprawomocniona, jest niezagrożona przez procesy globalizacji – bowiem nic nie jest jej w stanie zastąpić. Kluczem więc jest rozszerzenie funkcjonowania sprawnych instytucji politycznych, na obszary, gdzie do tej pory ich
nie było. To powinien być główny i pierwszy cel wysiłku intelektualnego i politycznego, nie zaś kreowanie nowych form suwerenności – tu filozof zdaje się
być rzecznikiem metody w myśl, której nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę14.
Takie są argumenty i rady Francisa Fukuyamy, za wizją, która jest dość konsekwentna, umiarkowanie liberalna i tradycyjna, bardziej pozostająca pod
wpływem paradygmatu amerykańskiego niż europejskiego, a przy tym bardzo
solidnie podbudowana intelektualnie.

3. Ulrich Beck i przemiany państwa w globalnym świecie
ryzyka
Ulrich Beck, monachijski socjolog, Europejczyk w pełnym tego słowa znaczeniu, prezentuje całkiem odmienny punkt widzenia, właśnie europejski.
W amerykańskiej tradycji politycznej państwo nie ma takiego znaczenia jak
w europejskiej – pisze o tym także Fukuyama, zaś rozważania Becka, są zdaniem autora dobrym tego przykładem. Już słowa z przedmowy najnowszego
dzieła Becka, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej dobrze oddają tą różnicę: „Sądzimy, że wiemy o czym mówimy,
gdy używamy słów takich jak polityka czy państwo, a zarazem mamy świadomość, że wcale tego nie wiemy”15. Ulrich Beck zasłyną przed laty książką Spo13

F. Fukuyama, Budowanie…, dz.cyt., s. 129.
Jakkolwiek sformułowanie to ma rodowód ściśle filozoficzny – jego twórcą jest Wilhelm
Ockham (XIV w.), i początkowo wyrażało myśl z całkiem innej dziedziny niż filozofia polityki,
to mimo to dobrze oddaje poglądy Fukuyamy w tej kwestii.
15 U. Beck, Władza i przeciwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005, s. 14.
14
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łeczeństwo ryzyka, gdzie przedstawił pełną intelektualnego rozmachu wizję nowego społeczeństwa, w którym głównym bodźcem będzie ograniczanie ryzyka,
przyjmującego wymiar międzynarodowy i ignorującego wszelkie granicę. Postawił tam m.in. tezę, że główną przyczyną rozbieżności i sporów miedzy państwami demokratycznym będzie percepcja ryzyka i odmienne metody radzenia sobie z nim16.
Fukuyama nie ma raczej takich problemów meta-politycznych, jest jednak
rzeczą wiadomą, że Europejczycy mają więcej wątpliwości wobec pewnych tradycji politycznych ukształtowanych często w odpowiedzi na okrutne doświadczenia historyczne – zauważa to Fukuyama, gdy mówi, że Europejczycy opletli swą suwerenność „siecią norm”17. Pozwala to myślicielom europejskim
konstruować zupełnie odmienne punkty widzenia, zdecydowanie warte uwagi
i przemyślenia.
Koncepcja Becka nie jest koncepcją explicite państwa demokratycznego.
Demokratyczność państwa jest raczej milczącym założeniem jego tez, zresztą
sama istota demokracji, procedury demokratyczne, problem państwa demokratycznego, a państwa niedemokratycznego nie jest głównym przedmiotem
jego rozważań. Becka państwo interesuje przede wszystkim jako globalny aktor polityczny, państwo uwikłane w globalną grę i metagrę18polityki światowej.
Państwo jest tu definiowane przez pryzmat swoich możliwości i ograniczeń na
globalnej arenie politycznej, państwo jest graczem, zaś reguły gry właśnie ulegają olbrzymim przemianom – dotychczasowa gra polityczna zmienia się
w metagrę, aktorzy przedefiniowują swoje pozycje i uczą się nowych reguł.
Stara gra była grą dominacji jednej grupy aktorów: państw, zresztą określa ją
nawet niemiecki socjolog mianem gry „państwo narodowe”19. Fundamenty intelektualne pod starą grę położyło Oświecenie i wielka tradycja klasycznej filozofii i socjologii nowożytności, jednocześnie jednak już w epoce rozkwitu
starej gry pojawiały się zarodki intelektualne nowej gry, zarodki, które powinny przerodzić się w fundamenty pod nową grę, tak by mogła ona być świadomie urzeczywistniana20.
Słynna, przywoływana już teza Fukuyamy o kresie tradycyjnej historii jest
właśnie tezą sformułowaną w ramach starej gry, całkowicie wynikającą z jej zasad i przebiegu, tezy, dodajmy, która wydatnie przyczyniła się do rozsadzenia
16 Jakieś echo tej tezy widoczne jest także i u Fukuyamy, gdy mówi, że czynnikiem różnicującym państwa jest wizja zapobiegania kłopotom wywołanym przez słabe państwa.
17 F. Fukuyama, Budowanie…, dz.cyt., s. 125.
18 Definicja terminów „gra” i ,,metagra” z konieczności nie może być ostra, należ jednak dodać kilka słów wyjaśnienia: czymś zbliżonym jest paradygmat – wzorzec wedle którego coś się
dzieje, których jest aktorom znany i co do którego panuje pewien konsensus. Gra jednak jest
czymś więcej, jest paradygmatem w działaniu, definiuję więc grę jako ,,ciągle urzeczywistniający
się paradygmat”.
19 U. Beck, Władza…, dz.cyt., s. 23.
20 Książka Ulricha Becka jest właśnie taką budową intelektualnych fundamentów pod nową
metagrę światową, m. in. właśnie poprzez redefinicję państwa na arenie politycznej. Beck staje
się w ten sposób kontynuatorem pewnych idei Marksa i Kanta.
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jej ram. To jak szybko stało się oczywiste, że nie można już bronić jej prawdziwości, jest właśnie skutkiem zmiany paradygmatu światowego.
Beck, podobnie jak Fukuyama, jest także po trosze historiozofem, kiedy
mówi o wielkiej dziejowej zmianie paradygmatów dokonującej się na naszych
oczach i o potrzebie realnej odpowiedzi na te nowe wyzwania. Podobnie jak
i w poprzedniej koncepcji osią tej zmiany jest problem państwa demokratycznego. Ważna, początkowa teza Becka jest taka: prawomocny ład świata, konstytuowany przez państwa narodowe rozpada się od wewnątrz, polityczny realizm oparty na dogmacie: interesów państwowo-narodowych trzeba bronić
w sposób państwowo-narodowy powinien zostać zastąpiony przez kosmopolityczny realizm, gdzie główną wytyczną staje się myśl: polityka będzie tym bardziej narodowa im bardziej będzie kosmopolityczna21. Ta teza oparta jest na
głębokim podziale między kosmopolityzmem a nacjonalizmem, każda z tych
dwu form ma jeszcze odmianę metodologiczną i normatywną.
Jakie w tej ciekawej optyce kreśli niemiecki myśliciel miejsce dla państwa?
Beck krytykuje podejście wobec państwa i jego roli, które określa jako metodologiczny i normatywny nacjonalizm – jest ono co, prawda powszechnie obowiązujące, ale zaczyna się chwiać. Głównym grzechem tej metody jest niedostrzeganie i ukryte usprawiedliwianie światowych nierówności – problem,
który przekracza ramy państwa demokratycznego nie jest w jego granicach
uważany za problem i jako taki nie jest rozważany na jego forum. To spychanie i neutralizowanie problemów przekraczających państwowe ramy jest de
facto ich usprawiedliwianiem, bo znika przestrzeń, gdzie można je rozwiązywać. Brak tej przestrzeni widoczny jest także w tezie Zygmunta Baumana, gdy
mówi on o zanikaniu agory – przestrzeni publicznej, gdzie świadomie ustala
się normy.
Beck przyznaje, że im bardziej nieprzewidywalne stają się reguły nowego
porządku światowego, tym bardziej wzrasta pokusa by zmierzyć się z nim na
własną rękę, by umacniać porządek narodowy, by mnożyć słabe, demokratyczne instytucje. Beck, jakkolwiek nie jest zwolennikiem ograniczania siły państwa, nie zgadza się z Fukuyamą w potrzebie budowy i umacniania nowego ładu państwowego – jakby w pewnym sensie jego myśl przekroczył etap, na
którym znajduje się koncepcja Fukuyamy.
Główny problem z samodzielnym, demokratycznym państwem jest taki, że
nie zdoła się ono samotnie zmierzyć z wyzwaniami „innej nowoczesności”22,
wśród, których najważniejsze jest ujarzmienie ryzyka. Odpowiedź na to wyzwania nie może jednak być sformułowana w ramach starej logiki wydarzeń,
gdzie naprzeciw zagrożeniu należy odpowiedzieć kontrreakcją – kategoria ryzyka wymaga zupełnie innych odpowiedzi. Dlatego niemiecki myśliciel mówi
o „metagrze”, tzn. o porządku, który nie tylko jest graczom dany, ale także cią21
22
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U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2000, s. 19.
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gle tworzony na nowo i definiowany. Nie może on być statyczny, tak jak
w pewnej mierze statyczny jest porządek tradycyjnych państw, lecz musi być
procesem23.
Ryzyko jest bowiem, czymś czego nie da się przewidzieć – u Becka jest to
całkiem inna kategoria niż u Fukuyamy, gdy ten mówi o decentralizacji ryzyka w procesie tworzenia instytucji politycznych – w żaden sposób nie jest ono
statyczne, lecz ciągle na nowo definiowane. Poza tym ryzyko się „zdemokratyzowało” – groźba ataku terrorystycznego czy groźba wybuchu bomby jądrowej, jeśli w ogóle dotyczy ludzi, to dotyczy wszystkich ludzi – państwo nie jest
w stanie zabezpieczyć swych obywateli przed ryzykiem, bo ryzyko już dawno
przekroczyło skalę państwową. Według Becka sieć globalnych powiązań powstaje po to, by jakoś okiełznać i oswoić ryzyko, trzymając się tej perspektywy
woli powiedzieć, że Sojusz Północnoatlantycki powstał, by wyjść naprzeciw ryzyku globalnej wojny, co nie znaczy, że jego powstanie zmniejszyło to ryzyko,
lub nie spowodowało innego.
Ale perspektywa międzynarodowa to za mało, by przezwyciężyć ryzyko –
bo każde z państw inaczej je definiuje i innych szuka metod, by mu zaradzić,
dochodzi do sytuacji, w której demokratyczne, suwerenne państwa stają
przed nierozwiązywalnym w narodowej perspektywie problemem – inne hierarchie i percepcje ryzyka uniemożliwiają skuteczne współdziałanie. Aby wypracować wspólne określenia ryzyka, trzeba dopracować się globalnego społeczeństwa obywatelskiego, wyposażonego w realną przeciwwładzę – czyli
zdolność przeciwstawienia się podmiotom realnie dysponującym władzą.
Władza i przeciwwładza to w istocie nowa definicja światowego porządku demokratycznego, domagająca się urzeczywistnienia w imię równowagi. Beck
nie stwierdza jednak, by globalne społeczeństwo obywatelskie miało na celu
wspomóc perspektywę polityki państwowej – nie, ono powinno stać się
podmiotem przeciwwładzy.
Socjolog tak to ujmuje: „Dlatego kluczowe pytanie, dotyczące zarówno stabilizacji globalnego społeczeństwa obywatelskiego, jak też mobilnego w skali
świata kapitału oraz odnowienia demokracji – a zatem pytanie o nastawione
na zyski reguły polityki światowej – brzmi: w jaki sposób można idee, teorie
i instytucje państwa wyzwolić z narodowej ograniczoności i otworzyć na epokę kosmopolityczną”24.
Wprowadza on też definicję państwa kosmopolitycznego, które byłoby
symbiotycznym połączeniem państwa i globalnego społeczeństwa obywatelskiego. To jeden ze składników nowej, kosmopolitycznej perspektywy.
Kosmopolityzm jednak, zauważa Beck nie cieszy się dobrą opinią, uważany jest za zdradę perspektywy narodowej i zaprzeczenie niektórych ważnych
tożsamości człowieka – tymczasem, na co precyzyjnie wskazuje niemiecki my23 Ulrich Beck, w rozmowie z Jackiem Żakowskim, Niezbędnik inteligenta, dodatek do tygodnika „Polityka” 2005, nr 25 (2509).
24 U. Beck, Władza…, dz.cyt., s. 29.
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śliciel jest inaczej. Kosmopolityzm ma za sobą starszą, bogatszą i potężniejszą
tradycję intelektualną niż perspektywa narodowa – narodził się wtedy, gdy powstawały fundamenty cywilizacji zachodniej – wraz z filozofią grecką. Wybitnym popularyzatorami tej idei byli stoicy, którzy uważali go za pierwotne
źródło tożsamości międzyludzkiej człowieka. Dlatego też Beck powtórzy, że to
kosmopolityzm umożliwia, nie zaprzecza, logikę spojrzenia narodowego.
Beck nie zgadza się z podejściem instytucjonalnym do państwa, której nieuchronnie grozi petryfikacja i która nie umie sobie poradzić z klasyczną już
dychotomią: mocodawca – przedstawiciel, na poziomie instytucjonalnym tylko zamykanej w pewnych ramach.
Beck, kiedy mówi o perspektywie kosmopolitycznej ma na myśli przede
wszystkim proces, a nie instytucję, ciągłe tworzenie na nowo, a nie budowanie.
Beck w żadnym razie nie jest rzecznikiem zniesienia państwa, a jedynie jego
przeformułowania. W dalszej części książki, mówi wręcz o strategiach państwa
– pewnych narzędziach, którymi ono dysponuje, by na nowo wytyczyć granicę
między polityką i gospodarką na poziomie światowym. Główną strategią państwa winno być splecenie się z globalnym społeczeństwem obywatelskim, tak
jak główną strategią kapitału jest obecnie związywanie się z prawem25.
Beck nie konstruuje jednak opozycji między państwem a gospodarką, taka
opozycja zakładałaby już ustaloną definicję paradygmatu, tymczasem nie ma
takiej definicji i nie będzie.
Ta wizja jest najbardziej filozoficzną i najbardziej wszechstronną z trzech tu
omawianych, jest także najbardziej krytyczna, ale także pełna optymizmu
w możliwości, jakie ma przed sobą perspektywa kosmopolityczna. Beck w tym
sensie jest filozofem, że pyta o całość porządku światowego, starając się budować nową syntezę i w tym, że widoczna jest u niego raczej przewaga pytania
niż odpowiedzi, raczej zapładniającej wątpliwości niż pewnych rozstrzygnięć,
raczej otwierania perspektyw niż ich zamykania.

4. Zygmunt Bauman i państwo zagubione w płynnej
ponowoczesności
„Państwa dwudziestowieczne były poniekąd politycznie sygnowanymi polisami ubezpieczeniowymi… Ten model się kończy. Współczesne państwo nie
umie już ubezpieczyć swoich obywateli od osobistych nieszczęść. Nie ma na to
zasobów ani ochoty. Ceduje odpowiedzialność na siły rynku i przemyślność
jednostki”26.
Bauman przedstawia także zupełnie różną koncepcję od dwu pozostałych.
Po pierwsze w jego myśleniu o państwie dominuje perspektywa socjologiczna,
25

Tamże, s. 229.
Zygmunt Bauman w rozmowie z Jackiem Żakowskim [w:] J. Żakowski, Anty-TINA…,
dz.cyt., s. 22.
26
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a nie instytucjonalna, jak u Fukuyamy, czy polityczna – jak u Ulricha Becka.
Po drugie jest większym pesymistą – państwo jest w jego wizji raczej ofiarą
przemian świata jako całości; instytucją, która dostosowując się do globalnych
wyzwań, spełnia często negatywną rolę wobec własnych i cudzych obywateli.
Bauman nie zajmuje się na co dzień państwem demokratycznym, nie napisał
żadnej książki poświęconej wyłącznie państwu, nie tworzy formalnych teorii
państwa. Niemniej jest to stale obecny wątek jego myśli, obejmującej bardzo
szeroką sferę życia społecznego. Pierwszą powinnością państwa wobec obywateli jest według Baumana troska o nich, jest to fundamentalna zasada etyczna,
bez której trudno rozważać coś co jest nadbudowane nad zasadami etycznymi:
prawomocność i suwerenność. Demokracja według Baumana zasadza się zaś
na równowadze miedzy sferą oikos – to stare, arystolesowskie pojęcie, oznacza sprawy prywatne; a ecclesia – to przestrzeń spraw wspólnych urzeczywistnianej przez świadomych obywateli. Państwo demokratyczne według Baumana ma więc dwa fundamenty: etyczną zasadę troski i subtelną równowagę między sferą publiczną a prywatną27. Naruszenie jednego z dwóch pociąga za sobą istotne osłabienie państwa, przede wszystkim w oczach jego obywateli, prowadzi więc do kryzysu legitymizacji i obumierania państwa. Zdaniem Baumana obecnie dokonuje się naruszanie obydwu tych metareguł.
Skuteczna troska o obywatela nie jest już możliwa – działania państwa w tej
dziedzinie rozpadają się na dwie części: zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa rozumianego jako security, czyli na zapewnieniu minimum środków do
życia lub realnych możliwości ich zdobycia oraz na zapewnienie bezpieczeństwa rozumianego jako safety, a więc na chronieniu życia i zdrowia obywateli.
Ta dychotomia podstawowego zobowiązania wobec obywateli przestaje być
dychotomią – demokratyczne państwa bowiem rezygnują z wykonywania zobowiązań w sferze security, rekompensując to wzmożoną aktywnością na polu
zapewnienia safety28. Prowadzi to, zdaniem naszego myśliciela do ograniczania wolności kosztem bezpieczeństwa i do degradacji statusu obywatela.
Prezentuje też Bauman w wcześniejszej swojej pracy, Globalizacja. Co z tego dla ludzi wynika?, ciekawy rys teoretyczno-historyczno współczesnego statusu państw: Erozja suwerenności państw nie jest wytworem epoki „ponowoczesnej”29, lecz zaczęła się wcześniej – gdy świat podzielił się na dwa przeciwstawne sobie bloki po II wojnie światowej. Pojawiła się w świadomości, a najpierw narodziła się w praktyce stosunków międzynarodowych, zasada, że państwom nie przysługuje pełna suwerenność w dziedzinie militarnej i ekono27

Tamże, s. 32.
Oczywiście nie pociąga to za sobą większej skuteczności w sferze safety, ani nie unieważnia całkiem sfery security. Główny wniosek jest taki, że wprowadza to silną dysharmonią w funkcjonowanie państwa i zwiększa trudności w tworzeniu wspólnoty miedzy państwami demokratycznymi, każde z nich bowiem inaczej definiuje safety i innych ima się środków, by je urzeczywistnić – vide teoria ryzyka Ulricha Becka.
29 Termin wprowadzony przez Baumana do języka nauk społecznych na oznaczenie epoki
w dziejach społeczeństw i państw następujące po epoce industrialnej/nowoczesnej.
28
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micznej – odpadł wtedy najstarszy, przedpaństwowy jeszcze jej atrybut: prawo
wolnego wypowiedzenia wojny innemu państwu. Samodzielne państwa na
skutek konieczności makropolitycznej przestawały być takie; aby utrzymać
pewne obszary niezawisłości nieodzowne do podtrzymania istnienia lub rozwoju rezygnowały z innych, szukając oparcia u silniejszych od siebie. Po 1989,
kiedy przestało być to warunkiem sine qua non dotychczasowi aktorzy zostali
postawieni w całkiem nowej sytuacji, jak pisze Bauman: „Kiedy więc kurtyna
uległa rozdarciu, po nowej, nieznanej scenie krążyły dziwaczne postaci”30.
Już wtedy, powiada myśliciel, państwa utraciły część swego demokratycznego statusu, a do dalszego obniżenia jego wartości przyczynił się, paradoksalnie wzrost popularności idei państwowości. W epoce „trzeciej fali demokratyzacji” (S. Huntington) niezwykle wzrosły aspiracje posiadania własnej organizacji państwowych – fakt ten, wynikły z obniżenia standardu państwowości, jeszcze pogłębił tę tendencję. Im bardziej niezbywalne atrybuty tradycyjnego
państwa – przede wszystkim prawomocność i suwerenność – traciły na znaczeniu, tym większy triumf w świecie odnosiła sama idea państwowości. Bauman
sugeruje, że nie stałaby się tak popularną, gdyby nie erozja atrybutów państwa.
Ta myśl polskiego socjologa i filozofa stanowi chyba płaszczyznę dyskusji
z Fukuyamą – obaj mówią o tworzeniu państw i obaj krytykują i obnażają to
co uważają za złe i niepotrzebne. Amerykański program tworzenia państw
uważa za główne zadanie zachodnich demokracji i nawołuje by czynić to po
odpowiedniej intelektualnej refleksji. Bauman stwierdza, że powstawanie
państw stało się możliwe dzięki generalnemu obniżeniu statusu państwa
i zwiększeniu zapotrzebowania na państwo31. Sugeruje, że proces ten ma na
celu raczej utrzymania słabości państwa, tak, by nie były się one przeciwstawić
globalnym siłom dążącym do znoszenia barier w przepływie kapitału32. Bauman nie mówi jednak o świadomym procesie tworzenia państwa demokratycznego przez wspólnotę państw demokratycznych, tak jak robi to Fukuyama –
w tym miejscu amerykański filozof idzie dalej, jakby przekroczył już stopień,
na którym znajduje się myśl Baumana33. Jest też amerykański filozof dużo
większym optymistą, widzi w demokratycznym państwie realną siłę ciągle
zdolną kształtować świat – to koncepcja daleka od demonizowania globalizacji i szukania w niej ukrytych sprężyn.
W wydanej 2006 roku pracy Społeczeństwo w stanie oblężenia Bauman rozwija koncepcję państwa, ale czyni to połączeniu z analizą globalnego społeczeństwa. Zacytujmy obszerniejszy fragment, by znów starać się porównać go
30

Z. Bauman, Globalizacja. Co z tego dla ludzi wynika?, Warszawa 2000.
Jest jednak niejednoznaczne, co miałoby być główną przyczyną tego zapotrzebowania.
Bauman nie ukrywa, że nie jest nią lub nie jest nią głównie tradycyjna potrzeba uzyskania suwerenności przez istniejący naród.
32 W tym miejscu Bauman porusza się raczej w sferze intuicji, niż rzetelnej, uargumentowanej roboty badawczej, niemniej są to intuicje dość niezwykłe i warte uwagi.
33 Trzeba jednak mieć na względzie to, że Budowanie państwa jest dużo młodsze niż przedstawiane refleksje Baumana.
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z myślą Fukuyamy: „Toteż suwerenność państwową łatwiej uzyskać, zważywszy na postępujące ubożenie jej zakresu i treści. Przy ekonomicznej, militarnej
i kulturalnej samorządności i szybkim ziszczaniu się minionych zamysłów,
które błyskawicznie uzyskują status fikcji bądź czystego pozoru (»zombiczne
pojęcia«, by przytoczyć dowcipne określenie Ulricha Becka), państwo przejawia redukcyjną tendencje do przyjęcia statusu większego, uszlachetnionego
komisariatu. Oczekuje się, że jego funkcją będzie stanie na straży prawa i porządku, a tym samym chronienie podlegającego mu terytorium przed przekształceniem go w obszar objęty »zakazem wstępu« dla wędrownego kapitału.
Obowiązek przestrzegania »prawa i porządku«, jaki miałoby na siebie wziąć
państwo gwarantujące niepodległość, polega na pilnowaniu selektywności
przepływu – oddzielanie tych ludzi i rzeczy, które się przepuszcza, od tych,
które lepiej zatrzymać na granicy”.
To chyba najostrzejsza opozycja wobec wizji Fukuyamy – w tym wypadku
Beck z koncepcją kosmopolitycznego realizmu sytuuje się jakby na innej płaszczyźnie – jaką da się pomyśleć. Warto zwrócić uwagę na słowo „zakres”,
które choć nie do końca oznacza w tym kontekście to miał na myśli Fukuyama rozróżniając zakres i siłę państwa, to wskazuje na podobny problem. Amerykański myśliciel wskazuje wręcz na dobroczynne skutki ograniczania zakresu państwowych instytucji i nie zgadza się przy tym, by prowadziło to do nowego rozwarstwienia społecznego, o czym mówi Bauman, kiedy wspomina
o selektywności granic. Ta różnica z pewnością nie wynika tylko z odmienności perspektywy ekonomiczno-politologicznej (Fukuyama) od socjologicznofilozoficznej (Bauman).
Bauman ocenia ostro i formułuje pesymistyczną wizję – na czele z określeniem państwa jako „szlachetnego komisariatu”, przy czym nie jest on, co trzeba zaznaczyć, przeciwnikiem ani piewcą śmierci demokratycznego państwa
narodowego. Raczej przeciwnie – w poprzedzającej części książki Bauman
formułuje wręcz pewien idealny katalog zobowiązań państwa, odwołując się
do arystotelesowskiego ideału obywatelskości, i wiąże państwo z rozwojem nowoczesnych społeczeństw34. Mówi też, że państwo stało się polem sprzecznych
tendencji: dążenia do wyemancypowania jednostek i uczynienia ich suwerennymi podmiotami (dziedzictwo Rewolucji Francuskiej) – ten wielki projekt był
celem władzy politycznej obywateli, oraz składania przez jednostki swej wolności w ręce silniejszego od siebie państwa. Państwa dysponujące coraz potężniejszą władzą stanęły w opozycji do społeczeństw lub może zajęły pozycję nieufności i niewiary wobec społeczeństwa, sami zaś obywatele powoli zatracali
status obywatela, przestając wykraczać poza horyzont spraw prywatnych35. To
34

Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006, s. 66–70.
Problem degradacji statusu obywatela, tego jednostkowego „fundamentu” państwa demokratycznego to oddzielny i bardzo ciekawy problem, ale Bauman – podążając za najlepszą tradycją (Arystoteles, Kant) stwierdza, ze nie da się zrozumieć współczesnego państwa bez analizy
obywatela i co jeszcze konieczniejsze – bez przywrócenia mu podstawowego znaczenia.
35
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jest wewnętrzna przyczyna obumierania polityki i w konsekwencji państwa –
obywatele na skutek przemian społecznych przestają nimi być, przestają być
zainteresowani tą rolą, która wymaga – jak pisał Bauman równowagi między
sferami oikos a ecclesia. Pisze dalej filozof: „Ten spadek zainteresowania
wzmaga i wspomaga państwo, które tylko czeka, żeby jak najwięcej swoich
obowiązków scedować na prywatne barki. Z drugiej strony państwo w coraz
mniejszym stopniu jest w stanie zbilansować gospodarkę w ramach swych granic czy narzucać wzorce ochrony, zbiorowego ubezpieczania, etycznych zasad
i standardów sprawiedliwości, które zminimalizowałyby niebezpieczeństwo
(…) podkopujące pewność jednostki, ów warunek konieczny jakiegokolwiek
trwałego zaangażowania w sprawy publiczne”36.
Wspomagająca rola braku zainteresowania sferą publiczną jest wiec tylko
pozornie dobroczynna dla państwa, pozwala jedynie zwolnić się z części odpowiedzialności i legitymizuje problemy państwa przez ich nieujawnianie. To ratunek poprzez coraz szybszą ucieczkę w ślepą uliczkę – widać tu pewną paralelę z tezą Becka o legitymizacji problemów światowych, która dokonuje się
z winy perspektywy metodologicznego i kosmopolitycznego nacjonalizmu,
a polega również na usprawiedliwianiu przez odsuwanie od świadomości.
Tu także Bauman różni się głęboko od Fukuyamy, dla którego ład światowy nie jest sprawą społeczeństw, nie jest sprawą kształtowania się globalnej
sfery publicznej – agory, lecz pozostaje w gestii państw demokratycznych –
które, wbrew Baumanowi mogą go zapewnić, jeśli tylko zdołają pobudować na
świece demokracje podobne do swoich. Główna różnica między nimi leży chyba na poziomie diagnozy źródła najważniejszych problemów światowych – ale
obaj skłonni byliby się zgodzić, że koncentrują się one wokół problemów państwa.
Dla Fukuyamy źródłem tym są słabe państwa, które dwojako generują problemy – na poziomie abstrakcyjnym – bo przez swą słabość i niestabilność
podkopują i poddają w wątpliwość suwerenność, która ex definitione im przysługiwała i na poziomie konkretnym, praktycznym, bo stają się zarzewiem
konkretnych konfliktów, polem walk i rozszerzania globalnej przestępczości.
Bauman upatruje problem przede wszystkim w kryzysie społeczeństwa,
uważa że państwo nie będzie sprawne siłą samych instytucji, jeśli nie będzie żywa sfera publiczna – agora, utrzymująca w zdrowej równowadze to co jednostkowe i to co ogólne. Dążenia do prywatyzowania zadań i obowiązków państwa przyczyniło się do – jak mówi Bauman – drugiej Wielkiej Separacji37 –
wyzwolenia sił ekonomicznych z więzów polityczności i uzyskania przez nie
faktycznej eksterytorialności.
Co prawda, także Fukuyama akcentuje znaczenie czynników społecznokulturowych, zwłaszcza kapitału społecznego, ale nie w tym upatruje główną
36
37
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przyczynę kryzysu państwa, ani nie szuka w tej sferze głównego leku na bolączki demokratycznych państw. Kiedy mówi o kapitale społecznym, to tylko jako
o pomocniczym czynniku, który ma ulepszyć bądź zastąpić mechanizmy
nadzoru w pewnym typie instytucji.
Ponadto Bauman wypowiada też myśl, na którą Fukuyama na pewno by nie
przystał, myśl, która mogłaby spotkać się ze zrozumieniem u Becka (pojawia
się też we wcześniejszej pracy: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?).
Zdaniem polskiego socjologa odpowiedź na sformułowane powyżej problemy musi mieć, podobnie jak i one charakter globalny. Możliwość takich odpowiedzi zależy ściśle od utworzenia globalnej areny politycznej, a nie jak do
tej pory jedynie ponadpaństwowej. Utworzenie takiej sfery i ożywienie sfery
publicznej jest, powiada Bauman, wbrew interesom globalnych graczy, może
raczej globalnych sił38, bo umocnienie sfery demokratycznej z konieczności
pociągnie ograniczenie ich mobilności39. Ulrich Beck, chyba główny patron intelektualny tego nurtu, powie przekształcając i rozbudowując tezę Baumana,
że jest to także problem mentalności, która kosmopolityzm poczytuję za zdradę narodowych tożsamości.
Bauman buduje wizję silnie nacechowaną ujęciem moralnym, odwołuje się
też do wielkich kategorii socjologii: wykluczenia, rozwarstwienia, sfery publicznej. Państwo, powiada myśliciel, jest faktem społecznym, może bardziej
dziś niż kiedy indziej. Jego kryzys ma źródło w nie tylko samych problemach
makropolitycznych, lecz także w kryzysach idei obywatelskości i słabości samych obywateli – nikt tego aspektu nie podkreśla wyraźniej niż Bauman, nikt
z całą mocą nie odwołuje się przy tym do wielkich kategorii socjologiczno-politycznych.

5. Konkluzje
Fukuyama, Bauman i Beck otwierają nowe perspektywy w namyśle nad
państwem, dotąd niepomyślane. Żadna z prezentowanych tu wizji nie ma charakteru zamkniętego, ani sformalizowanego – choć Fukuyama mówi o formalizacji pewnych aspektów teorii państwa, to przecież nie buduje rygorystycznej, aksjomatycznej teorii.
Wszyscy są rzecznikami otwarcia świata, w pierwotnym sensie tego sformułowania, choć każdy z nich robi to na inny sposób, każdy jest też na swój sposób wielki w tym, co przedstawia. Nie ma sensu budowanie hierarchii między
nimi, bo zakładałoby tym samym to co, jeszcze się nie zdarzyło i co nie musi
się zdarzyć. Każda z koncepcji poucza może przede wszystkim o tym, że przy38 Bauman sam ma tu problemy definicyjne, zresztą mówi on, że są one wynikiem samej natury, tego, co chcemy zdefiniować.
39 Zygmunt Bauman uważa mobilność za główny atrybut globalizacji, cechę, która pozwala
unieważnić terytorialność – główny problem z mobilnością jest taki, że nie przysługuje ona choćby w najmniejszym stopniu wszystkim.
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szłość jest niezdeterminowana. Można powiedzieć, w odniesieniu do tych wizji, że praktyka polityczna, jaką potoczą się losy państwa demokratycznego ma
w czym wybierać – by użyć niecałkiem poprawnego sformułowania.
Natura tych trzech koncepcji sama także mówi coś o współczesnym państwie demokratycznym; to, że wykluwa się nowy jego kształt, absolutnie jeszcze nieprzesądzony i że możliwych dróg rozwoju jest wiele i nie jest najbardziej prawdopodobne, byśmy mieli pójść najgorszą. Dlatego też można być
rzecznikiem umiarkowanego optymizmu i do tego też wszystkie trzy wizje
skłaniają, bo samo postawienie problemu jest pierwszym i najważniejszym
krokiem na drodze do jego rozwiązania. By zacytować piękną myśl Zygmunta
Baumana wyrażoną w przedmowie do Globalizacji…: „Niepostawienie pewnych pytań pociąga za sobą bardziej niebezpieczne skutki niż nieumiejętność
dania odpowiedzi na te, które objęto już oficjalnym programem”40.

40
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Polacy i Polonia
w badaniach Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Polonia była zawsze obecna w sposób szczególny w życiu KUL.
W przedmowie do książki Wkład Polaków do kultury świata, wydanej w 1976
roku w Lublinie staraniem Instytutu Polonijnego, ówczesny rektor Uczelni o.
Mieczysław Albert Krąpiec zaznaczył, że rodzina polonijna nie jest wcale ani
mała, ani wątła. Przeciwnie, to jedna z głównych gałęzi wyrosłych z pnia narodu. Wypowiedź ta zasługuje na nieco dłuższy cytat: „Ileż to wielkich, zasadniczych dzieł dla naszej kultury powstało za granicami Polski? Dlatego nie możemy pozwolić sobie – pod groźbą bardzo istotnego osłabienia drzewa narodowej kultury – na rozdział, obcość i niekomunikowanie się Macierzy i Polonii. Naród żyje w czasie mierzonym życiem pokoleń. Brak kontaktu żywego
przez jedno pokolenie powoduje już nieobliczalne straty1. I nie możemy czekać na jakieś czasy idealne (zawsze jednak w wymiarze pokolenia – nierealne),
które miałyby zagwarantować „swobodę” kontaktów. Każde pokolenie musi
mieć ten kontakt na miarę swoich realnych możliwości, gdyż tylko realne kontakty gwarantują i więź kulturową, i wzajemne oddziaływanie, i kontynuację
życia polskiej kultury.
Wzajemnie bowiem siebie potrzebujemy. Łączność Macierzy z Polonią potrafi nie tylko ubogacić kulturę świata, ale nadto z samej Polonii uczyni i ambasadorów polskiej kultury i czynnik intensyfikujący jej rozwój. Od ponad pół
1 Jak ważny jest czas w kontaktach międzyludzkich, podkreśla m.in. poeta i pisarz Konrad
Bielski, wspominając swój przyjazd, bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej, do rodzinnego Włodzimierza Wołyńskiego. „O świcie byliśmy na miejscu. Zmarznięci i głodni rozpoczęliśmy niezwłocznie wędrówkę po mieście »w poszukiwaniu utraconego czasu«. Dopiero wówczas
wypadło mi się zadumać nad względnością tego pojęcia. Nieobecność nasza w tych stronach
trwała zaledwie cztery lata. Te cztery lata stanowiły przepaść nie do przebycia. Znaleźliśmy się
w innym, obcym otoczeniu. Witano nas serdecznie, ale z wyraźnym zakłopotaniem. Część ludzi,
których pożegnaliśmy przed czterema laty, poumierała, wielu wyjechało, a ci, co zostali, byli już
nie z tego przedwojennego świata”. Tenże, Most nad czasem, Lublin 1963, s. 18–19.
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wieku uniwersytety wielu państw wysyłają corocznie tysiące biuletynów informujących o wakacyjnych kursach nauki języka i kultury danego kraju. Każde
żywe społeczeństwo chce zaprezentować swoją kulturę i przybliżyć ją innym
narodom. Jest to symptom współistnienia współczesnych społeczeństw i znak
dążności do wzmożonej interakcji kulturowej, albowiem postęp jakiegoś społeczeństwa mierzy się m.in. wielkością wymiany kulturowej z innymi społeczeństwami. […] Katolicki Uniwersytet Lubelski pragnie w przyszłości
uwzględnić szczególnie wymiar kultury chrześcijańskiej łączącej Macierz z Polonią i w tej dziedzinie dokonać szeregu prac teoretycznych, zwłaszcza z zakresu historii, a także praktyczne, poprzez zorganizowanie kursów kultury polskiej i języka polskiego, przyczynić się do wzmocnienia więzi Polski z Polonią”2.
Obecne wychodźstwo – jeśli chodzi o kraje UE, pojęcie to jest już bardzo
nieścisłe – stanowią głównie ludzie młodzi. Znajdują się oni w trudnej sytuacji, przypominającej los dawnych sezonowych żniwiarzy czy robotników francuskiego Nordu lub niemieckiego Zagłębia Ruhry. W przeciwieństwie do tamtych dziewiętnastowiecznych wędrowców za chlebem, są to jednak ludzie często wykształceni albo zawodowo dobrze przygotowani. Podejmując tak zwaną
czarną robotę (nie w znaczeniu sprzeczności z prawem, ale w związku z charakterem wykonywanego zajęcia) popadają oni w pewien rozstrój duchowy
i zapaść psychiczną. Nie są to grupy odpowiadające w pełni pojęciu „Polonia”,
ale potencjalnie mogą one stworzyć takie środowiska. Przedmiotem badań powinno się objąć sposoby przygotowania tego rodzaju wychodźców do przetrwania kryzysu, przeważnie zresztą przejściowego. Tutaj tworzenie silnych
więzi, dobrze umotywowanych, może dopomóc w rozwiązaniu problemu osobistego tych ludzi. Analogiczna sytuacja istniała w XIX stuleciu i na początku
XX wieku na terenie USA, gdzie animatorami wspólnot polonijnych, ogromnie przydatnych do ustabilizowania się wychodźców, byli księża polscy i nieliczna inteligencja (m.in. dziennikarze).
Specjalną, a dotąd mało zauważalnym źródłem poznania Polonii są zasoby archiwalne wspólnot polonijnych. Trudno owe zasoby umiejscowić, zwłaszcza gdy chodzi o lokalne organizacje. Wiele materiałów dokumentalnych po
prostu ginie, trafiają one bowiem w prywatne ręce i przechowywane są tak
długo, jak długo żyją osoby związane z tymi organizacjami. Należy zatem pozyskiwać, rejestrować i przechowywać te materiały, bowiem bez nich pamięć
historyczna będzie co najwyżej oparta na legendzie. Takiej pracy nie może wykonać niefachowiec. Placówki polonijne w Kraju powinny mieć środki i ludzi,
by tym zadaniom sprostać.
Jeśli chodzi o instytucje krajowe zajmujące się Polonią, to należy stworzyć
sieć współpracy, umożliwiającą przepływ informacji o konkretnych ich poczy2
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Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym jest naukową
agendą KUL, powołaną w 1972 roku jako Zakład Duszpasterstwa i Migracji
Polonijnej (nazwa obecna od 1984 r.) dla realizacji idei łączności Ojczyzny
z Polonią. Bada i ocenia naukowo problematykę polonijną na płaszczyźnie historycznej, psychologicznej, socjologicznej, teologicznopastoralnej, prawnej
i literackiej. Prowadzi badania archiwalne i socjologiczne dotyczące dziejów
parafii i instytucji polonijnych. Dotąd opracowano parafie i kościoły polskie
w Kanadzie, ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii, Belgii i Austrii.
Od 1975 roku organizuje prawie corocznie międzynarodowe sympozja naukowe, zawsze poświęcone aktualnym sprawom z życia Polonii: działalności
zgromadzeń zakonnych w środowiskach polonijnych po II wojnie światowej
(1975); głównym problemom w funkcjonowaniu polonijnych placówek duszpasterskich (1976); wkładowi Polaków do kultury świata (1977); problematyce przywództwa grup etnicznych (1978); integracji polskiej grupy etnicznej ze
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naniach i programach, a także komunikować sobie wzajemnie własne osiągnięcia. Z tego względu zainicjowałem projekty, które doprowadziły do opracowania bibliografii zawartości „Studiów Polonijnych”3 oraz spisu powstałych
na KUL prac dyplomowych na temat Polaków i Polonii na świecie4. Na 30-lecie Instytutu Polonijnego, kierowanego przeze mnie w latach 1990–2005, zasugerowałem projekt badawczy, który zaowocował wydaniem kroniki jego
działalności5. Te trzy publikacje mają ogromne znaczenie praktyczne, zapobiegną bowiem dublowaniu badań i pozwolą ewentualnie iść w kierunku jakiejś
wielkiej syntezy dziejów Polonii. Dotyczy to także prowadzenia dostępnego
ogólnie rejestru prac dyplomowych. Już Henryk Sienkiewicz utyskiwał w Potopie, że „nazwiska rycerzy, prześwietne czyny, wielkie poświęcenia zginęły
w pamięci, bo nie zapisał ich kronikarz i nie wyśpiewała lutnia”6.
Tematem niniejszego studium jest zatem to, co KUL zrobił dla Polonii.
Przedstawia się tu najpierw rezultaty badań Instytutu Polonijnego, a następnie
prace dyplomowe powstałe na poszczególnych wydziałach najstarszej lubelskiej uczelni wyższej.

3 I. Korzeniowski, Zawartość „Studiów Polonijnych” 1976–2000. Przewodnik bibliograficzny,
Lublin 2001. Praca ta systematyzuje zawarte w roczniku treści i daje dobry wgląd w jego dorobek
merytoryczny, trudny do uchwycenia przez samo tylko śledzenie kolejnych tomów. W pewnym
sensie jest to także rekapitulacja, mająca na celu uświadomienie redakcji potrzeb i kwestii wartych opracowania w dalszej kolejności.
4 I. Korzeniowski, Polacy i Polonia w świecie. Katalog prac dyplomowych w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918–2000, Lublin 2002.
5 J. Plewko, Kronika 30-lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.
6 Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Warszawa 1989, s. 793.
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społeczeństwami krajów osiedlenia (1979); roli Kościoła w organizowaniu
i działalności szkolnictwa polonijnego (1980). Dwa sympozja dotyczyły papieża Polaka: wpływu pontyfikatu Jana Pawła II na emigrację i Polonię (1981)
oraz znaczenia tego papieża w życiu Polonii na świecie (1989). Na innych spotkaniach poruszano następujące tematy: organizacje polonijne (1983); tożsamość etniczna Polonii (1985); 150-lecie Polskiej Misji Katolickiej we Francji
(1986); problemy rodziny polskiej na emigracji (1987); młode pokolenie emigracyjno-polonijne (1988).
Od 1989 roku Instytut prowadzi intensywne badania dotyczące Polaków na
Wschodzie, między innymi poprzez organizowanie międzynarodowych sympozjów. Jako ich pokłosie opublikował monografie poświęcone m.in. Polakom
na Łotwie, w Estonii, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie, na
Krymie. Instytut wydał też kilkanaście tomów źródeł w ramach serii wydawniczej „Polacy na Wschodzie mówią o sobie”.
Instytut publikuje prace naukowe z dziedziny polonijnej autorów reprezentujących nie tylko KUL, ale i inne środowiska naukowe krajowe i zagraniczne, oraz rocznik „Studia Polonijne” (od 1976 r.); od 1993 roku wydaje też
serię wydawniczą „Biblioteka Polonii” (seria A: Studia oraz seria B: Materiały i dokumenty), która skupia się głównie na tematyce życia religijnego Polaków i Polonii w świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów powstałych po
rozpadzie ZSRR.
Instytut rozwija kontakty z polonijnymi placówkami naukowymi i duszpasterskimi, animując krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe zainteresowane
problematyką polonijną; od 1981 roku przyznaje Nagrodę Naukową im. Franciszka Skowyry (od 1994 r. nazwa poszerzona: Nagroda Naukowa im. Ireny
i Franciszka Skowyrów – było to małżeństwo szczególnie zasłużonych działaczy polonijnych w Stanach Zjednoczonych). Nagroda przyznawana jest corocznie za wyróżniające się prace z historii najnowszej i tematyki polonijnej ze
szczególnym uwzględnieniem ruchu ludowego i polskich walk niepodległościowych, problematyki religijnej, wkładu Kościoła i duchowieństwa w rozwój
kultury narodowej, walk o wolność i niepodległość Polski oraz sprawiedliwość
społeczną i prawa człowieka7.
Oprócz wspomnianej wyżej monografii Jadwigi Plewko Kronika 30-lecia
Instytutu Badań nad Polonią, ukazującej cały bogaty dorobek do 2002 roku
dalsze jego osiągnięcia w poszczególnych latach dokumentuje Kronika działalności Instytutu oraz Kronika Nagrody Polonijnej im. Ireny i Franciszka Skowyrów, obie drukowane od 1994 roku w każdym tomie „Studiów Polonijnych”.

7
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E. Walewander, Nagroda Polonijna im. Skowyrów, Lublin 1997.
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„Studia Polonijne” to rocznik naukowy poświęcony historii oraz problematyce współczesnej środowisk polskich i polonijnych w świecie, wydawany od
1976 roku przez Instytut Polonijny KUL. Dotąd wyszło 27 tomów. Treścią publikacji są prace poszerzające wiedzę Polonii o sobie, dotyczące jej integracji,
jak i pogłębiające wiedzę w Kraju o życiu emigrantów. „Studia” umacniają
związki kulturowe i narodowe Polaków z emigrantami. Wskazują możliwości
i potrzeby wzajemnej łączności i współdziałania. Służą też umacnianiu tradycji kultury polskiej wśród Polonii na całym świecie.
Polonia w Ameryce Północnej

Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL rozwinął
szerokie badania dotyczące Polonii w Ameryce Północnej. Spośród dotychczasowych wyróżnia się szczególnie dwutomowy Słownik parafii i kościołów polskich w Kanadzie pod red. E. Walewandra (Lublin 1992–1993). Wydany został
z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Jest to pierwsze tego typu dzieło o Polonii, które ukazuje wspólnoty kościelne, zakładane i utrzymywane przez wychodźstwo z Polski. Ten poważny przyczynek do dziejów Polonii kanadyjskiej,
która nie tylko swe życie religijne, ale i kulturalne skupiała wokół parafii, jest
także swoistym dokumentem, przedstawiającym wrastanie Polaków przybywających do Kanady w społeczeństwo tego kraju. Kościół katolicki, zachowując
pewne tradycje etniczne, stopniowo identyfikuje się z lokalnym kościołem kanadyjskim. Słownik pozwala śledzić te procesy. Można powiedzieć, iż jest
świadectwem żywej tradycji polonijnej i patriotyzmu kanadyjskiego.
Inne prace tego typu: J. Plewko Duszpasterstwo Polonii w procesie integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875–1975 (Lublin 1995) oraz ks. Piotra Tarasa Polonia w Detroit (Warszawa 1985). Zasługą Jadwigi Plewko jest między
innymi to, że w swej historyczno-socjologicznej pracy, na bazie obfitych
źródeł, potrafiła ukazać problem nie tylko fenomenologicznie, ale i od strony
dokonujących się procesów. Można nawet mówić o pewnej typologii zjawisk
polonijnych na terenie kanadyjskim. Książka pallotyna P. Tarasa charakteryzuje się realizmem nakreślonego obrazu, co w pracach tego typu należy raczej do
rzadkości. Publikacja ta wychodzi daleko poza badany obszar. Wiele jej ustaleń można odnieść do całej Polonii amerykańskiej. Autor, podobnie jak Jadwiga Plewko, skupia się bowiem na procesie, który w dziejach Polonii pozostawił najsilniejsze, do dzisiaj sprawdzalne akcenty: akomodowania się do warunków amerykańskich i dzięki temu włączania się w życie społeczne, zawodowe
i polityczne. To, że autorzy nie tracą z pola widzenia tożsamości skupisk polonijnych, jest dodatkowym walorem ich książek, i jak się wydaje, cenną wskazówką do badań polonijnych w ogóle.
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Polonia latynoamerykańska

Problematyka obecności Polaków w Ameryce Południowej występuje
wprawdzie w zakresie naszych zainteresowań badawczych, zwłaszcza podczas
sympozjów, ale raczej okazyjne. Z większych publikacji na ten temat należy wymienić książkę Zdzisława Malczewskiego TChr Obecność Polaków i Polonii
w Rio de Janeiro (Lublin 1995). Powstała ona niejako bezpośrednio w badanym
środowisku, w Brazylii. Łączy w sobie dwie zalety, podnoszące jej wartość,
a mianowicie dobre przygotowanie teoretyczne autora, który jest duszpasterzem polonijnym, oraz doświadczenia dnia codziennego w pracy duszpasterskiej na terenie Ameryki Południowej. Stąd też może zaskoczyć niektórych historyków, operujących wyłącznie źródłami pisanymi, wzbogaconymi niekiedy
relacją, pewna swoboda w traktowaniu niektórych zagadnień. Powoduje ją brak
dystansu, jaki historyka często dzieli od badanej przez niego rzeczywistości.
Na seminarium naukowym ks. Zygmunta Zielińskiego powstało kilka rozpraw magisterskich, pisanych między innymi przez chrystusowców8. Są to prace monograficzne, dotyczące Polaków w niektórych państwach Ameryki Południowej, konkretnie w Meksyku, Paragwaju, Brazylii i Peru. Studia te uwzględniają całokształt dziejów Polonii na badanych terenach, akcentując wszędzie
działalność misjonarzy polskich oraz duszpasterstwo, począwszy od czasu
osiedlenia aż do 1939 r. Autorzy oparli się głównie na archiwaliach polskich,
zwłaszcza na aktach ambasad, a częściowo na materiałach zebranych w odnośnych krajach. Ponieważ są to badacze początkujący, ich prace mają głównie
charakter faktograficzny; opis przeważa nad ocenami globalnymi, co wcale nie
znaczy, iż brak tu uzasadnionego wnioskowania historycznego. Dużo miejsca
poświęcono warunkom bytowym Polonii, z których przecież wyrastały potrzeby duszpasterskie i to one warunkowały urzeczywistnienie ich potrzeb. Studia,
o których tu mowa, liczące od 100 do 120 stron, mogłyby złożyć się na wielką,
bogatą erudycyjnie całość w komplementarnym opracowaniu duszpasterstwa
polskiego w krajach latynoamerykańskich. Z tego zamiaru właściwie nie zrezygnowano. Być może znajdzie on dalszych kompetentnych wykonawców.
Oprócz tego na łamach „Studiów Polonijnych” od pierwszego tomu na tematy Polonii południowoamerykańskiej pisali żyjący tam Polacy, a przede
wszystkim ich duszpasterze. „Studia” udostępniły swoje łamy naukowcom
z Kraju, zajmującym się omawianą tu problematyką. Naturalnie, recenzowano również prace naukowe dotyczące Polonii w Ameryce Południowej. Wśród
poruszanych tematów dominowały: dzieje szkolnictwa, np. w Argentynie
(Herkulan Wróbel), Brazylii (Aleksandra Piotrowska), i wkład Polaków w rozwój Argentyny (Herkulan Wróbel). Podejmowano też zagadnienia dotyczące
8

Są to m.in. następujące prace: Adam Bobola, Polacy w Meksyku do 1939, (Lublin 1992);
Mariusz Gutowski, Polacy w Paragwaju w latach 1918–1939 (1992); Piotr Gardoń, Polacy w Peru
do 1939 r. (1989); Tadeusz Talik, Polskie szkolnictwo katolickie w Brazylii do 1938 r. (1979).
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W badaniach Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
KUL znajduje odzwierciedlenie również problematyka dotycząca Polonii na
Zachodzie Europy. Jako dowód można by tu przytoczyć wiele artykułów i rozpraw, np. książkę Romana Dzwonkowskiego SAC pt. Polska opieka religijna we
Francji 1909–1939 (Poznań–Warszawa 1988), ks. Anastazego Nadolnego Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą polską na terenie Niemiec Zachodnich
w latach 1945–1965 (Lublin 1976) czy ks. Kazimierza Kosickiego Duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech w latach 1945–1950 (Lublin 1993). Polakom
w Austrii poświęcona jest znakomita publikacja ks. A. Nadolnego Polskie duszpasterstwo w Austrii 1801–1945 (Lublin 1994) oraz praca zbiorowa pod red. ks.
Edwarda Walewandra Polonia w Austrii. Z dziejów duszpasterstwa i pracy społecznej (Lublin 1998). Dla podkreślenia tego jak rozległe były dotychczasowe
badania Instytutu, trzeba jeszcze dodać, że wydał on dzieło zbiorowe pod red.
ks. Józefa Wołczańskiego Ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii (Lublin 2000), będące rezultatem wieloletnich badań naukowych.
Inną bardzo wartościową poznawczo publikacją Instytutu jest praca zbioNr 1 (14)/2008 Społeczeństwo i Polityka
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dziejów Polonii w poszczególnych krajach, np. w Paragwaju (Piotr Taras i Antoni Bronczek), Chile (Krzysztof Smolana) i w Argentynie (Emil Ciawłowski),
problem wkładu polskiego duchowieństwa, zwłaszcza franciszkanów, w duszpasterstwo Brazylii i Meksyku (Antoni Zwiercan OFMConv), prezentowano
też sylwetki poszczególnych duszpasterzy, choćby Honorata Hedlińskiego,
który działał wśród Polonii brazylijskiej, czy Bonawentury Stadnika, polskiego
duszpasterza w Wenezueli i w Stanach Zjednoczonych (Jerzy Duchniewski
OFMCap i Zdzisław Komosiński OFMCap).
Zarysowana tu problematyka badawcza jest – jak widać – dość bogata. Jest
więc do czego się odwołać. Oprócz przedstawionych już dokonań warto postulować wydanie drukiem wymienionych wyżej prac dyplomowych w tomie zbiorowym pt. Studia z dziejów duszpasterstwa polskiego w Ameryce Łacińskiej do
1939 r. Autorzy poszczególnych opracowań pisanych w Instytucie Historii Kościoła KUL wykazali wiele trudu i staranności, aby na podstawie bogatych
źródeł ukazać powstanie i działalność Polskich Misji Katolickich w tych krajach, nie rezygnując bynajmniej z zaprezentowania szerokiego tła kulturowego i społecznego. Tematy te prędzej czy później będą musiały trafić na warsztat historyków. Niewątpliwie, jeśli istniejące już opracowania pozostaną
nadal nieznane, mogą oni niepotrzebnie powtarzać to, co zostało rzetelnie wykonane wcześniej przez kogo innego.
Z pewnością Polonia poszczególnych krajów Ameryki Południowej czeka
na leksykon podobny do tego, jaki już mają Polacy w Kanadzie; w przypadku
USA jest on w stadium gromadzenia materiałów.
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rowa pod red. ks. Edwarda Walewandra Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku
(Lublin 2001). Instytut przygotował do druku kolejną pracę zbiorową Polacy
w Belgii. W niedalekiej przyszłości zostaną podjęte badania nad dziejami i teraźniejszością Polaków w Luksemburgu.
Polacy na Wschodzie

Problematyką dotyczącą Polaków na Wschodzie interesował się Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL jeszcze przed przełomem ustrojowym w Polsce w 1989 roku. Pracownicy i współpracownicy Instytutu wyniki swych badań publikowali w formie artykułów popularnonaukowych
z konieczności za granicą. Wielu obserwacji dotyczących sytuacji Kościoła katolickiego jeszcze na terenie ZSRR dostarczały wyjazdy duszpasterskie do pracy za wschodnią granicą (R. Dzwonkowski, E. Walewander, Z. Zieliński).
Kilka miesięcy przed upadkiem ZSRR rozpoczęto przygotowania do międzynarodowego sympozjum nt. Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, które
odbyło się na KUL w dniach 14–16 maja 1990 roku. Pokłosiem tego spotkania
stała się książka pod takim samym tytułem, wydana w Lublinie w 1991 roku.
Jest to jedna z pierwszych publikacji naukowych o losie Polaków w Związku
Radzieckim od rewolucji 1917 roku. do czasów najnowszych, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu ostatniej wojny światowej. Wśród autorów znaleźli się
także obywatele radzieccy. O książce tej można śmiało powiedzieć, iż przedstawia rzeczywisty obraz tamtych lat, bez przemilczeń i zniekształceń. Główna
zaleta tego dzieła to „uchwycenie całokształtu trudnych, niekiedy wstrząsających dziejów polskiego martyrologium na Wschodzie”9.
Druga praca związana z problematyka wschodnią, która ukazała się drukiem dzięki staraniom Instytutu, to Odrodzenie Kościoła Katolickiego w byłym
ZSRR. Studia historyczno-demograficzne (Lublin 1993). Powstała ona z inicjatywy nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka i miała uzasadnić reaktywowanie administracji Kościoła katolickiego na Wschodzie. Książka jest efektem pracy kilkunastu osób z różnych ośrodków naukowych Polski,
które w poruszanej tu tematyce już wielokrotnie zaznaczyły swą twórczą obecność. Celem publikacji było ustalenie liczby katolików na terenie byłego
ZSRR. Pytanie takie pojawia się nie od dzisiaj, chociaż w ostatnich latach jest
coraz częstsze. Katolicy na terenie ogromnego imperium sowieckiego znaleźli
się wskutek różnych okoliczności, przeważnie od nich zupełnie niezależnych.
Uwzględnieni zostali rzecz jasna, katolicy wszystkich narodowości, nie tylko
pochodzenia polskiego. Odpowiedź na zasadnicze pytanie: ilu wiernych Kościoła katolickiego znajduje się dzisiaj na terenie byłego ZSRR, musi znaleźć
9 Por.: Diaspora polska w procesie globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński,
H. Chałupczak, Kraków 2006, s. 365.
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konkretną odpowiedź m.in. po to, by można im zapewnić pełną opiekę duszpasterską. Przesłaniem książki jest służba w niesieniu pomocy Polakom na
Wschodzie.
Obie ostatnio omówione prace miały charakter wprowadzający do całości
problematyki wschodniej, dały konkretny Sitz im Leben. Stąd przyszły po nich
w ramach badań Instytutu Polonijnego zagadnienia bardziej szczegółowe, dotyczące obecności Polaków w poszczególnych krajach powstałych po rozpadzie ZSRR. W dniach 18–20 maja 1992 roku odbyło się na KUL następne
międzynarodowe sympozjum; było one poświęcone Polakom na Łotwie.
Wśród prelegentów znalazły się oczywiście osoby związane pochodzeniem
z Łotwą oraz Łotysze. Sympozjum wniosło autentycznie wiele do niewyraźnie
rysującej się dotąd wiedzy o Polakach na Łotwie, o ich kulturze, a także o ich
życiu duchowym i religijnym. Pokłosiem sympozjum jest książka Polacy na Łotwie (Lublin 1993). Prezentowane w niej materiały są jednolite tematycznie,
ale ujęte w kilka kręgach zagadnień. Jeden z nich dotyczy związków polsko-łotewskich na przestrzeni dziejów, inny – recepcji problematyki łotewskiej
w kulturze polskiej. Zasadniczy trzon książki poświęcony jest obecności Polaków na Łotwie, ich zasługom i wkładowi w życie polskie w tym kraju, a przede
wszystkim w życie Łotyszy, szczególnie po drugiej wojnie światowej. Praca
ukazuje nie tylko to, jak było; najbardziej zajmuje się tym, jak jest. Daje syntezę opartą na najnowszym stanie badań w tej dziedzinie. Prezentowany w niej
materiał ukierunkowuje dalszą konkretną pomoc na rzecz Polaków na Łotwie.
Przedstawia pewne wzorce strategii działań.
To samo można powiedzieć o publikacji pt. Polacy i Niemcy w Rosji. Zagadnienia wybrane (Lublin 1993), w której zebrano referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum, jakie odbyło się na KUL w dniach 17 i 18 maja 1993
r. W słowie wstępnym na otwarcie sympozjum ówczesny rektor KUL ks. Stanisław Wielgus szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta lubelska uczelnia organizuje tak intensywne badania nad Polakami na Wschodzie. „Sądzę – mówił, że
nasz Uniwersytet z wielu względów jest predestynowany, żeby takie badania
prowadzić. Lublin jest od dawna miejscem spotkania dla dwóch, można powiedzieć europejskich kultur: kultury wschodniej i zachodniej. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest kontynuacją sławnej w swoim czasie Akademii Duchownej,
która funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Petersburgu. Swoimi korzeniami
Katolicki Uniwersytet Lubelski sięga aż Uniwersytetu Wileńskiego, bowiem
w roku 1832 carat, po zdławieniu powstania listopadowego, w którym wielu profesorów i studentów Uniwersytetu Wileńskiego brało udział, stworzył w miejsce
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wileńskiego Akademię Duchowną
w Petersburgu, a jej kontynuacją jest właśnie nasz Uniwersytet. Więc racje historyczne też za tym przemawiają, abyśmy my właśnie ten problem podjęli.
Ale sięgając do współczesności, chcę powiedzieć, że nasz Uniwersytet gości w swych murach chyba największą ilość studentów pochodzących właśnie
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ze Wschodu. [...] Chcemy więc budować te mosty, które są niezwykle ważne
dla nas wszystkich – i dla Polaków, i dla Rosjan”.
Trzecie z kolei sympozjum, zorganizowane 15 i 16 maja 1995 roku, dotyczyło Polaków w Mołdawii. Dotychczas w historiografii polskiej Mołdawii
w ogóle poświęcano niezbyt wiele miejsca, a o Polakach w tym kraju można by
powiedzieć, że często byli jakby przez Polskę zapomniani. Nie cieszyli się też
szczególnym zainteresowaniem badaczy zajmujących się Polonią, którzy poświęcali uwagę badawczą choćby dziejom Polaków na Bukowinie. Tę lukę wypełniło wspomniane sympozjum i praca zbiorowa Polacy w Mołdawii (Lublin
1995), utrwalająca w formie drukowanej jego przebieg i rezultaty. Podobnie
jak omówione wyżej, w odniesieniu do innych krajów, tak i ta dobrze osadza
problematykę polską na tle dziejów, w tym wypadku Mołdawii i Polski. Jej
punkt ciężkości spoczywa na obecnej sytuacji Polaków w tym kraju. Ówczesny
ambasador RP w Kiszyniowie, Wiktor Ross, powiedział, iż książka ma „duży
walor praktyczny dla przyszłej pracy naszej placówki i pozwoli określić kierunki naszej działalności wobec Polonii”.
Inne międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Instytut odbyło się
12 i 13 maja 1997 roku na KUL. Jego tematem byli Polacy w Estonii na tle
dziejów estońskich. W sympozjum wzięło udział aż 28 referentów z kraju
i z Estonii. Spotkało się ono z ogromnym zainteresowaniem. W każdym dniu
obrad uczestniczyło ok. 100 osób. Pokłosiem sympozjum jest praca pod red. E.
Walewandra Polacy w Estonii (Lublin 1998).
Polacy w Armenii na tle dziejów armeńskich to temat sympozjum, które Instytut zorganizował dwa lata później, 17 i 18 maja 1999 r. Pokłosiem jego jest
praca Polacy w Armenii pod red. ks. Edwarda Walewandra (Lublin 2000).
Otwierając międzynarodowe spotkanie niżej podpisany powiedział m.in.:
„Faktycznie, prawie nie znamy Polaków w Armenii, dlatego też zorganizowano to sympozjum. Chcemy ich poznać, dowiedzieć się, czym i jak żyją, aby obudzić zainteresowanie się nimi. Za tym rozpoznaniem naukowym, które daje
nasze sympozjum, ma iść konkretna pomoc. Chcemy też utrzymać z nimi nieustanną więź. Ich dzień wczorajszy i dzisiejszy chcemy rozpatrzyć na tle dziejów Armenii. Kraj ten przez swoje wyjątkowe martyrologium jest nam szczególnie bliski. Z pewnością i przez to spotkanie nasze związki z Armenią stają
się jeszcze bardziej żywe”.
Sympozjum Polacy w Gruzji odbyło się 21 i 22 maja 2001 roku. Książka pod
takim samym tytułem ukazała się rok później. We wprowadzeniu do niej ks.
E. Walewander podkreślił m.in.: „Chciałoby się przy tej okazji, będąc przy głosie, przywołać pokłosia już odbytych sympozjów poświęconych Polakom poza
granicami Kraju. Jest to wszak nasz dorobek, w którym walny udział mają ludzie stamtąd, niekiedy po raz pierwszy doświadczający ojczystej ziemi ich
przodków, bo rzadziej ich samych. Niech to jednak nie wygląda na autoreklamę. Nie jest ona zresztą potrzebna, bowiem owoców trudów własnych i cuSpołeczeństwo i Polityka Nr 1 (14)/2008
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dzych nie chowamy pod kloszem. Każde takie spotkanie jak dzisiejsze ma swój
książkowy ślad. Może ktoś powiedzieć, iż zbyt obfita to dokumentacja, bo może się też zdarzyć, że pośród opracowań profesjonalnych, na wysokim poziomie, pojawi się owoc czyjejś pasji, tej dobrej, jakże pożądanej amatorszczyzny.
I jedno z drugim jakoś się tam kłóci, ale dla sprawy zbawienna to kłótnia, bowiem te przyczynki bez retuszu erudycyjnego i metodologicznego to niekiedy
perełki wzbogacające naszą wiedzę o społecznościach polonijnych i polskich.
Są często materiałem najbardziej autentycznym, pochodzącym bezpośrednio
ze źródła.
Wracając do dnia dzisiejszego, do chwili obecnej, chciałbym uwypuklić specyfikę podjętego tematu. Gruzja to problematyka dość odległa od naszych
spraw bieżących. Niegdyś silna Polonia, złożona z zesłańców, materiału ludzkiego – jeśli tak wolno powiedzieć – najwyższej kwalifikacji. To byli ludzie,
którzy wrośli w tamtejsze społeczeństwo siłą swych działań. Znaleźli drugą ojczyznę, ale nie znaczy to, by zapomnieli o pierwszej. Dlatego ich potomkowie
mogą się tu czuć jak u siebie w domu. I mogą wiele nam powiedzieć, czego nie
wyczytamy w dziełach naukowych ani tym bardziej w historii obcej zarówno
Gruzinom, jak i nam, Polakom, wszak los pod niejednym względem nas połączył”.
Sympozjum na temat Polaków w Azerbejdżanie odbyło się 6 maja 2002 r.
Książka zawierająca wygłoszone na nim referaty ukazała się w Lublinie w 2003 r.
Otwierając sympozjum niżej podpisany powiedział m.in.: „Azerbejdżan. Nie
jest to pojęcie obce przeciętnemu Polakowi. Ale wiemy o nim niewiele. Kojarzy się z naftą, może z kawiorem lub w ogóle – z dobrą rybą. Geograficznie jest
to kraina od nas nie tak bardzo odległa. Nie przechwalamy się jednak choćby
dostateczną wiedzą na temat tego kraju. Dlatego celując w szczególny sposób
w tamtejszych Polaków, z tożsamości czy już tylko z pochodzenia, chętnie nadstawiamy ucha na inne wieści. Chcemy poznać jeszcze jeden wycinek kultury
ludzkiej, jeszcze jedno pasmo historii, które może z bardzo daleka, ale jednak
ociera się o nasze dzieje.
Sympozjum to zawsze korzystanie z wysiłku wielu osób. Oczywiście najwięcej ponoszą go ci nasi Goście z dalekich stron. Jesteśmy ich ciekawi i nie kryjemy tego, dlatego też dzięki stokrotne, że zechcieli dziś tu być z nami!”
Następne sympozjum (22 i 23 IX 2003 r.) dotyczyło Polaków na Krymie. Jego pokłosiem jest praca zbiorowa Polacy na Krymie (Lublin 2004). Ostatnie
międzynarodowe spotkania, zorganizowane przez Instytut to: sympozjum Polacy na Ukrainie Centralnej i Wschodniej (19 IX 2005 r.) i Księża polscy na
Wschodzie (21 i 22 X 2005 r.). Materiały z obu sympozjów czekają na wydanie
drukiem.
Polonijne sympozja KUL są w jakimś sensie spełnieniem postulatu, jaki
w połowie XIX w. sformułował Joachim Lelewel: „Aby Polonię poznać w całej jej rozciągłości, nie we własnym jedynie jej obrębie, ale po obcych też kra-
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jach, po całej kuli ziemskiej szukać wypada, nie zaniedbując wspomnień, zasług jakie gdzie w jakim kraju położyli”10. Sympozja organizowane przez Instytut Polonijny KUL zdobyły sobie pewną markę, i to nie tylko w kraju, ale
i za granicą.
Ciekawym osiągnięciem jest rozprawa Adama Koseskiego pt. Procesy migracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno-historiograficzna
(Lublin-Pułtusk 2003), do której sięgnąć powinien każdy, kto zajmuje się Polakami na Wschodzie. Dzieło to powstało z inspiracji Instytutu Polonijnego
KUL.
Warto w tym miejscu wspomnieć książkę ks. E. Walewandra Problematyka
wychowawcza w środowiskach emigracyjnych (wyd. 2, Lublin 2000), obejmującą problematykę pedagogiczną dotyczącą wychowania w rodzinach polonijnych zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Z innych prac poświęconych Polakom na Wschodzie trzeba tu wymienić
książkę: Katolicy na Wschód od Bugu. Fakty i nadzieje, autorstwa ks. E. Walewandra (Nakło n. Notecią 1998) i Małgorzaty Stopikowskiej Rodzina polska na
zesłaniu w ZSRR. Studium pedagogiczne (Warszawa 2000). O tej ostatniej pozycji można powiedzieć, że w licznych już dzisiaj wspomnieniach i relacjach
osób, które przeżyły zesłanie w głąb ZSRR, można doczytać się różnych treści.
Pisano także na temat rodziny, choć niekiedy trudno uchwycić to jako całość.
Najczęściej na zesłaniu była matka z dziećmi. Często tak okaleczona rodzina
ulegała dalszym podziałom przez oddalenie od miejsca pracy, jakie wyznaczył
sowiecki urzędnik. Zatem wyselekcjonowanie momentów, o których pisze
M. Stopikowska, wymagało żmudnej analizy tekstów źródłowych, zachowania
spójności między przekazem ją interesującym a środowiskiem bytowania, codziennością tamtych ludzi. Książka ta jest niewątpliwie dużym osiągnięciem naukowym w badaniach polskiej rodziny na zesłaniu. Praca Roberta Stopikowskiego pt. Kościół katolicki w cesarstwie rosyjskim w świetle polskiej prasy katolickiej drugiej połowy XIX wieku (Warszawa 2001) to z kolei przykład, jak
z olbrzymiego materiału źródłowego można wydobyć i uporządkować to, co
najistotniejsze dla tematu. Książkę R. Stopikowskiego muszą dziś poznać wszyscy, którzy chcą zabierać głos na temat Kościoła w Rosji. Ukazane są w niej zarówno korzenie działalności kościelnej, jak i jej trudne owocowanie. Analizując przeszłość, autor podaje właściwy klucz do zrozumienia teraźniejszości.
Minęło już prawie dwadzieścia lat od momentu, kiedy Polska weszła na
drogę zmian ustrojowych i niemal tyle od powstania niepodległej Ukrainy.
Jednakże niewiele się zmieniło w świadomości po obydwu stronach polskoukraińskiej granicy. Przede wszystkim odczuwa się braki w dziedzinie wzajemnej wiedzy o sobie. Co gorsza jednak, przeciętny Polak zapytany o potencjał
polski na Ukrainie, nie potrafiłby prawdopodobnie na ten temat powiedzieć
10
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coś konkretnego. Utarło się przekonanie, iż Polacy odeszli stamtąd po 1945
roku na zachód, czyli do Polski. Niecała to jednak prawda o społeczności polskiej dzisiejszej Zachodniej Ukrainy. Wielu pozostało. Spośród urodzonych
w drugim półwieczu ubiegłego stulecia niemała liczba wytrwała w tradycji polskiej i katolickiej. Dziś mogą to ujawnić i skutkiem tego natychmiast jawi się
potrzeba szukania wzajemnych więzi. Polacy na Ukrainie dysponują dziś kilkuset stowarzyszeniami różnego typu i charakteru, oczywiście przede wszystkim działającymi na polu kultury. Organizacje te w niemałym stopniu przyczyniają się do zadzierzgiwania więzi polsko-ukraińskich, zagrzebywania trudnej
przeszłości, szukania wspólnych korzeni w historii i losie narodowym. Są one
także – a właściwie staną się z chwilą, kiedy dotrą do świadomości zarówno
polskiej, jak i ukraińskiej – punktami wyjścia wielu cennych inicjatyw. To wszystko pojawia się na marginesie cennej publikacji Włodzimierza Osadczego Polacy na Ukrainie dzisiaj. Informator, cz. I: Federacja Organizacji Polskich na
Ukrainie (Warszawa 2000).
Instytut Polonijny KUL podjął szeroką działalność edytorską źródeł zakresie wydawania źródeł dotyczących Polaków na Wschodzie. Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest ukazanie dziejów męczeństwa, przemocy i strachu,
a także przetrwania biologicznego i duchowego tych wszystkich, którzy – obojętnie z jakich powodów, bez względu na wymiar czasowy – znaleźli się na
Wschodzie. We wstępie do pierwszego tomu trzytomowej serii Polacy w Rosji
mówią o sobie (Lublin1993–1995) czytamy: „Chcemy prowokować odgrzebywanie z pamięci tego, co być może uczestnikom tamtych ciężkich lat wydaje
się banalne, nieważne dla wielkiej historii, a niekiedy wprost trudne do opowiedzenia. Zachęcamy gorąco, by jednak zdobyć się na opowiedzenie tego, co
przechowała pamięć, może ukradkiem poczynione zapiski, co w jakikolwiek
sposób ocalało. Ważne jest wszystko: dane geograficzne, trasy wywózek i osiedleń, przebyte więzienia, łagry, nazwiska, charakterystyki postaci; spojrzenie
na człowieka nawet przez subiektywny wymiar swej pamięci i swych przeżyć.
Chodzi tu o wspomnienia nieograniczone czasowo, a więc od carskiej Rosji,
poprzez okres międzywojenny, wojenny i powojenny. Ufamy, że – jak każda
tego rodzaju animacja wspomnień – przyniesie i ta obfity owoc, pozwoli
wszechstronnie odtworzyć dzień powszedni tych szczególnie bolesnych zdarzeń, a także to wszystko, co pomogło przetrwać. Szczególnie ważne są dla nas
przeżycia religijne. W tym przypadku nawet drobny szczegół, oddający uwarunkowania i funkcjonowanie tej sfery ludzkiego życia, jest dla nas bezcenny”.
W edycji wspomnieniowej ukazała się też praca Polacy w Mołdowie mówią
o sobie (wybór i wstęp E. Walewander, Lublin 1995). Słusznie we wprowadzeniu powiedziano, iż codzienność polska w Mołdawii jest mało widoczna choćby w dziejach dyplomacji czy czynu zbrojnego. O niektórych aspektach tułaczki polskiej mogą więc opowiedzieć tylko ci, którzy ją przeżyli. Ich opowieść
jest także pomnikiem utrwalającym pamięć o tych, co już odeszli: „Ludziom
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mającym polskie korzenie, Polakom mieszkającym w Mołdowie, mniejszości
narodowej polskiej w tym kraju, chcemy dać przez niniejszą publikację trochę
rodzinnego przekazu, narodowej tradycji, która jest wartością niezastąpioną.
Ten przekaz niesie cały ogrom mocy kontaktu emocjonalnego i intelektualnego z ojczyzną. Wierzymy, że przez książkę Polacy w Mołdowie mówią o sobie
ich osobiste dzieje stają się w jakiś wyraźniejszy sposób cząstką narodowego
procesu dziejowego”.
Sympozjum Polacy w Estonii na tle dziejów estońskich wzmocniła publikacja źródłowa Polacy w Estonii mówią o sobie (Lublin 1997), która m.in. zawiera ogromnie ciekawe wspomnienia kapucyna Tadeusza Krausa o trudnych
dziejów Kościoła w tym kraju. Inne teksty zawarte w tym tomie to dokumenty utrwalające dzień powszedni setek tysięcy osób, przebywających w więzieniach i łagrach sowieckich. Jak wszystkie tego typu dokumenty, tak i te poszerzają wiedzę na temat metod działania sowieckiego aparatu ucisku; odsłaniają także tajemnice ludzkich reakcji i zachowań.
Spośród wydawnictw źródłowych Instytutu wyróżnia się praca ks. Stanisława Bizunia Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939–1945 przygotowana do druku przez ks. J. Wołczańskiego (Lublin 1993). Szybko rozeszły się już dwa wydania tej książki.
Z dużym zainteresowaniem czytelników spotkał się również Jadwigi Ihnatowicz-Suszyńskiej dziennik z zesłania do Kazachstanu Z korzeniami wyrwiemy
was z ziemi (wstęp i przypisy E. Walewander, Lublin 1996, wydanie angielskie
We will uproot you, Lublin 2005).
Z innych publikacji źródłowych trzeba wymienić książkę Stanisława Butnickiego Wspomnienia Polaka z Łotwy, opracowanie, wprowadzenie, przypisy,
indeksy J. Plewko (Lublin 1999) i bardzo dobrze przyjęte staranne wydanie
źródeł dokonane przez ks. Roberta Guza Polacy na Wschodzie mówią o sobie
(Lublin 2000). We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie Instytut wydał tom Polacy w Rumunii mówią o sobie, wybór, opracowanie tekstu, przypisy i wstęp Anna Mamulska (Lublin–Leszno 2000). Instytut
wydał też przygotowaną przez ks. E. Walewandra publikację źródłową Losy
pedagogów polskich na Wschodzie (Warszawa 2002).
Przedstawiony tu zarys dotychczasowej działalności Instytutu Polonijnego
KUL w dziedzinie badań nad Polakami na Wschodzie wskazuje jasno, iż idą
one równolegle w dwóch kierunkach. Część prac zbiorowych publikowanych
w Instytucie to monografie, często podsumowujące szersze badania, prowadzone przez różnych autorów, albo inspirowane przez nas. Poprzez te swoiste
zamówienia, kierowane do kompetentnych autorów z różnych środowisk krajowych i zagranicznych, uzyskujemy wartościowe przyczynki źródłowe, które
mogą posłużyć do opracowania syntez. Drugi kierunek badań to animowanie
różnego rodzaju wspomnień, relacji ewentualnie gromadzenie materiałów
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opracowanych spontanicznie z autopsji lub ze słyszenia. Obecnie mamy już
kilka tomów takich materiałów. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż już szybko kończy się możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które mogą
przekazać swoje własne przeżycia. Okazuje się jednak, że dość szerokim –
choć niełatwym polem działania – może się okazać gromadzenie spuścizny pisarskiej, tu i ówdzie przechowywanej. Jest to całkowicie realne, na co wskazują już pewne publikowane u nas prace.
Z naszych dotychczasowych doświadczeń, nabytych przy okazji badań nad
Polakami na Wschodzie, wynika przede wszystkim, że istnieje konieczność
przełamania niechęci i obaw do udostępniania publicznego relacji z minionego okresu i związanych z nim przeżyć. Można przypuszczać, że tylko część
osób posiadających tego rodzaju materiały decyduje się na ich publikację. Dobrze więc byłoby, żeby pozostałe można było choć zabezpieczyć przed zniszczeniem. W obu przypadkach – zarówno gdy chodzi o bezpośrednie zbieranie i publikowanie źródeł, jak i o ich zabezpieczanie – niezbędna jest stała penetracja środowisk polonijnych, nie zawsze wyłącznie na Wschodzie, bowiem
zdarza się, że materiały przechowują osoby żyjące obecnie w krajach zachodnich. Dokonanie tego to nie tylko kwestia odpowiedniej metody, choć odgrywa tu ona dużą rolę, ale przede wszystkim środków, których chroniczny brak
nie jest przecież tajemnicą.
Reasumując te uwagi, oparte na uwidocznionych wcześnie efektach naszej
działalności, pragnę podkreślić ogromną wagę publikowanych dokumentów
i wspomnień. Właściwie dopiero one w pełni ukazują realia w pracach historycznych, dotąd nie tyle stwierdzane, ile suponowane. Poza tym nasza działalność wydawnicza wiąże się z innymi analogicznymi osiągnięciami, żeby wskazać choćby książkę ks. Józefa Anczarskiego Kronikarskie zapisy z lat cierpień
i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939–1946 (opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór fotografii Kazimierz Załuski, Kraków 1996). Możemy więc
z zadowoleniem stwierdzić, że podejmując obecnie inicjatywy badawcze i animatorskie, nie idziemy z pustymi rękami, ale możemy odwołać się do osiągnięć, które po prostu wymagają kontynuacji.
Prace dyplomowe nt. Polonii i Polaków
powstałe na różnych wydziałach KUL

Zostało już podkreślone, że Katolicki Uniwersytet Lubelski utrzymuje żywy kontakt ze środowiskami polonijnymi i polskimi w świecie od początku
swego istnienia. Staje się to dla profesorów i studentów okazją do głębszego
zainteresowania różnymi aspektami życia Polaków zagranicą. Efektem tego są
prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, powstałe w okresie kilkudziesięciu lat istnienia Uniwersytetu. Podstawą do niniejszego omówieniu dorobku KUL w tej dziedzinie jest wspomniany wyżej katalog Polacy i Polonia
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w świecie autorstwa ks. dra Ireneusza Korzeniowskiego, opracowany na podstawie zasobów Archiwum Uniwersyteckiego KUL. Zawiera prawie 400 tytułów prac z dziedziny teologii, nauk humanistycznych i społecznych, prawa kanonicznego i świeckiego oraz filozofii. Najliczniejsze są prace z historii Kościoła, historii najnowszej, socjologii, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa.
W pracach dyplomowych omawiane są różne zagadnienia dotyczące Polaków i Polonii w świecie, m.in. takie jak: duszpasterstwo Polaków w różnych
krajach prowadzone przez kapłanów diecezjalnych i osoby konsekrowane,
oraz życie religijne; martyrologia Polaków zarówno w czasach carskich, jak
i sowieckich oraz w niemieckich obozach koncentracyjnych; walka o zachowanie polskości w okresie zaborów, podczas okupacji Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej; szkolnictwo polskie poza krajem; prasa oraz pozostałe
środki społecznego przekazu myśli na obczyźnie; życie organizacyjne Polaków
w świecie; biografie wybitnych polskich działaczy narodowych, politycznych,
religijnych; działalność rządu polskiego na obczyźnie.
W katalogu I. Korzeniowskiego podane są spisy treści poszczególnych
prac. Pełnią one funkcję komentarza i regestru. Gwarantują czytelnikowi dostęp do informacji, jakie zagadnienia podjęli poszczególni autorzy w danej
pracy. Ułatwia to znacznie rozpoznanie treści, nie zawsze sugerowanych przez
tytuł rozprawy. Katalog Polacy i Polonia w świecie opatrzony został indeksami:
osobowym, geograficznym oraz nazw własnych, co usprawnia szybkie dotarcie
do poszukiwanych informacji. Wśród promotorów prac dominują nazwiska takich uczonych, jak: ks. Zygmunt Zieliński, Jan Ziółek, Czesław Bloch, ks. Marek Zahajkiewicz, Roman Dzwonkowski SAC, Ryszard Bender, Krzysztof
Dybciak, Leon Dyczewski OFM, Tomasz Strzembosz. W indeksie geograficznym natomiast najwięcej odniesień mają: ZSRR, Ukraina, Litwa, Niemcy,
Francja i Kanada.
Katalog prac dyplomowych został doprowadzony do 2000 roku. W ostatnich latach prac dyplomowych na temat Polonii i Polaków w świecie powstaje
na KUL coraz więcej. Katalog powinien zatem być kontynuowany. Opracowania wymaga przede wszystkim bibliografia dotycząca badań prowadzonych
przez pracowników KUL w tym zakresie.
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