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S³owo wstêpne
Oddajemy do Waszych r¹k pierwszy numer Consensusu, czyli
studenckich zeszytów naukowych Wydzia³u Politologii UMCS.
Zak³adamy, ¿e periodyk ten stanie siê naukowym forum prezentacji
studenckich pogl¹dów z zakresu szeroko rozumianych nauk
politycznych. Koncepcja stworzenia zeszytów naukowych powsta³a
wród studentów Politologicznego Ko³a Naukowego. Pomys³ ten
dojrzewa³ przez okres dwóch ostatnich lat i dziêki po³¹czonym
wysi³kom organizacji studenckich, z czasem przybiera³ realne kszta³ty.
Wydanie Consensusu sta³o siê realne dziêki wsparciu finansowemu,
jakie w³adze Wydzia³u Politologii Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej udzieli³y dla naszej wspólnej idei.
Pismo prezentuje pogl¹dy naukowe zarówno studentów
z naszego Wydzia³u jak i osób pochodz¹cych z innych orodków
akademickich. Ta otwarta formu³a Consensusu umo¿liwia realizacjê
podstawowego celu  czyli stworzenia trwa³ej p³aszczyzny wymiany
pogl¹dów naukowych. Pozwala tak¿e na sta³e, stopniowe
podnoszenie poziomu merytorycznego niniejszego periodyku.
W zwi¹zku z powy¿szym, zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby do wspó³pracy z redakcj¹ i prezentowania w³asnych artyku³ów,
recenzji oraz opinii.
Struktura Consensusu podzielona bêdzie na dwie czêci.
Pierwsza ma zawieraæ artyku³y naukowe, w drugiej za bêdziemy
prezentowaæ recenzje, sprawozdania a w przysz³oci tak¿e polemiki.
Pomimo, ¿e problematyka artyku³ów dotyczy zagadnieñ z zakresu
politologii i stosunków miêdzynarodowych, w strukturze naszego
pisma nie zdecydowalimy siê na wyodrêbnienie czêci
tematycznych. Chcielimy w ten sposób unikn¹æ problemów
zwi¹zanych z zaklasyfikowaniem prac, które czêsto posiadaj¹
charakter interdyscyplinarny.
Redakcja

&
Konrad Paw³owski

KONFLIKT SERBSKO  ALBAÑSKI W JUGOS£AWII
(1945-1999)
Konfliktowi zbrojnemu na terenie by³ej Jugos³awii
powiêcono wiele opracowañ, artyku³ów, reporta¿y i filmów.
Stosunkowo mniej publikacji dotyczy przybli¿enia jego przyczyn.
Niniejszy artyku³, analizuj¹c przebieg wydarzeñ od zakoñczenia
II wojny wiatowej po pocz¹tek zbrojnej interwencji NATO, stanowi
jednoczenie próbê zrozumienia skomplikowanych, aktualnych
wydarzeñ na tym terenie.
Kiedy w 1945 r. stworzone zosta³o po raz kolejny federacyjne
pañstwo jugos³owiañskie by³o jasne, ¿e zadawnione konflikty
etniczne pog³êbione jeszcze przez wydarzenia II wojny wiatowej
stanowiæ bêd¹ g³ówny czynnik konfliktogenny wielonarodowego
organizmu. Dlatego te¿, zdaj¹c sobie sprawê, i¿ nastroje
nacjonalistyczne i separatystyczne s¹ wci¹¿ bardzo ¿ywe, przez ca³y
okres swojego ¿ycia Josip Broz - Tito d¹¿y³ do stworzenia takiej
struktury pañstwowej, która zapewnia³aby wszystkim narodom
i mniejszociom etnicznym równy lub prawie równy status.
Kreowany w ten sposób mit jugos³owiañskiej jednoci - wed³ug
zamierzeñ twórców - doprowadziæ mia³ do wyganiêcia narodowych
antagonizmów. W rzeczywistoci, sta³o siê dok³adnie odwrotnie.
Powsta³a 29 XI 1945 r. Federacyjna Ludowa Republika
Jugos³awii obejmowa³a szeæ narodowych republik: Chorwack¹,
S³oweñsk¹, Boni-Hercegowiny, Macedoñsk¹ oraz Serbsk¹. W
ramach tej ostatniej wyodrêbniono ponadto Autonomiczny Obwód
Kosowsko-Metohijski oraz Autonomiczn¹ Prowincjê Wojwodiny.1
Faktycznie takie rozwi¹zanie ustrojowe nie zadowala³o ani
Serbów ani Albañczyków. Marsza³ek Tito, pomny dominacji Belgradu
E. Mizerski, Jugos³owianski system przedstawicielski 1918-1990, Toruñ 1999,
s. 62.
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na scenie politycznej Królestwa Jugos³awii, poprzez przyjêty model
pañstwa zmierza³ do zminimalizowania wp³ywu Serbów na politykê
federacji. Tak¿e Albañczycy byli mocno zawiedzeni faktem, i¿
zamieszka³e przez nich Kosowo sta³o siê tylko regionem
autonomicznym. Podczas gdy pó³milionowemu narodowi
Czarnogórskiemu przyznano w ramach federacji prawo do w³asnej
republiki, licz¹ca 1,7 miliona spo³ecznoæ albañska musia³a zadowoliæ
siê jedynie statusem narodowej mniejszoci.2 Jakkolwiek niewielka
liczba Albañczyków zamieszka³ych w pañstwie jugos³owiañskim wed³ug spisu powszechnego z roku 1948 stanowili oni 4,8% ogó³u
ludnoci podczas gdy Serbowie a¿ 41,4% 3 - mog³a czêciowo
stanowiæ wyt³umaczenie takiego stanu rzeczy, nie by³a to zasadnicza
przyczyna.
W rzeczywistoci rozwi¹zanie takie wynika³o z faktu, i¿ Tito
po pierwsze zdawa³ sobie sprawê, ¿e Serbowie bêd¹cy najsilniejsz¹
grup¹ narodowociow¹ w Jugos³awii nie zaakceptuj¹ niepodleg³oci
Kosowa, historycznej kolebki ich redniowiecznego pañstwa, a po
drugie by³ zbyt przewiduj¹cym politykiem, aby zdecydowaæ siê na
stworzenie republiki albañskiej, granicz¹cej z macierzystym krajem
- Albani¹.
Od pocz¹tku istnienia powojennej Jugos³awii w relacjach
serbsko-albañskich mówiæ mo¿emy o wzajemnej niechêci,
spotêgowanej jeszcze poprzez fakt, i¿ w czasie II wojny oba narody
stanê³y po przeciwnej stronie. Serbowie ponieli najwiêksze straty
w walce z pañstwami osi, przyp³acaj¹c to 1,7 mln ofiar. Albañczycy
natomiast, walcz¹c najpierw u boku W³och a potem Niemiec
(albañska 21 dywizja SS Skanderbeg i oddzia³y Balli Combetar),
brali aktywny udzia³ w realizacji antyserbskiej polityki. W jej wyniku
mieræ ponios³o oko³o 10 tys. kosowskich Serbów a ponad 100 tys.
wyemigrowa³o z prowincji.4
S. Nowak, Kosowo  mit i historia w konflikcie serbsko-albañskim, [w:] Przemiany
w wiadomoci i kulturze duchowej narodów Jugos³awii po 1991 roku, Kraków
1999, s. 97.
3
Dane za: A. Malicki, Jugos³awia, Warszawa 1974, s. 132.
4
D.T. Batakovic, The Kosovo Chronicles, Beograd 1992, http://www.kosovo.com/
kosovo_chronicles/kc_part1b.html; W. £ysiak, Stulecie k³amców, Warszawa 2000,
s. 260.
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Sytuacja odmieni³a siê w 1945 r., kiedy mimo zbrojnego oporu
ze strony Albañczyków, Kosowo zosta³o zajête przez oddzia³y
jugos³owiañskich i albañskich komunistów. W opinii czêci
Albañczyków fakt ten równoznaczny by³ z okupacj¹ prowincji. W
Kosowie do 1946r. trwa³y walki, a przez kolejne dwadziecia lat 
z uwagi na wci¹¿ napiêt¹ sytuacjê i spory pomiêdzy Tiran¹ i
Belgradem - utrzymywany by³ z przerwami stan wyj¹tkowy.5
W okresie tym kosowscy Albañczycy nara¿eni byli na
realizowan¹ przez w³adze serbskie politykê przymusowej asymilacji
i denacjonalizacji. Pokazywanie jakichkolwiek narodowych symboli
i flag albañskich, oraz upamiêtnianie wi¹t narodowych by³o
zakazane. Tak¿e uczenie albañskiej historii, zwyczajów i literatury
by³o uwa¿ane za nacjonalistyczne skrzywienie. 6 W rêkach
serbskich znajdowa³y siê najwy¿sze stanowiska pañstwowe i
partyjne, trwa³a serbska dominacja we wszystkich aspektach ¿ycia
gospodarczego i kulturalnego.
Sytuacjê pogarsza³y jeszcze skierowane przeciw kosowskim
Albañczykom policyjne represje. Odpowiedzialny by³ za nie
wiceprezydent Jugos³awii i gor¹cy zwolennik koncepcji serbskiego
centralizmu Aleksander Rankoviæ. Kierowa³ on bezporednio
dzia³alnoci¹ Jugos³owiañskiej Policji Bezpieczeñstwa (UDB, Uprava
Drzavne Bezbednosti), sk³adaj¹cej siê w wiêkszoci z Serbów. Pod
pretekstem t³umienia albañskiego irredentyzmu, s³u¿by
bezpieczeñstwa regularnie wywiera³y presjê na zamieszkuj¹c¹
Kosowo mniejszoæ albañsk¹. W efekcie systematycznych
przeladowañ i dyskryminacji miedzy 1954 a 1957 r. oko³o 195 tys.
Albañczyków opuci³o Jugos³awiê; w 1966r. liczba ta wynosi³a ju¿
235 tys.7
Sytuacja uleg³a zmianie w 1966 r., kiedy w lipcu zosta³
odsuniêty od w³adzy oskar¿any o panserbizm Rankoviæ. Zaistnia³a
sytuacja doprowadzi³a do bardziej otwartej dyskusji na temat
M. Kuczyñski, M. Ray-Ciemiêga, Ba³kañski syndrom, Warszawa 2000, s. 26.
A. Hadri, The National and Political Development of Albanians in Yugoslavia,
vol I, Zagreb 1970, s. 551. Cyt. za: M.Vickers, The Albanians. A Modern History,
London - New York 1997, s. 175.
7
M. Vickers, s. 191.
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po³o¿enia i dyskryminacji mniejszoci albañskiej. W jej efekcie
usuniête zosta³y naciski policyjne. Ponadto, aby poprawiæ sytuacjê
ekonomiczn¹ najbiedniejszych obszarów Jugos³awii, w 1965 r.
utworzony zosta³ tzw. Zwi¹zkowy Fundusz dla Rozwoju Regionów
S³abo Rozwiniêtych. Z jego rodków Kosowo w latach 1965-1970
otrzyma³o 2 677,7 mln dinarów. Bior¹c pod uwagê, i¿ ca³a Republika
Boni i Hercegowiny otrzyma³a pomoc w wysokoci 2 740,1 mln
din., skala rodków przyznanych dla Kosowa by³a niew¹tpliwie
niema³a.8
Mimo wprowadzonych przez w³adze federacji zmian
zmierzaj¹cych do pozyskania ludnoci albañskiej, 29 listopada
1968 r. w Kosowie wybuch³y zamieszki. Jakkolwiek wiêkszoæ
protestuj¹cych Albañczyków domaga³a siê przekszta³cenia okrêgu
w zwi¹zkow¹ republikê albañsk¹, posiadaj¹c¹ tak jak inne republiki
prawo do secesji, to - co jest rzecz¹ wart¹ podkrelenia - znacz¹ca
mniejszoæ nawo³ywa³a za uni¹ Kosowa z Albani¹. ¯¹dano tak¿e
powo³ania albañskiego uniwersytetu oraz zmiany oficjalnej nazwy
regionu Kosowo-Metohija na brzmi¹ce mniej serbsko Kosowo.
Choæ w odpowiedzi na demonstracje nast¹pi³a czystka w lokalnym
aparacie partyjnym i liczne aresztowania, w³adza zosta³a zmuszona
do ustêpstw. Kosowo uzyska³o status prowincji, druga czêæ nazwy
zosta³a usuniêta, zezwolono na wywieszanie flag albañskich a w
1969 r. utworzono uniwersytet w Prisztinie. Dopuszczono tak¿e do
u¿ytku podrêczniki albañskie, które sprowadzane by³y z Tirany.9
Kolejnym krokiem Tity zmierzaj¹cym do liberalizacji polityki
wewnêtrznej by³o przeprowadzenie w 1971 r. szeregu reform
instytucji pañstwowych. Najwa¿niejsza zmiana dotyczy³a
ustanowienia kolektywnej g³owy pañstwa to jest Prezydium
Socjalistycznej Federacji Republiki Jugos³awii, sk³adaj¹cego siê z
przedstawicieli republik i okrêgów autonomicznych.
Dalsze zmiany os³abiaj¹ce wyranie centralizm
federacyjnego pañstwa wprowadza³a konstytucja z 22 lutego
Dane za: S.G. Koz³owski, Polityka i rozwój regionalny Jugos³awii, £ód 1982,
s. 73.
9
Chronology of 20 th  cenutry Eastern European History, red. G.C. Ference,
Detroit - Washington - London 1994, s. 417.; M. Vickers, op.cit., s. 192.
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1974 r., która znacz¹co powiêksza³a zakres w³adzy republik a
zw³aszcza okrêgów autonomicznych.
Kosowo, jako Socjalistyczny Autonomiczny Okrêg Kosowo,
uzyska³o szerok¹ autonomiê w dziedzinie ustawodawstwa (w³asna
konstytucja i skupsztyna czyli parlament okrêgu autonomicznego),
s¹downictwa (okrêgowy s¹d najwy¿szy), administracji (rada
wykonawcza okrêgu), polityki podatkowej i finansowej. Na poziomie
federacji Kosowo reprezentowane by³o w dwuizbowej Skupsztynie
SFRJ, tj. w Radzie Republik i Okrêgów, gdzie zasiada³o 8 delegatów
ze skupsztyny okrêgu autonomicznego oraz w Radzie Zwi¹zkowej,
w której mandat posiada³o 20 delegatów. Dla porównania, w
organach tych reprezentanci Socjalistycznej Republiki Serbii
zajmowali odpowiednio 12 i 30 miejsc.10 Ponadto okrêg mia³ swoj¹
reprezentacjê w organie wykonawczym Skupsztyny SFRJ, tj. w
Zwi¹zkowej Radzie Wykonawczej, oraz  co najwa¿niejsze  w
Prezydium SFRJ, którego sk³ad zmieniono. Nowa konstytucja
wprowadzi³a liczbê 9 cz³onków Prezydium, po jednym dla republiki
i okrêgu autonomicznego, co oznacza³o w praktyce zrównanie ich
pozycji, zw³aszcza, i¿ w ramach koncepcji kolektywnego kierowania
pañstwem ka¿dy z przedstawicieli republik i okrêgów
autonomicznych na jeden rok (art.327) obejmowaæ mia³ funkcjê
przewodnicz¹cego Prezydium SFRJ.11
Ustawa zasadnicza z 1974r. wprowadza³a znaczny wp³yw
okrêgów autonomicznych na funkcjonowanie pañstwa. Aby
podejmowaæ szereg spraw na poziomie federacji, wymagana by³a
zgoda przedstawicieli okrêgu. W praktyce oznacza³o to prawo weta
i blokowania niekorzystnych decyzji, wyranie os³abiaj¹c w ten
sposób pozycjê centralnych w³adz federacji.12
Ponadto, w wyniku uchwalenia tak¿e nowej konstytucji
Republiki Serbskiej, parlamenty Kosowa i Wojowdiny otrzyma³y
Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos³awii, Wroc³aw Warszawa - Kraków - Gdañsk 1975, s. 185-186.
11
Ibidem, s. 199.
12
Zob. zw³aszcza: art. 294, art. 295 i art. 300 konstytucji, [w :] Konstytucja
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos³awii, s. 186-189. Zob. tak¿e: M.
Vickers, s. 197-198.
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prawo do wyra¿ania zgody na zmianê w konstytucji Serbii. By³a to
- wed³ug Miloa D. Lukovicia - prawdziwa blokada wewnêtrzna
Serbii, gdy¿ parlament republiki nie mia³ takich praw wzglêdem
regionów autonomicznych.13
Tito zrealizowa³ ideê decentralizacji pañstwa, jednoczenie
zapewniaj¹c wszystkim grupom narodowym i etnicznym szerok¹
oraz  co najwa¿niejsze - realn¹ autonomiê, dziêki której Kosowo
sta³o siê w³aciwie siódm¹ republik¹ Jugos³awii.
Albañczycy otrzymali szeroki katalog praw osobistych, do
których zaliczyæ mo¿na wolnoæ manifestowania przynale¿noci do
okrelonego narodu lub narodowoci, wolnoci uzewnêtrzniania cech
kultury narodowej, swobodê pos³ugiwania siê w³asnym jêzykiem i
pismem (art.170), odnosz¹c¹ siê tak¿e do postêpowania przed
organami pañstwowymi (art.246), prawo nauczania w jêzyku
ojczystym na terytorium okrêgu autonomicznego (art.171) oraz
tworzenia organizacji zajmuj¹cych siê rozwojem narodowej kultury
(art.247).14 Jednak¿e, mimo deklarowanych hase³ o równoprawnym
charakterze, braterstwie i jednoci narodów i narodowoci,
Albañczykom odmówiono w³aciwie jednego - prawa do secesji,
przys³uguj¹cego na mocy art. I Konstytucji, jedynie narodom
Jugos³awii posiadaj¹cym w³asn¹ organizacjê pañstwow¹ tj. republikê
SFRJ.15 Z tego wiêc punktu widzenia uznani za narodowoæ
Albañczycy mogliby staæ siê narodem, gdyby tylko Kosowo
otrzyma³o republikañski status. De facto oznacza³oby to jednak
dobrowoln¹ zgodê w³adz Jugos³awii na secesjê Kosowa, gdy¿
przekonanie o albañskiej lojalnoci w stosunku do federalistycznego
pañstwa wydawa³o siê byæ zupe³nie nieuzasadnione.
Kolejnym rodkiem podjêtym w celu poprawy wzajemnych
relacji by³o dalsze uwzglêdnienie sytuacji ekonomicznej prowincji.
Kosowo posiadaj¹ce priorytet w redystrybucji rodków
pochodz¹cych z centralnych funduszy otrzyma³o w latach 1971-

M.D. Lukoviæ, Kryzys kosowski oczyma Serbów: bezporednie przyczyny,
korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje, Belgrad 1999, s. 70.
14
Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos³awii, s. 136, 156-157.
15
Tam¿e, s. 43-44.
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1975 pomoc w wysokoci 8 521,5 mln din.16
Wprowadzona przez konstytucjê autonomia prowincji oraz
poprawa po³o¿enia jugos³owiañskich Albañczyków nie wp³ynê³a na
z³agodzenie serbsko-albañskich antagonizmów. Zmiany wywo³a³y
sprzeciw miejscowej ludnoci i czêci polityków serbskich
obawiaj¹cych siê dominacji ze strony kosowskiej spo³ecznoci
albañskiej. Powo³ana zosta³a specjalna komisja, która zebra³a w
Kosowie szereg serbskich skarg i argumentów sprzeciwiaj¹cych
siê poszerzeniu autonomii prowincji i opowiadaj¹cych siê za
przywróceniem bezporedniej kontroli Belgradu (tzw. Niebieska
ksiêga). Chocia¿ dokument ten nigdy nie zosta³ opublikowany i
przemilczano treci w nim zawarte, jasne by³o, ¿e problem Kosowa
istnia³ i by³ dostrzegany przez obie strony konfliktu.17
Dziêki rzeczywistej liberalizacji systemu, w latach siedemdziesi¹tych
nast¹pi³ rozkwit aktywnej dzia³alnoci kosowskich Albañczyków.
Wzmacniano powi¹zania kulturalne z Tiran¹, legalnie ukazywa³y siê
liczne publikacje i filmy albañskie. W latach 1971-1981 w³adze
Albanii wys³a³y do Kosowa 240 nauczycieli akademickich; do
prowincji nap³ywa³y tak¿e albañskie podrêczniki.18 Prowadzi³o to
do wzrostu poczucia narodowej odrêbnoci a tak¿e potêgowa³o
nastroje nacjonalistyczne. Wiêzi te nabra³y znaczenia zw³aszcza w
latach osiemdziesi¹tych, gdy [...] stacje radiowe i telewizyjne
Prisztiny by³y prze³adowane programami kulturalnymi
wyprodukowanymi w Albanii, podczas gdy radio Tirana osi¹ga³o
zasiêgiem 60% terytorium Kosowa.19
Z punktu widzenia strony albañskiej sytuacja uleg³a
nieporównywalnej poprawie. Odwrotnie rzecz mia³a siê z Serbami.
Efektem wzmacniania albañskiego charakteru Kosowa by³
systematyczny odp³yw Serbów i Czarnogórców. Do roku 1981 z
Kosowa wyemigrowa³o 103 tys. ludzi.20 Ponadto, w wyniku
Dane za: S.G. Koz³owski, s. 73.
M. Vickers, s. 198.
18
A.N. Dragnich, S. Todorovich, The Saga of Kosovo, New York 1984, http://
www.kosovo.com/history/kosovo_saga/saga_15.html
19
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wysokiego wskanika przyrostu naturalnego, w 1971 r. Albañczycy
stanowili 73,7% (916 168 tys.) mieszkañców Kosowa. Dziesiêæ lat
póniej liczba ta wynosi³a ju¿ 1 226 736 mln czyli 77,48% ogó³u
zamieszkuj¹cej prowincjê ludnoci.21 Jak pisze S. Nowak, przyrost
naturalny wród ludnoci albañskiej (2,5-3,5 razy wiêkszy ni¿ w
pozosta³ych republikach) wynika³ przede wszystkim z albañskiej
tradycji, kultury i religii, bêd¹cej znakiem ich narodowej to¿samoci.22
Ponadto spo³ecznoæ albañska by³a najm³odsza ze wszystkich grup
narodowych Jugos³awii. W latach 80-tych blisko 50% Albañczyków
stanowi³a m³odzie¿ poni¿ej 20 roku ¿ycia.23 Dlatego te¿, w wyniku
zachodz¹cych zmian demograficznych, Kosowo coraz bardziej
traci³o swój s³owiañski charakter staj¹c siê prowincj¹ etnicznie
albañsk¹ oraz muzu³mañsk¹.
Prze³om lat 70 i 80 by³ okresem ocieplenia wzajemnych
relacji na linii Tirana-Belgrad, za zamieszkuj¹ca Kosowo
spo³ecznoæ albañska cieszy³a siê rzeczywist¹ i szerok¹ autonomi¹.
Na pierwszy rzut oka sytuacja wydawa³a siê w pe³ni opanowana i
akceptowana mniej lub bardziej przez obie strony. By³ to jednak¿e
spokój tylko pozorny.
4 maja 1980 r. zmar³ J.B. Tito. Kiedy zabrak³o
charyzmatycznego przywódcy, t³umione przez lata separatyzmy
etniczne na nowo da³y o sobie znaæ.
Zamieszki w Prisztinie wybuch³y 11 marca 1981 r.
Protestuj¹cy studenci wyst¹pili z ¿¹daniem przyznania dla Kosowa
statusu jugos³owiañskiej republiki, zrównania statusu narodowoci
albañskiej z narodami Jugos³awii, wypuszczenia wiêniów
politycznych oraz przeprowadzenia reform spo³ecznych. Przez
Kosowo przela³a siê fala wywo³anych przez Albañczyków
demonstracji i staræ ulicznych. W kwietniu wyst¹pienie zosta³o
poparte przez wiêkszoæ ludnoci prowincji. Na ulicê wraz ze
studentami wyszli tak¿e robotnicy. W odpowiedzi, ze strony w³adz
history/migrations/mk_preface.html
21
S. Przyby³a, ród³a potencjalnych konfliktów na Pó³wyspie Ba³kañskim, Warszawa
1998, s. 11.
22
S. Nowak, s. 99.
23
Kosowo: Audiatur et Altera Pars, Rocznik Strategiczny 1999/2000, Warszawa
2000, s. 328.

$
jugos³owiañskich pad³y oskar¿enia o nacjonalizm i chêæ secesji.
Ponadto, w powszechnej opinii panowa³o przekonanie, i¿ Albañczycy
tak w³anie odwdziêczali siê za ekonomiczn¹ pomoc, któr¹
otrzymywa³a zamieszkana przez nich prowincja.
Po serii aktów wandalizmu, w wyniku których sp³on¹³
serbski monaster w Peciu, 3 kwietnia 1981 r. wprowadzono w
Kosowie stan wyj¹tkowy. W celu st³umienia protestu w³adze
centralne ci¹gnê³y 30 tys. ¿o³nierzy oraz czo³gi. Wprowadzono
tak¿e godzinê policyjn¹, co powszechnie uznano za militarn¹ okupacjê
Kosowa. Wed³ug oficjalnych danych mieræ ponios³y dwie osoby;
wed³ug strony albañskiej liczba ofiar wynios³a tysi¹c osób.24
Po st³umieniu rebelii i ustabilizowaniu sytuacji, mia³y miejsce
liczne aresztowania dzia³aczy albañskich, którzy skazywani byli na
kary d³ugoletniego wiêzienia.25
Za sytuacjê w okrêgu obwinione zosta³y miejscowe w³adze,
dokonano zmian personalnych. Formalnie, nast¹pi³ w stosunkach
albañsko-serbskich okres odwil¿y, powszechnie mówiono o dawnych
b³êdach pope³nionych przez jugos³owiañskie w³adze.
Wypadki roku 1981 mia³y jednak tak¿e inne reperkusje. W
1982r. grupa ekstremistów albañskich, którzy uciekli z Kosowa po
pierwszych rozruchach, za³o¿y³a w Szwajcarii tajn¹ organizacjê
Ludowy Ruch Kosowa (Levizje Popullore e Kosoves). Cz³onkami
LPK byli skrajni marksici, sympatycy re¿imu Enwera Hod¿y i
zwolennicy koncepcji tzw. Wielkiej Albanii czyli zjednoczenia
Kosowa, zachodniej Macedonii oraz czêci Czarnogóry i Grecji z
Albani¹. Z grupy tej wy³oni³y siê w latach dziewiêædziesi¹tych
emigracyjne kadry za³o¿ycielskie Wyzwoleñczej Armii Kosowa
(Usztria Climritare e Kosoves - UCK).26
Wypadki roku 1981 doprowadzi³y do kolejnych wzajemnych
24
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oskar¿eñ miêdzy Belgradem a Tiran¹. W efekcie pogorszy³o to
jeszcze po³o¿enie jugos³owiañskich Albañczyków. W³adze centralne
przerwa³y kulturalne wiêzi Kosowa z s¹siedni¹ Albani¹, zakazano
u¿ywania albañskich podrêczników.
Sytuacja w prowincji pozostawa³a bardzo napiêta, [...]
mno¿y³y siê demonstracje antyrz¹dowe, ale tak¿e wyst¹pienia
Albañczyków przeciw ludnoci serbskiej: podpalano serbskie domy,
na wsi niszczono serbskim gospodarzom maszyny, truto inwentarz
itp. Cerkwie i cmentarze serbskie by³y regularnie profanowane i
dewastowane, czêste by³y morderstwa i napady na Serbów, a póniej
tak¿e zbiorowe gwa³ty na serbskich kobietach i akcje bicia serbskich
dzieci w szko³ach przez ich liczniejszych albañskich rówieników.27
W protecie przeciwko aktom przemocy kosowscy Serbowie zaczêli
powszechnie bojkotowaæ sklepy i piekarnie albañskie, powoduj¹c
znacz¹c¹ redukcjê ich dochodów. Odpowiedzi¹ Belgradu by³o
wysy³anie do Kosowa coraz to nowych oddzia³ów policji i dalsze
represje wzmagaj¹ce opór ludnoci albañskiej.28
W maju 1985 r. serbsk¹ opiniê publiczn¹ poruszy³a tzw.
sprawa Martinovicia, który oskar¿y³ dwóch Albañczyków o
sadystyczne znêcanie siê na jego osob¹.29 W¹tek ten podchwycili
serbscy nacjonalici, podaj¹c go za przyk³ad przeladowañ
kosowskich Serbów i wywo³uj¹c powszechn¹ dyskusjê na temat
sytuacji mniejszoci serbskiej w Kosowie. Tak¿e belgradzkie ko³a
naukowe deklarowa³y obawy o los zamieszkuj¹cych prowincjê
Serbów. W styczniu 1986 r. ponad 200 serbskich intelektualistów
wystosowa³o petycjê do belgradzkiego parlamentu, protestuj¹c w
niej przeciw albañskiej agresji wobec zamieszkuj¹cych prowincjê
Serbów i Czarnogórców. W marcu 1986 r. reprezentacja kosowskich
Serbów z³o¿y³a wizytê w Belgradzie, wskazuj¹c w wyst¹pieniu
parlamentarnym na przymusow¹ emigracjê Serbów wypieranych
z Kosowa przez spo³ecznoæ albañsk¹. Delegacja podkrela³a tak¿e
pob³a¿liwoæ lokalnego wymiaru sprawiedliwoci, zarzucaj¹c i¿
Albañczycy nie s¹ poci¹gani do odpowiedzialnoci za pope³niane
Tam¿e, s. 30-31.
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przez nich przestêpstwa.30
W lipcu 1986r., wobec ci¹g³ego odp³ywu s³owiañskiego
elementu z Kosowa, rz¹d federalny zdecydowa³ o wprowadzeniu
zakazu osadnictwa albañskich ch³opów w etnicznie serbskich wsiach.
Szacuje siê i¿ w wyniku emigracji, tylko w latach 1981-1987 Kosowo
opuci³o ponad 20 tys. Serbów i Czarnogórców.31
Na fali powszechnego niezadowolenia Serbowie zaczêli
wi¹zaæ swe nadzieje z osob¹ charyzmatycznego dzia³acza partyjnego
i nacjonalisty Slobodana Miloszevicia, który umiejêtnie graj¹c na
narodowych antagonizmach popierany by³ zw³aszcza w rejonach,
gdzie Serbowie nie stanowili etnicznej wiêkszoci. Dla Miloszevicia
sytuacja w Kosowie by³a szczególnie pal¹c¹ kwesti¹. W 1987 r.,
jako pierwszy z serbskich polityków, przemawiaj¹c do t³umu
kosowskich Serbów, otwarcie oznajmi³: Nikt nie mie was biæ!.32
S³owa te przesz³y ju¿ do historii, staj¹c siê symbolem rodz¹cego siê
serbskiego nacjonalizmu.
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych w³adze zaczê³y wydawaæ
serbskim cywilom broñ nale¿¹c¹ do rozwi¹zywanych jednostek
obrony terytorialnej, co - jak pisze A. Giza - [...] nie by³o
rozwa¿nym poci¹gniêciem, ale z uwagi na niski odsetek Serbów w
tym kraju, przy przygniataj¹cej liczbie Albañczyków i narastaj¹cym
niebezpieczeñstwie z ich strony, mo¿e spotkaæ siê z czêciowym
zrozumieniem.33
Kolejna fala wywo³anych przez Albañczyków zamieszek
powtórzy³a siê w grudniu 1985 r. a nastêpnie w padzierniku 1987 r.
W odpowiedzi na rozruchy w Kosowie, 25 padziernika 1987 r.
Prezydium SFRJ zawiesi³o w³adze policyjne i s¹downicze w
prowincji, wysy³aj¹c w ich miejsce jednostki policji federalnej.34
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Miloszeviæ cieszy³ siê wówczas coraz wiêksz¹
popularnoci¹. Wyrazem spo³ecznego poparcia dla proponowanej
przez niego polityki by³ udzia³ Serbów w organizowanych w ca³ym
kraju demonstracjach. 9 lipca 1988r. w Wojwodinie manifestowa³o
oko³o tysi¹ca Serbów i Czarnogórców, domagaj¹c siê zniesienia
uprzywilejowanego statusu jakim cieszy³y siê w ramach Serbii okrêgi
autonomiczne. Tak¿e w Kosowie 29 sierpnia 1988 r. na ulicach
Prisztiny protestowa³o 17 tys. zdesperowanych kosowskich
Serbów.35
Od padziernika 1988 r., w Serbii trwa³a gor¹ca dyskusja
nad wprowadzeniem w konstytucji republiki istotnych poprawek,
maj¹cych zlikwidowaæ ustrojow¹ odrêbnoæ Kosowa i Wojwodiny.
Dlatego te¿, w listopadzie 1988 r. w Prisztinie tysi¹ce Albañczyków
z ca³ego Kosowa demonstrowa³o przeciw spodziewanemu odebraniu
prowincji autonomicznego statusu.36
W padzierniku i listopadzie 1988 r. w stolicy Kosowa mia³y
miejsce tak¿e masowe demonstracje przeciw aresztowaniom
partyjnych dzia³aczy narodowoci albañskiej.
Odpowiedzi¹ na rozruchy w prowincji by³o zorganizowanie
przez Miloszevicia 19 listopada w Belgradzie demonstracji, podczas
której oko³o milion Serbów protestowa³o przeciw dyskryminacji i
napaciom, których ofiarami byli kosowscy Serbowie. Ponadto,
wykorzystuj¹c napiêt¹ sytuacjê w Kosowie Miloszeviæ, piastuj¹cy
od 1986 r. urz¹d przewodnicz¹cego Zwi¹zku Komunistów
Jugos³awii, dokona³ zmian personalnych w lokalnych strukturach
partii. W listopadzie 1988 r. pod zarzutem szerzenia nastrojów
nacjonalistycznych albañski przywódca komunistyczny Azem Vllasi
zosta³ usuniêty z kosowskiego Komitetu Centralnego. W³adza w
prowincji znalaz³a siê w rêkach Serbów.
W lutym 1989 r. Miloszeviæ doprowadzi³ do wyrzucenia
Vllasiego z partii komunistycznej. Spowodowa³o to, i¿ 20 lutego
1989 r. strajk rozpoczê³o 4 tys. górników z kopalni Trepca,
domagaj¹cych siê powrotu swojego dawnego przywódcy. Protest
ten wkrótce przerodzi³ siê w strajk generalny. W Kosowie
35
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wprowadzono stan wyj¹tkowy, aresztowano Vllasiego, a 27 lutego
1989 r. do prowincji wkroczy³a armia jugos³owiañska.37
Z uwagi na fakt, i¿ zmiany w serbskiej konstytucji wymaga³y
zaakceptowania ich przez lokalne parlamenty, 23 marca 1989 r. na
posiedzeniu skupsztyny Kosowa zosta³y one oficjalnie zatwierdzone.
Choæ dokonano tego po czêci w wyniku zastraszenia albañskich
deputowanych, nie ulega w¹tpliwoci, i¿ uzyskanie oficjalnej zgody
na pozbawienie Kosowa autonomicznego statusu nie by³oby mo¿liwe
gdyby nie fakt, i¿ - jak pisze P. Calvocoressi - [...] grupa albañskich
komunistów kolaborowa³a z Belgradem w tych poczynaniach.38
28 marca 1989 r. parlament Serbii ostatecznie przyj¹³ ustawê
zmieniaj¹c¹ przepisy republikañskiej konstytucji, likwiduj¹c w ten
sposób autonomiczny status Kosowa i Wojwodiny W tym dniu, w
protecie na ulice miast wyszli Albañczycy. Dosz³o do wymiany
ognia. Strzelali zarówno albañscy manifestanci jak i serbska policja.
W wyniku zamieszek mieræ ponios³y 23 osoby narodowoci
albañskiej.39 Odmiennie oceniali sytuacjê sami Serbowie. Jak pisze
M. D. Lukoviæ, owe zmiany znosi³y swego rodzaju kontrolê Kosowa
i Wojwodiny nad Republik¹ Serbii, nadan¹ przez jugos³owiañsk¹
konstytucjê z 1974 r.40
28 czerwca 1989 r. mia³a miejsce 600-na rocznica bitwy na
Kosowym Polu. Na uroczystoci przyjecha³ tak¿e Miloszeviæ, który
po raz kolejny przemawia³ do zgromadzonych na polu bitwy Serbów.
Mówi¹c o zagro¿eniach i wyzwaniach stoj¹cych przed narodem
serbskim stwierdzi³: Szeæ wieków po bitwie kosowskiej ponownie
toczymy bitwy. Nie s¹ one zbrojne, ale i takie nie s¹ wykluczone.41
Faktycznie, sytuacja w Kosowie by³a bardzo napiêta. W
padzierniku podczas demonstracji przeciw s¹dzeniu A. Vllasiego
37
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zginê³o 6 Albañczyków.42 Oprócz demonstrowania niezadowolenia
z dzia³añ Belgradu po stronie albañskiej mia³a miejsce tak¿e polityczna
aktywizacja. 23 grudnia 1989 r. powsta³a licz¹ca w nied³ugim czasie
ponad 700 tys. cz³onków i sympatyków Demokratyczna Liga
Kosowa (LDK), na czele z optuj¹cym za pokojowym rozwi¹zaniem
konfliktu I. Rugov¹.
W dniach od 20 do 22 stycznia 1990 r. odby³ siê
nadzwyczajny zjazd Zwi¹zku Komunistów Jugos³awii zakoñczony
rozwi¹zaniem partii utrzymuj¹cej jednoæ federacji. Dawni
komunici szybko zmienili siê w nacjonalistów, za wielonarodowe
pañstwo stanê³o na krawêdzi wojny domowej i rozpadu. Rozpoczête
wkrótce kilkuletnie krwawe walki pocz¹tek swój mia³y w Kosowie.
Od 24 stycznia 1990 r. w prowincji trwa³y masowe
albañskie demonstracje. Tak¿e w lutym kosowscy Albañczycy
aktywnie protestowali przeciwko cofniêciu autonomii. Spowodowa³o
to, i¿ Prezydium SFRJ wyda³o rozkaz, aby celem zaprowadzenia w
Kosowie porz¹dku armia jugos³owiañska aktywne w³¹czy³a siê w
t³umienie albañskich demonstracji. W wyniku dalszych staræ w
lutym pad³y kolejne ofiary miertelne. W odpowiedzi na albañskie
manifestacje i rozruchy w Belgradzie tysi¹ce Serbów skandowa³o
Dajcie nam broñ, pójdziemy na Kosowo!.43 Tylko na pewien
czas sytuacjê w prowincji uspokoi³o zniesie pod koniec kwietnia
stanu wyj¹tkowego.
Dwa miesi¹ce póniej, 1 lipca 1990 r. w Serbii  w tym
tak¿e w Kosowie i Wojwodinie  przeprowadzono referendum, w
którym g³osuj¹cy mieli zdecydowaæ, czy chc¹ usuniêcia resztek
autonomii obu prowincji. Spodziewaj¹c siê niekorzystnego wyniku
referendum, 2 lipca 1990 r., w wyniku nacisków ze strony LDK,
albañscy pos³owie z wci¹¿ istniej¹cego parlamentu Kosowa og³osili,
i¿ Kosowo sta³o siê równoprawn¹ i niezale¿n¹ jednostk¹ w ramach
Jugos³awii, deklaruj¹c w ten sposób republikañski status prowincji.44
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Serbski rz¹d odpowiedzia³ 5 lipca rozwi¹zaniem
kosowskiego parlamentu. Tego dnia zdymisjonowany zosta³ rz¹d
prowincji, do Kosowa skierowano nowe jednostki wojska, na ulice
wyjecha³y czo³gi, dokonano setek aresztowañ. Policja brutalnie
przerywa³a nadawanie audycji przez prisztiñsk¹ telewizjê i radio,
zdemolowano pa³ac prasy albañskiej, dom prasowy
Rilindja(Odrodzenie). Ogó³em wyrzucono z pracy 2900
albañskich dziennikarzy telewizyjnych i radiowych, spikerów oraz
dziennikarzy prasowych, którzy zast¹pieni zostali przez swoich
serbskich kolegów.45
Wiêkszoæ albañskojêzycznych gazet zosta³o przejêtych lub
zlikwidowanych, kilkanacie pozosta³ych periodyków albañskich w
okresie 1990-1992 upad³o z powodu trudnoci finansowych.46
Kosowski rynek wydawniczy zosta³ zdominowany przez serbskie
wydawnictwo Panorama, utworzone w listopadzie 1992 r. w
miejsce albañskiej Rilindji (Panorama w maju 1993 r. wesz³a
w posiadanie ca³ego maj¹tku Rilindji, szacowanego na 2,3 miliona
dolarów.).47 Dodatkowo kontrol¹ objête zosta³y tak¿e nieliczne
publikacje ksi¹¿kowe, wydawane przez ma³e prywatne drukarnie
albañskie, gdzie podczas policyjnych wizytacji dochodzi³o do
konfiskaty czêci materia³ów.
Zdjêto wszystkie audycje w jêzyku albañskim a jedynym
albañskojêzycznym akcentem w telewizji by³y nadawane dwa razy
dzienne t³umaczenia wiadomoci serbskich. Podobnie rzecz mia³a
siê z transmisj¹ radiow¹, gdzie bie¿¹ce informacje nadawane w
jêzyku albañskim by³y bezporednio podawane za jugos³owiañsk¹
agencj¹ informacyjn¹ Tanjug. Nic wiêc dziwnego, ¿e audycje te
spotka³y siê z bojkotem ze strony Albañczyków, odbieraj¹cych je
jako serbsk¹ propagandê. W takiej sytuacji popularnoæ zyskiwa³y
audycje radiowe i telewizyjne nadawane z s¹siedniej Albanii oraz
albañskojêzyczne programy zachodnie.48
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Rok 1990 przyniós³ szereg zmian legalizuj¹cych
dyskryminacjê Albañczyków w wielu p³aszczyznach ¿ycia. 26 lipca
uchwalono ustawê zaostrzaj¹c¹ przepisy dotycz¹ce zatrudnienia i
praw pracowniczych. Skutkiem by³o faktyczne zdelegalizowanie
strajków, gdy¿ kierownicy przedsiêbiorstw otrzymali prawo do
zwalniania z pracy osób spóniaj¹cych siê lub nieobecnych w
pracy przez dwa dni w tygodniu oraz ciesz¹cych siê z³¹ reputacj¹
w miejscu pracy.49 Dziêki temu przepisowi mo¿liwe sta³o siê
masowe wyrzucanie z pracy Albañczyków, a co by³o z tym zwi¹zane,
pozbawianie ich miejsca zamieszkania.
Rekwirowane mieszkania zajmowane by³y m.in. przez
nowoprzyby³ych serbskich uchodców z Boni i Chorwacji. Aby
ci¹gn¹æ do Kosowa jak najwiêcej ludnoci niealbañskiej, chêtnym
do osiedlenia siê w prowincji zapewniano korzystne kredyty,
mieszkanie i zatrudnienie. Ze wzglêdu na z³y stan lokalnej gospodarki
skutek tych dzia³añ by³ niewielki. Mimo to, proces odp³ywu ludnoci
s³owiañskiej zosta³ zatrzymany. W koñcu 1997 r. Serbowie i
Czarnogórcy stanowili ok. 10-11% mieszkañców prowincji (210230 tys. ludnoci).50
Kolejnym skutkiem zwolnieñ by³o pozostawienie oko³o 500
tys. ludzi bez ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych przez co wielu
z nich zosta³o pozbawionych prawa do korzystania z us³ug
medycznych. W efekcie dyskryminacyjnej polityki Belgradu znaczna
liczba albañskich rodzin utrzymywa³a siê tylko dziêki pomocy
otrzymywanej ze rodków gromadzonych przez dobroczynne
fundusze. Wed³ug albañskiego Stowarzyszenia Niezale¿nych
Zwi¹zków Zawodowych w 1993 r. oko³o 80 tys. rodzin uzale¿nionych
by³o ca³kowicie od pomocy udzielanej przez rodaków.51
Wzrastaj¹ca wzajemna niechêæ powodowa³a, i¿
wspó³¿ycie obu narodów stawa³o siê niemo¿liwe. Konflikt i
wzajemne uprzedzenia przenosi³y siê na coraz to nowe p³aszczyzny
Tam¿e, s. 107.
M. Kuczyñski, s. 136.
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¿ycia spo³ecznego. W marcu 1990 r. w niewyjanionych
okolicznociach uleg³o zatruciu ponad cztery tysi¹ce albañskich
dzieci, g³ównie uczniów szkó³ podstawowych. O spowodowanie
zatruæ pos¹dzono Serbów a wypadek ten by³ jedn¹ z przyczyn
bojkotu pañstwowych szkó³ przez kosowskich Albañczyków.52
Sytuacjê w szkolnictwie pogorszy³y tak¿e zmiany w
dziedzinie edukacji. W sierpniu 1990r. parlament serbski przyj¹³
ustawy znosz¹ce niezale¿noæ systemu szkolnictwa. Wprowadzono
bezporednio nadzorowany z Belgradu nowy program nauczania.
Wobec sprzeciwu albañskich nauczycieli i powszechnego
nieprzestrzegania nowych zasad, w³adze owiatowe zaczê³y ¿¹daæ
od nauczycieli sk³adania owiadczeñ lojalnoci. Pedagodzy
odmawiaj¹cy podpisania byli zwalniani z pracy. W efekcie, do
listopada 1991 r. wiêkszoæ albañskich nauczycieli straci³a
zatrudnienie.53
W opinii w³adz to Albañczycy opucili w 1990 i 1991 r.
pañstwowy system edukacji i utworzyli struktury, maj¹ce w³asnych
nauczycieli i zarz¹d. W istocie, nie op³acani przez pañstwo albañscy
pedagodzy za³o¿yli Stowarzyszenie Nauczycieli Albañskich.
Kierowa³o ono równoleg³ym i niezale¿nym od pañstwa
alternatywnym albañskim systemem szkolnictwa.
W sytuacji nie pozostawiaj¹cej z³udzeñ co do pozycji i praw
mniejszoci albañskiej w Jugos³awii oraz z uwagi na rozwi¹zanie
parlamentu Kosowa, albañscy delegaci potajemnie spotkali siê
7 wrzenia 1990 r. w Kaczaniku. Uchwalono konstytucjê nowej
niepodleg³ej republiki, wchodz¹cej w dalszym ci¹gu w sk³ad
Jugos³awii. By³a to jasna deklaracja polityczna bêd¹ca wiadectwem,
i¿ zamieszkuj¹cy Jugos³awiê Albañczycy nie podporz¹dkuj¹ siê
w³adzy narzuconej z Belgradu.
W lipcu 1991 r. parlament serbski przyj¹³ regulacjê prawn¹,
na mocy której zwolnieni w Kosowie policjanci albañskiego
pochodzenia mieli zostaæ zast¹pieni przez sprowadzonych z
pozosta³ych rejonów Jugos³awii niealbañskich funkcjonariuszy. W
praktyce oznacza³o to usankcjonowanie istniej¹cej ju¿ de facto w
52
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Kosowie czystej etniczne policji. Od marca do wrzenia 1990r. 3
400 albañskich policjantów zosta³o zwolnionych z pracy, pozostali
za rezygnowali w protecie przeciwko zawieszeniu rz¹du i
parlamentu Kosowa oraz innym wprowadzonym zmianom.54
W efekcie jugos³owiañskiej polityki, do po³owy lat 90-tych z
pracy wyrzucono ogó³em prawie 180 tys. robotników, urzêdników,
nauczycieli, profesorów i lekarzy.55
Wobec dyskryminacji i presji ze strony w³adz serbskich, a
tak¿e w obliczu rozpadu federacyjnej Jugos³awii w dniach od 26-30
wrzenia 1991r. kosowscy Albañczycy nieoficjalnie przeprowadzili
referendum dotycz¹ce przysz³oci prowincji. Wyniki by³y
jednoznaczne - 99% g³osuj¹cych zdecydowanie opowiedzia³o siê
za niepodleg³oci¹. 56 Nowo proklamowana przez polityków
albañskich Republika Kosowska zosta³a uznana tylko przez Albaniê
22 padziernika 1991 r.
Kolejnym krokiem po proklamacji republiki, by³o wy³onienie
jej politycznych przedstawicieli. 24 maja 1992 r. mia³y miejsce
pierwsze wybory parlamentarne i prezydenckie, które wygra³o
ugrupowanie Rugovy (LDK), a on sam wybrany zosta³ Prezydentem
Republiki Kosowa. W³adze serbskie nie przeszkodzi³y w
przeprowadzeniu wyborów, jednoczenie ignoruj¹c i uznaj¹c za
nielegalne wy³onione w nich w³adze.
Dosz³o tak¿e do zaostrzenia represji skierowanych przeciw
spo³ecznoci albañskiej. Pod pozorem poszukiwania nielegalnie
posiadanej broni powszechne sta³o siê czêste niepokojenie wiosek
albañskich przez oddzia³y serbskiej policji i jednostek paramilitarnych.
Zdarza³y siê tak¿e pojedyncze przypadki zabójstw cywilnych osób.
Z drugiej strony wzmaga³ siê opór Albañczyków. Trwa³a
albañska kampania niepos³uszeñstwa i demonstracje, zdarza³y siê
tak¿e akty ma³ego sabota¿u, maj¹ce na celu uprzykrzenie ¿ycia
kosowskim Serbom.57
I. Berisha, http://www.alb-net.com/memo.htm
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W sytuacji zaostrzaj¹cej siê dyskryminacji i stosowania
si³y wobec Albañczyków, radykalne skrzyd³o Kosowian w koñcu
1992 r. utworzy³o Wyzwoleñcz¹ Armiê Kosowa. Tajne
kierownictwo UCK rezydowa³o w Szwajcarii i stolicy Kosowa,
Prisztinie. 22 maja 1993 r. w zasadzce pod Glogowacem zosta³o
zabitych dwóch serbskich policjantów, a piêciu zosta³o rannych.
Wydarzenie to by³o prawdopodobnie pierwsz¹ akcj¹ zbrojn¹
partyzantów. Celem kolejnych ataków UCK byli Serbowie oraz
lojalni wzglêdem w³adz Albañczycy.58
Analizuj¹c eskalacjê przemocy w Kosowie nie sposób
pomin¹æ wydarzeñ w Albanii, który znacz¹co wp³ynê³y na
dalsz¹ destabilizacjê sytuacji i zaostrzenie konfliktu. W
styczniu i lutym 1997 r. mia³y tam miejsce w masowe protesty
zwi¹zane z bankructwem funduszy powierniczych. W efekcie,
sk³adowana w magazynach broñ dosta³a siê na ulice.
Ukradziono ok. 650 tys. sztuk broni, 1,5 mld sztuk amunicji i
20 tys. ton materia³ów wybuchowych. 59 W wyniku tych
wydarzeñ czêæ z niej, tj. oko³o 200 tys. sztuk przemycono do
Kosowa i Metohii. 60
W rezultacie zaburzeñ w Albanii wród kosowskich
Albañczyków nast¹pi³a radykalizacja nastrojów. Wp³ywy traciæ
zaczê³y Demokratyczna Partia Kosowa a rosn¹ce poparcie
zyskiwa³a za Wyzwoleñcza Armia Kosowa nawo³uj¹ca do si³owego
rozwi¹zania konfliktu. W 1997 r., przy cichym poparciu prezydenta
Albanii Sali Berishy, utworzono w pó³nocnej Albanii bazy UCK a w
Mirdita za³o¿ono obóz szkoleniowy wspó³pracuj¹cy z albañskimi
s³u¿bami specjalnymi.
W wyniku dozbrojenia i wzrostu stanu liczbowego, ju¿ w
sierpniu 1997 r. niektóre rejony górskie by³y czêciowo kontrolowane
przez UCK. Partyzanci przeszli do akacji. W nocy z 10 na 11 wrzenia
58
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1997 r. UCK zaatakowa³a 11 posterunków serbskiej policji, zabijaj¹c
przy tym piêciu policjantów.61
Od listopada 1997 r. partyzanci Wyzwoleñczej Armii
Kosowa kontrolowali, le¿¹cy w rodkowym Kosowie górski rejon
Drenicy, gdzie codziennoci¹ sta³y siê starcia pomiêdzy serbsk¹ policj¹
i albañskimi partyzantami. Przez ca³y luty 1998 r. dochodzi³o tam
do sporadycznej wymiany ognia za pod koniec miesi¹ca mia³o
miejsce zdarzenie, które doprowadzi³o do eskalacji obustronnych
dzia³añ zbrojnych. 28 lutego, po ataku UCK na serbski patrol we
wsi Likoszane, mieræ ponios³o 5 partyzantów i 2 policjantów.
Wzmocnione si³y policyjne wkroczy³y do wioski. Albañczycy stawiali
jednak opór i starcia trwa³y tak¿e nastêpnego dnia.62
Po walkach w Likoszane, w rejon Drenicy zosta³y wys³ane
dodatkowe jednostki policji. Rozpoczê³y one operacjê skierowan¹
przeciwko si³om Wyzwoleñczej Armii Kosowa. Spowodowa³o to,
i¿ Albañczycy opuszczali zagro¿one tereny. Ludnoæ cywilna
ukrywa³a siê w górach bez ¿ywnoci i wody. W wyniku walk od 5
do 8 marca mieræ ponios³y co najmniej 53 osoby, z czego 27 ofiar
stanowili cywile, zginê³o tak¿e dwóch serbskich policjantów (w³adze
mówi³y natomiast o zabiciu 26 terrorystów).63
Policja i wojsko w dalszym ci¹gu otacza³y rejon Drenicy.
Wybuch faktycznej wojny spowodowa³, ¿e rokowania dotycz¹ce
politycznego rozwi¹zania konfliktu znalaz³y siê w g³êbokim impasie.
Mimo, i¿ 12 marca 1998 r. na negocjacje ze stron¹ albansk¹
przyjecha³a do Prisztiny delegacja 4-ech ministrów z belgradzkiego
rz¹du. Fakt ten zosta³ przez stronê albañsk¹ zbojkotowany  nie
stawili siê oni na rozmowy. W rzeczywistoci obie strony mia³y
za³o¿one pewne priorytety. Serbowie nie mogli zgodziæ siê na
niepodleg³oæ Kosowa, której bardzo stanowczo domagali siê
przywódcy LDK. Ponadto Albañczycy ¿¹dali udzia³u w
ewentualnych negocjacjach strony trzeciej tj. przedstawicieli misji
M. Kuczyñski, s. 138.
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OBWE, co by³o przemilczane przez delegacjê serbsk¹ gdy¿ Belgrad
oficjalnie deklarowa³, ¿e problem Kosowa jest wewnêtrzn¹ kwesti¹
Jugos³awii.64
W pierwszej po³owie marca liczba ofiar trwaj¹cych ponad
tydzieñ walk serbskiej policji z uzbrojonymi Albañczykami osi¹gnê³a
ok. 90 osób.65
Po stronie albañskiej nast¹pi³a w tym czasie wyrana
radykalizacja nastrojów. rodowiska zwi¹zane z UCK wzywa³y do
aktywizacji dzia³añ militarnych i wyzwolenia ca³ego Kosowa.
Wobec faktycznej kontroli obszaru Drenicy przez albañskich
partyzantów zagro¿eni byli tak¿e mieszkaj¹cy w dolinie Serbowie.
Z obawy przed porwaniami i atakami ze strony UCK serbskie wsie
otaczane by³y okopami i zasiekami a kobiety i dzieci odsy³ano w
bezpieczniejsze miejsca.66
Aby zapobiec nap³ywowi do prowincji albañskich
separatystów, wojsko zaczê³o zaminowywaæ tereny le¿¹ce przy
granicy z Albani¹. Wzmacniano tak¿e posterunki graniczne.
Mimo tego, w maju 1998 r. wyzwoleñcza armia kontrolowa³a
ju¿ oko³o 40% terytorium Kosowa. Utworzono dwie tzw. strefy
wyzwolone - jedna na wzgórzach w rejonie Drenicy i druga w
górach, ko³o miasta Decani.67
25 maja 1998 r. nast¹pi³a kontrofensywa si³ serbskich, w
wyniku której partyzanci ponieli klêskê. Jednoczenie koszty
wojskowych operacji p³aci³a albañska ludnoæ cywilna, zmuszana
w wyniku ostrzeliwania wiosek do opuszczania swoich domów.
Pewien prze³om we wzajemnych stosunkach nast¹pi³ po tym,
gdy 16 sierpnia 1998 r. Serbowie zdobyli bastion Wyzwoleñczej Armii
Kosowa, miasteczko Junik. Spowodowa³o to, i¿ niechêtni do tej pory
64
24 IV 1998r. przeprowadzono w Serbii referendum dotycz¹ce
umiêdzynarodowienia konfliktu w Kosowie. W g³osowaniu, zbojkotowanym przez
Albañczyków, Serbowie przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoci¹ 94,7% g³osów odrzucili
mo¿liwoæ miêdzynarodowej mediacji w kwestii prowincji. R. Bilski, s. 443.
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radykalni dzia³acze albañscy zgodzili siê na podjêcie negocjacji z
Belgradem. 1 wrzenia 1998 r. Prezydent Miloszeviæ, naciskany
przez Stany Zjednoczone, z³o¿y³ Albañczykom propozycjê
tymczasowego porozumienia. Mia³o byæ ono zawarte na okres od 3
do 5 lat i gwarantowaæ dla Kosowa pewien stopieñ autonomii.
Propozycja ta spotka³a siê ze sprzeciwem ze strony UCK.
W wyniku trwaj¹cych wci¹¿ walk, we wrzeniu 1998r. liczba
Albañczyków zmuszonych do opuszczenia domów wynios³a ju¿ 300
tys. Wzros³a tak¿e do 1500 liczba albañskich ofiar, przy czym wbrew
panuj¹cym powszechnie przekonaniom, w Kosowie ginêli tak¿e
Serbowie. 26 sierpnia jugos³owiañskie wojsko, przeczesuj¹c odbite
tereny ko³o góry Klecka znaleli zw³oki 22 serbskich cywilów,
porwanych i zamordowanych przez partyzantów z Wyzwoleñczej
Armii Kosowa.68
Po kolejnej ofensywie skierowanej przeciw UCK, 28
wrzenia Belgrad oficjalnie zakoñczy³ prowadzenie dzia³añ
wojennych og³aszaj¹c jednoczenie zwyciêstwo nad si³ami wojsk
wyzwoleñczych. W rzeczywistoci, w dalszym ci¹gu ostrzeliwano
albañskie wioski, mia³y miejsce walki i ruchy wojsk serbskich.
Dzia³ania te zosta³y wstrzymane 30 wrzenia 1998 r., kiedy po kolejnej
ju¿ grobie, NATO wys³a³o nad Kosowo samoloty rozpoznawcze.
Odpowiedzi¹ UCK by³o og³oszenie 8 padziernika
jednostronnego zawieszenie broni. Choæ armia partyzancka by³a w
wyniku ofensywy wojsk serbskich bardzo os³abiona, szybko zosta³a
uzupe³niona i dozbrojona. Jak pisa³ w 1998 r. S. Przyby³a,
Wyzwoleñcze Wojska Kosowa zajmuj¹ terytoria, z których
wycofuj¹ siê oddzia³y wojsk federacyjnych, a tak¿e sporadycznie,
atakuj¹ pozostawione posterunki policji. Grozi to ponownym
wybuchem walk.69
Wobec zdecydowanego nacisku ze strony USA Belgrad
M. Kuczyñski, s. 142.
S. Przyby³a, s. 15.
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zdecydowa³ siê na ustêpstwa. Efektem kolejnej ju¿ tury rozmów
Slobodana Miloszevicia ze specjalnym wys³annikiem Stanów
Zjednoczonych Richardem Holbrookeem by³o porozumienie
podpisane 13 padziernika 1998 r.. Stanowi³o ono o przybyciu do
Kosowa 2000 obserwatorów OBWE nadzoruj¹cych wycofywanie
serbskich si³ specjalnych oraz maj¹cych za zadanie niedopuszczenie
do dalszych staræ.70
Po podpisaniu padziernikowego porozumienia MiloszeviæHolbrooke, wobec wycofania czêci oddzia³ów policji i Armii
Jugos³owiañskiej, ataki terrorystyczne wojsk wyzwoleñczych uleg³y
znacznemu nasileniu. Odpowiedzi¹ strony serbskiej by³o wys³anie
w rejony walk dodatkowych si³ wojskowych. Fakt ten wywo³a³
kolejne ju¿ wyrane ostrze¿enie ze strony NATO, mimo i¿ do
zerwania zawieszenia broni doprowadzi³a UCK. Wed³ug Belgradu,
Wyzwoleñcza Armia Kosowa w okresie od 13 padziernika 1998 r.
do 11 lutego 1999 r. dokona³a 667 ataków terrorystycznych.71
W obliczu aktów terroru ze strony albañskich ekstremistów,
od 7 do 9 styczna 1999 r. setki Serbów protestowa³y blokuj¹c g³ówne
drogi w prowincji. Spowodowa³y one podjêcie 10 stycznia w rejonie
Podujewa dzia³añ armii skierowanych przeciwko albañskim
partyzantom.72
Piêæ dni póniej, 15 stycznia 1999 r. we wsi Raczak, gdzie
wed³ug Serbów stacjonowa³ oddzia³ UCK odpowiedzialny za
zabójstwo policjanta, dosz³o do masakry albañskich cywili. W pobli¿u
wioski wywi¹za³a siê strzelania, w wyniku której mieræ ponios³o 15
partyzantów oraz - co wa¿niejsze - 30 albañskich wieniaków.73
Wydarzenia w Raczaku odbi³y siê szerokim echem,
powoduj¹c oskar¿enie serbskich si³ bezpieczeñstwa o zorganizowanie
mordu 45 Albañczyków. W³adze argumentowa³y natomiast, i¿ piêæ
osób cywilnych zginê³o przypadkowo, pozostali za mê¿czyni byli
partyzantami UCK. Zachodnia opinia publiczna zdecydowanie
przekonana by³a o pope³nieniu przez Serbów egzekucji cywilnych
Gazeta Wyborcza, 3-5 kwietnia 1999, s. 14.
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mieszkañców wioski, tym bardziej, i¿ wersjê tê popiera³ szef misji
OBWE w Kosowie William Walker.74
W tym czasie nie istnia³a ju¿ ¿adna chêæ porozumienia i
dyplomatycznego rozwi¹zania konfliktu. 26 stycznia zarówno
wicepremier Vuk Draszkoviæ jak i albañscy liderzy: I. Rugova i
A. Demaci odrzucili ideê zwo³ania w sprawie Kosowa
miêdzynarodowej konferencji.75
Coraz bardziej napiêta sytuacja spowodowa³a, i¿ 28 stycznia
Sojusz Pó³nocnoatlantycki wystosowa³ do obu stron konfliktu tzw.
uroczyste ostrze¿enie, zawieraj¹ce deklaracjê ewentualnej
interwencji zbrojnej. W ten sposób starano siê zmusiæ zwanione
strony do przyjêcia planu pokojowego Grupy Kontaktowej.
Opracowany przez ambasadora Christophera Hilla zak³ada³ nadanie
pozostaj¹cemu w ramach Jugos³awii Kosowu szerokiej autonomii.
29 stycznia 1999 r. obraduj¹cy w Londynie szefowie dyplomacji
USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i W³och wezwali
w³adze Jugos³awii i kosowskich Albañczyków do podjêcia
politycznego dialogu.
Obrady miêdzynarodowej konferencji pokojowej w
Rambouillet rozpoczê³y siê 6 lutego 1999 r. Punktem wyjcia
poddanym do dalszych negocjacji by³ plan pokojowy Ch. Hilla
zak³adaj¹cy 3-letni przejciowy okres szerokiej autonomii dla
prowincji.76
Podczas gdy do Rambouillet ci¹gali zwolennicy obu stron
demonstruj¹cy poparcie dla swoich delegacji, mimo zbli¿aj¹cego siê
planowanego koñca konferencji nie osi¹gniêto ¿adnego
rzeczywistego porozumienia. Serbowie nie przyjmowali do
wiadomoci mo¿liwoci wkroczenia do Kosowa si³
miêdzynarodowych, Albañczycy natomiast obstawali przy postulacie
przeprowadzenia po trzech latach niepodleg³ociowego referendum.
19 lutego delegacja albañska wstêpnie wyrazi³a zgodê na podpisanie
Zob.: Gazeta Wyborcza, 25 stycznia 1999, s. 12. Por.: Wprost, 8 kwietnia
2001, s. 106.
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politycznej czêci planu, dzieñ póniej zrobi³a to tak¿e strona serbska.
By³ to ju¿ pewien sukces, dlatego te¿ obrady konferencji zosta³y
przed³u¿one do 23 lutego. Nieoczekiwanie wyra¿on¹ uprzednio
zgodê wycofa³a strona albañska. Po raz kolejny Albañczycy za¿¹dali,
by po trzyletnim okresie przejciowym nast¹pi³o referendum w
sprawie niepodleg³oci Kosowa.77
23 lutego, ponad godzinê po planowanym zakoñczeniu
konferencji rzecznik sekretarz stanu Madeleine Albright James Rubin
og³osi³, i¿ delegacja albañska zgodzi³a siê warunkowo podpisaæ
polityczn¹ czêæ planu pokojowego. Sw¹ zgodê Albañczycy uzale¿nili
od przekonania do treci w nim zawartych czêci dowódców
polowych UCK. Ponadto, politycznym sukcesem pierwszej fazy
rokowañ by³a deklaracja delegacji serbskiej, dopuszczaj¹ca zgodê
na prowadzenie dalszych rozmów w kwestii obecnoci w Kosowie
miêdzynarodowych si³ pokojowych. Wobec prze³amania impasu
dotycz¹cego mo¿liwoci dyplomatycznego rozwi¹zana konfliktu,
kolejn¹ turê rokowañ wyznaczono na 15 marca 1999r.
Pod koniec miesi¹ca zachodnie agencje donosi³y, i¿ Belgrad
zacz¹³ przegrupowywanie znacznych si³ wojskowych. W rejon
granicy z Albani¹ wys³ano 4,5 tys. ¿o³nierzy i policjantów uzbrojonych
w ciê¿ki sprzêt, co zrodzi³o przypuszczenia, i¿ w³adze zamierzaj¹
zlikwidowaæ UCK jeszcze przed podjêciem drugiej tury rozmów.78
Tak¿e w lutym, spo³ecznoæ albañska uroczycie obchodzi³a
pierwsz¹ rocznicê wydarzeñ we wsi Likoszane zapocz¹tkowuj¹cych
konflikt, który w przeci¹gu roku poch³on¹³ a¿ 2 tys. ofiar.79
Przed drug¹ tur¹ obrad stanowiska obu stron konfliktu w
zasadniczych kwestiach (tj. niepodleg³oci Kosowa po trzyletnim
okresie i wejcia do prowincji wojsk NATO) nie ulega³y zmianom.
Konieczne sta³o siê zatem przeprowadzenie osobnych rozmów
zmierzaj¹cych do z³agodzenia obustronnych ¿¹dañ. Delegacja
albañska zaproszona zosta³a w 1 marca do Waszyngtonu, gdzie w
James Rubin, rzecznik sekretarz stanu Madeleine Albright, stwierdzi³: Nie
mo¿emy zacz¹æ naciskaæ na Serbów, jeli nie mamy porozumienia z Albañczykami.
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wyniku osobistej mediacji sekretarz stanu M. Albright, 8 marca
przedstawiciel polityczny UCK Hashim Thaci og³osi³, i¿ Armia
Wyzwolenia Kosowa wyrazi³a zgodê na zawarcie porozumienia
proponowanego przez Grupê Kontaktow¹.
Odmiennie od ustêpstw ze strony kosowskich Albañczyków,
stanowisko Jugos³awii uleg³o usztywnieniu. 1 marca w rozmowie z
przewodnicz¹cym OBWE Knutem Vollebacekiem, Miloszeviæ nie
wyrazi³ zgody na wejcie do Kosowa miêdzynarodowych si³
rozjemczych. Podobny skutek mia³y negocjacje 10 marca, kiedy to
po rozmowach ze specjalnym wys³annikiem Stanów Zjednoczonych
R. Holbrookeem Miloszeviæ owiadczy³: Obce wojska nie maj¹
czego szukaæ w naszym kraju [...].80
W takim klimacie 15 marca rozpoczê³a siê wczeniej
zapowiadana druga tura rozmów pokojowych w Pary¿u. Ju¿
pierwszego dnia obrad delegacja albañska przekaza³a list, w którym
og³osi³a, ¿e akceptuje bez ¿adnych zastrze¿eñ ca³y plan autonomii
dla Kosowa. 18 marca przedstawiciele albañscy podpisali w Pary¿u
projekt miêdzynarodowego planu dotycz¹cego przysz³oci prowincji.
Nie uczyni³a tego delegacja serbska, warunkuj¹c akceptacjê
porozumienia od wprowadzenia do niego dwudziestu istotnych
poprawek.
W rzeczywistoci, postawione Serbom warunki by³y zupe³nie
nie do przyjêcia. W Pary¿u za¿¹dano, aby delegacja serbska
zaaprobowa³a przeprowadzenie po 3 latach referendum w sprawie
przysz³ego statusu Kosowa. Nie wykluczano przy tym ¿adnej z
mo¿liwoci, tak¿e niepodleg³oci prowincji. Rozwi¹zanie takie
stanowi³o wiêc w istocie zaakceptowanie przez spo³ecznoæ
miêdzynarodow¹ g³ównego postulatu strony albañskiej. ¯¹dano tak¿e,
by oddzia³y si³ pokojowych pod dowództwem NATO mia³y
mo¿liwoæ swobodnego poruszania siê po terytorium ca³ej
Jugos³awii, a nie tylko Kosowa.81 By³ to warunek, którego rzecz
jasna Serbowie nie mogli zaakceptowaæ. W obliczu odmowy
podpisania porozumienia przez delegacjê serbsk¹, 19 marca paryskie
negocjacje zosta³y bezterminowo zawieszone. Ju¿ nastêpnego dnia
80
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na pozycje UCK ruszy³a ofensywa wojsk serbskich, kontynuowana
pomimo groby nalotów NATO. Serbskie oddzia³y posuwa³y siê
wzd³u¿ g³ównej drogi ³¹cz¹cej Prisztinê z Belgradem, zmuszaj¹c do
ucieczki albañskich cywili z okolicznych wiosek.
W celu wp³yniêcia na zmianê stanowiska Belgradu, 22
marca mia³y miejsce bezowocne rozmowy Hoolbrookea z
Miloszeviciem. Wobec fiaska politycznego rozwi¹zania konfliktu, w
celu zapobie¿enia dalszym obustronnym aktom przemocy i
katastrofie humanitarnej spowodowanej ogromn¹ liczb¹ albañskich
uchodców, których liczbê w marcu oceniano na 150-200 tys.,82 23
marca 1999r. sekretarz generalny NATO Javier Solana zdecydowa³
siê na wydanie rozkazu o bombardowaniu terytorium Jugos³awii. 24
marca Sojusz Pó³nocnoatlantycki rozpocz¹³ realizacjê operacji Allied
Force. Na Jugos³awiê po raz pierwszy od 50 lat spad³y bomby.
Akcja NATO podjêta w obronie ludnoci cywilnej
powiêkszy³a tylko tragediê Albañczyków. Serbowie ze zdwojon¹
si³¹ przyst¹pili do wypêdzania ludnoci z prowincji i niszczenia
albañskich wsi. Szacuje siê, i¿ od 24 marca do koñca maja 1999 r.
uciek³o lub zosta³o wygnanych prawie 1 mln Albañczyków.83 Mia³y
miejsce tak¿e egzekucje dokonywane przez paramilitarne oddzia³y
serbskie. Pocz¹tkowo liczbê albañskich ofiar konfliktu okrelano na
100 tys. ludzi.84 Wkrótce jednak mówiono ju¿ o 10 tys. zabitych i
oko³o 100 masowych grobach.85 Ostatecznie, 22 listopada 2000r.
prokurator generalna Haskiego Trybuna³u ds. Zbrodni Wojennych
w b. Jugos³awii Carla Del Ponte poinformowa³a, i¿ zakoñczone
zosta³y prowadzone przez ekspertów prace ekshumacyjne. Liczbê
ofiar okrelono na ok. 4 tys. ludzi i byli to prawdopodobnie przede
wszystkim kosowscy Albañczycy zabici przez si³y serbskie podczas
interwencji Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego.86 Wskazano ponadto,
¿e pe³na identyfikacja by³a utrudniona gdy¿ odnalezione cia³a by³y
82
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czêciowo spalone lub w inny sposób zdeformowane przez sprawców
pope³nionych zbrodni. Wynika zatem, ¿e najpewniej nigdy ju¿ nie
poznamy rzeczywistych danych dotycz¹cych narodowoci zabitych
osób. W czasie wojny, ucierpia³a tak¿e cywilna ludnoæ serbska.
Jak podawa³y ród³a jugos³owiañskie, podczas samych tylko
bombardowañ zginê³o ponad 2 tys., a obra¿enia odnios³o ponad 10,
5 tys. serbskich cywilów.87
10 czerwca Rada Bezpieczeñstwa ONZ w uchwale nr 1244
zatwierdzi³a miêdzynarodowy plan pokojowy dla Kosowa,
potwierdzaj¹cy pe³ne zwierzchnictwo Jugos³awii nad ta prowincj¹.88
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ rezolucja stanowi³a w istocie
zwyciêstwo strony serbskiej, gdy¿ jej treæ by³a bardziej korzystna
dla Serbii ni¿ plan pokojowy proponowany przez Zachód w marcu
1999 r. Rezolucja nie zawiera³a punktów kwestionowanych przez
Belgrad w projekcie porozumienia z Rambouillet i stanowi³a w
zasadzie rozwi¹zanie do przyjêcia przez Jugos³awiê tak¿e przed
rozpoczêciem akcji NATO. Otwartym pozostaje zatem pytanie,
czy je¿eli politycy Sojuszu do³o¿yliby wiêcej starañ w przygotowaniu
mo¿liwego do akceptacji przez stronê serbsk¹ projektu porozumienia,
bombardowania Jugos³awii sta³yby siê zbêdne.
Dodatkowo, decyzja o podjêciu akcji militarnej NATO
stanowi³a w istocie pogwa³cenie prawa miêdzynarodowego, o czym
g³ono wypowiadali siê przeciwnicy bombardowañ. Wskazywano
m.in. na pogwa³cenie art. 5 Traktatu Atlantyckiego okrelaj¹cego
teren dopuszczalnej interwencji NATO, z³amanie zasady obronnego
charakteru Sojuszu oraz podjêcie decyzji bez zgody parlamentów
pañstw cz³onkowskich NATO.89 Jak pisze A. Smolar, NATO
rozpoczê³o operacjê przeciwko Serbii dokonuj¹c agresji na
suwerenne pañstwo i tym samym z³ama³o prawo miêdzynarodowe.
Co do tego nie ma najmniejszej w¹tpliwoci. Karta Narodów
Zjednoczonych nie dopuszcza bowiem u¿ycia si³y przeciw innym
pañstwom bez zgody Narodów Zjednoczonych. Jedynym wyj¹tkiem
jest obrona w³asna. Z³amany te¿ zosta³ artyku³ 7 Karty Atlantyckiej,
R. Jaworek, s. 143.
Resolution 1244 (1999), http://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc1244.htm
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który uznaje <<zasadnicz¹ odpowiedzialnoæ Rady Bezpieczeñstwa
za utrzymanie pokoju i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego>>.90
Podkrelano zatem stworzenie w ten sposób niebezpiecznego
precedensu dotycz¹cego dzia³añ Sojuszu bez formalnego mandatu
Rady Bezpieczeñstwa ONZ.
Po wkroczeniu do Kosowa miêdzynarodowych si³ KFOR
(Kosovo Force), w obawie przez odwetem ze strony Albañczyków
prowincjê opuci³a ludnoæ serbska.91 W opublikowanym 3 sierpnia
1999r. w raporcie przedstawionym przez Human Rights Watch
przytoczono dziesi¹tki relacji Serbów i Romów, którzy po wycofaniu
armii jugos³owiañskiej i wkroczeniu miêdzynarodowych wojsk
dowiadczyli lub byli wiadkami przemocy ze strony Albañczyków.92
W raporcie wskazywano na wypêdzanie ludnoci serbskiej przy
u¿yciu grób, podpaleñ domów, aresztowania Serbów przez UCK
oraz znêcanie siê nad nimi. Podkrelano tak¿e, i¿ atmosfera terroru
i strachu w ci¹gu pó³tora miesi¹ca zmusi³a 164 tys. w wiêkszoci
niewinnych Serbów i Romów do wyjazdu z prowincji.93 Albañskie
represje dostrzegane by³y tak¿e przez przedstawicieli
miêdzynarodowej spo³ecznoci. Dowódca KFOR gen. Michael
Jackson stwierdza³ wielokrotnie, i¿ Albañczycy zachowuj¹ siê tak
jak poprzednio Serbowie i przeprasza³ za powszechne podpalanie
i grabie¿e serbskich domów, do których czêsto dochodzi³o na oczach
oddzia³ów NATO.94
Jakkolwiek dojcie do w³adzy zarówno w Belgradzie jak i
w Prisztinie ugrupowañ liberalnych stwarza mo¿liwoæ podjêcia
rzeczowego dialogu, w chwili obecnej wiêkszoæ spornych kwestii
nadal pozostaje nierozwi¹zana. Wzajemne relacje pogarsza ponadto
sytuacja na po³udniu Serbii, gdzie od listopada 2000 r. aktywnie dzia³a
albañska Armia Wyzwolenia Preszeva, Medvedzi i Bujanovca
(UCPMB). W samym Kosowie Serbowie nadal stanowi¹ cel ataków
grup terrorystycznych za w jugos³owiañskich wiêzieniach
A. Smolar, Kosowskie pytania, [w:] wiat po Kosowie, Warszawa 2000, s. 138.
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przetrzymywana jest spora czêæ aresztowanych w 1999 r.
Albañczyków. Dodatkowo, niepokoje w s¹siedniej Macedonii
powoduj¹, i¿ trudno spodziewaæ siê samoczynnego wyganiêcia
konfliktu, zw³aszcza, ¿e si³y partyzanckie UCPMB i macedoñskiej
UCK oparte s¹ o zaplecze wci¹¿ istniej¹cej Wyzwoleñczej Armii
Kosowa.
Jak trafnie okreli³ panuj¹c¹ sytuacjê R. Bilski: Wspó³czucie
wiata wobec kosowskich Albañczyków, ofiar re¿imu Miloszevicia,
przeradza siê dzi ju¿ nie tylko w obojêtnoæ, ale w strach przed
albañskim ekstremizmem. Odwet na Serbach, których garstka
pozosta³a w Kosowie, ignorowanie rezolucji ONZ gwarantuj¹cej
integralnoæ granic Jugos³awii, zajêcie strefy bezpieczeñstwa
znajduj¹cej siê na terytorium Serbii, a ostatnio akty terroru skierowane
przeciw Macedoñczykom, stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie nie tylko
dla kruchego pokoju w Kosowie, ale i dla stabilizacji na ca³ych
Ba³kanach.95
Dopóki nie zostanie okrelony miêdzynarodowy status
Kosowa i zamieszkuj¹cych go Albañczyków, t³umiony po raz kolejny
konflikt trwaæ bêdzie dalej. Od spo³ecznoci miêdzynarodowej zale¿y
dzi, jak szybko podjête i zrealizowane zostan¹ decyzje, które
pozwol¹ obu narodom na pokojowe wspó³istnienie.
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Monika Nizio³

POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA WOBEC
UKRAINY U PROGU XXI WIEKU
Wstêp
Ostatnie dziesiêæ lat historii wiata naznaczone jest przez
proces gruntownej zmiany ³adu geopolitycznego. Jak zwykle proces
ten zacz¹³ siê od Europy i to w³anie tu dokona³y siê najwa¿niejsze
zmiany. Scen¹ wiata rz¹dz¹ nowe zasady, pojawili siê te¿ na niej
nowi aktorzy, a starzy zmienili swoje role. Za jednego z
najwa¿niejszych w gronie nowych aktorów uwa¿ana jest Ukraina.1
Wród polskich elit politycznych panuje zgoda co do faktu,
¿e bez niepodleg³ej Ukrainy nie ma niepodleg³ej Polski. Innymi s³owy,
w ¿ywotnym interesie pañstwa polskiego le¿y umacnianie
suwerennoci Ukrainy, jej demokratycznej transformacji i
prozachodniego kierunku w polityce zagranicznej. cis³a wspó³praca
z Kijowem uznana zosta³a za element polskiej racji stanu wkrótce
po uzyskaniu przez Ukrainê niepodleg³oci. Stosunki z tym pañstwem
s¹ podstawowym elementem polskiej polityki wschodniej. Dowodem
na to jest fakt, ¿e s¹ one okrelane mianem strategicznego
partnerstwa (podobne partnerstwo Polska ma jeszcze tylko z Litw¹).
Wynika to miêdzy innymi z faktu, ¿e zaanga¿owanie Polski na
Ukrainie wzmacnia polsk¹ pozycjê w regionie a tym samym uzasadnia
jej miejsce i rolê w strukturach euroatlantyckich.
Z powy¿szych wzglêdów wydaje siê celowe przyjrzeæ siê
bli¿ej kszta³towi polsko-ukraiñskich stosunków, szczególnie koncepcji
polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy, w kontekcie obecnych
Fragment wyst¹pienia A. Kamiñskiego, kierownika Pracowni Bezpieczeñstwa
Miêdzynarodowego i Studiów Strategicznych w Polskiej Akademii Nauk, Ukraina
- to¿samoæ nowego pañstwa wyg³oszonego na II Forum Bezpieczeñstwa, cyt.
za: Wspólna strategia dla Ukrainy, II Forum Bezpieczeñstwa 1998, oprac. i red. O.
Osica, Warszawa 1999, s. 60.
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aspiracji obu krajów do cz³onkostwa w strukturach europejskich.
Wiele zosta³o powiedziane na temat podobieñstwa sytuacji w jakiej
znajduj¹ siê oba pañstwa i mo¿liwoci jakie dawa³aby wspó³praca w
realizowaniu zbie¿nych celów polityki zagranicznej.2 Polska i Ukraina
s¹, jak trafnie zauwa¿y³ Z. Leszczyñski, po³o¿one na tej samej osi
geopolitycznej Zachód-Wschód. Dzieje tych pañstw i ich s¹siedztwa
uzasadniaj¹ pogl¹d o wytworzonej miêdzy nimi g³êbokiej
wspó³zale¿noci i sta³ym, wzajemnym oddzia³ywaniu.3
Pierwsze i podstawowe pytanie, które nale¿y zadaæ jest
nastêpuj¹ce: czy istnieje koncepcja polskiej polityki wschodniej jako
czêci sk³adowej polityki zagranicznej RP? W przypadku odpowiedzi
pozytywnej pojawia siê kolejne pytanie: czy jest co do tej koncepcji
consensus wród elit politycznych i czy jest ona adekwatna z jednej
strony do oczekiwañ Ukrainy a z drugiej do realnych mo¿liwoci i
interesów Polski. Innymi s³owy czy jest to koncepcja mo¿liwa do
zrealizowania.
Z teoretycznego punktu widzenia mo¿liwe s¹ trzy
odpowiedzi: 1) Polska nie posiada ¿adnej d³ugofalowej koncepcji;
2) Istnieje jasno okrelona i mo¿liwa do zrealizowania koncepcja;
3) Istnieje odgórnie okrelona koncepcja ale pozostaje ona w sferze
deklaracji poniewa¿ nie ma co do niej zgody wród elit lub nie
odpowiada ona obiektywnym uwarunkowaniom.
Wydaje siê, ¿e odpowied nie jest jednoznaczna. Polska
polityka wschodnia po 1989 r. przesz³a znaczn¹ ewolucjê. Pocz¹tkowo
dominowa³y dzia³ania dorane i symboliczne gesty dobrej woli, bêd¹ce
reakcj¹ na zaistnia³¹ sytuacjê (pierwsza po³owa lat 90). Z czasem
uwiadomiono sobie wagê wzajemnych stosunków, co przejawia³o
siê w dzia³aniach bêd¹cych prób¹ wype³nienia treci¹ tak zwanego
strategicznego partnerstwa zadeklarowanego w 1994 r. Polska
W. Bonusiak wskazuje na rozleg³¹ p³aszczyznê wspó³pracy bêd¹c¹ wynikiem
podobnej sytuacji w jakiej znajduj¹ siê oba pañstwa. Wspólne s¹, wed³ug autora:
obawa przed Rosj¹, nadzieje zwi¹zane z integracj¹ z Europ¹ i traktowanie Niemiec
jako wa¿nego (a mo¿e nawet najwa¿niejszego ) sojusznika w d¹¿eniu do Europy.
Polska  Niemcy - Ukraina w Europie. Uwarunkowania, za³o¿enia i przes³anki
wzajemnej wspó³pracy, red. W. Bonusiak, Rzeszów 1996, s. 206-207.
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przesta³a obawiaæ siê aktywnego zaanga¿owania w promowanie
Ukrainy na Zachodzie z chwil¹ gdy pañstwa zachodnie doceni³y
strategiczne znaczenie Kijowa. Co wiêcej, polscy decydenci dostrzegli
realne korzyci dla pozycji Rzeczypospolitej na arenie
miêdzynarodowej p³yn¹ce z takiego zaanga¿owania.
Istotna wydaje siê tak¿e kwestia spójnoci polskiej polityki
wobec Ukrainy z polityk¹ wschodni¹ sensu largo a tak¿e miejsce
stosunków polsko-ukraiñskich w ca³okszta³cie dzia³añ jakie sk³adaj¹
siê na politykê zagraniczn¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmiary
niniejszej pracy s¹ jednak zbyt ograniczone, by odpowiedzieæ w
sposób zadowalaj¹cy na to i inne nasuwaj¹ce siê pytania. Zostan¹
one jednak zasygnalizowane w dalszej czêci pracy. Z powy¿szego
powodu nie zostanie te¿ wykorzystana w pe³nym zakresie teoria ról
miêdzynarodowych. Ze wzglêdu jednak na swoj¹ funkcjonaln¹
przydatnoæ (dostarcza siatki pojêæ i tym samym posiada du¿e
mo¿liwoci eksplanacyjne) zostanie wykorzystana w ograniczonym
zakresie przy próbie zdefiniowania ujmowanej ca³ociowo polskiej
polityki wobec Ukrainy.
Uwarunkowania zewnêtrzne
Niepodleg³a Ukraina od pocz¹tku deklarowa³a, ¿e pragnie
byæ pañstwem neutralnym pozostaj¹cym poza wszelkimi blokami
wojskowo-politycznymi. Jednak pañstwa zachodnie przez d³ugi czas
zachowywa³y ostro¿noæ w kontaktach z Kijowem nie maj¹c
pewnoci co do kierunku jaki zamierza on obraæ w swojej polityce
zagranicznej. Wyjcie Ukrainy z politycznej izolacji nast¹pi³o dopiero
w 1994 r. Ukraina udowodni³a wtedy, wed³ug Zachodu, gotowoæ
do wspó³pracy i wybór prozachodniej opcji. Za punkt zwrotny uznaje
siê podpisanie na Kremlu trójstronnej deklaracji w sprawie likwidacji
broni j¹drowej znajduj¹cej siê na terytorium Ukrainy, co mia³o miejsce
14 stycznia 1994 roku. 4 Wed³ug ukraiñskich komentatorów
negocjacje nad podpisanym w Moskwie dokumentem by³y nie tylko
By³ to wynik ¿mudnych rokowañ deklaracji ukraiñskiej ze Stanami Zjednoczonymi i Rosj¹. Jednoczenie 8 lutego 1994 r. minister spraw zagranicznych
Ukrainy, A. Z³enko, podpisa³ w siedzibie NATO w Brukseli program Partnerstwo

4

"
wyjciem Ukrainy z izolacji, ale oznacza³y uznanie pañstwa ukraiñskiego za pe³noprawnego partnera i cz³onka wspólnoty
miêdzynarodowej.5
Pojawiaj¹ce siê mimo to tezy o realizowaniu przez Ukrainê
polityki wielowektorowoci s¹ wynikiem niejednoznacznych opinii
panuj¹cych na ten temat wród samych zainteresowanych czyli
ukraiñskich elit politycznych. Z jednej strony prezydent Kuczma
zapewnia o prozachodnich d¹¿eniach Ukrainy i o tym, ¿e bardzo mu
zale¿y na wspó³pracy z NATO z drugiej za jego koncepcje
napotykaj¹ na sprzeciwy w parlamencie, szczególnie ze strony lewicy.6
Nawet by³y minister spraw zagranicznych B. Tarasiuk podkrela³,
¿e polityka zagraniczna Ukrainy nie jest ani prozachodnia, ani
prowschodnia, jest proukraiñska.7
Równie podzielone jest spo³eczeñstwo Ukrainy. Prozachodni
kierunek ukraiñskiej polityki popiera ludnoæ zamieszkuj¹ca zachodni¹
czêæ Ukrainy. Jednak im dalej na wschód tym mniejsze poparcie
dla d¹¿enia Ukrainy do struktur europejskich. Potwierdzaj¹ to wyniki
badañ Orodka Studiów Wschodnich ze stycznia 2001 r. Ich autorzy
uwa¿aj¹, ¿e Ukraina bêdzie w dalszym ci¹gu prowadziæ politykê
wielowektorowoci, czyli niemo¿noci dokonania jasnego wyboru
miêdzy opcj¹ zachodni¹ i wschodni¹.8

dla pokoju. Ukraina sta³a siê cz³onkiem tego programu jako pi¹te pañstwo
rodkowoeuropejskie i pierwszy cz³onek Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw.
5
Polska  Niemcy  Ukraina..., s. 17. Dowodem na to ma byæ fakt, ¿e zebrani w
tym czasie w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych europejskiej 12 uznali,
¿e z Ukrain¹ mo¿na teraz zacieniæ wiêzy ekonomiczne oraz zalecili Komisji
Europejskiej wynegocjowanie z Kijowem umowy o wspó³pracy i partnerstwie,
podobnej do tej, jaka mia³a ³¹czyæ Uniê Europejsk¹ z Rosj¹.
6
Por. P. Kociñski, Trzeciej drogi nie ma, Rzeczpospolita z 16 marca 1999 r.
7
Wywiad z B. Tarasiukiem, Gazeta Wyborcza z 29 czerwca 1999 r.
8
Materia³y Orodka Studiów Wschodnich z 4 stycznia 2001, < http//
:www.osw.waw.pl/ram1.htmp>. Raport OSW ze stycznia 2001 r., stwierdza
wprawdzie, ¿e wiêkszoæ spo³eczeñstwa Ukrainy jest pozytywnie nastawiona
wobec NATO i procesów jego rozszerzenia, równoczenie jednak 51% obywateli
nie chce, aby Ukraina zosta³a cz³onkiem NATO Rolê gwaranta bezpieczeñstwa w
Europie powinno spe³niaæ nie NATO (tylko 4 procent za), tylko ONZ (39
procent za) lub OBWE (25 procent za).
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Ten stan rzeczy mo¿na czêciowo wyt³umaczyæ trudn¹ sytuacj¹
ekonomiczn¹ w jakiej znajduje siê Kijów, a która determinuje w sposób
znacz¹cy jego polityczne wybory. Chodzi tu szczególnie o uzale¿nienie
gospodarcze od Rosji utrudniaj¹ce prowadzenie partnerskiej,
równorzêdnej wspó³pracy ze wschodnim s¹siadem. Zapaæ
ekonomiczna jest przeszkod¹ w integracji Ukrainy z europejskimi
strukturami a perspektywa rozszerzenia Unii Europejskiej o Polskê
jest postrzegana na Ukrainie raczej w kategoriach zagro¿eñ ni¿ szans.
Jak twierdzi P. Kociñski, na Ukrainie przysz³e poszerzenie UE budzi
strach przed zamkniêciem dostêpu do Europy i przed marginalizacj¹
Ukrainy. Zapowied nieuchronnego wprowadzenia wiz na polskiej
granicy odbierana jest powszechnie jako katastrofalna. Oznacza
bowiem, ¿e obszar, po którym obywatele tego kraju mog¹ bez przeszkód
siê poruszaæ, skurczy siê w³aciwie do by³ego ZSRR..9
Ukraina od kilku lat zabiega o uzyskanie statusu
stowarzyszonego cz³onka UE. Kijów ma nadziejê, ¿e by³oby to
remedium na wiêkszoæ problemów, które wynikn¹ z nieuchronnego
poszerzenia Unii. Najwy¿si przedstawiciele ukraiñskich w³adz, obok
podkrelania swego d¹¿enia do integracji z Europ¹, mówi¹ te¿ o
wielowektorowoci polityki zagranicznej. Chodzi o utrzymanie jak
najlepszych stosunków zarówno z krajami Europy rodkowej i
Zachodniej, jak i z Rosj¹ oraz innymi pañstwami WNP.10 Wed³ug
nich te dwa kierunki nie wykluczaj¹ siê wzajemnie a raczej
uzupe³niaj¹. Nie s¹ równie¿ dowodem na to, ¿e Ukraina nie dokona³a
jeszcze swego politycznego wyboru. Zarzutom tym zaprzecza miêdzy
innymi J. Bersheda, sekretarz stanu MSZ Ukrainy: strategicznym
celem Ukrainy jest po³¹czenie ze strukturami europejskimi i
euroatlantyckimi, a nie przyst¹pienie do Paktu Taszkienckiego czy
stworzenie jakich innych ponadpañstwowych struktur w ramach
WNP.11 Obie strony [Ukraina i Europa Zachodnia] coraz lepiej
rozumiej¹, ¿e nie ma wyjcia alternatywnego. Problem polega
P. Kociñski, Z. Lentowicz, Widmo zatrzaniêtego szlabanu, Rzeczpospolita z
4 grudnia 2000 r.
10
Por. A. Borysiuk, Od skutecznej g³upoty do skutecznych posuniêæ, Zierka³o
Niedieli z 24 grudnia 1999 r.
11
Wspólna strategia dla Ukrainy..., s. 47.
9
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natomiast na tym, ¿e Ukraina nie mówi jednym g³osem i nie wiadomo
czyje owiadczenia s¹ reprezentatywne - skoro nie zgadzaj¹ siê w
najwa¿niejszych sprawach nawet prezydent z przewodnicz¹cym
Rady Najwy¿szej. Pierwszy opowiada siê za UE, drugi twierdzi, ¿e
za 2-3 lata przy³¹czymy siê do ZBiR.12
Mimo to nale¿y uznaæ, ¿e Polscy decydenci otrzymuj¹
jednoznaczne sygna³y co do oczekiwañ Ukrainy wobec naszej roli.
Polska jest postrzegana przez naszego wschodniego s¹siada jako
swoisty pomost do Europy, adwokat ukraiñskich interesów w
Europie.13 Równoczenie, jak trafnie zauwa¿a T. Woniak, stosunki
ukraiñsko - polskie nie s¹ dla obu pañstw najwa¿niejsze w
ca³okszta³cie ich polityk zagranicznych. Wa¿niejszymi s¹ stosunki
Ukrainy i Polski z USA, Niemcami czy Rosj¹.14 Relacje polskoukraiñskie s¹ w du¿ej mierze pochodn¹ polityki wy¿ej wymienionych
podmiotów wzglêdem obu pañstw. Podstawowe znaczenie ma tu
wed³ug ukraiñskich politologów niedopracowana polityka Zachodu,
który tak naprawdê nie wie co ma zrobiæ z tym regionem.15
Podejcie Zachodu do Ukrainy ewoluowa³o od postawy
pe³nej dystansu i nieufnoci wobec nowego tworu powsta³ego na
gruzach Zwi¹zku Sowieckiego (George Bush, obawiaj¹c siê
destabilizacji i chaosu uwa¿a³, ¿e nale¿y za wszelk¹ cenê nie dopuciæ
do rozpadu ZSRR), a¿ do zainteresowania umacnianiem
niepodleg³oci i stabilnoci Ukrainy jako pañstwa o znaczeniu
strategicznym dla wiatowego bezpieczeñstwa.16
Punktem zwrotnym by³o podpisanie w 1994 r. wspomnianej
wy¿ej deklaracji dotycz¹cej przekazania Rosji ukraiñskiego potencja³u
nuklearnego. Kluczow¹ rolê w ca³ym procesie odgrywa³o i nadal
odgrywa stanowisko Stanów Zjednoczonych. To one jako pierwsze
12
Wywiad z dyrektorem Kijowskiego Instytutu Wschód - Zachód O. Pawliukiem,
Przysz³oæ Ukrainy to przyst¹pienie do UE i NATO, Ukrajina i Swit Sjohodni z
18 grudnia 1999 r.
13
P. Kociñski, Z. Lentowicz, s. 23
14
T. Woniak, Ukraiñsko-polskie stosunki i ich dynamika, [w:] Polska  Niemcy Ukraina w Europie..., s. 218.
15
Tam¿e, s. 222.
16
J. Stachura, Polityka amerykañska wobec Ukrainy, Sprawy Miêdzynarodowe,
1994, nr 3, s.102.
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odkry³y Ukrainê i zwróci³y siê do niej z konkretn¹ propozycj¹
wspó³pracy. Na pocz¹tku lat 90. Kijów by³ drugim (po Izraelu) biorc¹
Amerykañskich subsydiów i kredytów. Ten kurs zdaje siê mieæ
charakter trwa³y. Potwierdzi³ to we wrzeniu 1996 r. Warren
Christopher, ówczesny sekretarz stanu USA, przedstawiaj¹c w
Stuttgarcie wizjê Stanów Zjednoczonych i Europy w roku 2000.
Powiedzia³ on wtedy, ¿e celem nowej wspólnoty atlantyckiej jest
doprowadzenie do integracji Ukrainy z Europ¹. Chcemy pomóc
Ukrainie wzmocniæ jej niepodleg³oæ poprzez rozwi¹zanie powa¿nych
problemów ekonomicznych, uzyskanie dostêpu do wa¿nych rynków
i rozszerzon¹ wspó³pracê z NATO.17 Polityka ta jest dodatkowo
wspierana przez silne lobby proukraiñskie (ze Zbigniewem
Brzeziñskim na czele). Jej najbardziej widocznym przejawem s¹
rozbudowane stosunki Kijowa z Sojuszem Pó³nocnoatlantyckim.
Stanowisko Zachodu wobec miejsca Ukrainy w Europie jest
o tyle istotne, ¿e w przypadku, gdy uda siê Polsce przejæ ca³¹ drogê
do cz³onkostwa w strukturach europejskich, jej stosunki z Kijowem
odpowiednio wejd¹ w ramy stosunków miêdzy Ukrain¹ i Zjednoczon¹
Europ¹.18 Po stronie zachodniej nie brakuje deklaracji poparcia dla
d¹¿eñ Kijowa, mimo to ukraiñscy decydenci oskar¿aj¹ Zachód o
brak strategii wobec Ukrainy.19 Cytowany ju¿ J. Bersheda wymienia
szereg zjawisk, bêd¹cych jego zdaniem przejawami traktowania
Ukrainy jak by³ej republiki a nie niepodleg³ego pañstwa. Autor
mówi o braku politycznego wsparcia dla ukraiñskich chêci
przyst¹pienia do Unii, co odbija siê negatywnie na sytuacji
wewnêtrznej. W parlamencie dzia³a opozycja, istniej¹ te¿ grupy
deputowanych o innej orientacji w sprawie polityki zagranicznej, które
twierdz¹, ¿e w Europie nikt na nas nie czeka i ¿e nale¿y iæ w zupe³nie
inn¹ stronê.20
17
Rzeczpospolita z 25 padziernika 1996 r. W podobnym tonie wypowiada³ siê
te¿ Karsten Voigt, przewodnicz¹cy Zgromadzenia Pó³nocnoatlantyckiego. Podczas
swej wizyty w Kijowie w 1996 roku stwierdzi³ miêdzy innymi, ¿e Ukrainie nale¿y
siê specjalny status w zwi¹zku z NATO.
18
Por. T. Woniak., s. 216.
19
Wspólna strategia dla Ukrainy..., s. 37-38.
20
Tam¿e, s. 50.
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Kolejnym elementem systemu uwarunkowañ polskiej polityki
wobec Ukrainy jest czynnik rosyjski. Jak trafnie zauwa¿a T. Woniak
nie branie pod uwagê wp³ywu Rosji na stosunki ukraiñsko - polskie
jest niepowa¿ne.21 Sedno problemu polega jednak, zdaniem autora,
nie tyle na nie zauwa¿aniu roli Moskwy, co na nieokrelonym stosunku
Rosji do jej miejsca w nowym wiecie.
Utrata Ukrainy by³a i nadal jest dla Rosji g³êboko
odczuwalna. W wielu krêgach politycznych do tej pory nie pogodzono
siê z tym faktem i politycy zdaj¹ siê nie traktowaæ Ukrainy jak
równoprawnego podmiotu stosunków miêdzynarodowych, tylko jak
rodzaj pañstwa sezonowego. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e niepodleg³a
Ukraina uniemo¿liwia realizacjê wariantu neoimperialnego w
rosyjskiej polityce zagranicznej.22 Ukraina stara siê przekonaæ swojego
s¹siada do korzyci jakie odniesie z jej demokratyzacji i europeizacji.
Jak zauwa¿a A. Kamiñski, Rosja bez Ukrainy ma szanse
przekszta³ciæ siê w pañstwo narodowe, wolne od obci¹¿eñ
wynikaj¹cych z konfliktów narodowociowych, i tzw.
nadrozci¹gniêcia bêd¹cego ród³em upadku wielu imperiów.23
Wspomniany autor nakreli³ historyczn¹ misjê dla Ukraiñców jako
narodu zwi¹zanego z prawos³awiem, lecz jednoczenie nale¿¹cego
do krêgu cywilizacyjnego Europy rodkowowschodniej: Ukraina
mo¿e staæ siê wa¿n¹ czêci¹ klamry spinaj¹cej ró¿ne czêci Europy,
wa¿nym czynnikiem przeciwdzia³aj¹cym tworzeniu siê nowych
podzia³ów na kontynencie. Innymi s³owy Ukraina ma staæ siê szans¹
dla Rosji jako ³¹cznik miêdzy ni¹ a Zachodem. Polska ma tu równie¿
istotn¹ funkcjê do spe³nienia; pokazuje drogê przez któr¹ Ukraina
powinna przejæ jeli chce w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoci jakie jej
stwarza nowa sytuacja w Europie.24
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e sytuacja
miêdzynarodowa w jakiej znajduj¹ siê zarówno Polska jak i Ukraina
jest z³o¿ona. Ich wzajemne relacje s¹ czêci¹ wielowymiarowego
T. Woniak, s. 206-207.
Por. Z. Brzeziñski, Wielka szachownica. G³ówne cele polityki amerykañskiej,
Warszawa 1997, s. 56.
23
Wspólna strategia dla Ukrainy, s. 65.
24
Tam¿e, s. 70.
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systemu stosunków miêdzy zainteresowanymi aktorami, w
szczególnoci Stanami Zjednoczonymi, pañstwami europejskimi na
czele z Niemcami oraz Federacj¹ Rosyjsk¹. Uwiadomienie sobie
tego faktu ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu koncepcji
wzajemnych relacji, która mia³aby szanse realizacji i przyczyni³a siê
do maksymalizacji wzajemnych korzyci wynikaj¹cych ze wspólnego
po³o¿enia geopolitycznego.
Uwarunkowania wewnêtrzne
Analizuj¹c wewnêtrzne uwarunkowania polskiej polityki
wobec Ukrainy nale¿y odpowiedzieæ na pytanie: jakie miejsce zajmuje
Ukraina w wiadomoci polskich decydentów? Czy obiektywne
uwarunkowania przedstawione powy¿ej maj¹ swoje odzwierciedlenie
w strategii konstruowanej przez rz¹dz¹cych? Wiadomo, ¿e nie zawsze
by³o to norm¹. Wiele by³o po stronie polskiej nietrafnych posuniêæ.
Przyk³adem mo¿e byæ idea prezydenta Wa³êsy NATO-bis czy te¿
jego telefon do Gorbaczowa z wyrazami ¿alu po utracie przez
Zwi¹zek Radziecki Ukrainy w 1990 roku.25 Na Ukrainie odebrano
to jako wyraz jej zlekcewa¿enia lub obawy przed Moskw¹. Ponadto
dopiero w lecie 1993 roku mianowano ambasadora RP w Kijowie.
W Priorytetach polskiej polityki zagranicznej,
dokumencie rz¹dowym z 2000 r. na pierwszym miejscu, jako element
polskiej racji stanu, wymieniane jest d¹¿enie Polski do integracji z
zachodnimi strukturami bezpieczeñstwa i wspó³pracy gospodarczej.
Drugim strategicznym celem Polski jest utrzymywanie i rozwijanie
wszechstronnych stosunków i wzajemnie korzystnej wspó³pracy ze
wszystkimi s¹siadami RP. Trzecim, natomiast jest umacnianie pozycji
Polski w regionie. Z dokumentu wynika, ¿e cele te traktowane s¹
jako wspó³zale¿ne i dope³niaj¹ce siê wzajemnie. Poprzez korzystn¹
pozycjê w regionie i dobre kontakty z s¹siadami Polska zamierza
zapewniæ sobie istotn¹ rolê jako element struktur euroatlantyckich.
25
Wa³êsa udzieli³ równie¿ wywiadu, w którym mówi³ o wspieraniu koncepcji
Gorbaczowa zbudowania pañstwa radzieckiego na nowych zasadach,
Rzeczpospolita 1996, nr 197.
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Deklaracja ta dowodzi ca³ociowego ujmowania aktywnoci Polski
na arenie miêdzynarodowej i jej relacji z poszczególnymi aktorami.26
Polski rz¹d, podobnie jak poprzednie, traktuje stosunki z
Ukrain¹ jako jeden z wa¿nych elementów polskiej polityki regionalnej.
Celem tych stosunków jest kontynuowanie dzia³añ na rzecz
utrzymania proeuropejskiego nastawienia i umacniania
miêdzynarodowej pozycji Ukrainy. Podejmowane s¹ kroki
zmierzaj¹ce do w³¹czania zachodnich partnerów Polski do dzia³añ
wzmacniaj¹cych pozycjê Ukrainy i wspieraj¹cych proces reform
gospodarczych i systemowych w tym kraju.27
W Strategii bezpieczeñstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
przyjêtej przez rz¹d w dniu 4 stycznia 2000 r. czytamy ponadto, ¿e
Polska pragnie odgrywaæ znacz¹c¹ - odpowiedni¹ do swojego
potencja³u i potrzeb - rolê w kszta³towaniu i realizacji strategii
polityczno-obronnej Sojuszu, wykorzystuj¹c m.in. swoj¹ pozycjê i
rolê w regionie Europy rodkowo-Wschodniej.28 Z dokumentu
wynika, ¿e polscy decydenci s¹ wiadomi potencjalnych korzyci
jakie kryj¹ w sobie dobre stosunki z pañstwami w regionie, w tym
zw³aszcza z Ukrain¹.
B. Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych,
podczas posiedzenia sejmu w dniu 9 maja 2000 r. potwierdzi³ wagê
Potwierdza to fragment dotycz¹cy skutków poszerzenia NATO: Polska nigdy
nie zgadza³a siê z argumentacj¹, ¿e poszerzenie Sojuszu doprowadzi do izolacji
Rosji, a jako wa¿ny czynnik towarzysz¹cy procesowi poszerzania traktuje
wzmacnianie wspó³pracy NATO z Rosj¹ i Ukrain¹, a tak¿e inne formy budowy
bezpieczeñstwa regionalnego i europejskiego. Polska wychodzi z za³o¿enia, ¿e
Rosja, tak samo jak inne pañstwa obszaru euroatlantyckiego, zainteresowana jest
stworzeniem w rodku Europy strefy stabilnoci, bezpieczeñstwa i rozwoju
gospodarczego. Priorytety polskiej polityki zagranicznej, <http//
:www.msz.gov.pl>.
26

Tam¿e.
Co wiêcej, ze wzglêdu na swoje po³o¿enie, Polska jest ¿ywotnie zainteresowana
konstruktywnym rozwojem stosunków Sojuszu z pañstwami Europy
Wschodniej, w tym w ramach Sta³ej Rady NATO-Rosja oraz Komisji NATOUkraina, a tak¿e Programu Partnerstwa dla Pokoju. Strategia bezpieczeñstwa
Rzeczypospolitej Polskiej przyjêta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4
stycznia 2000 r.
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tego kierunku polskiej polityki wschodniej. Powiedzia³ miêdzy innymi:
Aktywnie anga¿ujemy siê w wype³nianie treci¹ strategicznego
partnerstwa z Ukrain¹, traktuj¹c konsekwentnie niepodleg³oæ
Ukrainy, jako jeden z fundamentalnych elementów pomylnego ³adu
w naszym regionie. Bêdziemy udzielaæ bezporedniego wsparcia dla
przyspieszenia procesu transformacji i sukcesu niezbêdnych reform
wewnêtrznych oraz anga¿owaniu pañstw i instytucji zachodnich w
te procesy.29 By³y minister spraw zagranicznych w wywiadzie dla
Rzeczpospolitej przyzna³, ¿e kapita³em, jaki Polska wnosi do
organizacji, do których aspiruje jest przede wszystkim wiedza o
Wschodzie europejskim.30 Z tym zwi¹zana jest tak¿e mo¿liwoæ
wype³niania pewnej roli, jak to uj¹³ Geremek: chcia³bym, a¿eby Polska
by³a mocarstwem regionalnym, bo to jest konstatacj¹ sytuacji, w
jakiej Polska naprawdê siê znajduje (...). Naturaln¹ rzecz¹ jest, ¿e
takiej roli oczekuje od nas Ukraina.31 Wed³ug niego, gdyby Polska
nie wype³ni³a swej roli mocarstwa regionalnego, pope³ni³aby grzech
wobec swojej historii i swojej przysz³oci.32
W praktycznym wymiarze rola ta ma sprowadzaæ siê przede
wszystkim do promowania s¹siadów Polski, w tym Ukrainy, na
Zachodzie, a w dalszej perspektywie do dzia³añ na rzecz dalszego
rozszerzenia Unii na Wschód. Politycy polscy nie ukrywaj¹, ¿e jest
to podyktowane równie¿ konkretnymi interesami Polski, miêdzy
innymi niechêci¹ pozostania pañstwem granicznym.33
Informacja rz¹du o kierunkach polskiej polityki zagranicznej przedstawiona
przez ministra spraw zagranicznych RP B. Geremka podczas posiedzenia sejmu w
dniu 9 maja 2000 r., cyt. za <http://www.msz.gov.pl>.
30
Wywiad z B. Geremkiem: Polityka na miarê realnej si³y Polski, Rzeczpospolita,
1999, nr 39.
31
Tam¿e.
32
Tam¿e. Profesor uzasadnia swoj¹ tezê w nastêpuj¹cy sposób: Polska jako
pañstwo cz³onkowskie sojuszu pó³nocnoatlantyckiego staje przed szans¹,
wynikaj¹c¹ z tego, ¿e maj¹c g³êbokie poczucie przynale¿noci cywilizacyjnej i
politycznej do Zachodu, jednoczenie jest usytuowana na Wschodzie (...) Polska
wnosi do Unii nie tylko swój potencja³ gospodarczy i intelektualny, ale równie¿
swoj¹ znajomoæ wielkiego rynku wschodniego: Rosji, Ukrainy, Bia³orusi.. Tam¿e.
33
Por. wypowied dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej MSZ RP G.
Bernatowicza cytowan¹ przez J. Alnera w art. pt. Polski most do Unii Europejskiej, [w:]
Narodna Obroda z 03 lutego 2000 r., cyt. za: <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>.
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O jeszcze innym aspekcie polskiego zainteresowania Ukrain¹
mówi³ Bronis³aw Geremek w wywiadzie dla kijowskiego miesiêcznika
Os (skrót od Spo³eczeñstwo obywatelskie). Jego zdaniem
niezale¿na Ukraina stanowi silny element stabilizuj¹cy sytuacjê w
Europie (...) jest to tak¿e szansa dla rozwoju demokracji w Rosji.
Bez Ukrainy rosyjskie imperium nie mo¿e siê odrodziæ - nie le¿a³oby
to tak¿e w interesie samej Rosji - a zatem nasze poparcie dla Ukrainy
jest nie tylko poparciem dla silnego s¹siada, lecz wynika tak¿e z
analizy przemian geopolitycznych na Wschodzie.34
M. Roessingh w haskim dzienniku Trouw w artykule
Polska dba o swoich wschodnich s¹siadów okrela rolê
realizowan¹ przez Polskê jako rolê budowniczego mostów.35 Sami
decydenci polscy nie s¹ zbyt skorzy do definiowania polityki
realizowanej wobec Ukrainy w kategoriach jej ról miêdzynarodowych.
Jednak z powy¿szych przyk³adów wy³ania siê klarowny obraz wizji
polskiej strategii wobec naszego wschodniego s¹siada. Jest to wizja
spójna, oparta na realiach, wpisuj¹ca siê w ca³okszta³t polskiej polityki
zagranicznej.
Koncepcja ta jest kontynuacj¹ dotychczas realizowanej w
tym sensie, ¿e jest rozwiniêciem formu³y strategicznego
partnerstwa. Zgodnie z definicj¹ strony polskiej opiera siê ona na
jednoci stanowisk w podstawowych kwestiach dotycz¹cych
bezpieczeñstwa miêdzynarodowego oraz integracji ze strukturami
europejskimi i euroatlantyckimi.36

34
P. Lukacz, Dylematy polskiej polityki zagranicznej, cyt. za Przegl¹dem Mediów
wiatowych 2000, nr 110 <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>.
35
M. Roessingh, Polska dba o swoich wschodnich s¹siadów, Trouw z 13 wrzenia
1999 r., cyt. za: <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>. Wed³ug autora rola ta
jest w pe³ni uzasadniona: bieda i chaos za wschodni¹ granic¹ mog¹ ³atwo siê
przenieæ, za wspó³praca gospodarcza i stabilnoæ nios¹ same korzyci.
36
Wspólna strategia dla Ukrainy, s. 25.
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Realizacja koncepcji polskiej polityki wobec Ukrainy
Ostatni okres stosunków polsko-ukraiñskich trwaj¹cy od
1997 roku do chwili obecnej ma charakter dynamiczny i obfituje w
wiele wspólnych inicjatyw.37 Polska polityka wzglêdem Ukrainy,
podobnie jak sama sytuacja obu krajów, ma coraz bardziej stabilny i
d³ugofalowy charakter, jest zorientowana na utrwalanie
prozachodniego kursu Kijowa. S¹ to, zgodnie z okreleniem
ambasadora RP na Ukrainie J. Bahra, dojrza³e stosunki dwóch
solidnych partnerów.38
Nie oznacza to jednak, ¿e s¹ one wolne od problemów.
Wyzwania przed jakimi stoi polska dyplomacja wi¹¿¹ siê przede
wszystkim z perspektyw¹ polskiego cz³onkostwa w UE. Na pierwszy
plan wysuwa siê tutaj kwestia wspólnej granicy, która w coraz
wiêkszym stopniu staje siê przedmiotem zainteresowania Unii
Europejskiej, jako jej przysz³a granica. Jak pisz¹ zachodni
komentatorzy: kurtyna, tym razem a¿urowa, na wschodniej granicy
Polski bêdzie cen¹, jak¹ Polska bêdzie musia³a zap³aciæ za
przyst¹pienie do UE. Zadaniem Unii Europjskiej bêdzie
powstrzymanie zbyt swobodnego przep³ywu ludnoci z krajów
s¹siednich: Rosji, Bia³orusi, Litwy czy Ukrainy, do krajów
cz³onkowskich Unii.39 Polska stara siê z³agodziæ nieuniknione skutki
jej integracji z UE. Kijowski dziennik Deñ podaje, ¿e premier
Buzek upowa¿ni³ ministra Geremka do zniesienia (cyt. dos³ownie)
w najbli¿szych latach bezwizowego re¿imu dla obywateli piêtnastu
pañstw znajduj¹cych siê na czarnej licie UE. Jednoczenie minister
Geremek na posiedzeniu rz¹du owiadczy³, i¿ Polska bêdzie
rozpatrywaæ wprowadzenie re¿imu wizowego dla obywateli krajów
s¹siaduj¹cych z ni¹, a szczególnie dla Ukrainy, na samym koñcu.
Dziennik przytacza te¿ wypowied wiceministra R. Sikorskiego, w
37
Periodyzacja za: M. Ca³ka, Polska polityka wschodnia w latach 1989-1997,
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998, s. 37.
38
Wywiad z J. Bahrem, Mój kraj nie zrobi kroku, który mo¿e zaszkodziæ interesom
Ukrainy, Fakty z 7 lipca 2000 r.
39
Por. artyku³ Poles to police Europes Lace Curtain, The Sydney Morning Herald
z 2 grudnia 2000r., cyt. za <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>.
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której zapewnia on, ¿e Polska bêdzie prowadziæ rozmowy z UE, aby
wy³¹czyæ Ukrainê z czarnej listy, poniewa¿ wprowadzenie re¿imu
wizowego z Ukrain¹ nie jest wygodne ani dla Polski, ani dla Europy.40
Polska wspiera strategiczne d¹¿enia Ukrainy do integracji z
UE i strukturami euroatlantyckimi. Dwa lata temu rozpoczê³a pracê
Ukraiñsko-Polska Konferencja ds. Integracji Europejskiej. Bronis³aw
Geremek zapewnia, ¿e Polska nadal bêdzie poredniczyæ w
nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy UE a Ukrain¹, sprzyjaæ ich
politycznemu zbli¿eniu, aby nie dopuciæ do utworzenia linii podzia³u
w Europie.41 Wst¹pienie Polski do NATO równie¿ nie zmniejszy³o
jej zainteresowania Ukrain¹, o czym wiadcz¹ liczne bezporednie
kontakty dowódców polskich i ukraiñskich okrêgów wojskowych.
Bardzo wyrazistym przyk³adem wspó³pracy by³a decyzja z 1996 roku
o powo³aniu wspólnego batalionu w sile oko³o 600 ¿o³nierzy.
Pododdzia³y stacjonuj¹ na terytorium swoich krajów, ale ³¹cz¹ siê w
trakcie æwiczeñ.42
O ile polityczna wspó³praca rozwija siê dynamicznie i obfituje
we wzajemne inicjatywy to stosunki gospodarcze pozostawiaj¹ wiele
do ¿yczenia. Polska, rozczarowana trudnociami na rynku zachodnim
coraz bardziej uwiadamia sobie jak wa¿nym jest dla niej kierunek
wschodni ale jest to pole dzia³ania ci¹gle niewystarczaj¹co
zagospodarowane. Nadal niska jest marketingowa aktywnoæ
ukraiñskich i polskich przedsiêbiorstw, niestabilna sytuacja finansowa
przedsiêbiorstw, niski stopieñ inwestycji. Ci¹gle aktualny jest problem
40
Wed³ug autora ograniczenia w przemieszczaniu siê na granicy polsko-ukraiñskiej
wp³yn¹ niekorzystnie nie tylko na stosunki przygraniczne, lecz spowoduj¹ równie¿
spadek obrotów handlowych, wzrost bezrobocia i dzia³alnoci grup przestêpczych.
N. Syruk, Wizowy re¿im - Czy Polska zrobi wyj¹tek dla Ukrainy?, Deñ z 14
stycznia 2000 r., cyt. za <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>.
41
£. Ostro³ucka, Nie tylko s¹siedzi, ale i dobrzy partnerzy, Urjadowyj Kurjer z 11
kwietnia 2000 r., cyt. za <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>. Por. te¿
wypowied Geremka dla miñskiego dziennika Narodnaja Wola z 14 marca 2000
r., w której zapewnia miêdzy innymi, ¿e Polska prowadz¹ca lobbing interesów
Ukrainy stara siê nadaæ jej stosunkom z krajami UE specjalny status.
42
Wed³ug niektórych ukraiñskich politologów dziêki istnieniu ukraiñsko-polskiego
batalionu Ukraina zwiêkszy³a swoje szanse na przyjêcie do NATO. Por. S. Zgurjec,
Trójzêbny orze³, czyli o wojennych paralelach z ¿ycia strategicznych partnerów,
Deñ z 18 kwietnia 2000 r., cyt. za <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>.
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niezadowalaj¹cej pracy s³u¿b celnych, itp. Sytuacjê t¹ mo¿na po
czêci wyjaniæ brakiem stabilnoci ekonomicznej na Ukrainie,
s³aboci¹ ukraiñskiej gospodarki rynkowej, ale tym wiêksze powinno
byæ polskie zaanga¿owanie w budowê mechanizmów wolnego rynku
za Bugiem. Dopominaj¹ siê o to sami Ukraiñcy. Cytowany wy¿ej
Taras Woniak z lwowskiego Urzêdu Miasta pisze: Dla nas polskie
dowiadczenia to kierunek, pomoc oraz podpowied gdzie u s¹siadów
by³y trudnoci.43 Odpowiedzi¹ na ukraiñskie oczekiwania by³o
utworzenie rok temu na polecenie premiera J. Buzka
miêdzyresortowej komisji, kierowanej przez L. Balcerowicza, która
mia³a przygotowaæ program pomocy Ukrainie. W marcu 2000 roku
Balcerowicz by³ gociem w Kijowie i podpisa³ tam Deklaracjê o
udzieleniu przez RP eksperckiej pomocy dla przeprowadzenia reformy
administracyjno-ekonomicznej na Ukrainie. Polscy eksperci obiecali
te¿ bezp³atn¹ pomoc w reformach finansów publicznych, s³u¿by
podatkowej i restrukturyzacji przemys³u wêglowego i rolnictwa.
Szczególnie wa¿ne s¹ w tym kontekcie wspólne przedsiêwziêcia,
na przyk³ad: budowa ruroci¹gu Odessa-Brody-Gdañsk oraz korytarza
transportowego Morze Ba³tyckie - Morze Czarne. Pod koniec
ubieg³ego roku podpisano, w sprawie tego projektu, odpowiednie
memorandum. Obie strony licz¹ na poparcie Komisji Europejskiej.
Kolejne wyzwanie przed jakim stoi Polska jest zwi¹zane z
jej stosunkami z Rosj¹, które uleg³y w ci¹gu ostatniego roku znacznemu
pogorszeniu. Zarówno polski premier jak i prezydent, s¹ zgodni, i¿ to
pogorszenie jest konsekwencj¹ nowej orientacji polskiej polityki
zagranicznej. Rosja podejmuje wysi³ki, aby odbudowaæ swoje wp³ywy
w krajach by³ego bloku komunistycznego co jest sprzeczne z polskimi
interesami wspierania natowskich ambicji krajów ba³tyckich i
aktualnej proeuropejskiej polityki Ukrainy. Dra¿liw¹ kwesti¹ jest
miêdzy innymi propozycja Rosji wybudowania nowego gazoci¹gu z
Rosji do Europy Zachodniej, który - jak chc¹ Rosjanie - mia³by omijaæ
Ukrainê. W ka¿dym z zaakceptowanych projektów transportowania
gazu do Europy, powinna uczestniczyæ Ukraina. - uwa¿a prezydent
Kwaniewski.44 Jednak takie stanowisko jest krytykowane przez
43
44

Por. T. Woniak, s. 219-220.
Deñ z 23 listopada 2000 r., cyt. za <http://www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>.
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czêæ polskiej sceny politycznej, która zarzuca prezydentowi dbanie
bardziej o interesy Ukrainy ni¿ Polski. Na tê krytykê odpowiedzia³
porednio premier Buzek stwierdzaj¹c, ¿e na pierwszym miejscu
przy podejmowaniu decyzji brany bêdzie interes ekonomiczny obu
pañstw a nie wzglêdy polityczne.45
Uwagi koñcowe
Na pocz¹tku XXI stulecia polityczny testament J.
Pi³sudskiego (bez niezale¿nej Ukrainy nie mo¿e byæ niezale¿nej
Polski) jest nadal bardzo aktualny. Polsko - ukraiñskie strategiczne
partnerstwo warto postrzegaæ w kontekcie wspólnego europejskiego
domu, gdzie suwerenne, niezale¿ne pañstwa wspólnym wysi³kiem
rozwi¹zuj¹ problemy, które stawia przed nimi ¿ycie. 46
Trudno jednoznacznie oceniæ polsk¹ politykê zagraniczn¹
wzglêdem Ukrainy. Bior¹c pod uwagê deklaracje polskich polityków
i czêstotliwoæ wzajemnych wizyt mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e oba
kraje prowadz¹ o¿ywion¹ wspó³pracê na wszystkich p³aszczyznach.
Jednak stan faktyczny tej wspó³pracy pozostawia wci¹¿ wiele do
¿yczenia. Dynamiczny charakter maj¹ polsko-ukraiñskie stosunki
tylko na najwy¿szym szczeblu. Koncentruj¹ siê one ponadto g³ównie
na aspekcie politycznym. Marginalna jest natomiast wspó³praca
gospodarcza. Podobnie rzecz ma siê ze stosunkami kulturalnymi, w
tym z wymian¹ m³odzie¿y i naukowców.
Taki stan jest po czêci uzasadniony priorytetami polityki
zagranicznej obu pañstw, w której na pierwszym miejscu wymienia
siê d¹¿enie do integracji z Zachodem. Jednak obie strony nie powinny
zapominaæ, ¿e ich szanse niepomiernie wzrosn¹ jeli w swojej drodze
do Europy bêd¹ siê wzajemnie wspieraæ. Ta ucieczka do przodu
obu pañstw powinna braæ pod uwagê fakt, i¿ utrzymuj¹c czêciow¹
choæby koordynacjê swoich dzia³añ podnosz¹ one swoj¹ cenê w
oczach zachodnich partnerów. Bezzasadne wydaje siê w tym miejscu
Bez decyzji w sprawie gazoci¹gu, Rzeczpospolita z 27 padziernika 2000 r.
Wypowied ambasadora RP J. Bahra w wywiadzie Niwelowalimy polityczne
kontrasty, Ukraiñskie S³owo z 10 listopada 2000 r. cyt. za <http://
www.msz.gov.pl/pms/bl2001.html>.
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zastanawianie siê nad tym kto kogo potrzebuje bardziej. Zarówno
Kijów, jak i Warszawa nie s¹ sobie niezbêdne, osi¹gn¹ zamierzony
cel prêdzej czy póniej. Przekonanie czêci polskich polityków, ¿e
Ukraina nie poradzi sobie bez wsparcia Warszawy jest b³êdne i
odbierane za Bugiem jako wyraz naszej megalomanii. Kijów
dysponuje alternatywnymi mo¿liwociami, mo¿e np. nawi¹zaæ
cilejsz¹ wspó³pracê z Wêgrami, rozczarowany brakiem
zainteresowania ze strony Polski.47 Jak s³usznie zauwa¿y³ Jacek
Kuroñ: Wartoæ Polski na Zachodzie bêdzie tym wiêksza im lepsze
bêd¹ nasze stosunki ze Wschodem.48
Wydaje siê, ¿e wiadomoæ tych realiów jest wysoka wród
polskich decydentów i ¿e polska polityka wobec Ukrainy jest oparta
na d³ugofalowej koncepcji, co do której istnieje consensus ponad
podzia³ami partyjnymi. Polityka ta ma tym wiêksze szanse realizacji,
¿e jest zgodna zarówno z oczekiwaniami pañstwa najbardziej ni¹
zainteresowanego, czyli Ukrainy, jak i pañstw zachodnich. Poparcie
Zachodu, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, zdaje siê niwelowaæ
niekorzystne skutki negatywnego lub co najmniej obojêtnego stosunku
Rosji wobec dzia³añ Polski wzglêdem wspólnego s¹siada. W zwi¹zku
z powy¿szymi przes³ankami uwa¿a siê, ¿e polska rola pomostu
czy te¿ starszego brata wobec Kijowa bêdzie w dalszym ci¹gu
nadawa³a kszta³t wzajemnym stosunkom.

47
Trudno zgodziæ siê w tym miejscu z opini¹ niektórych autorów , i¿ Polska i
Ukraina s¹ skazane na blisk¹ wspó³pracê na ka¿dym polu. Por. W. Gill, N. Gill,
Stosunki Polski z Ukrain¹ w latach 1989-1993, Toruñ 1994, s. 89.
48
Gazeta Wyborcza 1997, nr 18, s. 16-17.
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Magdalena Gordon

INTEGRACJA POLSKI Z UNI¥ EUROPEJSK¥
W PROGRAMACH WYBORCZYCH KANDYDATÓW
NA URZ¥D PREZYDENTA RP
W ubieg³ym roku, dnia ósmego padziernika, odby³y siê w
Polsce wybory prezydenckie. Sta³y siê one okazj¹ do publicznej debaty na temat sposobu prowadzenia polityki zagranicznej kraju. Szczególnie non¹ w obrêbie tej problematyki okaza³a siê kwestia integracji Rzeczypospolitej z Uni¹ Europejsk¹ (UE). Ostatecznie, g³osowaniu powszechnemu poddanych zosta³o dwanacie kandydatur, co
oznacza³o tak¿e dwanacie koncepcji przyst¹pienia Polski do struktur unijnych.
Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie owych stanowisk. Zbiorcze zestawienie pogl¹dów na integracjê wydaje siê
autorce o tyle istotne, ¿e prawie ka¿dy z pretenduj¹cych do urzêdu
Prezydenta RP by³ lub jest obecnie liderem jakiego ugrupowania
politycznego. W kontekcie zbli¿aj¹cych siê wyborów parlamentarnych oznacza to, ¿e przedstawione poni¿ej opinie stan¹ siê baz¹ dla
konstruowanych, z myl¹ o pozyskaniu jak najszerszego elektoratu,
programów wspomnianych ugrupowañ. I chocia¿ cz³onkostwo w
Unii by³o zaledwie jednym z wielu punktów przedwyborczych deklaracji, uporz¹dkowanie przywo³ywanych argumentów, pogrupowanie postaw, mo¿e wskazaæ, które z nich w stopniu najmniejszym
przekona³y wyborców.
Pisz¹c artyku³ autorka siêga³a do dokumentów programowych
Jana £opuszañskiego, Tadeusza Wileckiego, Janusza Korwina-Mikke,
Andrzeja Leppera, Bogdana Paw³owskiego, Dariusza M. Grabowskiego, Jaros³awa Kalinowskiego, Piotra Ikonowicza, Lecha
Wa³êsy, Mariana Krzaklewskiego, Andrzeja Olechowskiego oraz
Aleksandra Kwaniewskiego. Has³a wy³onione z deklaracji, zosta³y
poszerzone o wypowiedzi kandydatów opublikowane w Gazecie
Wyborczej, Rzeczpospolitej, Polityce, Wprost, a tak¿e w
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Polskiej Scenie Politycznej w okresie od stycznia do padziernika
2000 roku.
W artykule omówiono: kompetencje prezydenta w zakresie
polityki zagranicznej, stanowiska przeciwników cz³onkostwa Polski
w UE, pogl¹dy umiarkowanych zwolenników integracji, argumentacjê zdecydowanych zwolenników polskiego wejcia do Unii Europejskiej.
Kompetencje prezydenta w zakresie polityki zagranicznej
Prezydent, jako najwy¿szy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej posiada stosowny zakres kompetencji okrelonych w Konstytucji. Dotycz¹ one reprezentacji pañstwa na arenie miêdzynarodowej (art. 133 ust. 1 Konstytucji RP), prawa biernej i czynnej legacji
(art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP) oraz ratyfikacji i wypowiadania umów miêdzynarodowych (art. 133 ust. 1 pkt 1, art. 133 ust. 2
oraz art. 144 ust. 3 pkt 7 Konstytucji RP), w tym tak¿e umów przekazuj¹cych kompetencje organów w³adzy pañstwowej organizacjom
lub organom miêdzynarodowym (art. 90 ust. 3, art. 125 ust. 2 i art.
144 ust. 3 pkt 5 Konstytucji RP). Prezydent pe³ni w zakresie polityki
zagranicznej równie¿ wa¿n¹ rolê kreacyjn¹. Konstytucja przewiduje jego wspó³dzia³anie w tej kwestii z Prezesem Rady Ministrów i
w³aciwym ministrem (art. 133 ust. 3 Konstytucji RP). Uprawnienia te zapewniaj¹ Prezydentowi wp³yw na politykê integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹. Wynik wyborów móg³ wiêc przes¹dziæ o dalszym byæ lub nie byæ Polski w procesie jednoczenia Europy.
Przeciwnicy integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
Ostatnie wybory prezydenckie sta³y siê dla polskich eurosceptyków znakomit¹ okazj¹ do zaprezentowania szerokiej opinii publicznej swojego stanowiska odnonie wst¹pienia Rzeczypospolitej do
Unii Europejskiej. Jako szczególnie radykalni w tym wzglêdzie ujawnili
siê kandydaci g³ównie z prawej strony sceny politycznej. W niniejszym rozdziale zawarto pogl¹dy na integracjê Jana £opuszañskiego,
Tadeusza Wileckiego, Janusza Korwina-Mikke, Andrzeja Leppera
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oraz Bogdana Paw³owskiego. Kolejnoæ prezentacji nie jest przypadkowa. Ustalaj¹c j¹ autorka kierowa³a siê znaczeniem kwestii
polskiego cz³onkostwa w Unii dla pretendentów do urzêdu Prezydenta RP, jej miejscem w przeprowadzanych przez nich kampaniach.
Kandydat, wskazany jako pierwszy, w³aciwie w ca³oci opar³ swój
program wyborczy na zagadnieniach zwi¹zanych z jednocz¹c¹ siê
Europ¹, podczas gdy wymieniony jako ostatni Bogdan Paw³owski
powiêci³ im niewiele uwagi.
Jan £opuszañski przedstawi³ pierwszy zarys swojego programu
wyborczego w majowym Licie do Polonii, w którym informowa³
o okolicznociach podjêcia decyzji ubiegania siê o urz¹d Prezydenta
RP. Przyczyn¹ kandydowania mia³y byæ procesy eurounifikacji i
dostosowywania siê Polski do ró¿nych innych miêdzynarodowych
¿¹dañ, prowadz¹ce do stopniowego pozbawiania Polski niepodleg³oci, a Narodu suwerennoci w jego w³asnym Pañstwie.1 Obecna w cytowanym tekcie niepodleg³ociowa frazeologia o mocno
antyunijnym zabarwieniu, charakteryzowa³a ca³¹ kampaniê prezydenck¹ lidera Porozumienia Polskiego. £opuszañski nie ukrywa³, ¿e
chce byæ kandydatem nie tyle szerokiego elektoratu, co przeciwników wejcia Polski do Unii. Analiza programu wyborczego wykazuje przesuniêcie rodka ciê¿koci koncepcji polityki zagranicznej z
integracji na ochronê bytu pañstwowego. Kandydat wykreowa³ totalitarny wizerunek Unii, oskar¿aj¹c j¹ o przemoc polityczn¹ i gospodarcz¹ oraz o zaborcze sk³onnoci. W rozpoczêtych procesach
dostosowawczych upatrywa³ róde³ wszelkich szkód dla polskiego
interesu, zagro¿eñ dla polskiej w³asnoci, wytwórczoci, polskiego
rolnictwa, kupiectwa oraz potencja³u naukowego i kulturowego.
£opuszañski przestrzega³ przed przekazywaniem atrybutów suwerennoci Pañstwa w rêce miêdzynarodowych organizacji, pos¹dzaj¹c polskie elity polityczne o zdradê.2 Podkrela³ wagê referendum w sprawie akcesu Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej, wierz¹c ¿e wiadomy niebezpieczeñstwa naród odrzuci poddañcz¹
postawê wobec Brukseli. Postulowa³ budowê Europy suwerennych
J. £opuszañski, List do Polonii, „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 10,
s. 9.
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nr 15/16, s. 30.
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pañstw narodowych, opart¹ na fundamencie jej chrzecijañskiej kultury. Kwintesencj¹ programu kandydata sta³o siê has³o: Europa tak
- Unia Europejska nie!”3
Kolejny kandydat - genera³ Tadeusz Wilecki zadeklarowa³ sprzeciw wobec pospiesznego wst¹pienia do Unii Europejskiej. Uwa¿a³, ¿e nie pozwala na to stan pañstwa. Stosuj¹c ten sam, co £opuszañski ton patriotycznego patosu, ostrzega³ przed przekazywaniem w obce rêce strategicznych dziedzin gospodarki i maj¹tku
narodowego, pozbawianiem Polaków ekonomicznych podstaw
niepodleg³oci, ograniczaj¹cym suwerennoæ Pañstwa Polskiego
uzale¿nieniem od obcego kapita³u i spychaniem Polaków do roli
niewolnika we w³asnym kraju.4 Z dalszych wypowiedzi genera³a
jednoznacznie wynika³o, ¿e ród³o wymienionych zagro¿eñ widzi w
procesie integracji Polski z Uni¹. W specjalnym dokumencie powiêconym tematyce integracji, Wilecki ostro skrytykowa³ Uk³ad
Stowarzyszeniowy, który uwa¿a³ za formaln¹ podstawê do wyci¹gniêcia jednostronnych korzyci przez UE. Otwarcie polskiego rynku na towary pochodz¹ce z Zachodu kandydat wskaza³ jako przyczynê upadku tysiêcy polskich przedsiêbiorstw i kryzysu w rolnictwie. Przewidywa³ dalszy wzrost bezrobocia i zubo¿enia Polaków.
Oskar¿y³ Uniê o trwa³e traktowanie Rzeczypospolitej jako kraju klasy B i dogodnego rynku zbytu, a polski rz¹d o pozakonstytucyjnoæ
przystosowywania prawa polskiego do prawa UE. W tej sytuacji
zaleca³ natychmiastowe przerwanie rozmów na temat cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej, dokonanie bilansu realizacji Uk³adu Stowarzyszeniowego i jego renegocjacjê na warunkach korzystnych
dla kraju. Postulowa³ rozpoczêcie rozmów na temat integracji pañstw
Europy rodkowej i ich stowarzyszenia z Pó³nocnoamerykañsk¹
Stref¹ Wolnego Handlu. Unia jako superpañstwo uzurpuj¹ce sobie
prawo do decydowania o losie narodów, uznana zosta³a przez genera³a za skazan¹ na rozpad.5
Tam¿e, s. 32.
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Janusz Korwin-Mikke przedstawi³ w swoim programie demoniczny wizerunek Unii - urzêdniczej machiny, biurokratycznej struktury, w której dusz¹ siê pozbawiane suwerennoci pañstwa.6 Unii
rz¹dzonej przez czerwonych, socjalistów gorszych od pedofilów jak doda³ w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej”.7 Wed³ug
niego, ów Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Europejskich to
katastrofa gospodarcza, w której poziom bezrobocia i podatków siêga polskiego.8 Jako alternatywê dla cz³onkostwa Polski w strukturach unijnych lider UPR zaproponowa³ wst¹pienie Polski do Pó³nocnoamerykañskiej Strefy Wolnego Handlu, gdzie dostrzega³ panowanie gospodarczego rozkwitu. Problem odleg³oci zosta³ przez
kandydata zbagatelizowany: Z Waszyngtonu jest dalej do Honolulu
ni¿ do Warszawy, a Hawaje do NAFTA nale¿¹.9
Andrzej Lepper w wyborach prezydenckich mia³ ambicje pe³nienia roli reprezentanta interesów polskiej wsi. Jako ¿e kwestia integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ bezporednio dotyka rodowiska
rolników, problem zjednoczenia kraju ze strukturami unijnymi musia³
znaleæ odzwierciedlenie w has³ach programowych kandydata. W
pisemnych deklaracjach sprawa ta zosta³a jednak potraktowana
marginalnie. Program wyborczy lidera Samoobrony, choæ obszerny, poza tytu³em obwieszczaj¹cym polsk¹ obecnoæ w Europie, nie
zawiera³ okreleñ bezporednio odnosz¹cych siê do integracji. Lepper zaproponowa³ wyborcy trzeci¹ drogê, z³oty rodek pomiêdzy
komunizmem a równie zbrodniczym kapitalizmem, uto¿samianym
niejako z UE.10 Kandydat straszy³ bezlitosnymi w stosunku do ludzi
i ca³ych narodów elitami i korporacjami finansowymi, totalitaryzmem ekonomicznym i terrorem finansowym.11 Przestrzega³ przed
obc¹ penetracj¹ i demonta¿em polskiej narodowej gospodarki.12
6
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Terminologiê ekonomiczn¹ uzupe³ni³ populistyczn¹ frazeologi¹, unikaj¹c zajêcia jasnego stanowiska w kwestii wst¹pienia Polski do
Unii. Podczas spotkañ wyborczych, Lepper zapewnia³ swój elektorat o niechêci Samoobrony do integracji z Uni¹, bo nie traktuje
nas ona jak partnerów, tylko jak rynek zbytu dla swych produktów”.13
Przestrzega³ przed uzale¿nieniem od UE, zagro¿eniami p³yn¹cymi z
Zachodu dla polskiej suwerennoci i to¿samoci.14 W odniesieniu do
procesu negocjacyjnego, opowiedzia³ siê za ca³kowitym zakazem
sprzeda¿y ziemi cudzoziemcom. Zaproponowa³ odbycie narodowej
debaty na temat integracji. Pewn¹ alternatyw¹ dla wst¹pienia Polski do Unii mia³a byæ, wed³ug kandydata, intensyfikacja handlu polsk¹ ¿ywnoci¹ ze Wschodem.
Gdy dziewi¹tego marca inaugurowa³ swoj¹ kampaniê wyborcz¹,
Bogdan Paw³owski okrelony zosta³ kandydatem, który nie posiada jakiegokolwiek programu.15 Wkrótce program ten powsta³, jednak nie zawiera³ stanowiska w sprawie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Na spotkaniach Paw³owskiego z wyborcami dominowa³y
has³a o zabarwieniu antysemickim, ale powiêcono nieco miejsca i
polskiemu akcesowi do UE. Kandydat przedstawi³ siê jako wyrany
przeciwnik cz³onkostwa Rzeczypospolitej w Unii. W telewizyjnym
programie Kandydat, nazwa³ wspó³czesn¹ sytuacjê Polski dramatyczn¹.16 Jednocz¹c¹ siê Europê uzna³ za zagro¿enie dla polskiej to¿samoci, suwerennoci, a tak¿e dla polskich interesów.17
Umiarkowani zwolennicy integracji
Za umiarkowanych zwolenników integracji autorka uzna³a tych
pretendentów do urzêdu Prezydenta RP, którzy opowiadaj¹c siê za
wst¹pieniem Polski do struktur unijnych, zachowali jednak pewn¹
dozê sceptycyzmu wobec Unii. Kandydaci owi ró¿nili siê miêdzy
sob¹ g³ównie stopniem przekonania o koniecznoci integracji. Da13
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riusz Maciej Grabowski, pe³en wahañ i obaw o dobro narodu, dopuszcza³ mo¿liwoæ przeprowadzenia takiego procesu, ale wola³ siê
za nim wyranie nie opowiadaæ. Jaros³aw Kalinowski godzi³ siê na
akces, stawiaj¹c jednak Unii wstêpne warunki. Natomiast Piotr Ikonowicz postulowa³ przyst¹pienie Polski do jednocz¹cej siê Europy z
wizj¹ zmian w UE w przysz³oci.
Problemowi integracji zosta³ powiêcony siódmy punkt Deklaracji Programowej Grabowskiego. Kandydat wspomnia³ o ewentualnym wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, w kontekcie podniesienia znaczenia kraju na arenie miêdzynarodowej. Ostateczna
decyzja powinna jednak zostaæ podjêta przez Naród w trakcie
referendum, poprzedzonym szeroko zakrojon¹ kampani¹ informacyjn¹, dotycz¹c¹ pozytywnych i negatywnych efektów akcesu.18
Ju¿ poza programem kandydat przestrzega³ przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z cz³onkostwem w UE. Mia³y nimi byæ: prawdopodobna utrata
niepodleg³oci i samodzielnego bytu, naruszenie narodowej to¿samoci i polskich interesów.
Polska potrzebuje zmian - uzna³ Jaros³aw Kalinowski. Jedn¹ z
nich mia³o byæ wst¹pienie Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej.19
W deklaracji programowej kandydat powi¹za³ integracjê z polsk¹
racj¹ stanu. Zgodzi³ siê na akces, przyznawa³ nawet, ¿e nie ma dla
niego alternatywy, ale postulowa³ przyst¹pienie do Unii tylko na
korzystnych dla Polski warunkach”.20 Analizowa³ relacje Polska UE w kategoriach interesu ekonomicznego. Przedstawi³ siê wyborcom jako zwolennik twardych negocjacji z Uni¹, zw³aszcza w dziedzinie rolnictwa. Przekonany, ¿e w interesie Unii jest ograniczanie
naszej produkcji, dowodzi³ jednak, i¿ rolnicy jako grupa zawodowa
mog¹ najwiêcej skorzystaæ na wejciu do UE. Przestrzega³ tylko
przed uleg³oci¹, poniewa¿ uleg³ych partnerów siê nie szanuje.21
Stawianym przez niego warunkiem integracji, mia³o byæ pe³ne objê18
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cie polskiego rolnictwa zasadami wspólnej polityki rolnej bez ¿adnych okresów przejciowych.22
Zdaniem Piotra Ikonowicza Polska zdecydowanie powinna wejæ
do Unii, poniewa¿ w przeciwnym wypadku padnie ofiar¹ globalizacji, pojmowanej przez niego jako dyktat wielkich miêdzynarodowych
koncernów.23 Integracja mia³a staæ siê wiêc koniecznoci¹ wobec
groby panowania miêdzynarodowego kapita³u, któremu kandydat
przypisywa³ cechy totalitarne. Wed³ug Ikonowicza m¹dre przyst¹pienie do UE bêdzie polega³o na nieuleganiu europejskim komisarzom.24 Jego wizja zjednoczonej Europy, przedstawiona w broszurce programowej Pracy i Chleba, stanowi³a propozycjê zreformowania dzisiejszej Unii Europejskiej, dla której przysz³oci autor nie
przewidywa³ innej perspektywy ni¿ socjalizm.25 Postulowana przez
kandydata wspólna, socjalna i obywatelska Europa to co zasadniczo ró¿nego od dzisiejszej UE.26 P. Ikonowicz skrytykowa³ uk³ad
z Maastricht, w którym nie zosta³a poruszona kwestia regulacji praw
socjalnych, a tak¿e uk³ad z Schoengen, zmuszaj¹cy Polskê do bezzasadnego, z punktu widzenia jej interesów gospodarczych, zamkniêcia wschodniej granicy. Lider PPS uzna³ Uniê za nieprzystosowan¹
jak dot¹d do przyjêcia nowych cz³onków.27
Zwolennicy integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
Dla pozosta³ych kandydatów przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej by³o warunkiem dalszego pomylnego rozwoju kraju. Ich
stanowiska wobec procesu integracji mo¿na by w zasadzie uznaæ za
jednolite, gdyby nie indywidualna retoryka ka¿dego z kandydatów,
przy czym Lech Wa³êsa i Marian Krzaklewski wykazywali wiêksz¹
sk³onnoæ do podejcia ideologicznego ni¿ Andrzej Olechowski i
Aleksander Kwaniewski.
22
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W wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej Lech Wa³êsa
stwierdzi³, ¿e Polska nie mo¿e sobie pozwoliæ na znalezienie siê poza
Uni¹.28 Integracja kraju ze strukturami europejskimi by³a dla niego
wymogiem polskiej racji stanu. W programie wyborczym kandydata
przedstawiona zosta³a koncepcja wst¹pienia Rzeczypospolitej do UE
w godnej postawie, bez uni¿ania siê i w ¿adnym wypadku na zasadach cz³onka drugiej kategorii.29
Marian Krzaklewski akcentowa³ w swoim programie wyborczym
obronê polskiego rolnictwa w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹, wskazuj¹c koniecznoæ podjêcia zabiegów o otwarcie rynków zbytu dla
polskich produktów i rozwijanie eksportu. Uwa¿a³ za wzorcowe
panuj¹ce wewn¹trz UE warunki dla rolnictwa. Postulowa³ zapewnienie podobnych dla rozwoju rolnictwa polskiego. Kandydat twierdzi³, ¿e pojmuje cz³onkostwo w Unii pragmatycznie, jako warunek
lepszego rozwi¹zywania problemów gospodarczych i spo³ecznych
Polski, drogê do pe³niejszej realizacji interesu narodowego i wzmacniania polskiej to¿samoci.30 W integracji widzia³ gwarancjê dla
bezpieczeñstwa zewnêtrznego Polski. Pogl¹dy Krzaklewskiego na
wst¹pienie Polski do Unii nie by³y jednak wolne od akcentów ideologicznych. Kandydat nie pomin¹³ ¿adnej okazji, aby przypomnieæ
wyborcom o komunistycznym totalitaryzmie, próbuj¹cym oddzieliæ kraj od Europy, do której zawsze nale¿elimy. Co do przysz³oci
integracji - opowiedzia³ siê za jedn¹, wspóln¹ Europ¹ Ojczyzn, opart¹ na chrzecijañstwie i wolnoci, sprzeciwiaj¹c siê koncepcji federalnej.31
W lakonicznym programie wyborczym Andrzej Olechowski nie
zawar³ postulatów odnosz¹cych siê bezporednio do integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. W wywiadzie udzielonym tygodnikowi
Wprost wyjani³ jednak, ¿e sprawa ta bynajmniej nie jest mu obojêtna. Zapewni³ o swoim przekonaniu, co do koniecznoci wejcia
do Unii, wynikaj¹cym nie tylko z czysto pragmatycznego mylenia,
28
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ale tak¿e z zasad i wiatopogl¹du.32 Kreuj¹c obraz cz³owieka, nie
pozbawionego idei, jako najwa¿niejszy cel jednocz¹cej siê Europy
kandydat wskaza³ pojednanie narodów kontynentu.33 Integracjê
Polski z UE nazwa³ cywilizacyjn¹ koniecznoci¹. Natomiast z pragmatycznego punktu widzenia - cz³onkostwo w Unii to wed³ug kandydata sposób na zapewnienie krajowi bezpieczeñstwa.34
Aleksander Kwaniewski wielokrotnie podkrela³, ¿e przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej jest jednym z najwa¿niejszych punktów jego programu wyborczego. W trakcie rozmowy z dziennikarzami Wprost na pytanie, wokó³ jakich problemów powinna siê
toczyæ kampania wyborcza, odpowiedzia³: strategicznym i pierwszoplanowym naszym celem jest cz³onkostwo w Unii Europejskiej i
wszystkie dzia³ania winny byæ temu podporz¹dkowane...35 W deklaracji programowej prezydent powi¹za³ integracjê ze wzrostem
pozycji miêdzynarodowej i zwiêkszeniem bezpieczeñstwa Polski.
Prowadzone negocjacje nazwa³ odzwierciedleniem bezprecedensowej mo¿liwoci dokonania skoku cywilizacyjnego”36 dla wspó³czesnego pokolenia Polaków. Wskazywa³ koniecznoæ prowadzenia przygotowañ do otwarcia na Europê - dostosowywania prawa i
gospodarki do wymogów cz³onkostwa w Unii.37 Przypomnia³ równie¿ o zachowaniu otwartych drzwi do struktur europejskich dla innych krajów naszego regionu.38 W trakcie kampanii Kwaniewski
uzupe³nia³ koncepcjê przedstawion¹ w programie. T³umaczy³, ¿e
Polska wiele zyska na akcesie do UE - gospodarka zostanie unowoczeniona, polski udzia³ na rynkach europejskich powiêkszy siê znacznie, kraj przyci¹gnie zainteresowanie zagranicznych inwestorów i
uniknie osamotnienia na europejskich peryferiach.39 Najwiêkszy
32
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uszczerbek przynios³aby Rzeczypospolitej nie integracja, ale marginalizacja. Aby jej unikn¹æ Polska musi wykazywaæ siê aktywnoci¹
- promowaæ krajowe towary i udowadniaæ, ¿e jest konkurencyjna,
zwiêkszaæ liczbê zwolenników cz³onkostwa w UE, dawaæ Unii jak
najmniej pretekstów do odraczania terminu akcesu.40 Za ambitny i
realistyczny termin wst¹pienia kraju do struktur unijnych Kwaniewski uzna³ 1 stycznia 2003.
Kwestia integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ okaza³a siê istotnym elementem przedwyborczej debaty. Chocia¿ wielu kandydatów na urz¹d Prezydenta RP stosunkowo marginalnie potraktowa³o
owo zagadnienie w swoich programach, koncentruj¹c siê raczej na
tworzeniu wizji polityki wewnêtrznej, ka¿dy z pretenduj¹cych uzna³
za stosowne zabraæ g³os w sprawie akcesu Rzeczypospolitej do struktur unijnych w trakcie kampanii. Wspomniani politycy albo kreowali
negatywne obrazy Unii i proponowali alternatywne dla cz³onkostwa
rozwi¹zania albo próbowali wypracowaæ w³asn¹ koncepcjê wst¹pienia pañstwa do UE. Czêsto powo³uj¹c siê na te same wartoci,
nadawali procesowi scalania Europy przeciwne dla nich znaczenia.
Podczas gdy eurosceptycy widzieli w integracji Polski ze strukturami unijnymi zagro¿enie jej interesu narodowego, dla euroentuzjastów
cz³onkostwo w UE stanowi³o szansê jego realizacji. Przeciwnicy
jednoczenia Rzeczypospolitej z Uni¹ przestrzegali przed zniewoleniem kraju, zwolennicy akcentowali spodziewany wzrost pozycji
pañstwa na arenie miêdzynarodowej. Eurosceptycy obawiali siê utraty niepodleg³oci. Euroentuzjaci uwa¿ali, ¿e na skutek akcesu do
Unii Europejskiej bezpieczeñstwo bytu polskiego wzronie. Piotr
Ikonowicz mówi³ o integracji nawet jako o sposobie na obronê suwerennoci Polski przed totalitaryzmem miêdzynarodowych koncernów. Przeciwnicy cz³onkostwa Rzeczypospolitej w UE dostrzegali
liczne zagro¿enia dla to¿samoci pañstwa. Marian Krzaklewski twierdzi³, i¿ w stukturach unijnych nast¹pi jej potwierdzenie.
Nie wiemy, w jakim stopniu proponowane przez kandydatów
koncepcje akcesu Polski do Unii Europejskiej wywar³y wp³yw na
decyzje elektoratu. W oparciu o wyniki wyborów prezydenckich
mo¿na jednak sformu³owaæ kilka wniosków, dotycz¹cych poparcia
40

J. Paradowska, Z. A. Zagner, Trzynastu na g³owê, „Polityka” 2000, nr 4, s. 20.
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udzielonego omówionym w artykule grupom pogl¹dów. Wyborcza
klêska eurosceptyków dowodzi, i¿ polityk zainteresowany objêciem
w³adzy w Rzeczypospolitej, nie powinien dzi wystêpowaæ przeciw
integracji. W kontekcie programu wyborczego Jana £opuszañskiego dopuszczalne jest stwierdzenie, ¿e spo³eczeñstwa polskiego nie
przekonuj¹ argumenty o zabarwieniu wy³¹cznie ideologicznym.
Wyniki g³osowania powszechnego odzwierciedla³y tendencjê opowiadania siê po stronie stanowisk pragmatycznych (Olechowski,
Kwaniewski). Ponowny wybór Aleksandra Kwaniewskiego wskaza³ na akceptacjê wyra¿on¹ dla prointegracyjnej polityki polskich
rz¹dów.
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Przemys³aw Maj
CYBERTERRORYZM W STOSUNKACH
MIÊDZYNARODOWYCH
Wspó³czeni terroryci nie ograniczaj¹ siê do podk³adania
bomb i porywania cywilnych samolotów. Wrêcz przeciwnie,
terroryzm odkrywa coraz to nowe p³aszczyzny dzia³ania i siêga po
nowe rodzaje broni. Wykorzystanie w zamachach nowych
technologii, których skutki s¹ trudne do przewidzenia, przyci¹ga
uwagê mediów i opinii publicznej oraz wywiera okrelony wp³yw
na w³adzê. Taki spektakularny charakter maj¹ ataki wykorzystuj¹ce
mo¿liwoci i zarazem s³aboci systemów komputerowych i sieci
globalnej Internet.
Przedmiotem artyku³u jest analiza zjawiska cyberterroryzmu
w kontekcie stosunków miêdzynarodowych. Podjête przez autora
próby dotycz¹ kwestii sformu³owania definicji, a tak¿e przedstawienia
przedmiotu zagro¿enia, typologii i sposobów zwalczania
cyberterroryzmu.
Zagadnienia wstêpne
Barry Collin uwa¿a, i¿ termin cyberterroryzm jest
konwergencj¹ pojêæ cyberprzestrzeni i terroryzmu.1 Przyjmuj¹c myl
Collina jako punkt wyjciowy, spróbujmy odpowiedzieæ na pytanie
czym jest terroryzm i okrelmy cyberprzestrzeñ.
W nauce istnieje kilkadziesi¹t okreleñ terroryzmu i
dotychczas nie zaakceptowano wspólnej definicji tego zjawiska. Co
wiêcej, pojawiaj¹ siê coraz to inne okrelenia, jak choæby terroryzm
polityczny, terroryzm miêdzynarodowy czy terroryzm WMD
(Weapons of Mass Destruction). W Stanach Zjednoczonych niemal
1
M. Pollit, Cyberterrorism - Fact or Fancy?, <http://www.cs.georgetown.edu/
~denning/infosec/pollit.html>.
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ka¿de ministerstwo okrela terroryzm w inny sposób, nie ma zatem
wspólnej, akceptowanej przez w³adze definicji. Odmiennie precyzuj¹
to zjawisko departamenty Stanu, Sprawiedliwoci, Obrony oraz
agencje federalne. Departament Obrony stwierdza, ¿e terroryzm to
bezprawne u¿ycie lub groba u¿ycia si³y czy przemocy wobec osoby
lub mienia, by wymuszaæ lub zastraszaæ rz¹dy czy spo³eczeñstwa,
czêsto dla osi¹gniêcia celów politycznych, religijnych czy
ideologicznych.2 Elementy tej definicji zostan¹ wykorzystane w
dalszych rozwa¿aniach.
Mniej kontrowersji zwi¹zanych jest z okrelaniem
cyberprzestrzeni. Ciekawa jest opinia Barryego Collina, dla którego
synonimem pojêcia cyberprzestrzeñ jest wiat wirtualny, a wiêc
symboliczne, uproszczone, binarne i metaforyczne przedstawienie
informacji, które dokonuje siê dziêki programom komputerowym i
przep³ywowi danych.3 Jeli jednak zgodzimy siê z za³o¿eniem, ¿e
cyberprzestrzeñ jest czym wiêcej ni¿ tylko sposobem prezentowania
informacji, to takie ujêcie zagadnienia wydaje siê zbyt w¹skie.
Naszym zdaniem cyberprzestrzeñ to sieæ ³¹cz¹ca systemy
komputerowe, obejmuj¹ca jednostki centralne i ich
oprogramowanie, a tak¿e dane oraz sposoby i rodki ich
przesy³ania.
W literaturze funkcjonuje kilka definicji cyberterroryzmu.
Wed³ug Dorothy Denning z Uniwersytetu Georgetown, pojêcie to
obejmuje politycznie motywowane dzia³ania hackerskie których
celem jest spowodowanie dotkliwych strat, w³¹cznie z pozbawieniem
¿ycia lub spowodowaniem znacznych zniszczeñ gospodarczych.4
Powstaje pytanie, na czym polega dzia³anie hackerskie.
2
Wed³ug Departamentu Stanu, terroryzm to zaplanowana, umotywowana
politycznie przemoc wobec celów nie uczestnicz¹cych w walce, stosowana przez
subnarodowe grupy czy tajnych agentów, zwykle maj¹ca na celu oddzia³ywanie na
audytorium. Definicja ta nie uwzglêdnia elementu terroru (zastraszania), który
naszym zdaniem jest najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ tego zjawiska; zob. inne
definicje, B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 36.
3
M. Pollit, s. 2.
4
D. Denning, Activism, Hactivism and Cyberterrorism: The Internet as a tool for
influencing foregin policy, <http://www. nautilus.org/info-policy/workshop/papers/
denning.html>.
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Zak³adamy, ¿e jest to nieautoryzowane, a wiêc bezprawne i
wymuszone, uzyskanie dostêpu do systemu komputerowego. Z
kolei agent specjalny i pracownik laboratorium FBI, Mark Pollit,
proponuje nastêpuj¹c¹ definicjê robocz¹: cyberterroryzm jest
zaplanowanym, politycznie motywowanym atakiem przeciwko
informacji, systemowi komputerowemu i danym komputerowym,
który przejawia siê w przemocy przeciwko celom niewojskowym,
dokonywanej przez zorganizowane grupy lub tajnych agentów.5
Naszym zdaniem, cyberterroryzm to bezprawne i
zamierzone dzia³ania polegaj¹ce na stosowaniu przemocy lub
groby u¿ycia przemocy z wykorzystaniem cyberprzestrzeni jako
rodka zastraszania atakowanego podmiotu, podejmowane dla
realizacji celów ideologicznych, politycznych lub religijnych.
Tak skonstruowana definicja wymaga pewnych wyjanieñ.
Po pierwsze, akty cyberterroryzmu musz¹ mieæ charakter
zamierzony. Oznacza to, ¿e wszelkie czynnoci bêd¹ lub s¹
podejmowane dla osi¹gniêcia celów ideologicznych, politycznych
lub religijnych. Zastosowanie wirusa komputerowego, niezale¿nie
od iloci i rodzaju atakowanych podmiotów, musi przyczyniaæ siê do
realizacji tych celów. W przeciwnym razie nie bêdzie to dzia³anie
cyberterrorystyczne.
Wyjanienia wymaga te¿ pojêcie podmiotu atakowanego w
kontekcie stosunków miêdzynarodowych. Przyjmijmy definicjê
stosunków miêdzynarodowych jako transgranicznych interakcji
podmiotów polityki w rodowisku poliarchicznym.6 Takie ujêcie
zagadnienia umo¿liwi odniesienie przedmiotu niniejszego artyku³u
zarówno do pañstwowych jak i niepañstwowych uczestników
stosunków miêdzynarodowych, lub inaczej, w stosunku do
podmiotów prawa miêdzynarodowego i podmiotów politycznomiêdzynarodowych.7 Z cyberterroryzmem maj¹ wiêc do czynienia
przede wszystkim pañstwa, ale równie¿ organizacje
M. Pollit, s. 4.
Z. J. Pietra, Stosunki miêdzynarodowe, [w:] T. £o-Nowak (red.) Wspó³czesne
stosunki miêdzynarodowe, Wroc³aw 1997, s. 12.
7
Zob. szerzej Z. J. Pietra, Uczestnicy stosunków miêdzynarodowych, tam¿e,
s. 40.
5
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miêdzynarodowe; korporacje transnarodowe; organizacje
pozarz¹dowe i inne podmioty.
Przy definiowaniu terroryzmu nacisk k³adziony jest zwykle
na takie elementy jak cel, politycznoæ czy planowoæ dzia³añ.
Cyberterroryzm w odró¿nieniu od terroryzmu klasycznego
definiowany jest przede wszystkim przez metody i rodki dzia³ania,
co stanowi pewne novum w stosunku do tradycyjnych definicji.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w ten sposób okrelany jest obecnie terroryzm
WMD, gdzie zagro¿enie wynika z potencjalnego u¿ycia broni
j¹drowej, chemicznej lub bakteriologicznej.
Cyberterroryzm wewnêtrzny i zewnêtrzny
D. Denning wyró¿nia trzy rodzaje dzia³alnoci zwi¹zanych
z nielegalnym wykorzystaniem cyberprzestrzeni. Jest to aktywizm,
hacktywizm i cyberterroryzm.8 Aktywizm polega na wykorzystaniu
Internetu jako rodka wspieraj¹cego pewne idee, ideologie i obejmuje
dzia³ania nastawione raczej na propagandê i zbieranie informacji ni¿
na destrukcjê. Hacktywizm to po³¹czenie metod hackerskich i
aktywizmu. Polega na stosowaniu technik hackerskich przeciwko
obiektom wirtualnym celem wywo³ania zak³óceñ w systemie, jednak
bez powodowania wiêkszych zniszczeñ. Cyberterroryzm jest
po³¹czeniem terroryzmu i cyberprzestrzeni, a celem podejmowanych
dzia³añ jest osi¹gniêcie mo¿liwie najwiêkszych zniszczeñ
ekonomicznych i militarnych, w³¹czaj¹c w to fizyczn¹ eliminacjê
jednostek.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, autorka wyodrêbnia poszczególne
rodzaje dzia³alnoci w oparciu o kryterium skutków dzia³añ i
zastosowanych metod. Takie podejcie utrudnia jednoznaczne
zakwalifikowanie konkretnego wydarzenia do jednej z trzech
kategorii. W³amanie do systemu komputerowego Stock Exchange
po³¹czone z manipulacj¹ kontami akcjonariuszy i pozostawieniem
sloganu o treciach antykapitalistycznych w wietle teorii D.
Denning bêdzie aktywizmem, hacktywizmem i cyberterroryzmem
jednoczenie. Ponadto ocena skutków ataków zawsze bêdzie mieæ
8

D. Denning, s. 1.
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charakter czysto subiektywny. Atak Tamilskich Tygrysów na poczty
elektroniczne ambasad Sri Lanki dla jednych by³ aktem terroryzmu,
dla innych jedynie zabaw¹ w Internecie.
Naszym zdaniem istniej¹ dwie p³aszczyzny analizowania
cyberterroryzmu i w zwi¹zku z tym wyró¿niæ mo¿na dwie jego
postaci. Pierwsza z nich to dzia³ania odnosz¹ce siê do
cyberprzestrzeni jako systemu. Celem ataków s¹ struktury wiata
wirtualnego, a wiêc systemy operacyjne komputerów, programy,
dane, czêci sk³adowe sieci globalnej. Przemoc towarzysz¹ca tym
dzia³aniom ma charakter wirtualny, a celami ataków s¹ elementy
struktury cyberprzestrzeni. Bezporednie skutki dzia³añ dotycz¹
obiektów wirtualnych, za skutki porednie oddzia³uj¹ na
rzeczywistoæ. Jest to cyberterroryzm wewnêtrzny, skierowany do
wnêtrza systemu. Rozwa¿my nastêpuj¹cy przyk³ad. Celem ataku
jest poczta elektroniczna portalu internetowego, stanowi¹cego ród³o
dochodów pewnej firmy. Bezporednim skutkiem ataku bêdzie
wirtualna blokada poczty, a porednim straty finansowe firmy.
Zauwa¿my przy tym, ¿e w ramach pierwszej p³aszczyzny obiekty
cyberprzestrzeni s¹ atakowane na dwa sposoby. Po pierwsze,
wirtualnie, a wiêc z wykorzystaniem wirusów, koni trojañskich,
robaków i innych metod.9 Po drugie, fizycznie, a wiêc przez
likwidacjê czêci cyberprzestrzeni. Przyk³adem drugiego sposobu
mo¿e byæ zniszczenie serwera komputerowego, a wraz z nim stron
www, poczty elektronicznej, wszelkich danych i oprogramowania.
Fakt, ¿e w chwili obecnej cyberterroryci wykorzystuj¹ g³ównie
sposób wirtualny, nie wyklucza mo¿liwoci zastosowania drugiej
metody.10
Druga p³aszczyzna cyberterroryzmu odnosi siê do
wykorzystania cyberprzestrzeni jako narzêdzia oddzia³ywania na
Zob. Zagro¿enia ze strony Internetu, <http://www.ikz.edu.pl/biblioteka/katalog/
dyplomy/security/r5.htm>.
10
Istniej¹ odpowiednie rodzaje broni skierowanej przeciwko cyberprzestrzeni i
umo¿liwiaj¹ce fizyczn¹ jej likwidacjê. Nale¿¹ do nich bomby z wykorzystaniem
impulsu elektromagnetycznego i tak zwane HERF Guns, czyli urz¹dzenia
wykorzystuj¹ce wysok¹ czêstotliwoæ radiow¹ do niszczenia systemów
komputerowych; zob. szerzej Matthew G. Devost, National security in the
Information Age, <http://www.terrorism.com/documents/devostthesis.shtml>.
9
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wiat rzeczywisty. Bezporednie skutki dzia³añ maj¹ w tym przypadku
uderzaæ w realne obiekty, porednie za w cyberprzestrzeñ. Przemoc
towarzysz¹ca opisywanym dzia³aniom ma wiêc charakter typowy
dla terroryzmu. Jest to cyberterroryzm zewnêtrzny, zorientowany
na zmianê rzeczywistoci.
Teoretycznym przyk³adem cyberterroryzmu zewnêtrznego
mog¹ byæ stworzone przez Barryego Collina scenariusze
prawdopodobnych ataków cyberterrorystycznych. W pierwszym z
nich cyberterroryci w³amuj¹ siê do systemu kontroli komputerowej
fabryki produkuj¹cej p³atki zbo¿owe. Powoduj¹ zwiêkszenie poziomu
zawartoci ¿elaza w produkcie ponad wszelkie normy, w wyniku
czego amerykañskie dzieci choruj¹ i umieraj¹. W innym scenariuszu
terroryci atakuj¹ system ATC (Air Traffic Control) i doprowadzaj¹
do zderzenia dwóch samolotów pasa¿erskich. W trzecim zak³ócaj¹
dzia³alnoæ banków, miêdzynarodowe transakcje finansowe,
dzia³alnoæ gie³d, wskutek czego wiatowy system finansowy ulega
destabilizacji. W czwartym dochodzi do manipulacji kontrol¹ ruchu
poci¹gów osobowych, czego skutkiem jest katastrofa kolejowa.11
Urzeczywistnienie sformu³owanych przez Collina wariantów by³oby
przyk³adem cyberterroryzmu zewnêtrznego. Do realnoci tych
scenariuszy nale¿y jednak odnieæ siê sceptycznie. W ¿adnym z
powy¿szych przypadków nie wziêto pod uwagê istnienia czynnika
ludzkiego, kontroluj¹cego przebieg wszelkich zautomatyzowanych
procesów. Wydaje siê, ¿e ta postaæ cyberterroryzmu ujawniæ mo¿e
swe mo¿liwoci wraz z udoskonaleniem cyberprzestrzeni, czyli
wyprodukowaniem i zastosowaniem komputera kwantowego.12
Ró¿nice w skutkach bezporednich i porednich nie s¹
jedynym elementem odró¿niaj¹cym cyberterroryzm wewnêtrzny od
zewnêtrznego. Ró¿ni je tak¿e rodzaj stosowanej przemocy. W
pierwszym przypadku ma ona charakter wirtualny, w drugim jest
typowa dla terroryzmu klasycznego. Nie zmienia to faktu, ¿e
porednie skutki dzia³añ wynikaj¹cych ze stosowania przemocy
wirtualnej bêd¹ jak najbardziej rzeczywiste.
11
12

D. Denning, s. 18.
S. Mrówczyñski, Koniec inteligentnego idioty, Polityka, 2001 nr 14, s. 69.
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Charakterystyka przedmiotu zagro¿enia
By³y prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton zaliczy³
cyberterroryzm do najpowa¿niejszych wspó³czesnych zagro¿eñ. W
przemówieniu z 23 maja 1998 roku w Annapolis stwierdzi³ m in.:
Wkraczaj¹c w XXI wiek rozszerzylimy pola walki z przestrzeni
fizycznej do cyberprzestrzeni. Nasi przeciwnicy zamiast dokonywaæ
inwazji bêd¹ atakowaæ nasze systemy militarne i bazê ekonomiczn¹
w cyberprzestrzeni.13 Podobne zdanie ma na ten temat minister
spraw zagranicznych W. Brytanii Robin Cook. W trakcie debaty
dotycz¹cej wywiadu i s³u¿b bezpieczeñstwa, która odby³a siê 30
marca 2001 roku w Izbie Gmin stwierdzi³: Rewolucja komunikacyjna
tworzy nowe mo¿liwoci na niespotykan¹ dotychczas skalê. W tym
tygodniu, w ci¹gu ka¿dej sekundy oko³o 360.000 listów
elektronicznych dociera do naszego kraju. Jest to o jedn¹ pi¹t¹ wiêcej
ni¿ w styczniu 2001 roku i o po³owê wiêcej ni¿ w czerwcu ubieg³ego
roku. Komputery zarz¹dzaj¹ obecnie wiêkszoci¹ krytycznej
infrastruktury naszego kraju, w zwi¹zku z tym nowe mo¿liwoci
stworzy³y tak¿e nowe zagro¿enia. Atak komputerowy mo¿e nas
obezw³adniæ szybciej ni¿ uderzenie militarne.14
Zagro¿enie dotyczy równie¿ niepañstwowych uczestników
stosunków miêdzynarodowych. W koncepcji strategicznej NATO z
1999 roku stwierdzono zale¿noæ sojuszu od systemów
informatycznych i uznano mo¿liwoæ ich zniszczenia za jedno z
najwa¿niejszych wyzwañ i zagro¿eñ w dziedzinie bezpieczeñstwa.
Chodzi tu wiêc o infrastrukturê informatyczn¹ sojuszu, która jest
jednym z podstawowych podsystemów funkcjonalnych
(logistycznych) si³ zbrojnych NATO.15
Istota zjawiska cyberterroryzmu dotyczy w g³ównej mierze
przedmiotu ataku, stosowanych metod i specyfiki cyberprzestrzeni.
Wed³ug uczestników stosunków miêdzynarodowych zagro¿enie
13
H. Harreld, Clinton: $1.4B to Fight Cyberterror, <http://www.infowar.com/
class_3/class3_052398b_j.html-ssi>.
14
G. Jones, M. Smith, Hacking «is now bigger threat than terrorism», <http://
www.telegraph.co.uk>.
15
Koncepcja strategiczna NATO, Przegl¹d NATO 1999 nr 2, D9.
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dotyczy tak zwanej infrastruktury krytycznej. Generalnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e nale¿¹ do niej te dziedziny ¿ycia spo³ecznego i
pañstwowego, które s¹ bezporednio zale¿ne od cyberprzestrzeni.
Infrastruktura ta obejmuje zatem sieci finansowe, transfer informacji
miêdzy instytucjami finansowymi; sieci korporacji i organizacji o
charakterze transnarodowym; sieci ogólnodostêpne za okrelon¹
op³at¹, (np. prywatne telefoniczne sieci komunikacyjne); sieci
kooperacyjne, ³¹cz¹ce instytucje edukacyjne z orodkami
badawczymi; sieci subskrypcyjne, gdzie dostêp jest wolny po
uiszczeniu odpowiedniej op³aty (chodzi tu o odp³atne portale
internetowe); sieci rz¹dowe u¿ywane do zarz¹dzania,
komunikowania, kontroli i wywiadu oraz sieci pañstwowe o
charakterze defensywnym; systemy u¿ytecznoci publicznej zale¿ne
od systemów komputerowych czyli energia, woda, transport,
systemy kontroli ruchu pojazdów; systemy oparte na technologiach
zale¿nych od systemów komputerowych, na przyk³ad systemy
kontroli bezpieczeñstwa w budynkach.16
Cyberterroryzm nie dotyczy zatem wszystkich uczestników
stosunków miêdzynarodowych a jedynie tych, którzy posiadaj¹
odpowiednio rozwiniêt¹ infrastrukturê. Aby lepiej przedstawiæ ten
problem pos³u¿my siê koncepcj¹ trzech fal Alvina Tofflera. Zdaniem
tego autora rozwój ludzkoci mo¿na przedstawiæ jako trzy nak³adaj¹ce
siê na siebie fale innowacyjnoci. Pierwsza z nich zwi¹zana by³a z
rolnictwem i rozpoczê³a siê kilka tysiêcy lat temu. Fala druga,
okrelana jako industrialna, trwa od oko³o trzech stuleci. Przemiany
trzeciej fali dokonaj¹ siê w ci¹gi kilku dekad i zwi¹zane s¹ z rewolucj¹
informacyjn¹.17 Zasiêg przestrzenny cyberterroryzmu odnosi siê
zatem do pañstw wkraczaj¹cych w erê informacyjn¹. S¹ to przede
wszystkim Stany Zjednoczone, Japonia oraz pañstwa Europy
Zachodniej. Pewnym paradoksem jest to, ¿e kraje ogarniête trzeci¹
fal¹, czyli najbardziej zaawansowane technologicznie s¹ najbardziej
wra¿liwe na ataki z u¿yciem broni typu trzeciej fali, czyli wymierzonej
M. Devost, National security in the Information Age, <http://www.terrorism.com/
documents/devostthesis.shtml>.
17
A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 48-49; zob. te¿ A. Toffler, H. Toffler,
Wojna i antywojna, Warszawa 1997, s. 93.
16
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przeciwko informacji. Broñ tego typu mog¹ z powodzeniem
zastosowaæ pañstwa pierwszej i drugiej fali, a wiêc rolnicze i
przemys³owe.
Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do wniosku, ¿e przedmiotem
ataku oprócz infrastruktury krytycznej s¹ tak¿e informacje. Wród
tych ostatnich mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe grupy, szczególnie
istotne dla cyberterroryzmu. S¹ to po pierwsze informacje militarne,
zwi¹zane z rozwojem przemys³u zbrojeniowego i nowymi rodzajami
broni a tak¿e technologiami wojskowymi; po drugie ekonomiczne,
dotycz¹ce przyk³adowo transakcji bankowych i kredytów i wreszcie
informacje osobiste czyli pliki i korespondencja nale¿¹ce do osób
prywatnych, dane osobowe a tak¿e numery identyfikuj¹ce
u¿ytkowników.
Rozwa¿aj¹c kwestiê stosowanych metod nale¿y stwierdziæ,
¿e s¹ one cile zwi¹zane z cyberprzestrzeni¹ i maj¹ dwojaki
charakter. Metody zasadnicze s³u¿¹ do przeprowadzania ataków i
s¹ analogiczne do technik hackerskich. Zaliczyæ do nich mo¿na
wirusy, konie trojañskie, robaki, w³amania do systemów i blokady
wirtualne. Wiêkszoæ wymienionych technik ma charakter
ogólnodostêpny. W sieci globalnej mo¿na znaleæ blisko 1900 stron
zawieraj¹cych narzêdzia znajduj¹cych zastosowanie przy atakach
cyberterrorystycznych.18
Metody pomocnicze odnosz¹ siê miêdzy innymi do zbierania
informacji o celach (Internet jako gigantyczna digitalna biblioteka, z
oko³o miliardem stron zawieraj¹cymi informacje); komunikacji czyli
dialogu za porednictwem cyberprzestrzeni; koordynacji akcji i
publikacji materia³ów propagandowych. Przyk³adem stosowania tej
ostatniej metody jest dzia³alnoæ Hezbollahu, który posiada trzy strony
internetowe. Pierwsza z nich to oficjalne centrum prasowe, druga
zawiera opisy uderzeñ na cele izraelskie, ostatnia dotyczy
najnowszych informacji. 19
Wymienione wy¿ej techniki pomocnicze nie s¹ wiêc
wy³¹czn¹ domen¹ cyberterroryzmu, gdy¿ korzysta z nich równie¿
terroryzm klasyczny. Równie¿ aktywici Hamasu u¿ywaj¹ tak
18
19
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zwanych chat rooms i poczty elektronicznej w celu planowania i
koordynowania akcji terrorystycznych. Ponadto, po przeprowadzeniu
amerykañskiej akcji w Afganistanie w 1996 roku przeciwko
terrorystom Bin Ladena okaza³o siê, ¿e sztab dowodzenia islamskiego
sponsora terroryzmu wyposa¿ony by³ w komputery i ³¹cza
komunikacyjne odpowiednie do tego typu dzia³añ.20
Rozwój cyberterroryzmu zwi¹zany jest ze specyfik¹
cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzglêdnieniem sieci globalnej
Internet. Po pierwsze, g³ównym atutem jest tutaj tani, szybki,
przewa¿nie anonimowy i niecenzurowany dostêp do mo¿liwoci
które daje cyberprzestrzeñ. Po drugie, w miarê rozwoju sieci globalnej
ronie liczba potencjalnych celów i zwiêksza siê prawdopodobieñstwo
odniesienia sukcesu. Po trzecie, szanse na wykrycie i zlokalizowanie
cyberterrorysty s¹ minimalne, co potwierdzaj¹ przeprowadzone w
tym zakresie badania. Wed³ug dzia³aj¹cej w Stanach Zjednoczonych
Defense Information Security Agency, 88% z 3000 zaatakowanych
(badanych) systemów obrony komputerowej by³o ³atwo
penetrowalnych, 96% wejæ nieautoryzowanych nie zosta³o
wykrytych, za z 4% wykrytych jedynie 5% zosta³o opisanych w
raportach i jest ciganych. 21 Wed³ug Centralnej Agencji
Wywiadowczej w ci¹gu ostatnich trzech lat systemy rz¹dowe zosta³y
spenetrowane ca³kowicie lub czêciowo oko³o 250.000 razy.22
Typy cyberterroryzmu
Typy cyberterroryzmu mo¿na wyró¿niæ w oparciu o
kryterium podmiotowe i przedmiotowe. Stosuj¹c kryterium
podmiotowe mo¿emy mówiæ o cyberterrorystach i ich ofiarach, czyli
o podmiotach dzia³añ i podmiotach ataku. W kontekcie stosunków
miêdzynarodowych potencjalne podmioty ataku stanowi¹ uczestnicy
pañstwowi i niepañstwowi. Przyjmijmy za Teres¹ £o-Nowak
koncepcjê uczestnictwa miêdzynarodowego okrelan¹ przez
D. Denning, s. 9.
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zdolnoæ podmiotu do samodzielnego dzia³ania w stosunkach
miêdzynarodowych, zdolnoæ wywierania wp³ywu na stosunki
miêdzynarodowe, oraz okrelony stopieñ zorganizowania.23 Mo¿emy
wówczas mówiæ o atakowanych organizacjach miêdzynarodowych,
pañstwach, korporacjach transnarodowych, spo³eczeñstwie i jego
grupach.
Wród podmiotów dzia³añ mo¿emy wyró¿niæ grupy
zorganizowane i cyberterrorystów indywidualnych. Wród grup
zorganizowanych istniej¹ zarówno klasyczne organizacje
terrorystyczne jak Tamilskie Tygrysy, Hezbollah, czy IRA, które
oprócz rodków konwencjonalnych wykorzystuj¹ w swych
dzia³aniach cyberprzestrzeñ, jak i grupy cyberterrorystyczne,
sk³adaj¹ce siê z hackerów komputerowych dzia³aj¹cych w zasadzie
wy³¹cznie w cyberprzestrzeni.
Je¿eli chodzi o cyberterrorystów indywidualnych, to istnieje
oko³o 1000 osób, które mo¿na okreliæ mianem profesjonalnych
hackerów. S¹ to ludzie posiadaj¹cy cis³e kwalifikacje, którzy
dok³adnie wiedz¹ co robi¹. U¿ywaj¹ nawet socjotechnik w
kontaktach interpersonalnych, aby t¹ drog¹ uzyskaæ has³o dostêpu
do systemu. S¹ to wysoko kwalifikowani specjalici i to ró¿ni ich od
nastolatków bawi¹cych siê komputerami. S¹ to osoby, które za
odpowiedni¹ op³at¹ mog¹ zrobiæ wszystko, mog¹ wiêc wykonywaæ
zadania o charakterze politycznym, zlecone przez organizacje
terrorystyczne.24 Analizuj¹c rodowisko z którego siê wywodz¹
mo¿na dojæ do wniosku, ¿e aktywni terroryci w przewa¿aj¹cej
czêci rekrutuj¹ siê z krêgów studenckich, g³ównie takich kierunków
jak socjologia, nauki polityczne, pedagogika, psychologia, historia.
Dzia³alnoæ podejmuj¹ najczêciej w m³odym wieku i wywodz¹ siê
z rodzin o doæ wysokim standardzie materialnym.25
Kryterium przedmiotowe dotyczy skutków ataków
cyberterrorystycznych. Posiadaj¹ one aspekt militarny, gospodarczy
T. £o-Nowak, Stosunki miêdzynarodowe, teorie - systemy - uczestnicy, Wroc³aw
2000, s. 33.
24
J. Borland, Analyzing the threat of cyberterrorism, <http://www.infowar.com/
class_3/class3_102898b_j.shtml>.
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Z. Cesarz, Problemy polityczne wspó³czesnego wiata, Warszawa 1998, s. 350.
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oraz polityczny. Przyk³adem skutków militarnych jest dzia³alnoæ
hackerów komputerowych wynajêtych przez w³adze chiñskie, którzy
wykradli tajne informacje z laboratorium badañ nad broni¹ nuklearn¹
w Los Alamos w Nowym Meksyku. Fakt ten mia³ miejsce na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, a by³
utrzymywany w tajemnicy do 2000 roku. Dochodzenie
przeprowadzone w tej sprawie ujawni³o, ¿e Chiny uzyska³y
informacje o ka¿dej amerykañskiej g³owicy nuklearnej. W zwi¹zku
z t¹ spraw¹ fizyk j¹drowy chiñskiego pochodzenia, Wen Ho Lee,
zosta³ zwolniony z pracy w laboratorium za brak kompetencji w
ochronie informacji dotycz¹cych broni j¹drowej i oczekuje obecnie
na proces.26
Podobna sytuacja mia³a miejsce w roku 1986, kiedy hacker
niemiecki, Markus Hess, wykrad³ informacje militarne z systemów
komputerowych baz wojskowych USA. Dnia 15 kwietnia 1990 roku
Hess i jego dwaj wspó³pracownicy zostali oskar¿eni o szpiegostwo
i sprzeda¿ informacji KGB. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e dzia³ania tej
grupy zosta³y wykryte dopiero po 12 miesi¹cach.27
S³aboæ amerykañskich systemów komputerowych pokaza³a
tak¿e wojna w Zatoce Perskiej. Celem ataku by³y informacje
dotycz¹ce personelu militarnego oraz logistyki (opisy rodzajów i iloci
transportowanej broni). Zosta³y one wykradzione z komputerów
Departamentutu Obrony. Istnia³a groba, ¿e zostan¹ sprzedane
Irakowi i wykorzystane w wojnie przeciwko Amerykanom.28
Skutki gospodarcze dotycz¹ w szczególnoci banków i firm
prywatnych. Tylko w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
od 1993 do 1995 roku cyberterroryci wymusili przez zastraszanie
instytucji oko³o 400 milionów funtów.29 Z kilkudziesiêciu z³o¿onych
raportów bankowych wynika, ¿e stosowane metody polega³y na
zak³ócaniu dzia³alnoci systemów komputerowych. Do³¹czane
groby zak³ada³y mo¿liwoæ ca³kowitego sparali¿owania instytucji.
S. Davis, Beijing hackers steal American nuclear secrets, <http://
www.telegraph.co.uk>.
27
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Przyk³adowo, za czternastym w³amaniem blue-chip bank
zdecydowa³ siê na zap³acenie okupu w wysokoci 12,5 miliona
funtów. Skutki gospodarcze cyberterroryzmu nale¿y odró¿niæ jednak
od kradzie¿y. Najg³oniejsz¹ spraw¹ tego typu by³o dzia³anie hackera
rosyjskiego, który dosta³ siê do systemu transferowego Citybank w
Londynie i przela³ na ró¿ne rachunki sumê równ¹ 10 milionom
dolarów.
Podstawow¹ cech¹ dzia³añ cyberterrorystycznych jest ich
polityczna motywacja. Oznacza to, i¿ celem tych dzia³añ jest
wp³ywanie na decyzje polityczne i upowszechnianie okrelonej
ideologii. Przyk³adem mo¿e byæ akcja ruchu antyglobalistów z dnia
18 czerwca 1999 roku przy okazji spotkania grupy G8. Dzia³ania w
cyberprzestrzeni koordynowa³a grupa J18, zachêcaj¹c do dzia³añ
indywidualnych zmierzaj¹cych do zak³ócania pracy centrów
finansowych, banków, korporacji transnarodowych. Wed³ug Sunday
Times, grupy hackerów z Indonezji, Niemiec, Izraela i Kanady
zaatakowa³y ponad 20 instytucji, w³¹czaj¹c w to londyñsk¹ Stock
Exchange. Ponad dziesiêæ tysiêcy ataków zosta³o przeprowadzonych
w ci¹gu piêciu godzin.30 Innym przyk³adem mo¿e byæ 3 godzinna
blokada wirtualna poczty elektronicznej Bia³ego Domu dokonana 4
maja 2001 roku przez cyberterrorystów chiñskich.31
Cyberprzestrzeñ czêsto u³atwia podejmowanie dzia³añ,
których skutki maj¹ wymiar polityczny. Strona internetowa portalu
e-The People oprócz setek wzorów rozmaitych petycji, oferuje tak¿e
blisko 170,000 adresów urzêdników wysokiego szczebla z ca³ego
wiata.32 Z technicznego punktu widzenia mo¿liwe jest wiêc
wywieranie wp³ywu na decydentów politycznych.
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Zwalczanie cyberterroryzmu
Do metod zwalczania cyberterroryzmu nale¿y zaliczyæ
rozwi¹zania o charakterze doranym oraz sta³ym, za wród tych
ostatnich wyró¿niæ mo¿na rodki o charakterze prawnym i
instytucjonalnym. Oddzielne zagadnienie stanowi kwestia
zakwalifikowania do rodków zwalczania cyberterroryzmu dzia³añ
nielegalnych, które stosuje potencjalna ofiara lub ofiara dzia³añ
cyberterrorystycznych w charakterze prewencji lub odwetu.
Jako przyk³ad zastosowania rodków doranych mo¿na
podaæ operacjê amerykañskiej policji i FBI o kryptonimie Sundevil,
przeprowadzon¹ w dniach 7-9 maja 1990 roku.33 Celem dzia³añ
by³a likwidacja systemów informacyjnego i dystrybucyjnego,
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ hackersk¹. Chodzi³o tu o fizyczn¹
likwidacjê oprogramowania s³u¿¹cego do w³amañ komputerowych,
plików zawieraj¹cych numery kart kredytowych i umo¿liwiaj¹cych
dokonywanie przestêpstw o charakterze finansowym oraz
pozosta³ych nielegalnych rodków. Przeprowadzenie akcji nie
zmieni³o faktu, ¿e systemy komputerowe pozosta³y wra¿liwe na tego
typu dzia³ania. Hackerzy bêd¹ istnieæ zawsze i mog¹ zaatakowaæ
wybrany cel z dowolnie dobranego punktu, nie tylko z USA. Z
za³o¿enia operacja Sundevil nie mog³a przynieæ d³ugotrwa³ych
skutków w postaci poprawienia bezpieczeñstwa w amerykañskiej
cyberprzestrzeni.
Prawne metody walki z cyberterroryzmem reguluj¹ miêdzy
innymi brytyjski The Terrorism Act 2000, rezolucja ONZ nr 53/
70 z 1998 roku oraz liczne konwencje dotycz¹ce zwalczania
terroryzmu klasycznego. Fundamentalne znaczenie dla zwalczania
cyberterroryzmu ma brytyjski The Terrorism Act 2000.34
Pos³uguj¹c siê tekstem tego dokumentu zauwa¿amy, ¿e: Ka¿dy,
kto u¿ywa strachu jako metody oddzia³ywania na pañstwo,
spo³eczeñstwo lub poszczególne jego czêci (art. 1 ust. 1 pkt. b),
oraz czyni to z powodów politycznych, religijnych lub ideologicznych
M. Devost, s. 21.
The Terrorism Act 2000, <http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2000/00011
b.htm#1>.
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(art. 1 ust. 1 pkt. c) i ka¿dy, kto ingeruje lub zak³óca dzia³anie
systemu komputerowego (art. 1 ust. 2 pkt. e), jest terroryst¹. The
Terrorism Act 2000 wszed³ w ¿ycie 19 II 2001 roku. Oznacza to,
¿e w wietle prawa cyberterroryci s¹ obecnie traktowani s¹ na
równi z IRA. Dokument rozszerzy³ tak¿e brytyjsk¹ definicjê
terroryzmu w zakresie przestrzennym, poprzez odró¿nienie miejsca
dzia³añ terrorystycznych i miejsca skutków tych dzia³añ. Oczywicie
miejsce wyst¹pienia skutków dzia³añ musi znajdowaæ siê na terenie
Wielkiej Brytanii, za miejsce dzia³añ mo¿e znajdowaæ siê poza
granicami kraju. Politycy brytyjscy dostrzegli miêdzynarodowy
charakter cyberterroryzmu, co mo¿e przyczyniæ siê do bardziej
efektywnego zwalczania tego zjawiska.
Warto wskazaæ na pewne kroki podjête na forum
miêdzynarodowym w ramach ONZ. Rezolucja nr 53/70 z grudnia
1998 roku, nosz¹ca tytu³ Rozwój w dziedzinie informacji i
telekomunikacji w kontekcie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego
dotyczy cyberprzestêpstw, cyberterroryzmu oraz wojen w
cyberprzestrzeni.35 Ma ona zachêciæ pañstwa cz³onkowskie do
informowania Sekretarza Generalnego o problemach dotycz¹cych
bezpieczeñstwa informacyjnego; o propozycjach definicji pojêæ
zwi¹zanych z tym zagadnieniem; oraz propozycjach ustalenia
miêdzynarodowych zasad które pomog³yby zwalczaæ terroryzm
informacyjny.
Pozosta³e akty prawne to przede wszystkim Konwencja o
zwalczaniu bezprawnych czynów przeciwko bezpieczeñstwu
lotnictwa cywilnego (1971), Konwencja w sprawie zapobiegania i
karania przestêpstw przeciwko osobom korzystaj¹cym z ochrony
miêdzynarodowej (1973) Konwencja europejska o zwalczaniu
terroryzmu (1976), Konwencja kairska podpisana przez pañstwa
arabskie w 1998 roku, skierowana przeciwko fundalmentalizmowi
islamskiemu. 36 Definicje zawarte w powy¿szych umowach
miêdzynarodowych odnosz¹ siê generalnie do terroryzmu
klasycznego, umo¿liwiaj¹ jednak zwalczanie cyberterroryzmu
zewnêtrznego.
35
36
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Najbardziej rozwiniête formy instytucjonalne zwalczania
cyberterroryzmu wystêpuj¹ w Stanach Zjednoczonych, Unii
Europejskiej i Japonii. W samych Stanach istnieje kilkanacie takich
organizacji. W 1996 roku Bill Clinton powo³a³ Komisjê Ochrony
Infrastruktury Krytycznej (Commission of Critical Infrastructure
Protection). 37 Prezydent wezwa³ jednoczenie do stworzenia
systemu, który pe³ni³by rolê mechanizmu wczesnego ostrzegania i
minimalizowa³by straty zniszczeñ powodowanych atakami
cybertterrorystycznymi. System ten ma powstaæ do roku 2003, za
zgodê na udzia³ w nim wyrazi³y m.in. IBM, Dell Computers oraz
Bell South.38
Centralna Agencja Wywiadowcza utworzy³a Information
Warfare Center, które zatrudnia blisko 1000 osób i posiada grupê
antycyberterrorystyczn¹ dzia³aj¹c¹ w systemie 24 godzinnym. Si³y
powietrzne powo³a³y ESETs (Electronic Security Engineering
Teams). S¹ to 2-3 osobowe grupy hackerów, które badaj¹
bezpieczeñstwo systemów komputerowych si³ powietrznych poprzez
próbne w³amania z wykorzystaniem sieci globalnej.
Zdaniem Condoleezzy Rice, doradcy prezydenta Georga
Busha do spraw bezpieczeñstwa narodowego, rozwi¹zaniem
zagro¿eñ zwi¹zanych z atakami komputerowymi by³aby
bezprecedensowa w historii wspó³praca rz¹du i firm prywatnych.
Rice stwierdzi³a, i¿ kilku dobrze zorganizowanych hackerów jest
w stanie zak³óciæ dzia³anie wszystkiego, pocz¹wszy od linii
energetycznych do numeru awaryjnego 911. W zwi¹zku z tym
zainicjowano powstanie nowego programu, okrelanego jako
Partnerstwo na rzecz Bezpieczeñstwa Infrastruktur Krytycznych.39
Oprócz rozwi¹zañ rz¹dowych spotykamy tak¿e koncepcje
pochodz¹ce od osób prywatnych. Przyk³adem mo¿e byæ dzia³alnoæ
miêdzynarodowej korporacji iDefense (Infrastructure Defense),
J. Sprolers, B. Byars, Cyber-terrorism, <http://www-cs.etsu.edu/gotterbarn/
stdntppr/index.htm>.
38
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posiadaj¹cej sw¹ siedzibê w Stanach Zjednoczonych. Celem istnienia
tego brytyjsko-amerykañskiego przedsiêbiorstwa, którego wartoæ
jest szacowana na 25 milionów dolarów, jest ochrona infrastruktury
przed zagro¿eniem cyberterroryzmu.40
Unia Europejska wysunê³a pod adresem pañstw
cz³onkowskich dwie propozycje. Obydwie na linii przyczyna-skutek
zdaj¹ siê akcentowaæ ten ostatni element. Po pierwsze, Komisja
wysunê³a ideê utworzenia szko³y policyjnej, która mia³aby kszta³ciæ
policjantów w kierunku rozpoznawania przestêpstw komputerowych
i ledzenia osób ³ami¹cych prawo w Internecie. Po drugie,
przedstawiono rozwi¹zanie o charakterze kompetencyjnym i
polegaj¹cym na zaanga¿owaniu w dzia³alnoæ antycyberterrorystyczn¹ Interpolu jako orodka koordynuj¹cego ledztwa
krajowe. Komisja zaleci³a tak¿e organom cigania, aby w zwalczaniu
tego typu dzia³alnoci wspó³pracowa³y mo¿liwie najbli¿ej z
dostawcami us³ug internetowych.41
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, rz¹d Japonii planuje
podj¹æ wspó³pracê z sektorem prywatnym. Powo³ana zostanie grupa
ekspertów, której g³ównym zadaniem bêdzie przeciwdzia³anie atakom
komputerowym, dziêki informacjom uzyskanym ze strony w³acicieli
prywatnych przedsiêbiorstw. Plan zak³ada wydzielenie szczególnie
wra¿liwej infrastruktury, to znaczy finansów, sieci komunikacyjnych
i informacyjnych, elektrycznoci oraz energetyki w celu
przygotowania ich na potencjalne ataki cyberterrorystyczne.42
Innym japoñskim rozwi¹zaniem, podobnym do pierwszego
wariantu propozycji Unii Europejskiej, jest decyzja o utworzeniu
specjalnych oddzia³ów policyjnych (ang. cybersquads). Analogicznie
do poprzednich sytuacji, które wymusza³y tworzenie przez rz¹dy
instytucjonalnych rozwi¹zañ problemu cyberterroryzmu, równie¿ w
Japonii bezporedni¹ przyczyn¹ by³y szczególnie szkodliwe ataki w
cyberprzestrzeni. Skutki tych dzia³añ polega³y na nieodwracalnym
40
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usuniêciu cennych danych i omieszaj¹ce rz¹d ingerencje w strony
www. W zwi¹zku z tym utworzono 30-osobowy korpus z³o¿ony z
oficerów policji, z których czêæ zostanie przeszkolona w zwalczaniu
przestêpstw zwi¹zanych z wysoko rozwiniêtymi technologiami.
Jednoczenie Tokio og³osi³o, i¿ zamierza osi¹gn¹æ amerykañskie
standardy w dziedzinie bezpieczeñstwa komputerowego do roku
2003.43
Inny sposób na walkê z cyberterroryzmem to limitowanie
dostêpu do cyberprzestrzeni, co jest szczególnie widoczne w
przypadku sieci Internet. Cyberprzestrzeñ jako nowe medium jest
zagro¿eniem dla tak zwanych pañstw niedemokratycznych, dla
innych czasami po prostu niewygodne. W zwi¹zku z tym coraz
bardziej wyrane s¹ d¹¿enia do sprawowania nad ni¹ kontroli. W
wiêkszoci przypadków wystarcza ingerencja pañstwa w dzia³alnoæ
dostawcy internetowego albo ca³kowite przejêcie firmy. Dzia³ania
tego rodzaju mog¹ równie¿ polegaæ na stosowaniu cenzury. O ile
ten rodzaj rodków zapobiegawczych mo¿e jedynie zmniejszyæ
prawdopodobieñstwo ataku z wnêtrza pañstwa, to jest zupe³nie
nieskuteczny wobec ataków z zewn¹trz. Przyk³adem pañstw
stosuj¹cych te metody s¹ Chiny, Jugos³awia i Sri Lanka.
Istniej¹ równie¿ wspomniane ju¿ metody nielegalne, które
w zasadzie nale¿y zaliczyæ do zjawiska terroryzmu pañstwowego.
Zeznanie w Kongersie Georgea Tenneta, dyrektora Centralnej
Agencji Wywiadowczej ujawni³o, ¿e Stany Zjednoczone u¿y³y
cyberterrorystycznych metod w celu zak³ócenia i niedopuszczenia
do transferu pieniêdzy na rachunek arabskiego biznesmena,
zwi¹zanego z organizacj¹, przeciwko której dzia³ania te by³y
wymierzone.44 Ze stosowania podobnych metod znany jest równie¿
Pentagon, który na ataki z u¿yciem wirusów komputerowych
odpowiada zazwyczaj w ten sam sposób. 45 Jedynym
usprawiedliwieniem tego typu aktów jest fakt, ¿e wiêkszoæ dzia³añ
podejmowanych w cyberprzestrzeni ma charakter ofensywny.
Potencjalny atak cyberterrorystyczny jest w wiêkszoci przypadków
Tam¿e.
J. Borland, s. 3.
45
D. Denning, s. 12.
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niemo¿liwy do przewidzenia, a wiêkszoæ systemów obronnych jest
nieskuteczna.
Podsumowanie
Przeprowadzona próba analizy zjawiska cyberterroryzmu
pozwala na sformu³owanie kilku wniosków. Prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia cyberterrorystycznych skutków militarnych,
gospodarczych czy te¿ politycznych ograniczone jest w zasadzie do
pañstw wkraczaj¹cych w erê informatyczn¹. Dotyczy to zw³aszcza
podmiotów posiadaj¹cych odpowiednio rozwiniêt¹ infrastrukturê
informacyjn¹, takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia. Zagro¿enie
dotyczy tak¿e niepañstwowych uczestników stosunków
miêdzynarodowych, których funkcjonowanie zwi¹zane jest z
cyberprzestrzeni¹, lub posiadaj¹cych siedziby na terytoriach
zagro¿onych pañstw. Ponadto mamy obecnie do czynienia z
dynamicznym rozwojem sieci globalnej, co oznacza sta³e poszerzanie
krêgu potencjalnych zagro¿eñ. W szczególnoci zwiêksza siê ryzyko
wyst¹pienia cyberterroryzmu zewnêtrznego, zorientowanego na
zmianê rzeczywistoci. Stanowi to jedn¹ z przyczyn wzrostu
popularnoci cyberterroryzmu wród klasycznych organizacji
terrorystycznych.
Istniej¹ce obecnie rodki zwalczania cyberterroryzmu s¹
nieskuteczne z dwóch powodów. Po pierwsze, tworzone instytucje
nie posiadaj¹ zazwyczaj kwalifikacji umo¿liwiaj¹cych walkê z
cyberterrorystami. Przeszkoleni w cyberprzestrzeni policjanci mog¹
jedynie podejmowaæ próby cigania kilku procent wykrytych dzia³añ,
nie s¹ jednak w stanie im przeciwdzia³aæ. Po drugie, metody
zwalczania ograniczaj¹ siê g³ównie do rodków o zasiêgu
narodowym, co jest sprzeczne z charakterem zjawiska. Koniecznoæ
wspó³pracy wielostronnej wynika z charakteru samej
cyberprzestrzeni, która posiada wiele analogii do stosunków
miêdzynarodowych.46 Efektywne zwalczanie cyberterroryzmu
wymaga intensywnej wspó³pracy miêdzynarodowej w tym zakresie,
46
Mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿ywio³owoæ, dynamizm, poliarchicznoæ, z³o¿onoæ i
anarchizm stosunków miêdzynarodowych s¹ jednoczenie cechami
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co w chwili obecnej nie wydaje siê realne. Powodem braku
kooperacji s¹ dysproporcje w rozwoju infrastruktury krytycznej
poszczególnych uczestników stosunków miêdzynarodowych, co daje
przewagê g³ównie pañstwom ni¿ej rozwiniêtym.

charakterystycznymi cyberprzestrzeni; zob. Z. J. Pietra, Podstawy teorii
stosunków miêdzynarodowych, Lublin 1986, s. 13-14.
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Arkadiusz Szewczak
POLSKA POLITYKA WOBEC NIEMIEC W
PIERWSZYCH MIESI¥CACH ROKU 1933
Wydarzenia pierwszych miesiêcy roku 1933 z uwagi na dalszy bieg
historii i istniej¹c¹ wtedy mo¿liwoæ powstrzymania odradzaj¹cej
siê w³anie potêgi militarnej Rzeszy w tak zwanej wojnie
prewencyjnej, s¹ jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnieñ
historii II RP. Do dzi wród badaczy problemu istnieje brak zgody
co do rzeczywistych intencji Józefa Pi³sudskiego.1 Pytanie bowiem
dotyczy kwestii, czy d¹¿y³ on do rozpoczêcia wojny z Niemcami,
jednak na skutek egoistycznej postawy pañstw zachodnich,
zdecydowa³ siê na ugodê? Czy raczej, od pocz¹tku by³ to bluff maj¹cy
na celu zmuszenie zachodniego s¹siada do uregulowania
wzajemnych stosunków? Mam nadziejê, i¿ odpowied na te pytania
pozwoli ukazaæ przyczyny, z powodu których odrzucono mo¿liwoæ
prowokowania konfliktu z odradzaj¹c¹ siê Rzesz¹ i starano siê
znaleæ dla Polski w miarê stabilne miejsce w istniej¹cym uk³adzie
si³.
Prze³om lat dwudziestych i trzydziestych cechowa³ siê
znamienn¹ sytuacj¹ polityczn¹ na starym kontynencie, gdzie Francja
i Wielka Brytania - zwyciêscy wielkiej wojny i zarazem twórcy ³adu
wersalskiego - prowadzi³y politykê rozwijaj¹c¹ siê zygzakami
uk³onów wobec g³ównych pañstw rewizjonistycznych  Niemiec i
Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich.2 Dzia³ania te
wynika³y ze s³aboci wewnêtrznej wykrwawionej Francji, która,
wed³ug Paula Johnsona, ponios³a w wojnie najwiêksze straty sporód
walcz¹cych mocarstw. Odzwierciedli³y siê one nie tylko w kryzysie
gospodarczym i demograficznym, ale tak¿e, a nawet przede
M. Wojciechowski, Stosunki polsko - niemieckie 1933 - 1938, Poznañ 1980,
s. 30-31.
1

2

A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914 - 1993, Londyn 1994, t. 1, s. 249.
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wszystkim w zbiorowej psychice narodu.3 Anglia natomiast, trwaj¹c
w z³udnym przewiadczeniu potêgi Francji i jej sojuszników, stara³a
siê wzmocniæ Berlin, przymykaj¹c oczy na ³amanie narzuconych
Niemcom restrykcji zbrojeniowych. Londyn, w swojej polityce,
demagogicznie kierowa³ siê strategi¹ zachowania równowagi si³,
postrzegaj¹c Niemcy nie tylko jako przeciwwagê dla ich zachodniego
s¹siada, ale równie¿ (a mo¿e przede wszystkim) jako jedyn¹ realn¹
barierê dla rosyjskiego bolszewizmu. Tymczasem, pokonana,
pozbawiona realnej si³y militarnej Republika Weimarska, zrêcznie
wykorzystuj¹c atut zbli¿enia z Kremlem, uzyskiwa³a kolejne ustêpstwa
ze strony zachodu. Zarówno Locarno w 1925 roku jak i przyjêcie
Republiki w roku nastêpnym do Ligi Narodów ze sta³ym miejscem
w Radzie wiadczy³o, ¿e Niemcy zosta³y uznane za równoprawne
mocarstwo mog¹ce wspó³decydowaæ o losie Europy. Tego¿ samego
roku Rada Ambasadorów odwo³a³a miêdzynarodow¹ komisjê kontroli
nad rozbrojeniem Niemiec, co w praktyce oznacza³o cich¹ zgodê
na zbrojenia. W 1932 roku Berlin uzyska³ formalne
równouprawnienie w dziedzinie przysz³ych zbrojeñ oraz, w praktyce,
pe³ne umorzenie sp³at odszkodowañ (formalnie roz³o¿ono je na nisko
oprocentowane raty a¿ do lat 60-tych).4
Trudn¹ do przecenienia rolê w stosunkach
miêdzynarodowych odegra³ wielki kryzys, który to wzmóg³ tendencje
protekcjonistyczne i nacjonalistyczne w pañstwach starego
kontynentu. Z drugiej strony spowodowa³ niechêæ pogr¹¿onych w
kryzysie Wielkiej Brytanii i Francji do zdecydowanych dzia³añ na
arenie miêdzynarodowej i utwierdzi³ USA w ich dotychczasowej
polityce izolacji.5 Coraz wiêcej zwolenników zyskiwa³a w tym czasie
polityka utrzymywania w Europie pokoju za wszelk¹ cenê i co za
tym idzie, równie¿ za cenê poparcia niemieckich roszczeñ na
wschodzie.6 Symbolem tych tendencji by³ Aristide Briand  minister
P. Johnson, Historia wiata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992, s. 190.
A. Albert, dz. cyt., s. 294.
5
Tam¿e, s. 291-292.
6
R. Szeremietiew, Czy moglimy przetrwaæ. Polska a Niemcy w latach 1918 - 1939,
Warszawa 1994, s. 164-165. Zob. te¿ M. J. Zacharias, Polska wobec zmian w
uk³adzie si³ politycznych w Europie w latach 1932 - 1936, Wroc³aw 1981, s. 52.
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spraw zagranicznych Francji w latach 1925  1932.7 Jako gor¹cy
zwolennik zjednoczenia starego kontynentu, d¹¿y³ do zniwelowania
wszelkich napiêæ i wpaja³ swym europejskim kolegom wstrêt do
wojny.8 Jego g³ównym celem mia³o byæ w pierwszym rzêdzie
porozumienie, pojednanie i w dalszej perspektywie wspó³praca z
Niemcami. By³ to w jego zamyle pierwszy krok do stworzenia
wielkiej europejskiej wspólnoty, w praktyce jego dzia³ania przybra³y
postaæ  jak stwierdzi³ Raymond Pincare (premier Francji w latach
1921-23)  polityki zdech³ego psa p³yn¹cego z pr¹dem rzeki.9
Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e znacznemu os³abieniu uleg³ sojusz
francusko-polski, a strona francuska stara³a siê wrêcz o zmniejszenie
swych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z uk³adu sojuszniczego z roku
1921.10 Powodowa³o to sceptycyzm Warszawy w stosunku do
poczynañ Pary¿a i sk³ania³o do traktowania sojuszu bardziej jako
karty politycznej w stosunkach z Niemcami ni¿ realnej gwarancji
polskiego bezpieczeñstwa. Dobitnie wyrazi³ to w padzierniku 1932
roku Józef Pi³sudski w rozmowie z gen. Charsem DArbonneau
stwierdzaj¹c, ¿e Polska na Francjê liczyæ w potrzebie nie mo¿e.11
Widocznej poprawie uleg³y natomiast stosunki polskoradzieckie. Przyczyn tego stanu by³o kilka. Po pierwsze, na skutek
japoñskiej agresji w Chinach we wrzeniu 1931 roku, Kreml musia³
przerzuciæ na swoj¹ wschodni¹ granicê znaczn¹ czêæ wojsk.
Dodatkowo, od pocz¹tku lat trzydziestych wyranemu pogorszeniu
uleg³y jego kontakty z Berlinem, co by³o nastêpstwem coraz
wiêkszych represji, jakich doznawa³ tamtejszy ruch komunistyczny.
Jednoczenie, nieustannie utrzymywa³o siê napiêcie w stosunkach
z Londynem, wywo³ane wyjciem na jaw dokumentów
potwierdzaj¹cych inspirowanie przez radzieckich dyplomatów
Mimo ¿e Briand w roku 1932 przesta³ byæ ministrem spraw zagranicznych, to
generalne za³o¿enia jego polityki jak i praktyka dzia³añ pozosta³y niezmienione.
Da temu wyraz jego póniejszy nastêpca Paul-Bomcourem, popieraj¹c w rz¹dzie
francuskim projekt Paktu Czterech.
8
R. Szeremietiew, dz. cyt., s. 138.
9
Tam¿e, s. 139.
10
A. Albert, dz. cyt., s. 258.
11
J. Laroche, Polska w latach 1926 - 1935. Wspomnienia ambasadora francuskiego,
Warszawa 1966, s. 112.
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kolejnych strajków w Wielkiej Brytanii. To wszystko zagrozi³o ZSRR
ponown¹ izolacj¹ a zarazem zdecydowanie poprawia³o pozycjê
Warszawy w trwaj¹cych od 1927 roku rokowaniach nad paktem o
nieagresji, który ostatecznie zosta³ podpisany 25 lipca 1932 roku.
Wydaje siê, i¿ Polacy nie spodziewali siê wiele z jego powodu i
raczej spostrzegali go jako gest dobrej woli. Mimo to sam fakt jego
zawarcia jako przejaw odprê¿enia w stosunkach ze wschodnim
s¹siadem, by³ du¿ym sukcesem polskiej dyplomacji i zarazem wa¿n¹
kart¹ w rozgrywce z Niemcami.12
W taki oto sposób Polska wesz³a w rok 1933 w atmosferze
odprê¿enia w stosunkach ze swoim najpotê¿niejszym ówczenie
wrogiem, a jednoczenie 20 stycznia premier jej najwiêkszego
sojusznika  Francji  Edouard Herriot wypowiedzia³ siê za szybkim
rozwi¹zaniem problemu polskiego korytarza.13 Dnia 30 stycznia
Adolf Hitler obj¹³ urz¹d kanclerza Niemiec. Paradoksalnie, mimo
promowanej przez jego ruch skrajnie nacjonalistycznej ideologii, fakt
ten z razu nie wzbudzi³ w Warszawie wiêkszego zaniepokojenia.
Pi³sudski uwa¿a³ go za krzykacza, który tylko pogorszy
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ sytuacjê Niemiec (by³o to czêciowo
s³uszne przy za³o¿eniu racjonalnoci innych uczestników stosunków
miêdzynarodowych). Natomiast rozpêtana kampania
rewizjonistyczna sama w sobie nie by³a niczym nowym dla Warszawy,
a jej skala traktowana by³a jako przedwyborczy wybieg taktyczny,
pozbawiony szans realizacji bez poparcia zachodu.14 Do dzi, wielu
historyków podtrzymuje pogl¹d, i¿ Hitler po dojciu do w³adzy nie
posiada³ skrystalizowanej koncepcji stosunków z Polsk¹ a jego
propaganda by³a g³ównie elementem kampanii wyborczej. Co wiêcej,
Wojciechowski powo³uje siê na wspomnienia Raüschinga, który
stwierdza, ¿e jeszcze latem 1932 roku, Hitler rozwa¿a³ mo¿liwoæ
u³o¿enia siê z Polsk¹.15 Polscy dyplomaci przyjêli natomiast z
zadowoleniem jaskrawo antykomunistyczn¹ politykê Hitlera, co
M. J. Zacharias, dz. cyt., s. 47.
M. Wojciechowski, dz. cyt., s. 16.
14
M. J. Zacharias, s. 56-57.
15
H. Raüsching, Gesprache mit Hitler, Zürich 1940, s. 33, cyt. za M. Wojciechowski,
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stanowi³o gwarancjê przekrelenia polityki Rapallo i szansê na
powodzenie wdra¿anej przez Polskê polityki równowagi.16 Koncepcja
ta mia³a szansê powodzenia przy za³o¿eniu, ¿e mocarstwa zachodnie
bêd¹ przeciwdzia³aæ d¹¿eniom zbrojeniowym i rewizjonistycznym
(co wszak by³o w ich interesie) a Niemcy zostan¹ pogr¹¿one w
wewnêtrznym kryzysie i bêd¹cej jego nastêpstwem niemocy w
kwestiach zewnêtrznych.
Niemiecki rewizjonizm w po³¹czeniu z rosn¹c¹ gotowoci¹
Pary¿a i Londynu p³acenia polskim Pomorzem za przyjazne stosunki
z Berlinem, jasno wskazywa³y gor¹c¹ potrzebê uregulowania
stosunków z zachodnim s¹siadem. Wysi³ki maj¹ce na celu rozwi¹zanie
tego problemu, by³y podejmowane od roku 1927 a w roku 1932 uleg³y
wzmo¿eniu. Nie przynios³y one jednak widocznych rezultatów a dojcie
do w³adzy Hitlera nie zapowiada³o w tej kwestii prze³omu.17 Dnia 12
lutego nowy kanclerz w wywiadzie dla Sunday Express stwierdzi³,
¿e polski korytarz powinien byæ natychmiast zwrócony. Mimo
dementi uczynionego nastêpnego dnia przez Agencjê Wolfa, w Europie
coraz czêciej zaczynano mówiæ o nieuchronnoci polskoniemieckiego konfliktu. Wbrew temu reakcja Becka z 15 lutego, choæ
stanowcza to nie taka ostra jak siê spodziewano, streszcza³a siê w
znanym stwierdzeniu: Nasz stosunek do Niemiec i ich spraw bêdzie
taki sam, jak stosunek Niemiec do Polski. 18 Tymczasem w
Niemczech rozpoczê³a siê antypolska kampania. Dosz³o do
przygranicznych incydentów a 17 lutego dokonano napaci na budynek
konsulatu RP w Kwidzynie. W marcu represje (g³ównie
administracyjnej natury) objê³y polskie organizacje w Rzeszy. Dnia 4
marca Hitler mówi³ o zrzuceniu kajdan niewoli, gdy umilk³ na
wzgórzach przy granicy z Polsk¹ zap³onê³y ogniska wzniecone przez
esesmanów.19 By³y to tylko symboliczne gesty pozbawione realnego
znaczenia, acz odpowiednio eksponowane przez prasê, nabiera³y
z³owrogiego wydwiêku w spo³eczeñstwach obu pañstw.

A. Albert, dz. cyt., s. 296.
M. J. Zacharias, dz. cyt., s. 55-56.
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J. Beck, Przemówienia, Deklaracje, Wywiady, 1931-1939, Warszawa 1939, s. 58.
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R. Szeremietiew, dz. cyt., s. 167-168.
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Pogorszeniu uleg³a te¿ sytuacja w Wolnym Miecie
Gdañsku, gdzie 16 lutego senat miasta uchwali³ rozwi¹zanie policji
portowej podlegaj¹cej radzie portu (gdzie swój g³os mia³a Polska) i
zast¹pieniu jej policj¹ gdañsk¹. W odpowiedzi, 6 marca na rozkaz
Pi³sudskiego ORP Wilia wysadzi³ na Westerplatte 120 osobowy
oddzia³ piechoty morskiej, który wzmocni³ istniej¹cy ju¿ tam garnizon.
Zarz¹dzono te¿ stan pogotowia w 16 dywizjach piechoty
przeznaczonych do ewentualnej operacji w Prusach. Ostatecznie
spór zosta³ rozstrzygniêty przez Ligê Narodów 14 marca decyzj¹ o
przywróceniu w Gdañsku stanu sprzed 16 lutego (Warszawa nie
uzyska³a w tej kwestii poparcia Pary¿a ani Londynu, a akcja z 6
marca wywo³a³a tam niechêæ).20
Druga po³owa marca przynios³a jednak du¿o wiêksze
zagro¿enie dla polskiej racji stanu. W okresie tym Niemcy, Francja
i Wielka Brytania otrzyma³y od W³och propozycjê stworzenia
swoistego dyrektoriatu 4 mocarstw, w³adnego decydowaæ o losach
ca³ej Europy a w tym tak¿e o ewentualnych korektach granicznych.
Mussolini popar³ przy tym niemieckie ¿¹dania wobec Polski i wyrazi³
zdecydowany sprzeciw co do przy³¹czenia Austrii do Rzeszy. Projekt
zosta³ zaakceptowany przez Niemcy i Wielk¹ Brytaniê, Francja
uzale¿ni³a swoj¹ akceptacjê od stanowiska Polski i Ma³ej Ententy.21
Pierwsza polska reakcja nast¹pi³a 24 marca, kiedy ze
stanowiska pos³a RP we W³oszech zrezygnowa³ Jerzy Potocki, by³o
to tym wa¿niejsze, ¿e po mierci ambasadora Przedziñskiego polska
placówka w Rzymie pozostawa³a od d³u¿szego czasu nieobsadzona.
Dzieñ póniej Beck wezwa³ ambasadora Wielkiej Brytanii i
owiadczy³ mu, i¿ Warszawa nie bêd¹c stron¹ paktu, nie bêdzie siê
stosowaæ do jego ustaleñ. Dnia 29 marca polski minister spraw
zagranicznych demonstracyjnie od³o¿y³ swoj¹ wizytê w Pary¿u, a
kilka dni póniej  6 kwietnia  Laroche, ambasador francuski w
Warszawie, us³ysza³ od niego, i¿: Je¿eli jakie pañstwo, samo lub w
towarzystwie innych zechce pokusiæ siê chocia¿by o jeden metr
kwadratowy naszego terytorium, przemówi¹ armaty. Wiedz¹ o tym
w Berlinie i przyjêto to tam do wiadomoci. Obawiam siê, ¿e nie
20
21

Tam¿e, s. 168.
M. Wojciechowski, dz. cyt., s. 25-26.
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wiedz¹ tego dostatecznie w Londynie i w Rzymie, a nawet w
Pary¿u... 22
Negatywnie nastawione do projektu paktu czterech by³y
pañstwa Ma³ej Ententy, które na wspólnej konferencji 24 marca
odrzuci³y przedstawiony im projekt. Znamienn¹ ewolucjê przesz³o
te¿ stanowisko ZSRR. W radzieckich gazetach termin korytarz
zosta³ zast¹piony przez termin polskie pomorze. Popierano te¿
stanowisko Polski w sprawie Westerplatte i paktu czterech. Z drugiej
jednak strony, Warszawa sama stara³a siê wyolbrzymiaæ rozmiary
zbli¿enia z Kremlem. Polscy dyplomacji wiadomie powodowali
wra¿enie, co do istnienia jakiego tajnego polsko-radzieckiego
porozumienia.23
Tymczasem stosunki polsko-niemiecki uleg³y dalszemu
zaognieniu. Od 20 kwietna, oficjalne komunikaty donosi³y o
koncentracji du¿ych si³ w okolicach Wilna (w zwi¹zku z maj¹c¹
odbyæ siê tam defilad¹). Do miasta przyby³ marsza³ek Pi³sudski,
premier, minister spraw zagranicznych oraz wy¿sze dowództwo. W
ca³ym kraju organizacje prorz¹dowe organizowa³y antyniemieckie
demonstracje, którym odpowiada³y analogiczne akcje na terenie
Rzeszy. Czeski pose³ w Warszawie - Girsa, w swym okresowym
raporcie twierdzi³, ¿e wojna polsko-niemiecka jest nieunikniona, a
Polacy, chc¹c byæ pewnymi zwyciêstwa, podejm¹ j¹ nim Hitler siê
umocni [...].24 Wojna mia³a wybuchn¹æ po wyborach w Gdañsku,
które, przynosz¹c zwyciêstwo hitlerowcom, stanowi³yby pretekst
do dzia³añ wojennych. Wtedy trudno bêdzie stwierdziæ, kto kogo
zaatakowa³. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w roku 1933 przewaga militarna
wci¹¿ znajdowa³a siê zdecydowanie po stronie polskiej i pierwotnie
inspirowane przez kolejne rz¹dy niemieckie napiêcia w stosunkach
z Polsk¹, mia³y wywo³ywaæ skutki polityczne a nie militarne. Teraz
sytuacja zaczê³a realnie zagra¿aæ nieumocnionemu jeszcze rz¹dowi
Hitlera. Dnia 22 kwietnia pose³ niemiecki w Warszawie  Adolf
von Moltke  w rozmowie z Laroche zastanawia³ siê, nie kryj¹c
niezwyk³ego dla niego zdenerwowania, czy rz¹dowi polskiemu
J. Laroche, dz. cyt., s. 123.
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chodzi o sprowokowanie incydentu w celu siêgniêcia po broñ, czy
te¿ chce on w ten sposób uzyskaæ rezygnacjê Niemiec z polityki
rewizjonizmu. Natomiast, w swym raporcie z dnia nastêpnego
napisze: trudno tu stwierdziæ co wyp³ywa z przekonania a co jest
bluffem. W ka¿dym razie mo¿na powiedzieæ, ¿e rz¹d polski utrzymuje
atmosferê, która daje podstawy do niepokoju.25 Jednak ju¿ 26
kwietnia stwierdzi³, i¿ Warszawa utrzymuj¹c atmosferê wojny
prewencyjnej, nie zamierza jej wywo³ywaæ. Niemniej stan
zdenerwowania u niemieckiej dyplomacji utrzymywa³ siê jeszcze.26
Nale¿y w tym miejscu zastanowiæ siê, czy Polacy, tak jak
twierdzi³ ostatecznie niemiecki pose³, rzeczywicie nie zamierzali
prowokowaæ konfliktu, czy te¿, pragn¹c wywo³aæ wojnê, odst¹pili
od swych planów wobec braku poparcia Francji? Marian
Wojciechowski utrzymuje, i¿ na podstawie analizy polskich,
brytyjskich i niemieckich róde³ archiwalnych (do których autor
niniejszej pracy nie móg³ dotrzeæ), mo¿na wnioskowaæ, ¿e celem
marsza³ka by³o zbli¿enie siê do Niemiec, pomylane jako rodek na
niedopuszczenie do powstania dyrektoriatu czterech mocarstw.27
Niemniej wiadomo, i¿ marsza³ek wysy³a³ dwukrotnie swoich
emisariuszy do Francji  w styczniu 1933 Jerzego Potockiego a w
marcu Boles³awa Wieniawê-D³ugoszowskiego. Mieli oni za zadanie
wysondowaæ stanowisko francuskie na wypadek konfliktu polsko 
niemieckiego. Przeprowadzone przez nich rozmowy utwierdzi³y
Warszawê w przekonaniu, i¿ w razie wojny prewencyjnej nie mo¿e
liczyæ na poparcie, chyba ¿e to Polska sta³aby siê stron¹
zaatakowan¹. Wtedy Francja deklarowa³a wywi¹zanie siê ze swych
sojuszniczych zobowi¹zañ. 28
Pi³sudski zdawa³ sobie sprawê, ¿e polska przewaga
militarna jest tylko przejciowa i w d³u¿szym okresie czasu
Rzeczpospolita bêdzie musia³a ulec sile potencja³u Rzeszy. Jeli wiêc
chcia³ uregulowaæ stosunki z Niemcami si³¹, rok 1933 by³ ostatni¹
okazj¹ ku temu. Reichswera dysponowa³a wtedy ³¹cznie 7 dywizjami
J. Laroche, dz. cyt., s. 125-126.
M. Wojciechowski, dz. cyt., s. 162.
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piechoty, 3 dywizjami kawalerii, pu³kiem wartowniczym i 150
samochodami pancernymi. Z powodu niepewnej reakcji
Czechos³owacji, Francji i Belgii, w ewentualnym konflikcie z Polsk¹
wystawiæ mog³a najwy¿ej 6 dywizji, to jest oko³o 80-90 tysiêcy
regularnego wojska, z czego oko³o 30 tysiêcy w Prusach.29 Polacy
posiadali tylko w pobli¿u Prus Wschodnich 14 dywizji piechoty i 8
brygad kawalerii, co stanowi³o 80 tysiêcy ¿o³nierzy z ca³ej 290tysiêcznej armii (by³y to bowiem stany pokojowe). Dodatkowo,
Polacy w przeciwieñstwie do Niemców, posiadali wtedy stosunkowo
nowoczesn¹ broñ pancern¹ i lotnictwo a przede wszystkim,
zabezpieczone wszystkie granice. Rosjanie ju¿ w roku 1932
zastanawiaj¹c siê teoretycznie nad operacj¹ w Prusach Wschodnich
w Bolszewiku (21 VIII 1932 r.) stwierdzili: w warunkach
wspó³czesnej wojny taki obszar mo¿na zlikwidowaæ przy pomocy
jednej operacji wojskowej trwaj¹cej 10  15 dni. [...] Przez dwa,
trzy miesi¹ce Polacy bêd¹ przewa¿ali wojskowo nad Niemcami, a
to pozwoli szybkim rzutem wysun¹æ siê ku w³aciwym niemieckim
obszarom na liniê Odry, aby zapewniæ sobie nastêpnie mo¿liwoæ
ofensywy na Berlin.30
Mimo przewagi militarnej Pi³sudski nie móg³, jak ju¿ zosta³o
wskazane, jako pierwszy rozpocz¹æ dzia³añ zbrojnych (co nie
wyklucza³o aktywnych dzia³añ w celu stania siê napadniêtym).
Z kolei Hitler, poza sfer¹ werbaln¹, nie zamierza³ atakowaæ silniejszej
wtedy Polski. Nasuwa siê jednak spostrze¿enie, ¿e Polacy sami
wnieli du¿o wysi³ku w uwiadomienie mu, i¿ by³oby to szaleñstwem.
Wszak, rozumuj¹c logicznie, gdyby Warszawa chcia³a byæ
napadniêt¹, nie powinna demonstrowaæ swej si³y i nieugiêtego
kursu wobec Niemiec. Jasn¹ spraw¹ jest, ¿e konflikt mo¿na by³o
wskrzesiæ poprzez, z jednej strony demonstrowanie s³aboci i
chwiejnoci, a z drugiej poprzez prowokowanie antypolskich
wyst¹pieñ chocia¿by podczas wyborów w Wolnym Miecie. Taki
w³anie scenariusz zak³ada³ czeski dyplomata pisz¹c, ¿e Polacy
wyranie d¹¿¹ do zwyciêskiej dla siebie wojny. Rozwa¿a³ go te¿
Moltke stwierdzaj¹c, ¿e Warszawa bez problemu mog³a doprowadziæ
29
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do incydentu i rozpocz¹æ konflikt, w którym trudno bêdzie stwierdziæ,
kto napada a kto siê broni.31
Atmosfera napiêcia zosta³a podsycona w kulminacyjnym
punkcie, gdy na dzieñ przed planowanym spotkaniem pos³a polskiego
Alfreda Wysockiego z Hitlerem i jego ministrem spraw
zagranicznych Neuratchem, 1 maja Pi³sudski w obecnoci Becka
przyj¹³ pos³a ZSRR. Choæ na spotkaniu tym nie poruszono ¿adnych
istotnych kwestii, to jego wyniki zachowano w tajemnicy, co tworzy³o
wra¿enie istnienia jakiego porozumienia wymierzonego w Niemcy.32
Nastêpnego dnia Wysocki przedstawi³ Hitlerowi polskie stanowisko
wobec rewizjonistycznych deklaracji i sytuacji w Wolnym Miecie
Gdañsku. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e nowy kanclerz pragnie pokoju
i porozumienia z Polsk¹. Zgodzi³ siê te¿ na wydanie komunikatu,
którego domagali siê Polacy w sprawie Gdañska a nawet sam
rozszerzy³ jego treæ na ca³okszta³t stosunków bilateralnych.33
Choæ w Warszawie nie w¹tpiono raczej w tymczasowy
charakter tych deklaracji, to by³ to prawdziwy prze³om w polskiej
polityce zagranicznej, tym bardziej upragniony wobec ch³odu bij¹cego
z Londynu i sta³ej chwiejnoci Pary¿a. Polska koncepcja polityki
równowagi przynios³a w tej sytuacji realne, po¿¹dane owoce. Ranga
kraju w europejskim uk³adzie si³ znacznie wzros³a i nawet Benes w
wywiadzie dla LEcho de Paris (4 V) przyzna³, ¿e Polska jest
wielkim mocarstwem.34
Dalszy rozwój sytuacji potwierdzi³ stan odprê¿enia w
stosunkach z Berlinem i Gdañskiem. Dnia 27 maja Hitler w
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przededniu wyborów w Wolnym Miecie wyg³osi³ przemówienie, w
którym stwierdzi³, i¿ narodowy socjalizm odrzuca wszelk¹ politykê
zmiany granic kosztem innych narodów. W podobnym tonie
wypowiada³y siê nowe, nazistowskie w³adze Gdañska35. By³y to
deklaracje tym bardziej cenne, gdy 22 maja ambasador Girsa
potwierdzi³, ¿e Ma³a Ententa postanowi³a poprzeæ projekt paktu
czterech, pozostawiaj¹c w tej kwestii Polskê w osamotnieniu.
Oznacza³o to, ¿e gdyby Polacy wybrali drogê konfliktu z Niemcami,
nie mogliby liczyæ na ¿adn¹ realn¹ pomoc. Niew¹tpliwie oznacza³oby
to dla Warszawy pora¿kê mimo ewentualnego zwyciêstwa
militarnego i pchnê³oby nas w objêcia Kremla b¹d skaza³o na
izolacjê.
Na prze³omie maja i czerwca koncepcja ewentualnej wojny
prewencyjnej zosta³a od³o¿ona do lamusa. Sta³o siê te¿ w zasadzie
niemo¿liwym, by Polska mog³a do niej w przysz³oci powróciæ.
Wszak ju¿ prze³om lat 1934/1935 mia³ przynieæ ostatecznie kres
polskiej przewadze militarnej nad si³ami niemieckimi. Sprawi³o to,
¿e znane stwierdzenie, i¿ w odpowiedzi na zamiary rewizji polskich
granic przemówi¹ armaty, nabra³o zupe³nie innego znaczenia.
Na podstawie przedstawionych zdarzeñ mo¿na
wnioskowaæ, i¿ Pi³sudski nie zamierza³ rozpoczynaæ wojny
prewencyjnej i w pe³ni wiadomie wybra³ drogê odprê¿enia w
stosunkach z Niemcami. Niestety, brak jest dokumentów
wyjaniaj¹cych motywy marsza³ka, dlatego te¿ mo¿na tylko snuæ
hipotezy co do przyczyn wyboru takiej koncepcji polityki zagranicznej.
Spraw¹ pierwszoplanow¹ jest fakt, i¿ Pi³sudski pozbawiony
w³aciwej nam wiedzy musia³ planowaæ sw¹ politykê w oparciu o
ró¿ne za³o¿enia. Podstawowym by³o za³o¿enie racjonalnoci
uczestników systemu. Z tego te¿ powodu marsza³ek by³ przekonany,
¿e krzykliwy rewizjonizm Hitlera, wymierzony, w zasadzie, we
wszystkich s¹siadów, spowoduje stworzenie zwartego bloku: Francja
- Belgia - Polska - Czechos³owacja, zdolnego sprzeciwiæ siê nawet
silnym, mocarstwowym Niemcom. Drugie za³o¿enie przyjmowa³o
niemo¿noæ w³¹czenia siê do ewentualnego konfliktu po stronie
Rzeszy Zwi¹zku Radzieckiego z uwagi na sprzecznoci ideologiczne
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wystêpuj¹ce pomiêdzy tymi krajami. Historia pokaza³a jak b³êdne
by³y to za³o¿enia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ by³y one przyjmowane
przez wiêkszoæ ówczesnych, europejskich polityków. W mo¿liwoæ,
¿e Francja nie zareaguje na niemieck¹ agresjê na Polskê a ZSRR
sprzymierzy siê z Rzesz¹ nie wierzono wszak a¿ do momentu, gdy
sta³o siê to faktem.
Pamiêtano te¿ w Warszawie, i¿ ka¿da wojna kiedy siê
koñczy. Niemcy nawet pokonane w wojnie prewencyjnej, wci¹¿
by³yby znacz¹cym kandydatem do roli wielkiego mocarstwa w
przysz³oci. By³yby te¿ zdecydowanie mniej wyczerpane ni¿
zwyciêska i prawdopodobnie osamotniona Polska. Sam natomiast
konflikt oznacza³by dla Warszawy przekrelenie szans na trwa³y
pokój na zachodniej granicy w przysz³oci. Uwa¿ano, mo¿e z naszego
punktu widzenia naiwnie, ¿e szanse tak¹ daje, przynosz¹ca pierwsze
sukcesy, polityka zrównowa¿onych, pokojowych stosunków ze
wszystkimi s¹siadami. Wszak i tak, w miêdzynarodowym odbiorze,
Polska jawi³a siê jako pañstwo nadto agresywne, a racj¹ stanu by³o
ten wizerunek zmieniæ. Rok 1933 dawa³ ku temu, jak siê wydawa³o,
doskona³¹ okazjê. Normalizacja stosunków z Berlinem, postêpuj¹ce
odprê¿enie z Moskw¹ i rosn¹ca pozycja Warszawy na arenie
miêdzynarodowej wskazywa³y, i¿ Polacy mog¹ wreszcie zacz¹æ
zyskiwaæ na swym po³o¿eniu i swej polityce. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w
tamtym okresie Polska by³a coraz czêciej postrzegana jako pi¹te
mocarstwo europejskie (nie liczono ZSRR), które mo¿e coraz
aktywniej kszta³towaæ europejski ³ad. W Polsce chciano wierzyæ w
ten wizerunek, lecz przede wszystkim rozumiano, i¿ jedynym pewnym
gwarantem polskiego bezpieczeñstwa jest silna, dobrze rozwiniêta
gospodarka. Stworzenie takowej nie by³o mo¿liwe pomiêdzy
kolejnymi konfliktami z s¹siadami.
Wydaje siê, ¿e przytoczone fakty przekonuj¹, i¿ polska
polityka pierwszej po³owy roku 1933 nie by³a nacechowana
chwiejnoci¹ stanowisk, iluzj¹ swej mocarstwowoci i
krótkowzrocznoci¹ wzglêdem Niemiec. Wrêcz przeciwnie, by³a to
polityka racjonalna i daj¹ca, jak miano wtedy prawo zak³adaæ, jedyn¹
szans¹ na d³ugotrwa³e zabezpieczenie polskiej niepodleg³oci i
niezale¿noci. D¹¿y³a ona do pokojowego u³o¿enia stosunków ze

''
wszystkimi s¹siadami a kwestia tak zwanej wojny prewencyjnej
jasno pokazuje, i¿ Warszawa potrafi³a zrêcznie korzystaæ ze
wszystkich rodków dla zapewnienia powodzenia swej polityce a
jednoczenie, rodki te nie przes³oni³y jej prawdziwego celu. Wobec
biernoci Francji i Wielkiej Brytanii, pryncypium polskiej polityki sta³o
siê d¹¿enie do równowagi si³ w subregionie i odprê¿enia. Te ambitne
za³o¿enia mia³y zagwarantowaæ Polsce nie tylko pokój, ale tak¿e
niezale¿noæ od potê¿niejszych s¹siadów. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w
roku 1933 cel ten zosta³ osi¹gniêty, nikt wszak nie móg³ wtedy
przewidzieæ przysz³ych zmian w sytuacji miêdzynarodowej, których
zakoñczeniem by³y wydarzenia lat 1938 i 1939.


Tomasz Kozie³³o

DETERMINANTY ZRÓ¯NICOWANIA SPO£ECZNOGOSPODARCZEGO WSPÓ£CZESNEGO WIATA
W polityce spo³eczno-ekonomicznej wiata od kilku
dziesiêcioleci stosuje siê podzia³ globu na ró¿ne strefy,
charakteryzuj¹ce siê zró¿nicowanym poziomem rozwoju
gospodarczego. Takie pojêcia jak bogata Pó³noc i biedne Po³udnie,
rozwiniêty Zachód i zacofany Wschód czy kraje Pierwszego,
Drugiego i Trzeciego wiata wesz³y na sta³e do nazewnictwa i
wiadcz¹ o tym, do jakiej kategorii krajów nale¿y zaliczyæ dane
pañstwo. Poszczególne pañstwa czy nawet regiony charakteryzuje
ró¿ny poziom rozwoju, jedne s¹ bogate, inne biedne; u jednych mówi
siê, ¿e zapewniaj¹ szerokim warstwom spo³ecznym godziwe warunki
¿ycia i rozwoju, inne za nie potrafi¹ daæ mo¿liwoci zabezpieczenia
najbardziej podstawowych potrzeb. Czêsto kraje, które posiadaj¹
warunki aby byæ zamo¿nymi, s¹ biedne i zacofane (na przyk³ad
Ghana, dawne Z³ote Wybrze¿e) i na odwrót, kraje, które powinny
wyczekiwaæ na ci¹g³¹ pomoc z zewn¹trz, s¹ bogate i ci¹gle posuwaj¹
siê naprzód w rozwoju (np. Japonia, brak surowców). Ró¿nica w
rozwoju poszczególnych czêci wiata stwarza napiêcia na tle
pañstwowej racji stanu. Kraje s³abe ¿¹daj¹ pomocy od mocarstw,
gdy¿ same nie s¹ w stanie rozwijaæ w³asnej gospodarki, ale z drugiej
strony oskar¿aj¹ swoich darczyñców o to, ¿e poprzez t¹ pomoc chc¹
narzuciæ im swoje wp³ywy. Pañstwa silne w rzeczywistoci d¹¿¹ do
tego, aby czêciowo uzale¿niæ swoich protegowanych od w³asnych
interesów (w dawniejszej nomenklaturze nosi³o to nazwê
pó³kolonializmu)1, ale je¿eli im siê to nie udaje, wtedy pomoc zanika.
Stosunki miêdzy krajami s³abymi, a potê¿nymi polegaj¹ na tym, ¿e
albo nastêpuje zale¿noæ jednych od drugich i fundusze zostaj¹
przekazywane przez protektorów na konto swoich klientów, albo
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nastêpuje izolacja, chêæ samowystarczalnoci biedniejszych krajów,
co w efekcie prowadzi do dalszego regresu i pog³êbienia zacofania
(np. Albania Envera Hod¿y). Sytuacja taka nie jest jednak efektem
kilku czy kilkunastu lat. Aby znaleæ przyczyny nierównomiernego
rozwoju poszczególnych krajów czy regionów nale¿y siê wg³êbiæ w
ró¿nego rodzaju zale¿noci, które mia³y wp³yw na obecn¹ sytuacjê.
Ró¿norodny rozwój poszczególnych krajów jest wynikiem
kilku rodzajów czynników. Do pierwszej grupy czynników mo¿na
zaliczyæ czynniki geograficzne, czyli klimat, rodowisko naturalne,
ukszta³towanie powierzchni, po³o¿enie geograficzne danego obszaru,
z³o¿a mineralne. Drug¹ grupê stanowi¹ czynniki o charakterze
spo³eczno  demograficznym, czyli struktura spo³eczna,
rozmieszczenie ludnoci, gêstoæ zaludnienia, struktura etniczno 
rasowa, stopieñ bezrobocia, zró¿nicowanie zawodowe. Do trzeciej
grupy mo¿na zaliczyæ czynniki historyczno  polityczne, czyli system
i ustrój polityczny pañstwa (demokracja czy dyktatura), wp³yw
dziejów na politykê, stosunki wewnêtrzne i zewnêtrzne. Wreszcie
czwart¹ grupê stanowi¹ czynniki ekonomiczne  poziom inflacji,
wzrost gospodarczy, dochody ludnoci, produkt krajowy, wartoæ
eksportu i importu, wielkoæ i rodzaj produkcji, ustrój gospodarczy
(wolny rynek czy centralne, upolitycznione zarz¹dzanie). Wszystkie
te grupy czynników, chocia¿ wyodrêbnione teoretycznie, w praktyce
s¹ ze sob¹ g³êboko powi¹zane. Na przyk³ad odpowiednie warunki
rodowiska i klimatu stwarzaj¹ podstawy do dostosowanego do nich
rodzaju produkcji, ta znów zale¿y od rozmieszczenia i zawodowego
przystosowania grup spo³ecznych, za pañstwo, w zale¿noci od
systemu rz¹dów wspomaga produkcjê, opieraj¹c siê na
mechanizmach rynkowych (demokracja) czy upolitycznia
zarz¹dzanie krajem (dyktatura totalitarna, opanowuj¹ca wszystkie
dziedziny ¿ycia), powoduj¹c regres gospodarczy.
Pierwsza grupa czynników, która bêdzie poddawana analizie,
nosi nazwê czynników geograficznych. W sk³ad tej grupy wchodz¹
miêdzy innymi: klimat (gor¹cy, umiarkowany i polarny oraz wilgotny
i suchy), ukszta³towanie powierzchni (góry, wy¿yny, równiny, niziny,
doliny, depresje), rodowisko naturalne (lasy, ³¹ki, stepy, pustynie,
jeziora, morza, ró¿ne formy ¿ycia), po³o¿enie geograficzne (kraj


po³o¿ony wewn¹trz l¹du, na pó³wyspie, na wyspie, maj¹cy dostêp
do morza), z³o¿a mineralne (metale i metale szlachetne, wêgiel, ropa
naftowa, gaz ziemny). Ka¿dy z tych czynników wp³ywa w jakim
stopniu na stan kraju i po³o¿enie spo³eczno  ekonomiczne. Wp³yw
klimatu oddzia³uje w kilku aspektach. Po pierwsze ma wp³yw na
pracê. Badania naukowe wskazuj¹ na to, ¿e im bardziej jest gor¹co,
tym ludzie przejawiaj¹ mniejsz¹ ochotê do pracy. Je¿eli wemie siê
pod uwagê fakt, ¿e wiêkszoæ energii, wytworzonej podczas ruchu,
to ciep³o, to nale¿y uwiadomiæ sobie, ¿e dorzucanie ciep³a,
wytworzonego przez w³asne miênie podczas wysi³ku fizycznego,
do i tak ju¿ gor¹cego klimatu, skutecznie zniechêca do wiêkszego
wysi³ku. Pracuje siê wtedy wolniej i czêciej wypoczywa. Organizm
za, oprócz pocenia siê, nie ma skutecznej broni przeciwko
nadmiernemu upa³owi. Dlatego te¿ ludzie w tropikach s¹ ospali,
niechêtni do wiêkszego wysi³ku, który wymêcza ich organizm
znacznie szybciej, ni¿ w ch³odniejszym klimacie. Gor¹cy klimat jest
równie¿ po¿ywk¹ dla chorób, roznoszonych poprzez bakterie, zawarte
w wodzie lub glebie b¹d owady (mucha tsetse, komary). W takich
warunkach szybciej uodparniaj¹ siê one na leki i rozmna¿aj¹ siê.2
W przeciwieñstwie do gor¹cego klimatu, w ch³odniejszych
warunkach praca idzie szybciej, ludzie wykonuj¹ j¹ bardziej regularnie
i s¹ mniej zmêczeni. Organizm, wytwarzaj¹c 75 % ciep³a, szybciej
przystosowuje siê do ch³odniejszych warunków atmosferycznych.
Ponadto w temperaturach poni¿ej zera stopni Celsjusza ginie
wiêkszoæ bakterii i zarazków wiêc jest minimalna mo¿liwoæ
rozszerzenia siê epidemii. Dlatego w krajach tropikalnych,
podrównikowych (np. Afryka rodkowa, Puszcza Amazoñska)
szerzy siê du¿a miertelnoæ i chorobotwórczoæ, co wp³ywa na
spadek wydajnoci produkcji. Klimat tropikalny (gor¹cy i wilgotny)
nie sprzyja rozwojowi rolnictwa: gor¹ce s³oñce (rednie temperatury
35  40 o C) wypala uprawy, za opady, nieregularne i
nieprzewidywalne, a zarazem uderzaj¹ce z ogromn¹ si³¹ (w Nigerii
 25 milimetrów wody na godzinê, na Jawie  60 milimetrów na
godzinê), wyp³ukuj¹ z gleby sk³adniki od¿ywcze i zamieniaj¹ ziemiê
D. Landes, Bogactwo i nêdza narodów: dlaczego jedni s¹ tak bogaci, a inni tak
ubodzy, Warszawa 2000, ss. 15-25.
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po 2 lub 3 latach w ugór, przez co ludzie musz¹ siê przenosiæ w
nowe miejsca. Nie sprzyja on równie¿ procesowi urbanizacji i
rozwojowi przemys³u  miasta nie mog¹ siê rozwijaæ, nie otrzymuj¹c
lub otrzymuj¹c zbyt ma³o dostaw z okolicy, a szlaki komunikacyjne,
porzucone przez ludzi, utrudniaj¹ transport w kraju (jak w Indiach
czy w dawnym Zairze). Tak¿e klimat pustynny (gor¹cy i suchy) nie
jest odpowiedni dla rozwoju gospodarki. Piaski zamieniaj¹ obszary
w pustynie, zasypuj¹c ¿yzn¹ ziemiê (na Saharze wed³ug danych z
1970 roku piaski id¹ z prêdkoci¹ 5 metrów na dzieñ), s³oñce
wypala wszelkie uprawy, za deszcze padaj¹ sporadycznie i, nawet
gdy s¹ obfite, pokrywaj¹ potrzeby rolnictwa jedynie przez 2 miesi¹ce
(wskutek ogromnego parowania). Dlatego na tych obszarach (w
okolicach równika i zwrotnika) nie istniej¹ korzystne warunki dla
rozwoju gospodarczego.3
Inaczej rzecz siê ma z klimatem umiarkowanym. Taki
posiada miêdzy innymi Europa, czêæ Stanów Zjednoczonych czy
Azji. Klimat, charakteryzuj¹cy siê mronymi zimami oraz ciep³ym
latem, gdzie opady deszczu nie s¹ z regu³y obfite, za to regularne i
przewidywalne, sprzyja rozwojowi rolnictwa, jak równie¿ rozwojowi
miast. Mo¿na ustaliæ cykl upraw, w którym z du¿ym
prawdopodobieñstwem przewiduje siê, jakie roliny korzystniej
uprawiaæ w danej porze roku. Woda nie wyp³ukuje sk³adników
od¿ywczych z gleb, a zwierzêta, lepiej od¿ywiaj¹ce siê dostarczaj¹
zdrowego dla ziemi nawozu naturalnego. Poza tym ludzie nie musz¹
ze wzglêdu na wyja³owienie ziemi, przenosiæ siê z miejsca na miejsce
i mog¹ zaopatrywaæ miasta w artyku³y spo¿ywcze, w zwi¹zku z
czym rozwija siê sta³y handel wymienny, prowadz¹cy do rozwoju
szlaków komunikacyjnych i po³¹czenia ró¿nych stron kraju.4
Czynnikiem geograficznym, wp³ywaj¹cym na gospodarkê,
jest równie¿ usytuowanie pañstwa w wiecie i ukszta³towanie
powierzchni. W zale¿noci od po³o¿enia kraj mo¿e rozwijaæ ró¿ne
formy gospodarki. Kraje, po³o¿one w górach, mog¹ nastawiæ siê na
hodowlê zwierz¹t i przetwórstwo miêsno  mleczne, jak równie¿ na
turystykê (na przyk³ad kraje le¿¹ce w Alpach, Himalajach czy
3
4
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Andach), jednoczenie nie maj¹c warunków na rozbudowê rolnictwa
czy wiêkszego przemys³u, gdy¿ nie sprzyja temu górzystoæ terenu.
Kraje wyspiarskie lub le¿¹ce nad morzem nastawiaj¹ siê na handel
morski, rybo³ówstwo (jak Islandia, Norwegia, Kanada) czy nawet
na eksploatacjê z³ó¿ podmorskich gazu ziemnego czy ropy naftowej
(Wielka Brytania). Kraje te czerpi¹ równie¿ korzyci z turystyki 
wielu turystów wybiera siê nad ciep³e morza (Hiszpania, Turcja) lub
po to, aby poznaæ smak wyspiarskiego ¿ycia (greckie wyspy na
Morzu Egejskim, Karaiby). Ju¿ od dawna wiadomo by³o, ¿e woda
stanowi podstawê gospodarki pañstwa. Pierwsze cywilizacje
powstawa³y nad wielkimi rzekami (Egipt nad Nilem, Mezopotamia
nad Eufratem i Tygrysem, Indie nad Indusem, Chiny nad Huangho i
Jangcy) i do dzisiaj nie uleg³o to zbyt wielkiej zmianie. Wprawdzie
transport lotniczy okaza³ siê szybszy ni¿ transport morski czy rzeczny,
ale te ostatnie s¹ bardziej efektywne, mo¿na dziêki nim przewieæ
znacznie wiêcej towarów.5 Dlatego kraje le¿¹ce nad morzami,
zw³aszcza morzami otwartymi (jak oceany, Morze Norweskie,
Karaibskie czy Arabskie) mog³y i mog¹ lepiej kontrolowaæ sytuacjê
na wiecie, jak równie¿ braæ czynniejszy udzia³ w wiatowym ¿yciu
gospodarczym.
Do po³o¿enia geograficznego zalicza siê równie¿
umieszczenie kraju na p³ytach tektonicznych, w nieprzyjaznych
strefach klimatycznych oraz obok wulkanów czy gejzerów. Warunki
te powoduj¹ nara¿enie kraju na klêski ¿ywio³owe, takie jak cyklony,
burze piaskowe, tajfuny, trzêsienia ziemi, erupcje wulkaniczne,
powodzie czy lawiny. Krajami, nara¿onymi na niebezpieczeñstwa,
s¹ na przyk³ad kraje karaibskie (czêste przypadki cyklonów i
tajfunów), Japonia i Indonezja (wybuchy wulkanów), Chiny i Indie
(powodzie), Kalifornia (trzêsienia ziemi), Egipt (burze piaskowe) oraz
Chile i Nepal (lawiny górskie). Kataklizmy te powoduj¹ zniszczenia
materialne, mieræ wielu ludzi, jak równie¿ niezdolnoæ danego obszaru
do normalnego funkcjonowania przez pewien czas. Po³o¿enie w
dolinach (Szwajcaria) czy depresjach (Holandia) równie¿ nie jest
korzystne dla mieszkañców danego kraju  musz¹ oni prewencyjnie
zapobiegaæ wszelkim niebezpieczeñstwom, zwi¹zanym z opadem
5
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niegu z gór lub zalaniem przez wody wci¹¿ podnosz¹cego siê morza.
Czynnikami równie wa¿nymi dla gospodarki danego kraju,
s¹ bogactwa naturalne i mineralne. Do sk³adników pierwszego rzêdu
zalicza siê surowce, jakie mo¿e dostarczyæ rodowisko. S¹ to miêdzy
innymi woda (energia wodna, wykorzystywana na przyk³ad przez
Szwedów, tak¿e jako wspominany wczeniej rodek transportu lub
miejsce po³owów), termy, czyli gor¹ce wody podziemne
(wykorzystywane jako energia przez Islandczyków), lasy (drewno,
bêd¹ce g³ównym zasobem Finów, Kanadyjczyków czy mieszkañców
Afryki rodkowej, u¿ywane do budowy), gleby zasobne w sk³adniki
mineralne (czarnoziemy, lessy), zdatne do uprawy lepszych gatunków
rolin lub hodowli zwierz¹t (jak na Ukrainie czy Zakaukaziu) lub
s³abo wyposa¿one w nie (piaski), s³u¿¹ce do uprawy mniej
wymagaj¹cych rolin lub nie przynosz¹ce ¿adnych korzyci (jak
pustynie Afryki czy Australii, Ziemia Lubuska w Polsce) tak¿e jako
przejciowe pastwiska dla zwierz¹t (jak choæby stepy Pó³wyspu
Arabskiego). W zale¿noci od po³o¿enia nastawia siê gospodarkê
na rolnictwo lub hodowlê czy pasterstwo, ewentualnie prowadzi siê
koczowniczy tryb ¿ycia. Zasoby mineralne, czyli znajduj¹ce siê we
wnêtrzu ziemi, równie¿ determinuj¹ gospodarkê. Mo¿na je podzieliæ
na kilka g³ównych grup. Po pierwsze ropa naftowa  kraje zasobne
w ten sk³adnik i maj¹ce mo¿liwoci jego wydobycia (pañstwa arabskie
nad Zatok¹ Persk¹, Libia, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny) kontroluj¹
przemys³ na wiecie, zw³aszcza dzisiaj, kiedy wiêkszoæ maszyn
opiera swoje dzia³anie na paliwie, powsta³ym z ropy. Kraje nie
posiadaj¹ce z³ó¿ musz¹ albo podporz¹dkowaæ siê potentatom, albo
(jak Niemcy) szukaæ innych rozwi¹zañ w poszukiwaniu rodków
energetycznych. Gaz ziemny, dostarczaj¹cy energiê, równie¿
powoduje monopolizacjê w³adzy gospodarczej w niewielu rêkach 
dla przyk³adu Rosja dostarcza gaz dla ca³ej Europy (przez co pañstwa
europejskie s¹ od niej w pewnym stopniu uzale¿nione, chyba, ¿e
poszukaj¹ innych róde³ zaopatrzenia, jak Wielka Brytania na Morzu
Pó³nocnym). Podobnie jest z potentatami Ameryki Pó³nocnej 
Stanami Zjednoczonymi i Kanad¹. Inny surowiec energetyczny 
wêgiel (zw³aszcza kamienny), nie cieszy siê ju¿ takim
zapotrzebowaniem, chocia¿ do niedawna jego eksporterzy (Chiny,
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Stany Zjednoczone, Indie czy Polska) mog³y redukowaæ za jego
pomoc¹ deficyt bud¿etowy.6 W mniej rozwiniêtych pañstwach (na
przyk³ad w Polsce) do dzisiaj stosuje siê energiê, opart¹ na wêglu
kamiennym. Wêgiel ponadto, po³¹czony z ¿elazem w stop  stal,
staje siê niezbêdnym surowcem przy budowie maszyn, silników,
ró¿nych wiêkszych przedmiotów, s³u¿¹cych w przemyle. Du¿ym
powodzeniem nadal ciesz¹ siê kraje, posiadaj¹ce olbrzymie z³o¿a
metali szlachetnych  z³ota, diamentów, platyny itd. W dawnych
czasach, kiedy iloæ posiadanego cennego kruszcu wiadczy³a o
zamo¿noci krajów, toczono wojny o terytoria bogate w nie (np. wojna
burska 1899  1902). Od lat 70  tych, kiedy wymienialnoæ waluty
przesta³a opieraæ siê na z³ocie, popularnoæ tych terenów nieco
spad³a, jednak kraje, posiadaj¹ce du¿e z³o¿a (diamenty w Republice
Po³udniowej Afryki i Brazylii, z³oto w Peru i Meksyku) mog¹ dziêki
nim pokrywaæ wydatki na inne potrzeby.
Na drug¹ grupê czynników, powoduj¹cych zró¿nicowanie
wiata, sk³adaj¹ siê czynniki spo³eczno  demograficzne. Jest to
miêdzy innymi struktura spo³eczno - zawodowa i etniczno  rasowa,
rozmieszczenie ludnoci, gêstoæ zaludnienia, stopieñ bezrobocia i
ochrona zdrowia. Wed³ug teorii rozwoju cywilizacyjnego pañstwa
przechodz¹ przemiany ewolucyjne od spo³eczeñstwa rolniczego
poprzez przemys³owe do us³ugowego, przez co im wiêcej osób
pracuje w us³ugach, tym bardziej wiadczy to o wysokim poziomie
zamo¿noci i rozwoju.7 Rolnictwo, przemys³ i us³ugi (gastronomia,
hotelarstwo, rozrywka, finanse, handel) w mniej wiêcej
jednakowym stopniu wp³ywaj¹ na gospodarkê pañstwa. Dziêki
produktom rolniczym i dostawom ze wsi mog¹ rozwijaæ siê miasta
i wraz z nimi równie¿ przemys³, za w zwi¹zku z rozwojem
przemys³u (maszynowego, elektronicznego) automatyzuje siê praca
w rolnictwie i innych ga³êziach gospodarki, co powoduje, ¿e mniej
ludzi potrzebnych jest do pracy fizycznej i mo¿e zajmowaæ siê
dzia³alnoci¹ w dziedzinie us³ugowej, zwiêkszaj¹c tym samym
zamo¿noæ pañstwa. Wed³ug tej teorii najmniej rozwiniêtymi krajami
6
Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, Warszawa 1996,
ss. 25-26.
7
Z. J. Pietra, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998, ss. 98-99.
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s¹ pañstwa, które nie rozwijaj¹ przemys³u, zw³aszcza
wytwórczego. Do krajów, które maj¹ wysoki procent ludzi
zatrudnionych w rolnictwie, zalicza siê wiêkszoæ pañstw
afrykañskich i azjatyckich, maj¹cych niski produkt krajowy i
zaspokajaj¹cych z trudem jedynie w³asne potrzeby lub cierpi¹cych
g³ód (na przyk³ad Malawi, Somalia, Uganda, Mozambik czy Nepal).
W Europie na czo³o krajów o wysokim procencie ludzi,
¿yj¹cych z ziemi, wysuwaj¹ siê Albania, Mo³dawia, Polska, Rumunia
czy Bu³garia, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w niektórych z nich (jak w Polsce czy
w Grecji) liczba ta zmniejsza siê dziêki postêpowi w przemyle. Je¿eli
chodzi o drugi etap rozwoju cywilizacyjnego, czyli pañstwo
przemys³owe (lub przemys³owo  rolnicze) to odsetek ludzi
zatrudnionych w tej ga³êzi gospodarki te¿ jest wysoki w wielu krajach.
Je¿eli chodzi o Europê prym wiod¹ S³owenia, Wêgry, S³owacja,
Rumunia i Austria, w innych czêciach globu s¹ to miêdzy innymi
Rosja, Stany Zjednoczone, Australia czy Brazylia, tak¿e kraje
arabskie, wydobywaj¹ce ropê naftow¹. Jednak, jak to ju¿ by³o
wspomniane, o zamo¿noci kraju decyduje liczba osób zatrudnionych
w us³ugach. Dziedzinê us³ug mo¿na podzieliæ na kilka podgrup. W
us³ugach handlowych, gastronomicznych i hotelarskich na pierwszym
miejscu s¹ Australijczycy przed Amerykanami, Hiszpanami i
Japoñczykami, w us³ugach transportowych czo³ówkê stanowi¹
Amerykanie, Wêgrzy i Skandynawowie, w us³ugach finansowych i
ubezpieczeniowych s¹ to Szwajcarzy, Amerykanie, Australijczycy,
kraje karaibskie (Kajmany, Wyspy Bahama), w us³ugach
budowlanych w czo³ówce s¹ Hiszpanie, Holendrzy i Japoñczycy.8
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e kraje najbardziej rozwiniête posiadaj¹
przewagê ludzi w dziedzinie us³ug, czyli tej, co stanowi o zamo¿noci
spo³eczeñstwa.
Innym sk³adnikiem spo³eczno  demograficznym jest
bezrobocie. Wiadomo, ¿e cz³owiek, którego umiejêtnoci nie s¹ w
danej chwili potrzebne, zostaje bez pracy. Przyczyn jest kilka. Za
najwa¿niejsze uwa¿a siê zautomatyzowanie produkcji i potrzebê
mniejszego zatrudnienia (maszyny s¹ bardziej efektywne  tañsze i
szybsze w wykonywaniu pracy), tak¿e brak funduszy na utrzymanie
8
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odpowiedniej liczby pracowników. Je¿eli pañstwo nie potrafi
zapewniæ cz³owiekowi mo¿liwoci przekwalifikowania czyli
wyuczenia siê nowego zawodu, dziêki któremu móg³by ponownie
podj¹æ pracê, wtedy oznacza to, ¿e nie jest w stanie nad¹¿yæ za
przemianami cywilizacyjnymi i nie jest w pe³ni rozwiniête.9 Im wiêksze
bezrobocie, tym wiêksze zacofanie pañstwa. Zdarzaj¹ siê pañstwa,
które, bêd¹c w rzeczywistoci opónione w rozwoju, posiadaj¹ niski
stopieñ bezrobocia, ale s¹ to kraje, które (jak pañstwa komunistyczne)
zatrudniaj¹ wiêcej osób ni¿ jest to w rzeczywistoci potrzebne,
zmniejszaj¹c wydajnoæ produkcji. Do krajów o niskim bezrobociu
(poni¿ej 5 % aktywnych zawodowo) zalicza siê Japoniê, Norwegiê,
Szwajcariê, Holandiê, Portugaliê, Stany Zjednoczone, Daniê czy
Australiê, tak¿e Bia³oru i Chiny, ale w tych dwóch ostatnich istnieje
pañstwowy przymus pracy. O poziomie rozwoju spo³ecznego
wiadczy równie¿ poziom wykszta³cenia. Wiadomo, ¿e im wiêkszy
wskanik ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem, tym kraj jest bardziej
rozwiniêty (Kanada, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania,
Niemcy, Japonia, Skandynawia), za w krajach w których poziom
owiaty jest za niski (Afryka, Azja), spo³eczeñstwo nie radzi sobie z
przemianami cywilizacyjnymi.
Z wiêkszym rozwojem ekonomicznym id¹ w parze wydatki
na cele socjalne i zdrowotne. Nic dziwnego, ¿e krajami wydaj¹cymi
najwiêcej pieniêdzy na te cele s¹ kraje wysoko rozwiniête.
Niebagateln¹ rolê odgrywa gêstoæ zaludnienia i jej rozmieszczenie.
Im wiêksza gêstoæ zaludnienia, jak Chiny, Indie, Bangladesz, Nigeria
czy Korea Po³udniowa, tym wiêcej ludzi musi poszukiwaæ nowego
zatrudnienia lub emigrowaæ. Nierzadko zdarzaj¹ siê walki o ziemiê
lub pracê, w wielu krajach brakuje rodków na utrzymanie tak du¿ej
liczby ludnoci Dlatego zdarzaj¹ siê przypadki wprowadzania tam
rz¹dów dyktatorskich, próbuj¹cych uspokoiæ wewnêtrzny ferment.
Du¿a liczba ludnoci powoduje czêsto, ¿e aby zaspokoiæ potrzebê
pracy spo³eczeñstwa, zatrudnia siê maksymaln¹ iloæ ludzi do
wykonywania prymitywnych robót (p³ac¹c im niewiele i uzyskuj¹c
9
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1998, ss. 56-59.
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tym samym tani¹ si³ê robocz¹), zaniedbuj¹c w ten sposób postêp i
rozwój gospodarczy.10
Rozmieszczenie ludnoci ma du¿y wp³yw na rozwój
gospodarczy. Zdarzaj¹ siê kraje, które maj¹ nierównomierne skupiska
ludnoci  na przyk³ad Rosja, w której istnieje niewiele du¿ych miast
(Petersburg, Moskwa), za na olbrzymich po³aciach najwiêkszego
na wiecie pañstwa gêstoæ nie przekracza 10 osób na kilometr
kwadratowy, przez co s¹ one zaniedbane. Tak samo jest w Chinach
(Pekin i Szanghaj oraz obszary Mongolii Wewnêtrznej i Tybetu) czy
Brazylii (Sao Paulo i Rio de Janeiro oraz Puszcza Amazoñska). Wiele
krajów za, powierzchniowo du¿ych, nie ma dostatecznej liczby
ludnoci zdolnej zagospodarowaæ ich obszary (Algieria, Mongolia,
Arabia Saudyjska, Kazachstan czy Australia). Z drugiej strony istniej¹
kraje, których powierzchnia nie jest wystarczaj¹co du¿a, aby
pomieciæ nadmiar ludnoci, co powoduje brak ziemi i prowadzi do
nêdzy (np. Indie, Nigeria, Bangladesz) lub te¿ mo¿e byæ przyczyn¹
wojen o ziemiê (jak w przypadku Japonii). Ponadto zbyt du¿a liczba
ludnoci powoduje w wielu przypadkach zanik rozwoju, gdy¿
pañstwa, chc¹c wykorzystaæ ten potencja³, nastawiaj¹ siê (jak w
Chinach) na gospodarkê prymitywn¹, z u¿yciem pracy r¹k ludzkich.11
Ostatnim czynnikiem jest struktura etniczno  rasowa. Im
spo³eczeñstwo jest bardziej powi¹zane ze sob¹ wiêzami kultury,
tradycji, jêzyka czy wspólnej historii, tym ³atwiej utrzymaæ w nim
stabilizacjê i jednoæ, tym bardziej jest ono sk³onne do dzia³añ na
rzecz szybszego rozwoju. I przeciwnie, je¿eli spo³eczeñstwo sk³ada
siê z antagonistycznych wobec siebie grup narodowociowych, wtedy
dochodzi do konfliktów rasowych, wojen domowych i zaburzeñ,
niszcz¹cych i uwsteczniaj¹cych rozwój i postêp (na przyk³ad konflikty
w krajach afrykañskich: Burundi i dawny Zair  pomiêdzy Hutu i
Tutsi, Etiopia  walki Abisyñczyków z Erytrejczykami, azjatyckich:
Indonezja  walka na Timorze Wschodnim, Pakistan  wojna
muzu³mañska, europejskich: Jugos³awia  wojna miêdzy Serbami i
Wspó³czesna gospodarka wiatowa, red. A. B. Kisiel-£owczyc, Gdañsk 1997,
ss. 183-189.
11
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Albañczykami z Kosowa). Mo¿na wprawdzie podaæ, jako przyk³ad
przeciwny tej tezie, spo³eczeñstwo Stanów Zjednoczonych jako
wielonarodowe, czêsto konfliktowe (zw³aszcza na tle bia³o  czarnego
rasizmu), a mimo to rozwijaj¹ce siê. Jednak czynnikiem ³¹cz¹cym te
wszystkie grupy jest asymilacja do jednego amerykañskiego wzorca
kulturowego.
Trzeci¹ grup¹ czynników, powoduj¹cych ró¿ne stadia rozwoju
pomiêdzy pañstwami, s¹ czynniki historyczno  polityczne. Zalicza
siê do nich system i ustrój polityczny, stosunki wewnêtrzne i
zewnêtrzne, jak równie¿ przesz³oæ dziejow¹ danego pañstwa. Jako
obszary rozwiniête mo¿na podaæ Amerykê Pó³nocn¹ (Stany
Zjednoczone, Kanada), Europê Zachodni¹, Australiê, Now¹ Zelandiê,
Azjê Wschodni¹ (Japonia oraz azjatyckie tygrysy  Korea
Po³udniowa, Malezja, Tajlandia, Singapur), kraje nad Zatok¹ Persk¹
(zw³aszcza Katar, Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie), Izrael
i Republikê Po³udniowej Afryki. W przeciwieñstwie do nich istniej¹
obszary zacofane, zw³aszcza znaczna czêæ Afryki, wiele krajów
azjatyckich (Indonezja, kraje by³ego Zwi¹zku Radzieckiego w Azji
rodkowej, Afganistan, Pakistan, Indie, Chiny, Pó³wysep
Indochiñski), kraje ba³kañskie (Albania, Macedonia), Ameryka
rodkowa (Honduras, Nikaragua, Kuba) czy Oceania (Samoa
Zachodnie, Wyspy Salomona). Nale¿y przyjrzeæ siê takiemu stanowi
rzeczy, zarówno od strony krajów bogatych, jak i biednych. Nale¿y
siê wiêc zastanowiæ nad tym, co sprawi³o, ¿e kraje, czêsto o podobnych
walorach spo³ecznych czy ekonomicznych (na przyk³ad Ameryka
Pó³nocna i Po³udniowa, Chiny i Japonia, Ghana oraz Kongo i RPA)
posz³y innymi drogami i dzisiaj ró¿ni¹ siê od siebie pod wieloma
aspektami.
Wp³yw na taki stan rzeczy mia³a w³anie historia. Kolonie
brytyjskie i francuskie w Ameryce Pó³nocnej nie by³y hamowane
we w³asnym rozwoju przez swoje metropolie, mog³y rozwijaæ
przemys³, rolnictwo, handel i nie tylko zaspokajaæ w³asne potrzeby,
ale równie¿ dostarczaæ produkty na inne rynki. Ziemia rozdawana
za darmo by³a rajem dla przybyszów z Europy, którzy nie mog¹c
rozwin¹æ swoich talentów gospodarczych na Starym Kontynencie,
tutaj nagle stawali siê dobrze prosperuj¹cymi przedsiêbiorcami.


Nap³yw do Ameryki ludzi z ró¿nych krajów europejskich i ulepszanie
skopiowanych z Europy modeli zarz¹dzania, schematów maszyn i
urz¹dzeñ powodowa³ wzrost zamo¿noci. Ponadto spo³eczeñstwo
z³o¿one z drobnych posiadaczy i dobrze op³acanych robotników
wykszta³ci³o duch indywidualizmu czyli kreatywnoæ, ambicjê,
rywalizacjê i konkurencjê, rodz¹ce postêp, a równoæ wobec prawa
stworzy³a system demokratyczny, w którym pañstwo nie ingerowa³o
w gospodarkê pozostawiaj¹c j¹ prywatnemu zarz¹dowi. Niezale¿noæ
czêci kolonii brytyjskich i ich samowystarczalnoæ spowodowa³y
wyzwolenie siê od kontroli metropolii i stworzenie niepodleg³ego
pañstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, prowadz¹cych nadal
gospodarkê w poprzednim wydaniu. Z biegiem czasu i pozosta³e
kolonie w Ameryce Pó³nocnej (Kanada) uzyska³y samodzielnoæ i
stworzy³y podobny do USA demokratyczny i liberalny system
spo³eczno  gospodarczy i polityczny. Dalszy rozwój Stanów
Zjednoczonych i Kanady, zarówno terytorialny (zagarniêcie niemal
ca³ego obszaru kontynentu) jak równie¿ gospodarczy (dorównanie i
przecigniêcie krajów europejskich w wartoci produkcji dziêki
stworzeniu wspólnego rynku, standardowej i ujednoliconej produkcji
towarów, wykorzystaniu coraz nowszych technik i sposobów
zarz¹dzania, jak równie¿ nap³ywowi si³y roboczej, zachêconej dobrymi
warunkami pracy i ¿ycia, wnosz¹cej nowe wartoci w spo³ecznoæ
obu krajów) wiadczy³ o s³usznie wytyczonej drodze rozwoju
kontynentu pó³nocnoamerykañskiego.12
W Ameryce £aciñskiej, podporz¹dkowanej zacofanym
spo³ecznie i cywilizacyjnie Hiszpanii i Portugalii, by³o inaczej. Oba
kraje nie dopuszcza³y jakichkolwiek obcych do swoich kolonii i w
przeciwieñstwie do Anglików i Francuzów têpi³y wszystkich
niekatolików, którzy mogliby wydobyæ kontynent z zacofania. O ile
w pó³nocnej czêci Ameryki metropolie nie ingerowa³y w ¿ycie
kolonii, pozostawiaj¹c woln¹ rêkê mieszkañcom (z zachowaniem
prawnej kontroli nad nimi i pobieraniem nale¿nych wiadczeñ), o
tyle w rodkowej i po³udniowej czêci kontrola spo³eczeñstwa by³a
wiêksza ni¿ w samych pañstwach macierzystych. Na pó³nocy
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panowa³a swoboda, wolnoæ i tolerancja, wykszta³ci³a siê
wiadomoæ narodowa dziêki uczestnictwu w zarz¹dzaniu terytorium,
na którym siê mieszka³o. Na po³udniu w³adze eksploatowa³y
kontynent przerzucaj¹c wzorce nieludzkiej inkwizycji do Ameryki.
W przeciwieñstwie do pó³nocy na po³udniu nie mog³a wykszta³ciæ
siê wiadomoæ narodowa, a kiedy oba kraje nie by³y w stanie rz¹dziæ
koloniami, pozostawi³y je w rêkach ludzi dla których liczy³a siê jedynie
w³adza i którzy chc¹c rz¹dziæ za wszelk¹ cenê, wprowadzali w³adzê
dyktatorsk¹. Wykorzystuj¹c brak wiadomoci spo³eczeñstwa i
opieraj¹c siê na policji i wojsku, jak równie¿ nie dbaj¹c o sprawy
gospodarcze, kolejni przywódcy po³udniowoamerykañskich krajów
zwalczali siê wzajemnie i do lat siedemdziesi¹tych obecnego wieku,
wykorzystuj¹c niezadowolenie ludzi, przeprowadzali szereg
przewrotów wojskowych, rewolucji i zamachów stanu. 13 W
Ameryce Pó³nocnej gospodarka kwitnie, kraje nale¿¹ do potentatów,
s¹ zarz¹dzane metodami demokratycznymi, wykszta³ci³y model
spo³eczeñstwa (ludnoæ nap³ywowa asymilowa³a siê do ogólnego
wzorca), za w Ameryce Po³udniowej nawet po drugiej wojnie
wiatowej mo¿na naliczyæ kilkunastu dyktatorów, rz¹dz¹cych tward¹
rêk¹ i nie licz¹cych siê z potrzebami spo³eczeñstwa (Jorge Videla w
Argentynie, Juan Odria w Peru, Alfredo Stroessner w Paragwaju).
Obecnie jednak zmiana rz¹dów i demokratyzacja systemu
spowodowa³y w tym regionie poprawê sytuacji spo³eczno 
ekonomicznej, zw³aszcza za rz¹dów Carlosa Menema w Argentynie,
Augusto Pinocheta w Chile czy Alberto Fujimoriego w Peru i kraje
te wykorzystuj¹c swój potencja³ nadrabiaj¹ wieloletnie zaleg³oci.
Kolonializm wywar³ swoje piêtno równie¿ na krajach
afrykañskich i azjatyckich. Po II wojnie wiatowej dawne mocarstwa
kolonialne z Europy trzyma³y siê ostatkiem si³ swoich posiad³oci.
Chc¹c zachowaæ swój presti¿, ale nie mog¹c poradziæ sobie z
trudnociami gospodarczymi zaczê³y przygotowywaæ dekolonizacjê.
W wielu krajach od lat trzydziestych XX wieku zaczê³a poprawiaæ
siê sytuacja, brytyjskie kolonie (np. Indie, Uganda, Ghana), tak¿e
belgijskie (Kongo  Zair), francuskie (rodkowa Afryka, Maroko)
czy holenderskie (Indonezja) otrzymywa³y stopniowo samodzieln¹
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w³adzê polityczn¹. Wzrasta³a produkcja, opieraj¹ca siê na naturalnych
i mineralnych bogactwach kraju, poprawia³ siê wzrost higieny i opieki
spo³ecznej i gdyby proces dekolonizacji móg³ potrwaæ o kilkanacie
lat d³u¿ej, kraje te by³yby przystosowane do samodzielnoci.14
Tymczasem chêæ pozbycia siê kosztownego balastu jak równie¿
antykolonialne wyst¹pienia polityków komunistycznych i kolonialnych
na forum ONZ spowodowa³y przyspieszenie procesu
usamodzielnienia siê krajów, które ustanowione by³y sztucznie,
podzielone pomiêdzy ró¿ne grupy etniczne i pozbawione w³asnej,
jednej wiadomoci narodowej. W³adzê przejêli tak zwani duchowi
przywódcy (jak Jawaharlal Nehru w Indiach, Ahmed Sukarno w
Indonezji, Kwame Nkrumah w Ghanie czy Joseph Kasawubu w
Kongu  Zairze), g³osz¹cy utopijn¹ wersjê spo³eczeñstwa, opartego
na zasadach równoci i sprawiedliwoci. Wkrótce zaczêli budowaæ
system oparty na wzorach totalitarnych, nie licz¹c siê z potrzebami
spo³ecznymi. Polityka si³y, któr¹ dawniej stosowa³y pañstwa
kolonialne, zmieni³a siê w politykê si³y, kierowan¹ przez dawniej
uciskanych na w³asnym spo³eczeñstwie.15 Doprowadzi³o to do
ca³kowitej ruiny nawet tej czêci infrastruktury przemys³owej, która
zosta³a wytworzona przez kolonialistów, a wojny, wyniszczaj¹ce ca³e
plemiona przyczyni³y siê do wojen miêdzynarodowych.
Niema³¹ rolê w kszta³towaniu wzajemnych stosunków
odegra³ komunizm. Europa Zachodnia, wyniszczona po II wojnie
wiatowej i dr¿¹ca przed ekspansj¹ Zwi¹zku Radzieckiego,
potrzebowa³a wsparcia, aby odbudowaæ dobrze przed wojn¹
prosperuj¹ce gospodarki. Czêæ krajów zachodnioeuropejskich (jak
Francja, Holandia i Wielka Brytania) zna³a ju¿ koncepcje wolnego
rynku, rozwoju przemys³owego i niektórych aspektów demokracji,
wiêc chcia³a do tego wróciæ i przeciwstawiæ siê komunistycznemu
imperializmowi. Dlatego za³o¿y³a wspólnotê gospodarcz¹ i wojskow¹,
aby wspólnie przeciwdzia³aæ totalitaryzmowi.16 Walka demokracji z
P. Johnson, Historia wiata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992, ss. 678681, 687.
15
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komunizmem, która zaczê³a siê na froncie europejskim ze
wspó³udzia³em Stanów Zjednoczonych i Kanady (EWG i NATO
przeciw RWPG i Uk³adowi Warszawskiemu), przenios³a siê na inne
kontynenty.
W innych czêciach globu mo¿na znaleæ podobne przypadki
rywalizacji tych dwóch systemów. Francuzi popierali re¿im Bokassy
w rodkowej Afryce, a Amerykanie i Brytyjczycy dyktaturê Mobutu
w Zairze i Hajle Sellasje w Etiopii. Podobne praktyki by³y w Azji wojny w Korei i w Wietnamie pomiêdzy dwoma równie zbrodniczymi
systemami, popieranymi przez Amerykanów (Nguyen Van Thieu z
Wietnamu Po³udniowego) i Sowietów (Ho Chi Minh z Wietnamu
Pó³nocnego). Tak¿e Ameryka £aciñska nie by³a wolna od staræ
komunistów z tak zwanymi obroñcami demokracji, czyli re¿imami
wspieranymi przez Stany Zjednoczone. Przyk³adami mog¹ byæ
obalenie komunisty Allende przez genera³a Pinocheta w Chile,
zwyciêstwo komunisty Castro na Kubie (obalenie rz¹dów
popieranego przez Amerykanów Urrutii) czy walki w Nikaragui
przeciwko w³adzy komunistycznego rz¹du Ortegi.17
Systemy dyktatorskie pañstw jak i wojny miêdzy nimi,
podsycane przez obie strony tylko dlatego, ¿eby nie ulec sobie
wzajemnie, spowodowa³y trwa³e za³amanie siê spo³eczeñstwa. W
wielu przypadkach terror i zbrodnie ca³kowicie zrujnowa³y pañstwa,
które nie bêd¹ zdolne w³asnymi si³ami, dwign¹æ siê z upadku.
Praktyki takie, nazywane in¿ynieri¹ spo³eczn¹ (przymusowe obozy
pracy, praca ponad normê, równanie spo³eczeñstwa w dó³ poprzez
obni¿anie jego stopy ¿yciowej, nieumiejêtnoæ zarz¹dzania
przedsiêbiorstwami, czynienie z ludzi powolnych i bezmylnych
wykonawców woli panów, terror polityczny) prowadzone by³y przez
wiêkszoæ przywódców krajów postkolonialnych, zarówno w Azji,
jak i w Afryce, a tak¿e w spo³eczeñstwach poddanych komunizmowi,
w mniejszym stopniu w systemach po³udniowoamerykañskich.
System komunistyczny, który zapanowa³ w wielu krajach (Europa
rodkowo  Wschodnia, ZSRR, czêæ Azji Wschodniej, niektóre
kraje Ameryki rodkowej i Afryki) spowodowa³ trwa³e okaleczenie
J. Kuku³ka, Historia wspó³czesna stosunków miêdzynarodowych 1945-1996,
Warszawa 1996, ss. 162-166, 260-261.
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struktur spo³ecznych. Poddanie wszystkich dziedzin ¿ycia jednej
ideologii i w³adzy spowodowa³o zacofanie wielu nawet wczeniej
dobrze rozwiniêtych spo³eczeñstw jak polskie, wêgierskie czy
czeskie.18 Nawet po zrzuceniu przez kraje europejskie jarzma
komunistycznego ich opónienie w rozwoju jest zbyt wielkie, aby
mog³y je szybko nadrobiæ. W Europie Zachodniej, podobnie jak i w
Japonii czy Korei Po³udniowej, dziêki wydatnemu wsparciu Stanów
Zjednoczonych, odrodzi³a siê gospodarka, spo³eczeñstwo powróci³o
do demokracji. System polityczny, pozwalaj¹cy na liberalizm socjalny
w gospodarce i zapewniaj¹cy pe³n¹ swobodê ¿ycia i aktywnoci,
spowodowa³ wykszta³cenie siê nowoczesnych spo³eczeñstw, zdolnych
do pe³nego i wiadomego dzia³ania na rzecz w³asnego dobra.19
Ostatnia grupa czynników, czyli czynniki ekonomiczne, s¹
wynikiem wy¿ej wymienionych trzech rodzajów czynników. Ustrój
gospodarczy w du¿ej mierze zale¿y od ustroju politycznego. W kraju
demokratycznym gospodarka opiera siê na wolnym rynku i wolnej
konkurencji. Pañstwo w³¹cza siê po to, aby zabezpieczyæ
bezpieczeñstwo zewnêtrzne i wewnêtrzne i zapewniæ ochronê mniej
zaradnych obywateli przed niewidzialn¹ rêk¹ rynku. Pañstwo
oddziela to, co do niego nale¿y (owiata, sprawy socjalne, wojsko,
policja, s³u¿ba zdrowia) od kwestii gospodarczych, pozostawiaj¹c je
prywatnym przedsiêbiorcom i zdolnym fachowcom.20 Niektóre
re¿imy dyktatorskie (jak genera³a Franco w Hiszpanii, Salazara w
Portugalii czy Pinocheta w Chile) stosowa³y podobn¹ strategiê
gospodarcz¹, ale czyni³y to dopiero po ustabilizowaniu si³¹ sytuacji
politycznej i w czasie stopniowej liberalizacji systemu. Demokracja
doprowadzi³a do rozkwitu spo³eczeñstwa Pó³nocnej Ameryki,
znacznej czêci Europy, Australii czy Japonii.
W pañstwach autokratycznych, w których stoj¹cy na czele
pañstwa w³adca jest wodzem, prorokiem i najwy¿sz¹ m¹droci¹,
ca³a gospodarka podporz¹dkowana jest w³adzy. Skoro dyktator wie
wszystko, to sam umie zarz¹dzaæ gospodark¹, a wszelkie b³êdy, które
wynikn¹ przy wykonywaniu jego genialnych planów, s¹ skutkiem
A. L. Szczeniak, Historia 1918-1939, Warszawa 1993, ss. 75-87.
P. Johnson, Historia..., ss. 774-785, 791-801.
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z³ego doboru wykonawców, ponosz¹cych z regu³y odpowiedzialnoæ
za jego pomys³y. Tak postêpowali Stalin w Zwi¹zku Radzieckim czy
Mao Tsetung w Chinach, wprowadzaj¹c plany reformy rolnej
(kolektywizacja przymusowa), przemys³owej (nacjonalizacja
przedsiêbiorstw i oddanie w zarz¹d niew³aciwym osobom),
geograficznej (jak zmiany kierunku rzek czy wprowadzanie upraw,
nie nadaj¹cych siê do tych warunków), czym spowodowali mieræ
w wyniku g³odu, ciê¿kiej pracy, niew³aciwego wykorzystania si³y
roboczej, marnotrawienia materia³ów i powodzi dziesi¹tek milionów
ludzi.
Spo³eczeñstwo komunistyczne nastawione by³o na produkcjê
ciê¿kiego przemys³u, zaniedbuj¹c przemys³ konsumpcyjny, lekki czy
us³ugi, gdy¿ wszystko kierowane mia³o byæ na rozwój potêgi militarnej
bloku sowieckiego.21 Dzisiaj wiele kopalñ, hut, fabryk zbrojeniowych
jest zamkniêtych lub dogorywa a spo³eczeñstwa tych krajów
p³ac¹ wysokim bezrobociem, inflacj¹, zastojem w gospodarce i
niskim wzrostem produktu krajowego. W ustroju demokratycznym
pañstwo nastawia siê na produkcjê, która jest korzystna zarówno z
politycznego i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystuje siê
w³asne walory ekonomiczne w jak najwiêkszym stopniu, aby zyskaæ
korzystne ceny ich sprzeda¿y.
Obecnie o zamo¿noci kraju decyduje rodzaj produkcji.
Najbardziej preferowan¹ ga³êzi¹ gospodarki s¹ obecnie przemys³
elektroniczny, samochodowy i energetyczno-wydobywczy
(wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego), dopiero potem id¹
przemys³ lekki, spo¿ywczy i inne. W produkcji samochodów pierwsze
miejsca zajmuj¹ Amerykanie, Japoñczycy, Niemcy, Francuzi, dalej
Hiszpanie, Koreañczycy z Po³udnia i W³osi. Produkcja sprzêtu
radiowo  telewizyjnego i komputerowego jest domen¹ Amerykanów,
Koreañczyków i Japoñczyków. Wydobycie ropy naftowej i gazu
ziemnego nale¿y do domeny krajów arabskich nad Zatok¹ Persk¹,
Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Te trzy dziedziny gospodarki
wiadcz¹ o presti¿u krajów i o tym, który z nich liczy siê na wiatowej
arenie i posiada siln¹ gospodarkê i kreatywne spo³eczeñstwo. Wiele
21
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krajów dostarcza jedynie surowców do produkcji (metale, cenne
kruszce, drewno, produkty rolno  spo¿ywcze), których nie jest w
stanie przerobiæ we w³asnym kraju.22
O poziomie rozwoju kraju wiadczy te¿ stopieñ inflacji 
kraje rozwiniête maj¹ jednocyfrow¹ inflacjê, podczas gdy w krajach
biednych lub rozwijaj¹cych siê wynosi ona (je¿eli w ogóle jest liczona)
nawet trzy cyfry; dochody na g³owê  w krajach rozwiniêtych
przeciêtnie zarabiaj¹cy cz³owiek potrafi zaspokoiæ swoje
najwa¿niejsze potrzeby i zostanie mu pieniêdzy na jaki drobny luksus,
w krajach biednych jedynie nieliczni mog¹ pozwoliæ sobie na dostatnie
¿ycie, podczas gdy reszta umiera z g³odu i chorób; wzrost
gospodarczy  w krajach rozwiniêtych nie jest on du¿y, ale stopniowo
wzrasta, podwy¿szaj¹c regularnie i tak wysoki poziom gospodarczy,
za w krajach rozwijaj¹cych siê lub biednych mo¿e byæ on du¿y, ale
i tak nie bêdzie w stanie dorównaæ w ci¹gu najbli¿szych kilkunastu
lat do poziomu krajów rozwiniêtych. Mo¿e nie byæ go wcale lub jest
ujemny, czyli gospodarka cofa siê w rozwoju jeszcze bardziej.
Wa¿nymi wyznacznikami rozwoju gospodarczego s¹ ponadto
produkt krajowy brutto (PKB) na osobê i udzia³ w wymianie
miêdzynarodowej.23 Do krajów, które maj¹ PKB wy¿szy ni¿ 10 000
dolarów na osobê, mo¿na zaliczyæ kraje Unii Europejskiej. Izrael
(dziêki pomocy Amerykanów po II wojnie), niektóre kraje arabskie
nad Zatok¹ Perska (dziêki rozwojowi przemys³u naftowego), niektóre
kraje Dalekiego Wschodu (Japonia, Singapur) oraz Kanadê, Stany
Zjednoczone, Australiê i Nowa Zelandiê. Na drugim biegunie s¹
kraje maj¹ce dochód poni¿ej 300 dolarów na osobê, ¿yj¹ce w nêdzy,
wyniszczone wojnami lub totalitarnymi rz¹dami. S¹ to kraje Czarnej
Afryki, postkolonialne i postkomunistyczne kraje Azji, jak równie¿
niektóre kraje Ameryki £aciñskiej (Boliwia, Kuba, Honduras).
Na podstawie wskazanych wy¿ej czynników mo¿na wysnuæ
kilka wniosków dla przysz³ej polityki gospodarczej wiata. Podzia³
na bogatych i na biednych utrzyma siê przez d³ugi czas, mo¿na z
du¿ym prawdopodobieñstwem stwierdziæ, ¿e chyba na zawsze. Nie
sposób jest nadrobiæ, wczeniejszych b³êdów polityki spo³ecznej i
22
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gospodarczej. Nale¿y te¿ uwzglêdniæ inne aspekty  rodowisko,
nie zawsze przychylne dzia³alnoci gospodarczej i pracy, a tym samym
rozwojowi miast i infrastruktury przemys³owej, zasoby surowcowe,
którymi wiat nie jest obdarzony po równo i trzeba je sprowadzaæ.
Du¿¹ rolê spe³niaj¹ równie¿ naturalne umiejêtnoci i zdolnoci ludzi
 jeden cz³owiek dosta³ ich wiêcej, inny mniej, wiêc ju¿ od narodzenia
nie s¹ oni równi. A skoro pojedynczy ludzie nie s¹ równi, wiêc równie¿
spo³eczeñstwa, z³o¿one przecie¿ z jednostek, w ró¿ny sposób kieruj¹
w³asnym losem.
Czynniki te sprawiaj¹, ¿e rozdzia³ wiata bêdzie istnia³ zawsze,
nale¿y tylko redukowaæ drastyczne ró¿nice i powodowaæ, aby poziom
¿ycia w krajach zacofanych podniós³ siê chocia¿ do tego stopnia,
aby wiêkszoæ ludzi tam mieszkaj¹cych nie umiera³a z g³odu i chorób.
Sprawa ta jest zadaniem krajów rozwiniêtych, bogatych. Pomoc ma
przebiegaæ na dwóch p³aszczyznach. Pierwsza z nich polega na
dawaniu pieniêdzy. Wprawdzie zdarza siê, ¿e pomoc finansowa i
materialna zostaje przejêta przez re¿im rz¹dz¹cy i nie dochodzi do
ludzi (jak to ma miejsce jaki czas temu w Korei Pó³nocnej), niemniej
jednak w wielu krajach stanowi ona podstawê do rozwoju
ekonomicznego. Druga p³aszczyzna polega na stopniowych
przeobra¿eniach spo³eczeñstwa pod kontrol¹ krajów rozwiniêtych.
W praktyce wygl¹da to tak, ¿e szerzy siê owiatê, zarówno polityczn¹
(czyli uwiadomienie ludziom, w jaki sposób najlepiej zarz¹dzaæ
krajem, aby podniós³ siê on z zacofania spo³ecznego i ludzie wziêli
swój los w swoje rêce), ekonomiczn¹ (edukacja, jak nale¿y zbudowaæ
i rozwin¹æ gospodarkê i jak ni¹ zarz¹dzaæ) czy medyczno 
higieniczn¹ (jak zwalczaæ choroby i broniæ siê przed nimi). Obie te
p³aszczyzny s¹ potrzebne w celu zredukowania napiêæ i ró¿nic
rozwojowych, ale musz¹ byæ one przeprowadzane pod kontrol¹
pañstw i organizacji, udzielaj¹cych pomocy. Z drugiej strony trzeba,
dziêki wsparciu obcemu, wykorzystywaæ w³asne mo¿liwoci, aby
nie staæ siê tylko obiektem wp³ywu obcych pañstw. Jednoczenie
nale¿y ³agodziæ napiêcia etniczne i tworzyæ wiêzi pomiêdzy narodami
w obrêbie jednego pañstwa. Zachêta do budowy demokratycznego
spo³eczeñstwa obywatelskiego, opartego na wzajemnej wspó³pracy,
ma szanse podnieæ kraj i ludnoæ z zapaci i tym samym pchn¹æ
kraj na drogê rozwoju politycznego, gospodarczego i spo³ecznego.
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Bartosz Dyl¹g
KRYTYKA SPO£ECZEÑSTWA WSPÓ£CZESNEGO W
WIETLE POGL¥DÓW WYBRANYCH
PRZEDSTAWICIELI SZKO£Y FRANKFURCKIEJ.
Szko³a frankfurcka zwi¹zana z Institut für Sozialforschung,
sta³a siê wa¿nym, paramarksistowskim ruchem niemieckim. Jej
historia siêga pocz¹tków lat 20-tych. Choæ zwi¹zane z ni¹ by³y
nazwiska ró¿norakich humanistów, a ich pogl¹dy ró¿ni³y siê miêdzy
sob¹, to mo¿na tu mówiæ o ci¹g³oci pewnej linii mylenia.1 Niniejsza
praca koncentruje siê g³ównie na wk³adzie w krytykê wspó³czesnego
spo³eczeñstwa Theodora Wiesengrund-Adorno, Maxa Horkheimera,
Waltera Benjamina i kontynuatora teorii krytycznej - Jurgena
Habermasa. Niebagatelne zas³ugi szko³y frankfurckiej na polu analizy
i mocnej krytyki kultury i spo³eczeñstwa masowego, podszyte s¹
wyran¹ têsknot¹ za czasami, gdy tylko elita uczestniczy³a w odbiorze
sztuki. Krytyka kultury spo³eczeñstwa masowego by³a
podejmowana ju¿ w XIX w. Przyk³adem mog¹ byæ analizy
Tocquevillea, Renana, Burckhardta, Nietzschego. Szko³a
frankfurcka widzia³a dodatkowo zagro¿enie w pozytywizmie i nauce
oraz - za Marksem  w podziale pracy i reifikacji wiata. Dostrzega³a
ona degradacjê sztuki przy du¿ym udziale masowych rodków
elektronicznych. W tym sensie by³a ona zwolenniczk¹ kultury elitarnej.
Spo³eczeñstwo masowe (tak totalitarne jak demokratyczne)
zmanipulowano, a dokona³a tego zawodowa biurokracja. Tak
ubezw³asnowolnione spo³eczeñstwo jest niereformowalne, aby co
zmieniæ trzeba uciec siê do rodków wychodz¹cych poza nie. Szko³a
frankfurcka kumulacjê problemów wspó³czesnej rzeczywistoci widzi
w reifikacji. Urzeczowienie obejmuje ca³e spo³eczeñstwo masowe,
wszystkie jego warstwy. Dewastacja kultury, niszczenie podmiotowej
osobowoci cz³owieka, spo³eczeñstwo totalne - te zagro¿enia, zdaniem
cz³onków szko³y frankfurckiej wynikaj¹ z narastaj¹cego kultu techniki,
1
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rozwoju nauki ignoruj¹cego sferê wartoci. Scjencystyczna
cywilizacja pozostawia przy tym nie daj¹ce siê naukowo ustaliæ cele
irracjonalnemu wyborowi.
Theodor W. Adorno; filozof, muzykolog, kompozytor, wniós³
istotny wk³ad w uformowanie siê odrêbnej teorii szko³y frankfurckiej.2
Stoj¹cy w oczach naukowców na stanowisku modernistycznym,
wytrwale w swych opiniach krytykuje tak zwany niski obieg kultury.
Jego najbardziej wa¿kim dokonaniem w zakresie analizy wspó³czesnej
kultury jest stworzone w 1947 r. pojêcie przemys³u kulturalnego.3
Zastêpuje ono zbitkê kultura masowa, jako nieprecyzyjnie oddaj¹cej
istotê procesów zachodz¹cych dzi w tych sferach dzia³alnoci
cz³owieka. Zwrot kultura mas sugerowa³by jego zdaniem now¹
postaæ kultury ludowej, spontanicznie tworzonej przez masy i bêd¹cej
wyrazem jej szczerych potrzeb. Tymczasem, jak pokazuje Adorno,
kultura wspó³czesna przez owe masy nie jest ani tworzona, ani nie
odzwierciedla jej prawdziwych potrzeb.4 Masowy odbiorca jest tu
tylko przedmiotowym i umiejêtnie zmanipulowanym dodatkiem do
przemys³u kulturalnego. Ów przemys³ wcale nie odpowiada na
upodobania konsumentów. Inaczej  dzia³ania przemys³u kulturalnego
s¹ odpowiedzi¹, ale na gusty wczeniej zestandaryzowane i
zegalitaryzowane. St¹d wyp³ywa masowoæ zjawiska. Masowy
oznacza i mniejsze koszty produkcji (wszak to przemys³) i wiêkszy
zysk. Dlaczego ludzie daj¹ siê tak nabieraæ i tak ³atwo przyjmuj¹ to,
co im siê tylko poda? Tu odpowied Adorno jest prosta: chêæ pójcia
po najmniejszej linii oporu przybra³a niespotykane wczeniej rozmiary,
ludzie chc¹ byæ oszukiwani oraz maj¹ zdegenerowan¹ przez istniej¹ce
stosunki spo³eczne wiadomoæ. Milionowe masy konsumentów ta liczba wrêcz ¿¹da przemys³owej reprodukcji kultury. Identyczne
potrzeby zaspokajane s¹ identycznymi towarami. Dba siê przy tym,
aby niestandardowe zachcianki wymykaj¹ce siê kontroli zbiorowej
wiadomoci nie pojawia³y siê zbyt czêsto. Recept¹ jest tu zast¹pienie
rodków masowego komunikowania, rodkami masowego
Tam¿e, s. 1063.
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oddzia³ywania spo³ecznego; czêciowe sprzê¿enie zwrotne na linii
nadawca - odbiorca zanika, przekaz staje siê krañcowo jednostronny.
Media s¹ tak¿e sztucznie uniformizowane. Oddolna inicjatywa staje
siê dla kulturowych monopolistów coraz bardziej k³opotliwa.
Kulturowi monopolici s¹, z kolei uzale¿nieni od koncernów
przemys³owych. W warunkach produkcji masowej i coraz wiêkszej
komercjalizacji, w opinii Adorno sztuka gubi zdolnoæ spe³niania swej
funkcji negatywnej, czyli traci zdolnoæ do utopijnego wykraczania
poza istniej¹ce ramy spo³eczne. Z jednej strony jest on przera¿ony
upolitycznianiem sztuki, z drugiej nie akceptuje obrazu sztuki pasywnej rozrywki.
Max Horkheimer, psycholog i filozof, by³ centraln¹ postaci¹
w Instytucie. Wraz z T. Adorno w Dialektyce owiecenia
koncentruj¹ swe ataki na faszyzmie, jako oznace barbarzyñstwa, z
którego ludzkoæ wydoby³a siê po to, aby na powrót siê tam stoczyæ.5
Wartym podkrelenia jest fakt aktualnoci ich spostrze¿eñ
wyprzedzaj¹cych o kilkadziesi¹t lat skomasowan¹ krytykê kultury
masowej. Aktualnoæ tym bardziej widoczn¹ w warunkach dzisiejszej
Rzeczypospolitej.
Owiecenie wed³ug nich d¹¿y³o do wiedzy, która
wyzwoli³aby ludzi od tajemnicy wiata oraz zaw³adnê³aby przyrod¹.
Wzrost w³adzy nad przyrod¹ jest jednak równoczenie alienacj¹ od
przyrody i wzrostem w³adzy nad ludmi. B³êdem owieceniowego
podejcia jest wiêc zerwanie wiêzi cz³owieka z natur¹, a tak¿e uznanie
jej za przedmiot eksploatacji, przez co równie¿ stalimy siê jako
element przyrody tej eksploatacji ofiar¹. Owieceniowy rozum sta³
siê demonem wspó³czesnego wiata, demonem, który sam siebie
niszczy. Rozum - demon jest nieub³agany, albo cz³owiek podda siê
naturze, albo tê naturê zwyciê¿y.6
Adorno i Horkheimer bolej¹ te¿ nad jednolitoci¹ i
jednomylnoci¹ wspó³czesnej kultury. Ich zdaniem jest to model
fa³szywej kultury zhomogenizowanej pod dyktando ekonomiki.
Przemys³ kulturalny jest jednoci¹.7 Tak samo jednoci¹ musz¹ byæ
L. Ko³akowski, G³ówne nurty marksizmu, Londyn 1988, s. 1085.
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towary, które produkuje, jak jednakowe musz¹ byæ gusty
konsumentów podzielonych na strefy wp³ywów i grupy dochodów.
Zestandaryzowany techniczny proces przemys³u kulturalnego
doskonale wpasowuje siê w tê tendencjê i wzmacnia j¹, a ra¿¹cy
schematyzm produkowanej kultury kooperuje z nieracjonaln¹
racjonalnoci¹ wspó³czesnego mu spo³eczeñstwa. Potrzeby
konsumentów traktowane s¹ tym bardziej sumarycznie, im silniejsza
jest pozycja przemys³u kulturalnego. W odbiorze takich
schematycznych wytworów wszelka refleksja konsumenta jest
niepotrzebna, wrêcz niepo¿¹dana. Przemys³ kulturowy podobnie jak,
o zgrozo sztuka awangardowa, operuje rodkami wyrazu ju¿
sprawdzonymi, zaakceptowanymi. Nowe musi byæ oparte o stary
schemat, inaczej zostanie zignorowane. Twórcze napiêcia pojawiaj¹ce
siê od zawsze w dziele artystycznym dzi ju¿ nie istniej¹. Adorno i
Horkheimer widz¹ jednak ró¿nicê miêdzy awangard¹ a przemys³em
kulturalnym. Sztuka awangardowa s³u¿y prawdzie, masom prawda
nie jest proponowana i nie jest potrzebna. Skategoryzowanej,
sklasyfikowanej kulturze sprowadzonej do parteru wspólnego
mianownika, odpowiada wizja robotnika- konsumenta kultury, który
przez swoj¹ pracê ów stan kultury podtrzymuje.
Autorzy Dialektyki owiecenia hegemoniê przemys³u
kulturalnego upatruj¹ w przewrotnoci stosunków panuj¹cy poddany. W ich opinii konsumenci bez wiêkszego sprzeciwu przyjmuj¹
to, co podsuwa im monopol. Masy odrzucaj¹c zdanie znawców
rzeczy, ¿¹daj¹ tandety i jednoczenie konformistycznie obstaj¹ przy
machinie, która ich zniewala. Na ich konformizm chêtnie przystaje
przemys³ kulturalny, reprodukuj¹c wci¹¿ obszar pomys³ów ju¿
wypróbowanych. Nowinki mog³yby sk³oniæ konsumentów do
mylenia, a to dla ka¿dej instytucji totalnej mo¿e byæ niebezpieczne.
Jedyn¹ dopuszczaln¹ nowoci¹ jest tu udoskonalanie masowej
reprodukcji.
Wed³ug Adorno i Horkheimera, u podstaw kultury le¿y dzi
rozrywka, dokona³ siê tu swego rodzaju maria¿. 8 Ich zdaniem miech
i dobra zabawa sprzyja rezygnacji, oznacza zgodê, pozwala
zapomnieæ o w¹tpliwociach, uwalnia od refleksji. Indywidualizm
8

Tam¿e, s. 158  159.

 !
we wspó³czesnym wiecie to pseudo- indywidualizm, tolerowany
dopóty, dopóki bezwzglêdnie uto¿samia siê z tym, co ogólne.
Indywidualny charakter sprowadza siê do przypadkowoci. Ich
zdaniem elementem kultu tandety obowi¹zuj¹cym w kulturze jest
heroizacja przeciêtnoci. Panuj¹cy smak czerpie swe idea³y z reklamy,
z piêkna u¿ytkowego. Piêkne jest to, co u¿yteczne, sztuka jest
towarem. Towarem znormalizowanym, zaw³aszczonym,
dostosowanym do produkcji masowej. Ucielenieniem towarowego
charakteru sztuki jest dla Adorno jazz. 9 Sztuka w warunkach
drapie¿nego kapitalizmu sta³a siê jedynie towarem, s³u¿y wy³¹cznie
rozrywce. Sztuka sta³a siê tak tania, ¿e ka¿dy ma do niej dostêp, a to
staje siê przyczyn¹ jej nieustannej degradacji.
Krytyk literacki, Walter Benjamin w zbiorze esejów Twórca
jako wytwórca, na dwadziecia lat przed M. McLuhanem podj¹³
zagadnienie losów kultury w dobie masowych rodków przekazu i
masowej reprodukcji. 10 Na przyk³adzie fotografii W. Benjamin stara
siê pokazaæ jak w czasach masowej reprodukcji zagro¿ona zosta³a
istota sztuki. Sztuka staje siê niczym innym, jak wiernym oddaniem
natury. W sojuszu z t³umem fotografia mo¿e tym sposobem zepsuæ
sztukê. Fotografia staje siê coraz bardziej wymodelowana,
nowoczesna i operuj¹c odpowiednio wiat³em sprawia, ¿e wszystko
jest piêkne, wiat jest piêkny. To z³udzenie, zdaniem Benjamina jest
tworzone celowo: nawet obraz nêdzy staje siê przedmiotem
konsumpcji masowego spo³eczeñstwa. Problem w tym, ¿e nawet
najbardziej perfekcyjna reprodukcja nie oddaje zwi¹zku dzie³a sztuki
z miejscem i czasem jego istnienia. Odbiera to w opinii W. Benjamina
dzie³u rzecz najwa¿niejsz¹: autentycznoæ, pozbawia pierwotnego
znaczenia nierozerwalny zwi¹zek z miejscem i czasem jego istnienia.
Jednym s³owem; dzie³o sztuki odzierane jest z aury, czyli
niepowtarzalnego zjawiska pewnej dali, niezale¿nie od tego, jak blisko
by ona by³a.
Walter Benjamin zauwa¿a zanik ró¿nicy miêdzy autorem i
publicznoci¹. Odbiorca w ka¿dej chwili mo¿e wyrêczyæ twórcê w
T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, Warszawa 1974, s. 250 252.
W. Benjamin, Dzie³o sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] H. Or³owski
(red.), Twórca jako wytwórca, Poznañ 1975, s. 72.
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akcie kreacji, ka¿dy mo¿e napisaæ i wydaæ ksi¹¿kê, opisuj¹c choæby
swoje ¿ycie. Talent, warsztat, dowiadczenie staj¹ siê coraz mniej
wa¿ne wobec postêpuj¹cego procesu egalitaryzacji spo³ecznej.
W roku 1936. W. Benjamin pisa³, ¿e iloæ przesz³a w jakoæ.
Zwielokrotnione masy odbiorców spowodowa³y zmianê form
prze¿ywania sztuki.11 Modernizm, dadaizm kolejno i coraz bardziej
za pomoc¹ skandalu pozbawia³y sztukê wiêtoci. Celem dzie³a sztuki
sta³o siê wywo³anie publicznej (masowej) irytacji. To przygotowa³o
grunt do pojawienia siê rozrywki dla ubogich duchem i analfabetów
czyli filmu. Tu Benjamin widzi ró¿nicê miêdzy surrealistyczn¹ grotesk¹
filmow¹ i nadrealizmem sztuk tradycyjnych. Te same masy, które
pozostaj¹ obojêtne, a w skrajnych przypadkach wrogie wobec
umieszczonych w elitarnych galeriach i maj¹cych byæ przedmiotem
samotnych kontemplacji dzie³, w sali kinowej oklaskuj¹ z uznaniem
w zbiorowym odbiorze wytwory nowej sztuki. Komasacja
indywidualnych prze¿yæ we wspólne odczucia publicznoci ³¹czy siê
tu z konsumpcyjn¹ postaw¹ widza filmowego. W galeriach i salonach
nie by³o mo¿liwoci organizowania siê wzajemnej kontroli procesów
percepcji i prze¿yæ. Nie by³o te¿ mo¿liwoci wyst¹pienia w masie
jako widowni, publicznoci.
Walter Benjamin podkrela³ odarcie dzie³a sztuki z aury,
odseparowanie wspó³czesnej kultury od mitu i rytua³u, od dorobku, z
którego wspó³czesna kultura powinna czerpaæ.12 Wiêcej, tam winny
zostaæ jej korzenie. Tu marksistowskie tendencje szko³y frankfurckiej
widaæ wyranie. Odbudowaæ stracone wartoci przez powtórne
po³¹czenie z mitem mieli robotnicy. W tym sensie proletariat mia³by
byæ nadziej¹ przysz³ej kultury. Mitem typowym dla kultury
spo³eczeñstw totalitarnych (antysemityzm, potrzeba autorytetu) szko³a
frankfurcka powiêci³a wiele miejsca. Przyjmowanie autorytetu
mia³oby siê wi¹zaæ z postêpuj¹c¹ biurokracj¹, ze wzrostem znaczenia
instytucji politycznych, w jednostkowej socjalizacji. Wedle W.
Benjamina, wobec rosn¹cej kontroli pañstwa w ¿yciu spo³ecznym,
biurokratyzacji stosunków spo³ecznych, jednostka gotowa jest porzuciæ
odpowiedzialnoæ za siebie. Odrzuca te¿ swój autentyczny udzia³ w
11
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kulturze. Ludzie sami nie stanowi¹ o swoim losie, s¹ poddani
zewnêtrznej koniecznoci, której sobie czêsto nawet nie uwiadamiaj¹.
W tej sytuacji rozwój cz³owieka jest dramatycznie zagro¿ony.
Teoriê krytyczn¹ szko³y frankfurckiej, kontynuowa³ nadaj¹c
jej nowy kszta³t Jürgen Habermas. Postawi³ on sobie za zadanie
prze³amanie politycznej i naukowej izolacji teorii krytycznej, skupionej
wtedy na totalnej krytyce cywilizacji technicznej, snuj¹cej wizje
idealnego spo³eczeñstwa, trac¹cej kontakt ze spo³eczeñstwem realnie
istniej¹cym. Nawi¹za³ on do koncepcji dialektyki owiecenia.
Rozum owieceniowy zwróci³ siê przeciwko sobie i miast wyzwalaæ
ludzi z przes¹dów, ca³y czas je umacnia.13 Rozum oddzielony od
dzia³ania praktycznego nie emancypuje ju¿ ludzi, s³u¿y jedynie
sprawnoci technicznej. Habermas analizuj¹c wspó³czesne
spo³eczeñstwo, krytykuje ca³y system spo³eczny, a nawet ca³¹
historiê. U podstaw tego stosunku le¿y przekonanie o nie daj¹cej siê
pogodziæ rozbie¿noci miêdzy tym, ¿e przesz³e formy ¿ycia s¹ dzie³em
ludzi a jednoczenie powstaj¹ bez ich woli i wiadomoci. Po drugie
istnieje dysonans miêdzy racjonalnym stosunkiem cz³owieka do
przyrody i nie rozumowymi, niekontrolowanymi stosunkami
miêdzyludzkimi. Triumf wspó³czesnej cywilizacji technicznej grozi
prób¹ racjonalizacji spo³eczeñstwa zasadami, które obecne s¹ w
sferze technologii. Tu intencje stawiaj¹ wyniki na g³owie:
spo³eczeñstwo przeistacza siê w irracjonalny twór podzielony na klasy
in¿ynierów spo³eczeñstwa i pensjonariuszy zak³adów
zamkniêtych.14 Habermas widzia³ te¿ problem w d¹¿eniu do
zniesienia naturalnego mechanizmu rozwoju historii i poddania tego
rozwoju wiadomej, racjonalnej kontroli.
Konstytutywn¹ cech¹ kultury wspó³czesnej jest zdaniem J.
Habermasa nawi¹zanie do idea³u owieceniowego i jednoczesne
odciêcie siê od niego. Kultura rozsypa³a siê na odseparowane od
siebie, naukê, moralnoæ i sztukê15. St¹d np. brak jasnych zasad
etycznych w dzia³alnoci naukowej. Pozytywistyczna nauka,
13
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uwolniona od s¹dów wartociuj¹cych jest jego zdaniem niezdolna
do realizacji programu emancypacji cz³owieka. Idea³em by³by rozum
wiadomy swych celów spo³ecznych, syntetyzuj¹cy sferê praktyki i
teorii. Habermas uwa¿a, ¿e konsekwencj¹ zaniku granicy miêdzy
aktywnoci¹ polityczn¹ a nauk¹ i technik¹ jest spo³eczeñstwo o
wiadomoci technokratycznej. Cz³onkowie takiej zbiorowoci s¹
pozbawieni wiadomoci politycznej, podatni na manipulacjê i
reifikacjê ludzi w rzeczy.
J. Habermas za inn¹ wa¿n¹ tendencjê uwa¿a proces
unaukowiania polityki.16 Wyrazem jej jest rosn¹ca rola ekspertów
naukowych w dzia³alnoci pañstwa. W³adze publiczne ju¿ wczeniej
korzysta³y z pomocy urzêdników  doradców, ale by³ to tylko rodzaj
kunsztu. Od czasów II wojny wiatowej za, zastosowano naukê
dla potrzeb polityki. T¹ drog¹ osi¹gniêty zosta³ drugi szczebel procesu
racjonalizacji. Nie oznacza to  zdaniem Habermasa 
automatycznego przejêcia w³adzy w pañstwie przez naukowców,
ale wyrane przewartociowanie w relacjach miêdzy politykiem a
ekspertem. Model decyzjonistyczny z dominuj¹c¹ rol¹ przywódców
politycznych, zastêpowany jest przez model technokratyczny, gdzie
polityk staje siê organem wykonawczym naukowego intelektu.17
Habermas widzi niebezpieczeñstwo takiego stanu rzeczy. Je¿eli,
bowiem pozytywistycznej nauce uda³oby siê wystarczaj¹co
zracjonalizowaæ decyzje w dymensji praktycznej, to wykluczy³oby
to ca³¹ problematycznoæ podejmowania decyzji. W tej sytuacji
dzia³ania polityka, staj¹cego wczeniej w obliczu irracjonalnoci celów,
potrzeb, wartoci, podporz¹dkowane zosta³by kryteriom naukowym,
a jego dzia³alnoæ decyzyjna sta³aby siê fikcj¹. Najdoskonalszym
wed³ug Habermasa pozostaje model pragmatyczny, gdzie zniesione
zostaje kompletne rozdzielenie funkcji polityka od funkcji eksperta,
obecne w poprzednich modelach. W koncepcji tej istnieje dwustronna
komunikacja; naukowcy pomagaj¹ politykom podj¹æ w³aciwe
decyzje (funkcja doradcza), a decydenci korzystaj¹ z ekspertyz
zgodnie z wymogami praktyki. W modelu tym - zauwa¿a Habermas
16
J. Habermas, Unaukowiona polityka a opinia publiczna, [w:] Z. Krasnodêbski,
s. 402.
17
Tam¿e, s. 404.
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 realizuje siê najpe³niej wp³yw opinii publicznej na decyzje w³adzy
politycznej. W procesie komunikacji na linii ekspert  polityk nie
mo¿liwe by³oby bowiem, zignorowanie interesów spo³ecznych i
wyznawanych wartoci. Konkluzja autora Teorii i praktyki jest
nastêpuj¹ca: warunkiem sprawnoci w³adzy publicznej i udzia³u
spo³eczeñstwa w ¿yciu publicznym jest mo¿liwie pe³na i niezak³ócona
komunikacja miêdzy sferami polityki i nauki.
Podsumowuj¹c pracê nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e szko³a
frankfurcka przygotowa³a grunt pod postmodernistyczne analizy
kultury i spo³eczeñstwa. Jej cz³onkowie podkrelali zawsze
koniecznoæ takiego formu³owania swych pogl¹dów, aby odnosi³y
wp³yw na spo³eczeñstwo, na spo³eczn¹ praktykê. Spostrze¿enia jej
cz³onków, choæ mo¿e nie tak radykalne, jak te formu³owane pod
koniec ubieg³ego stulecia, w istotnej swej czêci zgadza³y siê z tym
co póniej o spo³eczeñstwie s¹dzili postmodernici. Przy ogólnym
upadku wszelkich systemów organizuj¹cych rzeczywistoæ
cz³owieka, kultura sta³a siê outsiderem naszego czasu. Na ka¿dym
kroku widoczna jest dominacja nowego boga- ekonomiki. Kultura
nie spe³nia ju¿ przynale¿nych jej kiedy funkcji systemowych. W
czasach, gdy nie ma ju¿ kultur lepszych i gorszych, nie ma zachowañ
prawid³owych i nieprawid³owych, nie ma normalnoci i
nienormalnoci, kultura zredukowana zosta³a do nieszkodliwej
staruszki uprawiaj¹cej gry jêzykowe. Je¿eli niegdysiejsza,
modernistyczna kultura mia³a rekompensowaæ niedostatki materialne
cz³owieka, to jaka jest jej dzisiejsza rola, skoro powszechny
permisywizm nakazuje ¿adnych niedostatków nie zauwa¿aæ.
Na pewno musimy ponieæ konsekwencje wyborów, których
dokonalimy trzysta, dwiecie, trzysta lat temu, a zw³aszcza w XX
w. Te wybory okaza³y siê ograniczaæ zakres naszego manewru
dzisiaj. Te wybory, byæ mo¿e uniemo¿liwi³y jakikolwiek wybór.
Pozostaje nadzieja, ¿e ludzkoæ wsiadaj¹c i rozpêdzaj¹c rower, który
dzi pêdzi z góry, a którego nie da siê chyba zatrzymaæ (Lem),
wiedzia³a co robi.
Mo¿na te¿ zadaæ sobie pytanie ile jest racji w twierdzeniach
krytyków wspó³czesnej kultury o tym, ¿e dzisiejszy wiat ignoruje
wszelkie struktury wartoci (czy istnieje schellerowski wiat wartoci
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obiektywnych?), ¿e stracilimy mo¿noæ odró¿nienia tego, co gorsze
od tego, co lepsze. Czy dzisiejsze niewartociowanie równowartociowanie nie oznacza zawieszenia pomiêdzy niewiadomo
czym, niewiadomo gdzie?
Trudno nawet próbowaæ dawaæ tu jakiekolwiek odpowiedzi.
Przecie¿ nie mamy pewnoci nawet co do w³asnej wiedzy, przecie¿
wiedz¹c coraz wiêcej stajemy siê coraz g³upsi. Byæ mo¿e os¹dzi to
wszystko historia. Ale, tu znowu pytanie: jaka historia? Historia, która
jest nieustaj¹c¹ gr¹ pozorów, historia, której nie ma, historia, której
sami odebralimy prawo oceniania? W koñcu, mo¿e nie bêdzie, komu
tego os¹dzaæ. Czy wiêc grozi nam taki koniec historii, jaki og³osi³ F.
Fukujama? Okazuje siê, ¿e polityczny, gospodarczy, kulturowy prymat
cywilizacji zachodniej zosta³ dramatycznie podwa¿ony. Na ca³ym
wiecie wiadomociowe zwyciêstwo zachodniej demokracji
liberalnej, kapitalizmu nie jest ju¿ ani ostateczne, ani oczywiste.
Koniec konfliktu ideologicznego tak, ale z powodu wszechtolerancji,
a nie zwyciêstwa jedynej s³usznej ideologii.

 '
Mariusz Wiktor Sienkiewicz

GENEZA I TRADYCJE POWIATU NA ZIEMIACH
POLSKICH
Uwagi wstêpne
Powiat to jednostka podzia³u administracyjnego, której
pocz¹tki pojawi³y siê ju¿ w II po³owie XIV wieku, zast¹piwszy dawniejsze kasztelanie i bez przerw dziejowych utrzymuj¹ce siê do 1
czerwca 1975 roku.1 Jêzykoznawcy wywodz¹ nazwê powiat od
wyrazu wiec - powiadomiæ. W czasach lechickich powiatem nazywano obszar, którego mieszkañcy powiadamiali siê o wspólnych
wiecach i o koniecznoci wspólnej obrony.2 Natomiast S³ownik
jêzyka polskiego Bogumi³a Lindego z 1856 roku okrela powiat jako
czêæ, podzia³ województwa, w którym s¹dy ziemskie bywaj¹...,
za powietnik, to obywatel tego¿ powiatu. Tam te¿ pojawia siê
termin powiatny, którym okrela siê jednego z poddanych
starostwa. W ci¹gnieniu wojewoda tego ma stwierdziæ, aby
powietnicy jego nikomu ¿adnej szkody nie czynili. Kasztelan jeliby
zarazem z szlacht¹ w powiecie swym zjechaæ siê nie móg³, tedy ma
co najrychlej w drodze z chor¹¿ym i z powietnikami ci¹gaæ siê....3
Podobnie S³ownik jêzyka polskiego z 1908 roku, mówi
o powiecie jako administracyjnej czêci guberni, i¿ jest to obwód,
dystrykt, okolica, prowincja, dzielnica.4 Ten¿e s³ownik przytacza
fragmenty prac, w których pisarze u¿ywaj¹ terminu powiat. Na
przyk³ad Kacper Niesiecki, autor siedemnastowiecznego herbarza,
pisa³ i¿ w powiecie ziemskie s¹dy bywaj¹, ...powiat mia³ zebrania,
Z. Zell, Powiat po Polsku, Wspólnota 1993, nr 18-19, s. 16-17.
Z. Rykiel, Problemy restytucji powiatów w Polsce [w:] Reforma terytorialna,
uk³ad powiatowy, red. Marek Potrykowski, zeszyt 166, Warszawa 1993, s. 56.
3
M. Samuel Bogumi³ Linde, S³ownik jêzyka polskiego, T. IV, Lwów 1858, s. 420.
4
J. Kar³owicz, A. Kryñski, W. Niedwiecki, S³ownik jêzyka polskiego, T. IV,
Warszawa 1908 s. 841.
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narady, zwane wieca, i od nich nazwa powiatu. Powiaty, jak
zauwa¿a autor s³ownika pojawiaj¹ siê nawet w Potopie
Sienkiewicza; ...powiaty siada³y na koñ i stawa³y chor¹gwiami.5
Okrelenie powiatu, mo¿emy odnaleæ tak¿e w
opracowaniach póniejszych. S³ownik jêzyka polskiego z 1964 roku
okrela powiat jako jednostkê podzia³u administracyjno-terytorialnego pañstwa, wchodz¹c¹ w sk³ad województwa, obejmuj¹c¹
gromady, osiedla i miasta (nie stanowi¹ce powiatu). Znajdujemy w
nim tak¿e okrelenie urzêdu powiatowego, którym jest biuro, gdzie
urzêduje powiatowa rada narodowa, dawniej starosta lub naczelnik.
¯ycie Warszawy pisa³o w owym czasie: ...Aby oszczêdziæ
ch³opom przyje¿d¿ania do powiatu w tej sprawie, Prezydium
wysy³a³o kolejno do gromadzkich rad narodowych ekipê urzêdników,
którzy za³atwiali rzecz na miejscu.6
Samo pojêcie by³o przez d³ugi czas stosowane niejednolicie.
Zygmunt Gloger, powo³uj¹c siê na przyk³ad na pracê L. Dogla z
1546 roku, pt. Dukt gmin koronnych i Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, zauwa¿a ¿e autor ten ca³¹ Ukrainê nazywa raz
powiatem kijowskim, to znowu ziemi¹ i województwem, a obok tego
w jego granicach sytuuje powiat winnicki i powiat brac³awski.
Generalnie jednak w Polsce owego czasu powiat oznacza³ okrêg
s¹dowy ci¹¿¹cy do jednego grodu.7 Nowa Encyklopedia PWN
stwierdza natomiast, i¿ powiat w dawnej Polsce by³ okrêgiem
administracyjnym, powsta³ym g³ównie w zwi¹zku z organizacj¹
s¹dów ziemskich. Powiat zast¹pi³ podzia³ na kasztelanie,
funkcjonowa³ równie¿ na Litwie od reformy 1565-1566. Teren
powiatu s¹dowego pokrywa³ siê z terenem powiatu administracyjnego. W latach 1918-39 powiat by³ jednostk¹ terytorialn¹
sk³adaj¹c¹ siê z gromad i gmin oraz wchodz¹c¹ w sk³ad
województwa. W PRL natomiast, powiat by³ do 1975 roku
podstawow¹ jednostk¹ podzia³u terytorialnego, w sk³ad której
wchodzi³y te¿ miasta stanowi¹ce powiat i dzielnice
w miastach stanowi¹cych województwa. Zniesiono go w zwi¹zku z
Tam¿e.
S³ownik jêzyka polskiego, red. W. Doroszewski, T. IV, Warszawa 1964, s. 1236.
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wprowadzeniem dwustopniowego sytemu administracji terytorialnej.8
Obecnie powiat, tak samo jak gmina, jest powsta³ym z mocy
prawa, wyodrêbnionym zwi¹zkiem lokalnym spo³eczeñstwa terytorialn¹ korporacj¹ samorz¹dow¹, powo³an¹ do samodzielnego
wykonywania czêci zadañ pañstwa (sprawowania administracji
publicznej) i wyposa¿on¹ w materialne rodki realizacji zadañ.
Wyodrêbnienie powiatu ma podwójny wymiar. Z jednej strony jest
to wyodrêbnienie organizacyjne, znajduj¹ce wyraz w tym, i¿ powiat
staje siê odrêbn¹ struktur¹ z w³asnymi w³adzami pochodz¹cymi z
wyborów, z drugiej za strony jest to wyodrêbnienie znajduj¹ce wyraz
w odrêbnej osobowoci prawnej, co niesie za sob¹ ten skutek, i¿
powiat mo¿e byæ podmiotem praw maj¹tkowych. 9 Powiat
upodmiotawia lokalne spo³ecznoci na tym szczeblu, bowiem w
przeciwieñstwie do powiatu okresu PRL przed 1973 rokiem, powiat
wspó³czesny nie staje siê jednostk¹ podzia³u terytorialnego, w którym
funkcjonuj¹ w³adze pañstwowe, ale terytorialnym zwi¹zkiem
samorz¹dowym ludnoci zamieszka³ej na jego obszarze. W
rezultacie ka¿dy z nas, mieszkañców gminy, niezale¿nie od tego, ¿e
jest cz³onkiem wspólnoty gminnej, staje siê jednoczenie cz³onkiem
wspólnoty powiatowej.10
Uzale¿nienie bytu samorz¹du od woli ustawodawcy
oznacza, ¿e przynale¿noæ do wspólnoty samorz¹dowej powstaje z
mocy prawa w zwi¹zku z zamieszkiwaniem na okrelonym terenie
i trwa tak d³ugo, jak d³ugo dana osoba tam zamieszkuje. Cz³onkiem
tego zwi¹zku jest siê zatem niezale¿nie od aktywnoci czy te¿
biernoci w jego dzia³alnoci. Tak skonstruowane stosunki
przynale¿noci wywo³uj¹ daleko id¹ce konsekwencje zarówno po
stronie osoby fizycznej, jak i po stronie organów samorz¹dowych.
Osoba bowiem, nie mo¿e odmówiæ przynale¿noci do zwi¹zku
samorz¹dowego a organy zwi¹zku nie mog¹ jej z niego wykluczyæ.11
Zdaniem Zbigniewa Rykiela w dwudziestowiecznej historii
Nowa Encyklopedia PWN, tom V, Warszawa 1996, s. 281.
Z. Niewiadomski, Ustrój samorz¹du terytorialnego i administracji rz¹dowej po
reformie, Warszawa 1999, s. 27.
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Polski mo¿na zidentyfikowaæ cztery g³ówne modele politycznoustrojowe pañstwa, wskazuj¹c jednoczenie, jaka rolê w ka¿dym z
tych modeli wyznaczano powiatowi.
l. Model prowizoryczny, trwaj¹cy od XIV wieku, kiedy to
pojawi³y siê powiaty, ukszta³towany ostatecznie w latach
trzydziestych XX wieku, po ujednoliceniu systemów
administracyjnych pañstw zaborczych. By³ on kompromisem miêdzy
modelem samorz¹dowym a modelem centralistycznym. Rozwi¹zanie
to,
przyjête
jako
prowizoryczne
i nieustannie krytykowane, przetrwa³o do koñca lat czterdziestych.
Powiat by³ wtedy jednostk¹ samorz¹dowo - rz¹dow¹.
2. Model totalitarny, wprowadzony w latach piêædziesi¹tych,
uzewnêtrznia³ idea³ ustrojowy pañstwa demokracji ludowej. Powiat
by³ tu jednostk¹ jednolitej w³adzy pañstwowej, kontroluj¹c¹ gminê.
Siatka powiatów, nawi¹zuj¹ca pocz¹tkowo do modelu
miêdzywojennego, uleg³a stopniowemu zagêszczaniu w wyniku
koniecznoci drobiazgowego nadzoru nad rozdrobnion¹ siatk¹
gromad.
3. Model autorytarny, wprowadzony w 1975 roku,
uzewnêtrznia³ idea³ ustrojowy rozwiniêtego pañstwa
socjalistycznego. By³ on wyrazem tendencji centralistycznych,
opartych na milcz¹cym za³o¿eniu, ¿e powiaty s¹ zasadnicz¹
przeszkod¹ w zbudowaniu systemu centralistycznego,
dyspozycyjnego w stosunku do zmieniaj¹cych siê konstelacji
politycznych w centrum, wobec tego zlikwidowano je.12
4. Model paternalistyczny zosta³ wprowadzony w 1990 roku,
kiedy to w miejsce dawnego powiatu powsta³ rejon administracyjny
jako jednostka rz¹dowa kontroluj¹ca samorz¹dnoæ gmin.13
Tradycje powiatu na ziemiach polskich
Dok³adne przeledzenie i cis³e ustalenie wszystkich zmian
jakim uleg³y granice województw, poszczególnych powiatów, a
nawet gmin wymaga³oby podjêcia d³ugich i szczegó³owych badañ.
12
13

Z. Rykiel, s. 50-51.
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Nie oznacza to, ¿e dotychczas nie podejmowano takich prób.
Szczególnie po II wojnie wiatowej, tacy autorzy jak: Orzechowski,
Wrzosek, Reiner i inni, dla ró¿nych celów i z ró¿nych powodów w
swych opracowaniach usi³owali zawrzeæ syntezê podzia³ów
terytorialnych na ziemiach polskich.14
W przesz³oci ka¿dego terytorium jego kolejne podzia³y
ró¿ni³y siê nie tylko przebiegiem granic, ale i natur¹ wyodrêbnionych
jednostek terytorialnych oraz rodzajem przes³anek, które o tych
podzia³ach decydowa³y. Charakter i rodzaj tych podzia³ów s¹ wiêc
zjawiskami historycznymi, zdeterminowanymi typem pañstwa, w
którym istnia³y, w dalszej kolejnoci za, jego form¹ organizacyjn¹.
Tak wiêc podzia³y terytorialne ró¿ni¹ siê od siebie nie tylko w czasie,
ale i pod wzglêdem strukturalno-funkcjonalnym.15 Krystian Hefner
wyró¿nia podzia³y wy¿szego i ni¿szego rzêdu. Podzia³ami ni¿szego
rzêdu s¹ takie zwi¹zki przestrzenne, które odgrywa³y ju¿ okrelon¹
funkcjê w wewnêtrznej strukturze pañstwa, na przyk³ad zwi¹zki
administracyjne, s¹dowe, które zarazem jednak nie by³y
podporz¹dkowane w³adzy centralnej. Jednostkami wy¿szego rzêdu,
natomiast s¹ te wszystkie jednostki terytorialne, które by³y
bezporednimi czêciami sk³adowymi politycznej ca³oci, a ich w³adze
by³y bezporednio podporz¹dkowane w³adzy centralnej.16
W okresie Polski wczesnofeudalnej podzia³y terytorialne
wynika³y z zastanych przez pañstwo stosunków osadniczych,
terytoriów plemiennych, opol i ich zwi¹zków. W miarê nasilania siê
tendencji odrodkowych podzia³y nabiera³y charakteru politycznego.
Wyra¿a³o siê to w stopniowym rozpraszaniu dotychczas jednolitej
w³adzy centralnej i przynosi³o w rezultacie coraz wiêksz¹ iloæ
ksiêstw dzielnicowych. Równoczenie w podzia³ach ni¿szego rzêdu,
okrêgi grodowe (kasztelanie), mimo swego genetycznego zwi¹zku
z pierwotnymi wspólnotami terytorialnymi, stawa³y siê wy³¹cznie
okrêgami s¹dowymi.17
14
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Terytorialny ustrój wczesnego okresu pañstwa polskiego
znamy g³ównie dziêki kronice Galla Anonima. Wczesnopiastowska
organizacja terytorialna pañstwa wykszta³ci³a osiem prowincji.
Zaliczano do nich prowincjê: l¹sk¹, krakowsk¹, sandomiersk¹,
wielkopolsk¹, mazowieck¹, kujawsk¹, ³êczycko-sieradzk¹. Pomorze
by³o traktowane osobno. Podzia³ ten silnie wbi³ siê w nasz¹
mentalnoæ, czego przyk³adem by³y i s¹ nadal koncepcje podzia³u
administracyjnego Polski na dwanacie województw.18 Prowincje
owe dzieli³y siê na okrêgi rodowe, które nastêpnie od XII wieku
zwano kasztelaniami.19 Na czele kasztelani sta³ komes grodowy,
zwany nastêpnie kasztelanem. W zakresie jego kompetencji by³o
sprawowanie administracji gospodarczej i s¹downictwa w
powierzonym mu okrêgu. Jednym z wa¿niejszych jego zadañ by³o
tak¿e ci¹ganie danin w naturze, a tak¿e wiadczeñ od podleg³ej
grodowi ludnoci s³u¿ebnej.20 Kasztelania by³a godnoci¹ senatorsk¹,
jednak¿e w senacie zasiadali pocz¹tkowo tylko kasztelanowie
wywodz¹cy siê od znaczniejszych miast. Póniej do senatu zostali
dopuszczeni tzw. kasztelani dr¹¿kowi, którzy byli de facto
kasztelanami powiatowymi, wywodz¹cymi siê od miasteczek
powiatowych.21
Burzliwy okres rozdrobnienia feudalnego wykszta³ci³ w
zarz¹dzie terytorialnym pojêcie ziemi, która obejmowa³a w zasadzie
kilka powiatów, kilka ziem natomiast stanowi³o województwo. Z
tego te¿ tytu³u ca³¹ hierarchiê ziemsk¹ (podkomorzy, czenik,
podczaszy, stolnik), nazywano urzêdami ziemskimi, do¿ywotnio
piastowanymi.
Przedstawiaj¹c tradycje powiatowe w Polsce nie mo¿na
zapomnieæ o instytucji starosty, która kszta³towa³a siê od rozbicia
dzielnicowego. Proces zjednoczeniowy pañstwa polskiego koñca
XIII i pocz¹tku XIV wieku wymaga³ sprawnej w³adzy pañstwowej,
jak równie¿ lokalnej. Kasztelanowie tracili na znaczeniu przejmuj¹c
Z. Zell, s. 16.
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urzêdy ziemskie, natomiast w ich miejscu zaczêli pojawiaæ siê
starostowie.22 Urz¹d starosty wprowadzi³ Wac³aw II, który na wzór
Czech powo³ywa³ w poszczególnych ziemiach starostów (capitanei)
jako swoich namiestników z pe³ni¹ w³adzy administracyjnej i
wojskowej. W³adys³aw £okietek ustanowi³ starostów we wszystkich
dawniejszych dzielnicach z wyj¹tkiem Ma³opolski, gdzie wobec
sta³ego pobytu panuj¹cego namiestnik nie by³ potrzebny. Starosta
by³ powo³ywany i odwo³ywany samodzielnie przez króla, a ¿e nie
musia³ pochodziæ z danej ziemi, by³ sprawnym narzêdziem w rêku
w³adcy.23 W XV wieku pozycja starosty siê umocni³a. Pojawi³a siê
kategoria starostów generalnych: wielkopolskiego i ruskiego, dla
rejonów obejmuj¹cych wiêcej ni¿ jedn¹ ziemiê.24
Wprowadzenie urzêdu starosty jako namiestnika króla na
terytorium, którym zarz¹dza³, by³o istotnym elementem zjednoczenia
Królestwa. Wraz z zanikiem funkcji starosty jako g³ównego
namiestnika króla na okrelonym terytorium ustala³y siê jego funkcje
jako g³ównego królewskiego urzêdnika lokalnego. Istotne znaczenie
mia³y szerokie kompetencje s¹dowe starosty, dotycz¹ce w
szczególnoci przestêpstw karnych ciganych z urzêdu. W
Wielkopolsce w XV wieku starosta potwierdza³ transakcje ziemi¹,
sprawowa³ tak¿e zarz¹d maj¹tkiem królewskim na podleg³ym mu
obszarze, powo³ywa³ w³adze miejskie lub zatwierdza³ je.25
W Ma³opolsce, za panowania Kazimierza Wielkiego, pojawili
siê równie¿ starostowie grodowi (grodzcy). Tak bowiem - w
odró¿nieniu od generalnych i ziemskich, których tu nie by³o - zaczêto
nazywaæ burgrabiów niektórych wiêkszych grodów, którzy mieli
ponadto w zarz¹dzie pewien kompleks dóbr królewskich, przeznaczony na utrzymanie ich i za³ogi grodu.26 Na Litwie natomiast
starostowie zast¹pili dawnych namiestników Wielkiego Ksiêstwa.
W powiecie namiestnik - starosta by³ najwa¿niejszym urzêdnikiem,
s¹dzi³ bojarów powiatowych, og³asza³ sejmy, ci¹ga³ daniny.27
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Reformy z lat 1564-1566 utrwalone przez II Statut Litewski
wprowadzi³y na Litwie sejmiki powiatowe (na wzór sejmików
ziemskich w Koronie), w których bra³ udzia³ ogó³ szlachty. Ka¿dy
sejmik powiatowy wysy³a³ po dwóch pos³ów na sejm. W powiatach
wprowadzono równie¿ na wzór polski s¹dy ziemskie, grodzkie i
podkomorskie. Po tej reformie powiaty na Litwie stanowi³y jednostkê
podzia³u administracyjnego, s¹dowego i wojskowego jednoczenie.
Powiat litewski mia³ czyst¹ i wyran¹ zasadê dzia³ania, by³ bowiem
okrêgiem gdzie funkcjonowa³ s¹d ziemski, sejmik, stanowi³ równie¿
podstawê organizacyjn¹ pospolitego ruszenia. Natomiast w Koronie
te same funkcje spe³nia³y a¿ trzy jednostki podzia³u: powiaty, ziemie
i kasztelanie. Wynika z tego, ¿e powiat na Litwie by³ sprawniejszy.28
Wiek XVII przyniós³ niema³y wzrost znaczenia sejmików
ziemskich, za w systemie urzêdów terenowych nast¹pi³o zatarcie
ró¿nic miêdzy urzêdem starosty a urzêdem ziemskim. Kompetencje
starosty ulega³y zawê¿eniu, a przyjêta w 1611 roku konstytucja
oficjalnie usankcjonowa³a urz¹d starosty jako urz¹d ziemski. Powiaty,
natomiast posiada³y w³asne, oddzielne sejmiki powiatowe, które m.in.
mia³y prawo wysy³ania swoich pos³ów na g³ówny sejmik wojewódzki
i stamt¹d na sejm.29
Od po³owy XVII wieku sejmiki sta³y siê podstawowymi
organami terytorialnego samorz¹du szlacheckiego. Kontrolowa³y one
podatki, poborców, utrzymywa³y wojsko powiatowe. Nasta³ wiêc
czas tzw. rz¹dów sejmikowych, a zakres dzia³ania tego samorz¹du
sta³ siê w praktyce nieograniczony. Zakoñczenie tego okresu
przypad³o na 1717 rok, kiedy to funkcje sejmików ograniczono w
sposób zdecydowany, nie wprowadzaj¹c w to miejsce jednak nowych
rozwi¹zañ a¿ do okresu stanis³awowskiego i Sejmu Czteroletniego.
W 1789 roku Sejm Czteroletni powo³a³ nowe terenowe
organy administracji pañstwowej, w postaci komisji porz¹dkowych
cywilno-wojskowych i wkomponowa³ je w dotychczasowy system
tradycyjnych jednostek terenowych, na podstawie ustawy z
2 listopada 1791 roku. Nie ma zbyt wielu opracowañ dotycz¹cych
samorz¹du terytorialnego w okresie Sejmu Czteroletniego, jednak¿e
28
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wiadomo, i¿ kraj dzieli³ siê na województwa, te za na powiaty lub
ziemie. I tak w prowincji wielkopolskiej w 1791 roku by³o 46
powiatów lub ziem, w prowincji ma³opolskiej 35 powiatów lub ziem,
natomiast w Wielkim Ksiêstwie Litewskim 33 powiaty lub ziemie.30
Po roku 1795, kiedy to ziemie Rzeczpospolitej zosta³y
zagarniête przez pañstwa zaborcze, narzucono w powiatach w³asne
struktury organów samorz¹dowych, adaptuj¹c formalnie tylko
niektóre poprzednie wzory. Na przyk³ad w Ksiêstwie Warszawskim
kraj podzielono na wzór francuski na departamenty, te za na
powiaty. 31 Powiatami kierowali podprefekci, którzy podlegali
osobicie ministrowi spraw wewnêtrznych. Rady powiatowe z³o¿one
by³y z radców mianowanych przez króla sporód kandydatów
przedstawionych w podwójnej liczbie przez sejmiki.
Na terenach zaboru rosyjskiego wprowadzono, na podstawie
postanowienia ksiêcia namiestnika z dnia 16 stycznia 1816 roku,
podzia³ administracyjny, który przewidywa³ powrót do tradycyjnej
polskiej nazwy - województwa, natomiast znosi³ powiaty jako ni¿sze
okrêgi administracyjne, tworz¹c na ich miejsce o wiele wiêksze
terytorialnie obwody.32 Nazwê i obszar istniej¹cych powiatów
zachowano raczej tylko dla okrelenia okrêgów wyborczych dla
sejmików szlacheckich oraz okrêgów s¹dowych. Po roku 1862
wprowadzono, g³ównie dziêki Aleksandrowi Wielopolskiemu, który
przewodniczy³ Radzie Administracyjnej, reformê administracji.
Pewnym ujciem dla d¹¿eñ i interesów spo³eczeñstwa mia³y siê
staæ organy samorz¹dowe, pochodz¹ce z wyborów. I tak
w powiatach powo³ano rady powiatowe, z³o¿one z 15-18 cz³onków,
wybierane na 6 lat. Wród ich kompetencji znalaz³a siê m.in. pomoc
organom rz¹du w rozk³adaniu podatków. Rady nie uzyska³y jednak
w³asnych organów wykonawczych, poniewa¿ by³y kierowane przez
naczelnika powiatu. W 1866 roku wprowadzono w Królestwie
reformê administracyjn¹, dotycz¹c¹ równie¿ powiatów, których
utworzono osiemdziesi¹t piêæ. Administracja na szczeblu powiatu
nale¿a³a do naczelnika, jego zastêpców i podleg³ego mu zarz¹du
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powiatowego, który jednak nie mia³ ¿adnych, cile okrelonych
kompetencji. Podzia³ ten utrzyma³ siê do 1912 roku.33
Na terenie zaboru pruskiego funkcjonowa³a struktura
administracyjna wzorowa na pañstwie pruskim. Szczególnie du¿y
wp³yw na ukszta³towanie siê administracji wywar³y reformy von
Steina z 1808 roku. W roku 1872 wprowadzono ordynacjê powiatow¹, w której powiat okrelono jako podstawow¹ jednostkê podzia³u
administracyjnego, spe³niaj¹c¹ funkcje administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej. Powiat stanowi³ korporacjê samorz¹dow¹, której
uchwa³odawczym i kontrolnym organem by³ sejmik powiatowy,
licz¹cy dwadziecia piêæ osób. Organem wykonawczym samorz¹du
powiatowego by³ wydzia³ powiatowy, wykonuj¹cy uchwa³y
sejmikowe i sprawuj¹cy kontrolê nad samorz¹dem gminnym. Wydzia³
by³ tak¿e s¹dem administracyjnym I instancji, a na jego czele sta³
landrat.34
Monarchia austriacka w I po³owie XIX wieku by³a
monarchi¹ absolutn¹, w której samorz¹d terytorialny nie istnia³.
Analogicznie na ziemiach polskich, gdzie Habsburgowie mieli
w³adztwo i do lat szeædziesi¹tych o autonomii terytorialnej nie mog³o
byæ mowy. Dopiero to Wiosna Ludów przynios³a pocz¹tki monarchii
konstytucyjnej w Austrii, a zapocz¹tkowa³o to demokratyzacjê i
autonomizacjê terenów podleg³ych Habsburgom. Dnia 12 sierpnia
1866 roku uchwalono ustawê o samorz¹dzie, reprezentacji
powiatowej i ordynacji powiatowej. Galicyjski samorz¹d powiatowy
stanowi³ korporacjê publiczno-prawn¹, wyposa¿on¹ w osobowoæ
prawn¹ i zdolnoæ procesow¹, nie posiada³ jednak uprawnieñ
wykonawczych, lecz ka¿dorazowo musia³ siê zg³aszaæ do starosty
jako szefa administracji rz¹dowej w powiecie i od starosty tylko
zale¿a³o, czy decyzje samorz¹du powiatowego zostan¹ wykonane.
Organami samorz¹du powiatowego w Galicji by³a rada powiatowa
i wydzia³ powiatowy, na czele którego sta³ marsza³ek. Wydzia³
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powiatowy by³ organem zarz¹dzaj¹cym i wykonawczym rady
powiatowej. Samorz¹d powiatowy w Galicji móg³ nak³adaæ na
ludnoæ, za zgod¹ wydzia³u krajowego, dodatkowe wiadczenia
pieniê¿ne, mia³ tak¿e koordynowaæ dzia³alnoæ samorz¹du gminnego.
W razie naruszenia przez gminê obowi¹zuj¹cych zasad,
samorz¹dowe w³adze powiatowe zobowi¹zane by³y podj¹æ rodki
zaradcze. Nadzór nad powiatem spe³nia³ wydzia³ krajowy oraz
namiestnik.
Powiaty samorz¹dowe odegra³y niezwykle istotn¹ rolê w
tworzeniu infrastruktury decyduj¹cej o zmianie jakoci ¿ycia w Galicji
doby autonomicznej. Do najbardziej istotnych osi¹gniêæ zaliczyæ
nale¿y udzia³ w tworzeniu sieci drogowej, powo³anie lekarzy
okrêgowych i wspieranie lokalnych inicjatyw bankowych,
przybieraj¹cych postaæ powszechnych kas oszczêdnociowych.
Reprezentacje powiatowe otrzyma³y równie¿ prawo przejmowania
w tymczasowy zarz¹d kas gminnych. Zakres odpowiedzialnoci i
nadzoru ka¿e te wszystkie instytucje postrzegaæ jako integralne
czêci sk³adowe samorz¹du powiatowego. Odbywaj¹ce siê co
pewien czas zjazdy marsza³ków pozwala³y na wymianê dowiadczeñ
i uzgodnienie wspólnych wyst¹pieñ.35
Do wybuchu I wojny wiatowej pozycja samorz¹du
terytorialnego na ziemiach polskich zasadniczo nie zmieni³a siê.
W pierwszych jej latach w³adze okupacyjne skupia³y
w swoich rêkach wszystkie ga³êzie administracji, zmierzaj¹c
do wci¹gniêcia przedstawicieli ludnoci polskiej do dzia³alnoci
w organach samorz¹du terytorialnego oraz podporz¹dkowuj¹c
je jednoczenie niemieckiemu, wzglêdnie austriackiemu
z a r z ¹ d o w i c y w i l n e m u . 36 Na d a l o r g a n e m s a m o r z ¹ d u
powiatowego by³ sejmik powiatowy. Deputowanych do sejmiku
wybierali w potrójnej iloci wyborcy trzech kurii: wielkiej
w³asnoci ziemskiej, miast oraz gmin wiejskich. Wyboru sporód
przedstawionych kandydatów dokonywa³a rada okupacyjna.
Sejmiki powiatowe ustala³y wspóln¹ postawê wobec w³adz
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okupacyjnych na zjazdach, które by³y przez w³adze okupacyjne
tolerowane. 37
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg³oci
organizacja samorz¹du terytorialnego w by³ej Galicji i w by³ej
dzielnicy pruskiej opiera³a siê na przepisach wydanych przez pañstwa
zaborcze: Austriê i Prusy. Dla ziem by³ego zaboru rosyjskiego jego
organizacjê normowa³y dekrety Naczelnika Pañstwa z 1918 i 1919
roku. Mimo podobnych za³o¿eñ strukturalnych organizacja samorz¹du
wykazywa³a znaczne odrêbnoci w poszczególnych dzielnicach.
Unifikacja prawa samorz¹dowego i dostosowanie go do zasad
zawartych w konstytucji marcowej natrafia³y na opory i trudnoci.
Jednolite przepisy normuj¹ce ustrój samorz¹du terytorialnego wydane
zosta³y dopiero w 1933 roku i zmierza³y do zwiêkszenia zale¿noci
samorz¹du od organów administracji rz¹dowej.
Organizacjê samorz¹du terytorialnego w II Rzeczpospolitej
cechowa³y nastêpuj¹ce zasady: 1) organizacja samorz¹du
dostosowana by³a do podzia³u terytorialnego kraju dla celów
administracji ogólnej, 2) prawo stanowienia w sprawach samorz¹du
terytorialnego przys³ugiwa³o obieralnym radom, 3) jednostki
organizacyjne samorz¹du mog³y siê ³¹czyæ w zwi¹zki dla realizacji
zadañ wynikaj¹cych z ich kompetencji, 4) zespolenie organów
administracji ogólnej i organów wykonawczych samorz¹du na szczeblu powiatu i województwa pod przewodnictwem starosty i
wojewody, 5) wyposa¿enie jednostek organizacyjnych samorz¹du
terytorialnego, poza osobowoci¹ cywilnoprawn¹ w osobowoæ
publicznoprawn¹, czyli prawo do dysponowania w okrelonych
sprawach w³adztwem administracyjnym.38
Na terenie by³ego Królestwa urzêdy powiatowe by³y
pocz¹tkowo podporz¹dkowane bezporednio organom centralnym,
co powodowa³o przeci¹¿enie ministerstw sprawami szczegó³owymi
i odbija³o siê ujemnie na funkcjonowaniu w³adz lokalnych. W sierpniu
1919 roku Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie o tymczasowej
organizacji powiatowych w³adz administracyjnych na obszarze
by³ego zaboru rosyjskiego, które przekszta³ci³o urzêdy powiatowe
37
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na starostwa ze starostami na czele. Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem
starosta, mianowany przez ministra spraw wewnêtrznych,
sprawowa³ zarz¹d powiatu, by³ odpowiedzialnym wykonawc¹
poleceñ organów administracji II instancji i resortowych ministrów
oraz kierownikiem administracji ogólnej na terenie powiatu.39
Organizacjê oraz zakres dzia³ania powiatowych organów
samorz¹du terytorialnego do unifikacji przeprowadzonej w 1933 roku,
regulowa³y postanowienia dekretu z 4 lutego 1919 roku o
tymczasowej ordynacji powiatowej. Organami samorz¹du powiatowego w dziedzinie w³asnego zakresu dzia³ania oraz spraw
poruczonych, w szczególnoci nadzoru nad dzia³alnoci¹ organów
samorz¹du miejskiego w miastach nie wydzielonych i gminnego,
by³y: sejmik powiatowy, wydzia³ powiatowy i starosta.40
W by³ej Galicji samorz¹d powiatowy wyró¿nia³ siê od
powiatu w innych czêciach kraju, wystêpowaniem osobnego
przewodnicz¹cego wydzia³u powiatowego jako organu
wykonawczego samorz¹du, obok przedstawiciela administracji
rz¹dowej.41 Samorz¹d powiatowy podobnie dzia³a³ tak¿e w by³ym
zaborze pruskim, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e brak by³o odrêbnego
przewodnicz¹cego wydzia³u powiatowego, poniewa¿ funkcjê tê pe³ni³
z urzêdu landrat czyli starosta.42
Po odrzuceniu koncepcji wielkiego ustawodawstwa
samorz¹dowego pod koniec lat dwudziestych przyst¹piono do
przygotowania ustawy reguluj¹cej - w zasadzie jednolicie dla ca³ego
obszaru Rzeczpospolitej, z wy³¹czeniem województwa l¹skiego
organizacjê samorz¹du gminy wiejskiej, miasta i województwa.
Ustawa o czêciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorialnego,
zwana ustaw¹ scaleniow¹, zosta³a uchwalona 23 marca 1933 roku.
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Wprowadzi³a ona jednolit¹ terminologiê i jednolity w zasadzie ustrój
jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym tak¿e powiatów.43
Omawiana ustawa samorz¹dowa z 1933 roku prowadzi³a
do podporz¹dkowania samorz¹du terytorialnego polityce rz¹du przez
ograniczenie roli i znaczenia organów przedstawicielskich
samorz¹du terytorialnego oraz przez wzmocnienie nadzoru ze strony organów administracji pañstwowej. Organy administracji
pañstwowej uzyska³y zwiêkszony wp³yw na samorz¹d zarówno
wskutek wprowadzenia instytucji zatwierdzania przez organy
administracji pañstwowej wyborów cz³onków organów
zarz¹dzaj¹cych, jak i w zwi¹zku z poszerzeniem innych funkcji
nadzorczych nad samorz¹dem. Starosta powiatowy zosta³
upowa¿niony do zatwierdzania wyborów so³tysów, wójtów i
burmistrzów. Burmistrzów w miastach stanowi¹cych siedzibê
starostwa zatwierdza³ wojewoda, a minister spraw wewnêtrznych
zatwierdza³ wybory prezydentów i wiceprezydentów w miastach
wy³¹czonych z powiatów. Ponadto istnia³y przepisy zezwalaj¹ce
organom administracji pañstwowej na rozwi¹zywanie rad wiejskich,
miejskich oraz powiatowych.44
Wybuch II wojny wiatowej przerwa³ normalne
funkcjonowanie pañstwowoci polskiej na blisko piêæ lat. W roku
1944 powsta³y nowe warunki polityczno-spo³eczne, które wraz z
koñcem wojny stworzy³y now¹ sytuacjê ustrojow¹. W zwi¹zku z
przyjêciem przez ówczesne w³adze polskie wzorców radzieckich,
instytucje administracji lokalnej oraz samorz¹du terytorialnego
funkcjonuj¹ce w okresie miêdzywojennym by³y stopniowo
zastêpowane nowego typu organami w³adzy pañstwowej.
Samorz¹d terytorialny zosta³ utworzony dekretem PKWN
z dnia 23 listopada 1944 roku, o organizacji i zakresie dzia³ania
samorz¹du terytorialnego. 45 Najwczeniej utworzony system
administracji rz¹dowej, którego fundament stanowili wojewodowie
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i starostowie, rozpocz¹³ funkcjonowanie na podstawie
wczeniejszych przepisów rozporz¹dzenia Prezydenta RP z 1928
roku o administracji ogólnej. Starosta zosta³ czêciowo
podporz¹dkowany radom narodowym, by³ bowiem powo³ywany na
wniosek wojewody po wczeniejszym zaopiniowaniu kandydata
przez radê. Jednoczenie stawa³ siê przedstawicielem rz¹du,
organem administracji rz¹dowej i kierowa³ prac¹ wydzia³u powiatowego.46 Obraz administracji lokalnej powsta³ej po 1944 roku od
strony strukturalnej przypomina³ niektóre rozwi¹zania organizacyjne
sprzed 1939 roku. Funkcjonalnie i politycznie by³ on jednak odmienny.
Rady narodowe sta³y siê organami kontroluj¹cymi administracjê
ogóln¹. Powo³anie organów rad narodowych w postaci ich
prezydiów i wyspecjalizowanych komisji pozwoli³o na objêcie
nadzorem rad narodowych dzia³alnoci realizowanej w sferze
samorz¹dowej. Ówczesna struktura organów administracji
pañstwowej pod wzglêdem strukturalno-funkcjonalnym by³a bardzo
skomplikowana. Wzrost tendencji centralistycznych w administracji
i gospodarce wyra¿aj¹cy siê wprowadzaniem rozwi¹zañ
zaczerpniêtych z wzorca radzieckiego doprowadzi³ do wejcia w
¿ycie w 1950 roku systemu rad narodowych jako jednolitej struktury
organów pañstwowych na stopniu lokalnym, a tym samym zlikwidowano samorz¹d terytorialny.
Powiat, jako jednostka podzia³u terytorialnego kraju, istnia³
formalnie do 1975 roku, jednak¿e by³ to tylko kolejny szczebel
biurokracji, centralizmu i kolejny przystanek decyzji wydawanych
przez w³adze partyjne na górze. Stanis³aw Gebert motywowa³
nastêpuj¹co zniesienie powiatu w 1975 roku; ...dalsze utrzymywanie
przestarza³ego ju¿ ogniwa poredniego dzia³a³o hamuj¹co na
sprawnoæ ogólnego kierownictwa pañstwowego, opóniaj¹c
docieranie dyrektyw centralnych do miast i gmin, zak³ócaj¹c
jednolitoæ dzia³añ w podstawowych sprawach oraz skutecznoæ
nadzoru, wreszcie skrócenie drogi od centralnych orodków
dyspozycyjnych do jednostek podstawowych by³o konieczne w celu
racjonalnego powi¹zania inicjatyw lokalnych z poczynaniami
46
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ogólnokrajowymi (...) chlubna rola, jak¹ dot¹d pe³ni³y powiaty, zaczê³a
siê przeradzaæ w hamulec postêpu...47
Obraz Polski lat 1944-90, gdzie nie by³o miejsca na
funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego, w tym samorz¹du
powiatowego, pokaza³ nam jakie konsekwencje mo¿emy ponieæ
odchodz¹c od zasad samorz¹dnoci i od idei decentralizacji w³adzy
w pañstwie. Dopiero nadejcie lat osiemdziesi¹tych, przemiany w
kraju, równie¿ na arenie miêdzynarodowej, przybli¿y³y szansê
odrodzenia samorz¹dnoci lokalnej. Uwieñczeniem tych wszystkich
przemian koñca lat osiemdziesi¹tych by³ Okr¹g³y stó³ oraz
uchwalenie w dniu 8 marca 1990 roku ustawy o samorz¹dzie
terytorialnym, daj¹cej fundament dla dalszej przebudowy oraz
dalszego odradzania siê samorz¹du terytorialnego, ale ju¿ w III
Rzeczypospolitej.

47
St. Gebert, W³adza i administracja terenowa po reformie, Warszawa 1978, s.
43-45; Por. tak¿e: Cz. Ura, Samorz¹d terytorialny w Polsce Ludowej, 1944-50,
Warszawa 1972, s. 9-62; W. Dawidowicz, Zarys ustroju organów administracji
terytorialnej, Warszawa 1976, s. 18-39.
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RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Monika Barañska
Benjamin R. Barber, D¿ihad kontra Mcwiat,
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.,Warszawa, 2000, s.450
t³umaczenie: Hanna Jankowska
¯yj¹c na prze³omie XX i XXI wieku wielu z nas zastanawia siê nad
zachodz¹cymi w obecnym wiecie przemianami. Owo zainteresowanie
t³umaczyæ mo¿na przywi¹zaniem ludzi do fatalizacji okr¹g³ych dat,
magicznych liczb, ale tak¿e, co bardziej chyba charakteryzuje dzisiejszego
cz³owieka, zastanowieniem jak wygl¹da³ bêdzie wiat w przysz³oci. Ogromne
tempo przemian sprawia, i¿ zatrwa¿a nas ju¿ nie to co bêdzie czeka³o ludzkoæ
za 100 lat. Teraz ze strachem spogl¹damy w nastêpne dziesiêciolecia.
Koñcz¹ce siê zapasy z³ó¿ naturalnych, obni¿anie siê poziomu wód
gruntowych, globalne ocieplenie siê klimatu, zmniejszanie siê powierzchni
lasów  p³uc naszego globu, nie nastrajaj¹ pozytywnie patrz¹cych w
przysz³oæ. Prócz wymienionych negatywnych zjawisk jakie towarzysz¹
nam obecnie i które bêd¹ nawarstwia³y siê w przysz³oci nie zapominamy
równie¿ o innych aspektach naszego codziennego ¿ycia. Przypominaj¹ nam
o nich skutecznie wszelkie doniesienia ze wiata. Codziennie s³yszymy o
wybuchu nowych konfliktów lub eskalacji starych, którymi wiatowa opinia
publiczna ju¿ dawno przesta³a siê interesowaæ. Elektryzowani jestemy
wieciami o rozprzestrzenianiu siê nowych chorób i o ekscesach
antyglobalistów protestuj¹cych przeciw ustaleniom kolejnego spotkania
WTO. S¹ to tematy dnia codziennego. Niektóre nas przera¿aj¹, niektórych
nie rozumiemy, nad innymi przechodzimy do porz¹dku dziennego. Czasem
nie jestemy wiadomi jak wielki wp³yw wydarzenia te maj¹ na kszta³t wiata,
w którym ¿yjemy i jak dramatycznie wp³ywaj¹ na jego rozwój. Dlatego te¿,
problem ten sta³ siê obecnie czêsto rozwa¿an¹ przez analityków kwesti¹. W
ostatnich latach ukaza³o siê wiele pozycji, których autorzy ledz¹c
zachodz¹ce przemiany staraj¹ siê wyci¹gn¹æ wnioski dla wiata. Stawiaj¹
hipotezy przysz³ych wydarzeñ. Próbuj¹ znaleæ rozwi¹zania.
Wród wieloci wydawnictw, warto zwróciæ uwagê na ksi¹¿kê
Benjamina R. Barbera D¿ihad kontra Mcwiat. Nie jest to ksi¹¿ka, jak
b³êdnie mo¿na by wnioskowaæ z tytu³u, o rywalizacji wiata zachodniego,
którego symbolem sta³y siê restauracje McDonalds ze wiatem islamskim,
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który jednoznacznie kojarzony jest ze wiêt¹ wojn¹ D¿ihad, bêd¹cego
przeciwnikiem szeroko rozumianej westernizacji czy nawet modernizacji.
U¿ytym w tytule terminom nadane zosta³o nowe, szersze ni¿ to przypisywane
zazwyczaj, znaczenie.
Mcwiat to dla autora kapitalizm. Kapitalizm nie znaj¹cy granic
pañstwowych, zwalczaj¹cy kulturowe ró¿nice, zmuszaj¹cy pañstwa i ich
rz¹dy do rozmiêkczania swojego postêpowania. Mcwiat to procesy
globalizacyjne tak czêste w dzisiejszych czasach. ledz¹c lekturê ksi¹¿ki
poznajemy najwiêkszych kapitalistów wiata. Potentatów naftowych,
w³acicieli mediów, twórców nowoczesnych idei. Widzimy jak ich
monopolistyczne dzia³ania oplataj¹ nasz glob niewidzialnymi niæmi, których
poci¹gniêcia prowadz¹ do upadków rz¹dów, konfliktów etnicznych.
Autor wskazuje na wiele aspektów, w wyniku których niewiadomy
obywatel staje siê niewolnikiem, przekszta³caj¹c siê sukcesywnie z wolnego
cz³owieka w konsumenta. Pisze Rzecznicy Mcwiata wysunêli argument,
¿e rynek s³u¿y obywatelom, umo¿liwia dokonywanie wyboru, ale wybór
ten dotyczy artyku³ów, które siê kupuje i konsumuje nie za decydowanie
czy w ogóle co kupowaæ i konsumowaæ.[s.24] Mcwiat, wed³ug autora,
wdziera siê wszêdzie, nawet w najbardziej zamkniête spo³eczeñstwa, które
najczêciej niewiadomie po³ykaj¹ zachodniego bakcyla, a ten jak nasienie
rzucone w ziemiê powoli rozwija siê, zapuszcza korzenie, kie³kuje niszcz¹c
lokalna tradycjê i zwyczaje. Mcwiat to hedonizm, to pogoñ za zyskiem za
wszelk¹ cenê, to nieograniczony kapitalizm, którego wolna gra si³ rynkowych
prowadzi wielokrotnie do pustki wewnêtrznej, polaryzacji spo³eczeñstwa,
wygasania wiêzi narodowych. Jak mówi autor:  Zysk jako taki nie jest
niczym z³ym. Jako si³a napêdowa kapitalizmu przynosi korzyci
udzia³owcom, konsumentom i ca³emu spo³eczeñstwu. Okaza³o siê jednak,
i¿ sprawuje w³adzê nie mniej dyktatorsk¹, a znacznie mniej o¿ywion¹
duchem dobra publicznego ni¿ pañstwo.(...) W Mcwiecie chodzi o to,
¿eby produkt zosta³ kupiony, a to czy bêdzie wykorzystany nie ma ju¿ takiego
znaczenia.[s.35] Symbole postmodernistycznego wiata takie jak telewizja,
przekazy satelitarne czy internet, przekszta³caj¹ wiat w globaln¹ wioskê,
ch³on¹c¹ wszelkie nowoci. Trudno stworzyæ bariery, ustanowiæ zakazy,
poniewa¿ nowoczesne wartoci nie znaj¹ granic. Rozprzestrzeniaj¹ siê jak
bakterie lub zarazki, wszêdzie tam gdzie grunt wydaje siê choæ odrobinê
podatny. I tak np., jak po jesiennym deszczu na wie¿owcach Pekinu zaroi³o siê
od anten satelitarnych. I choæ w³adze chiñskie wyda³y zakaz odbierania innych
stacji prócz narodowych, nikt nie wzi¹³ sobie tego zakazu do serca. Podobn¹
trudnoæ w cenzurowaniu przekazywanych treci nastrêcza internet. Wieloæ
informacji jak¹ on niesie, spêdza sen z powiek rz¹dz¹cym.
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Zdaniem autora ksi¹¿ki, odpowiedzi¹ na procesy Mcwiata,
globalizacjê czy po prostu panosz¹cy siê bezpardonowo kapitalizm, jest
D¿ihad. I tak jak ka¿da akcja poci¹ga za sob¹ reakcjê, tak Mcwiat powoduje
sprzeciw, gniew reakcje obronne. D¿ihad wed³ug autora to nic innego jak
nacjonalizm, a czasem nawet szowinizm. To nawrót do dawnych tradycji i
wartoci. Uogólnia on ten termin i stara siê odnieæ nie tylko do walcz¹cych
muzu³manów z Bliskiego Wschodu, Ba³kanów czy Afryki Pó³nocnej. D¿ihad
uobecnia siê w Quebecu, w Szwajcarii czy Niemczech. Autor widzi D¿ihad
dwojako. Jako prowincjonalizm pod¿egaj¹cy peryferie przeciw w³adzy
centralnej i jako tendencja zaciankowa gardz¹ca kosmopolityzmem. D¿ihad,
nawet w swych najbardziej pokojowych przejawach, nie jest zwyk³¹ walk¹
jakiej grupy etnicznej, ale skomplikowanym konfliktem wewn¹trz tej grupy.
Niesie to ze sob¹ ryzyko dalszych podzia³ów i mnóstwo zamieszania. Jest
wymierzony zarówno przeciw pluralizmowi jak i przeciw modernizacji. D¿ihad
to metafora okrelaj¹ca walkê z zachodem i uniwersalizmem. Walka lokalnych
ludów o utrzymanie grupowej solidarnoci i tradycji, zagro¿onych przez
abstrakcyjny legalizm i pluralizm pañstwa narodowego, a tak¿e nowy
komercyjny imperializm Mcwiata. I choæ wojownicy D¿ihadu broni¹ tak
cennych wartoci jak rodzima kultura i tradycje, to cechuj¹cy ich
fundamentalizm i fanatyzm prowadzi jedynie do powstawania ma³ych
wyalienowanych grup spo³ecznych, buchaj¹cych nietolerancj¹, z³owrogo
nastawionych przybyszów z innych krajów czy nawet regionów. Grupy te
cechuje zawiæ i nienawiæ. Swoim uczuciom daj¹ ujcie podczas ataków na
mieszkaj¹ce w s¹siedztwie mniejszoci. Powracaj¹ uprzedzenia wykszta³cone
w przesz³oci, lub powstaj¹ nowe tam gdzie dot¹d panowa³ pokój i zgoda.
Ow¹ nienawiæ i rozgoryczenie dostrzec mo¿na szczególnie w popularnych
wród m³odego pokolenia piosenkach heavy-metalowych czy rockowych.
Wojownicy D¿ihadu, Mcwiat toleruj¹ tylko po to, by wykorzystaæ
jego wysoko rozwiniête systemy ³¹cznoci do propagowania i
rozpowszechniania g³oszonych przez siebie idei. I tak naprawdê walka
Mcwiata z D¿ihadem nie jest walk¹ standardow¹, gdzie po przeciwnych
stronach barykady rozmieszczone s¹ si³y wrogów, którzy z wycelowanymi
karabinami dok³adnie znaj¹ swój cel, swoje zadanie, wiedz¹ do czego d¹¿¹ i
o co walcz¹. G³ówn¹ aren¹, jak pisze autor, gdzie D¿ihad ciera siê z
Mcwiatem nie jest ani miasto, ani spokojna wie, ani ródmiejskie slumsy
lecz niespokojna dusza m³odego pokolenia. Atak mo¿e byæ przeznaczony
na pañstwa ale g³ównym celem jest m³odzie¿. We wszystkich krajach wiata
m³ode pokolenie rozdarte jest miêdzy przesz³oæ a przysz³oæ. To m³odzi
chwytaj¹ za karabiny, by walczyæ w szeregach IRA i serbskiej milicji; to
m³odzi maja na g³owie s³uchawki Sony. To oni ko³ysz¹ siê w takt ha³aliwej
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muzyki MTV. Oni te¿ pl¹saj¹ przy pieni s³awi¹cej to¿samoæ etniczn¹ i
nienawiæ do obcych. Do bitwy przeciw komercyjnym kolonializmom
wyruszaj¹ w wygodnych butach Nike lub Reebok. Korzystaj¹ z przerwy w
plemiennej masakrze by siê orzewiæ pepsi lub col¹. [s. 244-245]
D¿ihad i Mcwiat pozostaj¹ w zawieszeniu w rozdartych duszach
m³odych ludzi, które nie s¹ w stanie odrzuciæ jednego lub drugiego, ani
obydwu przyj¹æ. Mcwiat nie mo¿e obejæ siê bez D¿ihadu. Zaciankowe
kultury potrzebne mu s¹ do zaspokajania nienasyconego apetytu. Ale
D¿ihad te¿ by³by niczym bez Mcwiata, bo czym¿e jest kultura bez
producentów, którzy potrafi¹ j¹ sprzedaæ i bez systemu informacji i ³¹cznoci
dziêki, którym daj¹ znaæ o sobie.
Autor stawia sobie nastêpnie pytanie: gdzie jest w tym wszystkim
miejsce na demokracjê, spo³eczeñstwo obywatelskie? Znalelimy siê w
epoce kiedy spo³eczeñstwo obywatelskie jest w zaniku, a obywatele nie
maja ani miejsca dla swoich instytucji, ani g³osu, którym mogliby siê
wypowiedzieæ. [s. 364] A przecie¿ to spo³eczeñstwo obywatelskie stwarza
grunt dla demokracji jako formy rz¹du. Jednak¿e i demokracja i mo¿liwoæ
integracji spo³ecznej s¹ dzisiaj zagro¿one przez globalizacjê ekonomi, przez
wiat, którego ludzie nie s¹ w stanie kontrolowaæ. Obchodzi mnie nie tyle
kapitalizm, pisze autor, co spo³eczeñstwo obywatelskie i to co kapitalizm
z nim wyczynia; nie tyle religia i poczucie etniczne, co cnoty obywatelskie
i ich zagro¿enie przez fundamentalistyczny fanatyzm. [s. 383]
Zdaniem B. R. Barbera, dwubiegunowy uk³ad w³adzy pañstwowej
i rynku zepchn¹³ w cieñ spo³eczeñstwo obywatelskie, bez którego nie mo¿e
funkcjonowaæ demokracja. Demokracji nie mo¿na narzucaæ czy podarowaæ.
Spo³eczeñstwa same musz¹ j¹ wywalczyæ nie godz¹c siê na ¿ycie bez
wolnoci, z chêci zapewnienia sprawiedliwoci dla wszystkich. Aby
przygotowaæ grunt pod demokracjê, zdaniem autora, najwa¿niejsze jest by
odrodziæ obywatela, który bêdzie domaga³ siê jej stworzenia. To oznacza
koniecznoæ wykszta³cenia podstaw spo³eczeñstwa obywatelskiego i kultury
obywatelskiej. Wed³ug autora, demokracja to forma rz¹dów o specyficznych
cechach, która polega na napominaniu ludzi by ¿yli w okrelony sposób;
odpowiedzialnie, niezale¿nie, ale na wspólnych zasadach, w
samookrelaj¹cych siê wspólnotach, otwartych na innych z tolerancj¹ i
wzajemnym szacunkiem, maj¹c mocne poczucie w³asnego systemu wartoci.
Cz³onkowie takiego spo³eczeñstwa, jak twierdzi autor, zajmuj¹c siê w³asnymi
sprawami i bardziej odpowiedzialni za siebie, mniej troszcz¹ siê o wybory,
przywódców, kadencje i skandale. Jednoczenie uwalniaj¹ siê od wolnego
rynku, który narzuca ludziom komercjaln¹ mentalnoæ nie pozostawiaj¹c
miejsca na wspólnotê ducha. G³os spo³eczeñstwa obywatelskiego,
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rozwa¿ny g³os obywateli, jest wyzwaniem dla irracjonalnej wrzawy
D¿ihadu, lecz tak¿e antytez¹ pretensji prywatnych rynków Mcwiata do
reprezentowania jakiego dobra publicznego. [s. 368] Wed³ug autora
demokracja to jedyna nadzieja w walce z Mcwiatem i D¿ihadem.
Recenzowana ksi¹¿ka prezentuje bardzo ciekawe stanowisko wobec
otaczaj¹cych nas zjawisk. Napisana g³ównie dla odbiorców amerykañski
zasypuje czytelnika mnóstwem skandalicznych czêsto szczegó³ów ale i
uproszczeñ. Oceniaj¹c zarówno problem globalizacji jak i nacjonalizmów,
brak jest w niej obiektywnego wyszczególnienia pozytywnych aspektów
opisywanych zjawisk. Ponadto zbyt przesadzone jest, bezkrytyczne
gloryfikowanie demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego jako antidotum
na otaczaj¹ce nas z³o dzisiejszego wiata. Wizje, kreowane przez autora,
powstania spo³eczeñstwa, które rezygnuj¹c ze swoich partykularnych
interesów d¹¿y do zapewnienia dobra ogó³u lub przynajmniej jednostek
najbardziej potrzebuj¹cych, s¹ co najmniej utopijne. Wyobramy bowiem sobie
obywatela, który wiadomie i dobrowolnie rezygnuje z zakupu samochodu
by nie zatruwaæ rodowiska i nie nara¿aæ na uszczerbek finansowy komunikacji
publicznej, albo cz³owieka, który jest zadowolony z podwy¿szenia podatków,
gdy¿ zgromadzona przez pañstwo wiêksza pula pieniêdzy bêdzie mog³a byæ
spo¿ytkowana na kulturê czy dotowanie rejonów nêdzy. Nie mo¿emy jednak
zapominaæ o naturze ludzkiej, której daleko do altruizmu.

Agnieszka Kwiatek
Studencka symulacja
Munich European Forum,
Monachium 28 stycznia-3 luty 2001.
Grupa robocza - Sta³a Wspólna Rada NATO-Rosja.
Munich European Forum jest symulacj¹ obrad organizacji
miêdzynarodowych corocznie organizowan¹ przez absolwentów
Uniwersytetu Ludwiga Maxymiliana z Monachium oraz Uniwersytetu
Hebrew z Izraela. Organizatorzy wspó³pracuj¹ z Akademi¹ Edukacji
Politycznej z Tutzing. Symulacja odby³a siê w dniach od 28 stycznia do
3 lutego 2001 w Tutzing ko³o Monachium w Niemczech. Jej uczestnikami
byli studenci z Belgii, Francji, Finlandii, Niemiec, Polski, Rosji, Wielkiej
Brytanii.
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Za³o¿eniem organizatorów by³o zapoznanie studentów z dzia³aniem
organizacji miêdzynarodowych oraz funkcjonowaniem polityki o
europejskim zasiêgu. W symulacji obrad studenci mieli mo¿liwoæ wyboru
piêciu organizacji: Rady Europejskiej, Rady Ministrów dotycz¹cej
sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych, Sta³ej Wspólnej Rady NATO - Rosja,
Banku wiatowego oraz Komitetu Rozwoju Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego. Organizatorzy zaproponowali wybrane problemy do agendy.
I tak Rada Europejska mia³a zasugerowane zagadnienia: europejskiego
bezpieczeñstwa i polityki obronnej, podnoszenia stabilnoci Unii
Zachodnioeuropejskiej, ewaluacji stabilnoci euro, oceny procesu
rozszerzania UE. Komitet Ministrów mia³ zajmowaæ siê: wypracowaniem
wspólnych zasad dotycz¹cych przyznawania politycznego azylu, ustaleniem
rasistowskich i ksenofobicznych zagro¿eñ w Europie, natomiast agenda
Sta³ej Wspólnej Rady NATO - Rosja to: ocena obecnoci si³ KFOR w by³ej
Jugos³awii, dalsze rozszerzanie NATO, przysz³a wspó³prac¹ z si³ami
pokojowymi. Bank wiatowy oraz Komitet Rozwoju Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego mia³ omawiaæ: handel, rozwój oraz rodowisko w
obliczu globalizacji, wp³yw kosztów energii na rozwój, pomoc zad³u¿onym
krajom rozwijaj¹cym siê, now¹ miêdzynarodow¹ architekturê finansow¹, a
w szczególnoci dobrego zarz¹dzania i przejrzystoci.
W czasie symulacji g³ówny nacisk po³o¿ony by³ na zobrazowanie
procesu decyzyjnego, negocjacji dotycz¹cych programu obrad, który
zawiera³ sprawy bie¿¹ce jak i sta³e punkty agendy. Rol¹ ka¿dego uczestnika
by³o zaprezentowanie stanowiska pañstwa-cz³onka danej organizacji.
Organizatorzy oczekiwali od uczestników przedstawienia dog³êbnej analizy
¿ywotnych interesów danego pañstwa (advance position), znajomoci
procedur poszczególnych organizacji, umiejêtnoci negocjacyjnych.
Uczestnicy konferencji mieli zaoferowan¹ pomoc ekspertów z danej dziedziny
(byli to przewa¿nie zawodowi dyplomaci), którzy uczestniczyli w obradach,
przedstawiali swoje uwagi oraz informowali jak wygl¹da to w praktyce.
Celem symulacji nie by³o przedstawienie szybkoci reakcji organizacji
miêdzynarodowych na aktualne problemy, lecz raczej uzyskanie nowych,
realnych rozwi¹zañ pewnych sta³ych punktów agendy.
Organizatorzy za³o¿yli, ¿e zachowanie poszczególnych aktorów
powinno byæ jak najbardziej zbli¿one do rzeczywistoci. Dla uczestników
by³o to du¿e wyzwanie  poniewa¿ musieli poznaæ poszczególne stanowiska
wybranego pañstwa dotycz¹ce umieszczonych w agendzie zagadnieñ, a z
drugiej strony mieli mo¿liwoæ sprawdzenia siê jako prawdziwi
reprezentanci  dyplomaci danego pañstwa, maj¹cy sposobnoæ
uczestniczenia w negocjacjach z innymi cz³onkami danego komitetu.
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Pierwszym zadaniem jakim wyznaczono uczestnikom grupy
roboczej  Sta³ej Wspólnej Radzie NATO - Rosja by³o przedyskutowanie
agendy. Reprezentant Rosji nie bra³ w tym procesie udzia³u, lecz jedynie
pañstwa cz³onkowskie NATO. Nastêpnie trojka (Sekretarz Generalny,
pañstwo przewodnicz¹ce obradom  Turcja oraz Rosja) negocjowa³y agendê.
Pierwszym punktem agendy by³o przedstawienie dzia³alnoci KFOR w by³ej
Jugos³awii. Dalsze miejsca zajmowa³o rozszerzenie NATO, problem
amerykañskiego parasola przeciwrakietowego. Nastêpnym punktem obrad
by³o przedstawienie ogólnego stanowiska danego pañstwa. Wszyscy
uczestnicy wykazali siê dobr¹ znajomoci¹ tematu. Obrady przebiega³y w
przyjaznej, lecz bardzo formalnej atmosferze. Sprzyja³o temu nawet nadanie
sobie imion poszczególnych dyplomatów (jeli kto wyra¿a³ tak¹ wolê).
Podczas drugiego dnia obrad komitet otrzyma³ wiadomoæ o
niebezpiecznym ruchu wojsk w okolicy (fikcyjnego) pañstwa Teraka, by³ej
republice radzieckiej. To pañstwo mia³o autonomiczn¹ czêæ Srogobinje, w
której zamieszkiwa³a mniejszoæ etniczna. Na terenie Srogoginji znajdowa³y
siê z³o¿a ropy naftowej oraz zaplecze energetyczne kraju. Srogobinije
nawiedzi³y demonstracje w zwi¹zku ze zmian¹ rz¹du w Solancie (stolica
kraju). Nowy rz¹d og³osi³ zniesienie autonomii Srogobinji. Srogobinczycy
dla zademonstrowania swojej si³y, zdecydowali siê odci¹æ energiê ca³ej
reszcie kraju, co spowodowa³o ruch tereszkañskich wojsk. Nale¿y dodaæ,
¿e srogobiñczycy s¹ narodem wyznaj¹cym prawos³awie, wiêc Rosja
popiera³a ich we wszystkich d¹¿eniach. Wystosowali te¿ probê o pomoc
wojskow¹ do rz¹du rosyjskiego w przypadku interwencji wojsk
tereszkañskich. Natomiast Tereka jako cz³onek Partnerstwa dla Pokoju
wystosowa³a probê do NATO. Sojusz Pólnocnoatlanycki odpowiedzia³
spokojem i czekaniem na dalsze ruchy wojsk. W tym samym czasie Unia
Europejska zdecydowa³a siê na interwencjê w Dakarii, pañstwie w którym
zamordowano przedstawicieli Organizacji i Bezpieczeñstwa w Europie. Drugi
dzieñ obrad zosta³ zakoñczony konferencj¹ prasow¹, której zadaniem by³o
przybli¿enie wszystkim uczestnikom konferencji (w tym wypadku
wystêpuj¹cych w roli dziennikarzy) obrad wszystkich komitetów.
W trzecim dniu ukaza³a siê gazeta  The Tutzing Times, w której
by³y poruszone najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane z ostatnimi wydarzeniami.
Ten dzieñ up³yn¹³ PJC na rozmowach z przedstawicielami Srogobinji i Tereki
oraz Dakarii (UE poprosi³a NATO o interwencjê).
W czwarty dzieñ zosta³a podjêta decyzja o interwencji wspólnych
si³ NATO i Rosji w Teresce oraz o udzieleniu negatywnej odpowiedzi UE na
probê o pomoc w interwencji w Dakarii. Obrady koñczy konferencja
prasowa oraz interesuj¹ce spotkanie z dyplomatami.
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Ostatni dzieñ to powrót do agendy. Uczestnicy konferencji
formu³owali wiele nowatorskich stanowisk, dotycz¹cych punktów agendy
lub zaskakuj¹cych wydarzeñ. Interesuj¹ce by³o samo techniczne
prowadzenie obrad. By³a formalna dyskusja  kiedy to przewodnicz¹cy
obrad udziela³ g³osu oraz nieformalna kiedy to mo¿na by³o mniej oficjalnie
zabraæ g³os. Najwiêcej decyzji zapada³o na nieformalnych rozmowach,
podczas których zawierano koalicje dotycz¹ce poparcia ró¿nych rozwi¹zañ.
W dniu wyjazdu ukaza³ siê drugi numer The Tutzing Times,
podsumowuj¹cy wszystkie wydarzenia.

Renata Domka
Studencka konferencja naukowa
Globalizacja,
Wroc³aw, 25-26 kwietnia 2001.
Ko³o Naukowe Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu
Wroc³awskiego w dniach 25-26 kwietnia 2001 zorganizowa³o konferencjê
pt. Globalizacja. Program pierwszego dnia obejmowa³ zagadnienia
kulturowe i polityczne globalizacji, natomiast drugi aspekty etyczne i
ekonomiczne. Uczestnicy mogli wys³uchaæ wyk³adów na powy¿sze tematy,
by potem podczas paneli dyskusyjnych zabraæ g³os w danej sprawie.
Wyk³ady stanowi³y grunt pod dyskusje, w której studenci ¿ywo brali udzia³.
Aktywnoæ podczas tych spotkañ dodatkowo wzmaga³o wietne
merytoryczne przygotowanie gospodarzy i wysoki poziom organizacji
konferencji.
Pierwszym zagadnieniem by³ wymiar kulturalno-spo³eczny, któremu
bli¿ej przyjrza³a siê dr Marcelina Zuber z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego w wyk³adzie pt. Czy staniemy siê Planet¹ Hollywood? rola mediów w procesie globalizacji. Wyk³ad przedstawia³ obecnoæ i
ekspansje wielkich koncernów, wchodz¹cych na rynki kolejnych krajów i
nios¹cych ze sob¹ okrelone skutki natury kulturalnej. Prelegentka postawi³a
szczególny nacisk na to, ¿e wraz z rozwojem wielkich miêdzynarodowych
koncernów pojawi³a siê tzw. kultura organizacji, polegaj¹ca na promowaniu
przez firmy nowego systemu wartoci. W dalszej czêci wyk³adu zosta³y
zasygnalizowane pozytywne skutki (na przyk³ad dba³oæ o jak najlepsze
wykorzystanie zró¿nicowanych zasobów ludzkich), ale tak¿e zagro¿enia,
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jakie ze sob¹ niesie to zjawisko (na przyk³ad zjawisko szoku kulturowego).
Kolejne wa¿ne zagadnienie, któremu dr Zuber powiêci³a drug¹ czêæ
wyk³adu to globalna komunikacja masowa eksponuj¹ca treci
miêdzynarodowe na przyk³ad poprzez te same kana³y telewizyjne w ró¿nych
krajach oraz jej cis³e powi¹zanie z ekonomi¹. Prelegentka przedstawi³a tak¿e
kilka teorii na temat procesu amerykanizacji mediów: tezê modernizacji
peryferiów oraz zale¿noci od centrum. Podkreli³a ogromne znaczenie
Internetu dla procesu globalizacji oraz teoriê po³¹czonych za jego pomoc¹
wiosek Asterixa i koncepcjê jednej globalnej wioski.
Po wyk³adzie odby³ siê panel dyskusyjny, którego tematem g³ównym
sta³ siê w³aciwie aspekt ekonomiczny globalizacji, a nie kulturalny.
Zastanawiano siê g³ównie nad tym, jak przeciwdzia³aæ negatywnym
konsekwencjom globalizacji by zahamowaæ wykorzystywanie krajów
biednych przez wielkie korporacje. Pada³y propozycje ustanowienia
miêdzynarodowej organizacji, która zajmowa³aby siê ³agodzeniem tych
zagro¿eñ, zreformowania Banku wiatowego, czy te¿ wprowadzenia
odpowiednich regulacji prawnych do prawa miêdzynarodowego. Jednak¿e
wszystkie te pomys³y zosta³y uznane za nierealne, gdy¿ procesy, którym
nale¿a³oby za ich porednictwem przeciwdzia³aæ s¹ wynikiem dzia³alnoci
bardzo wp³ywowych pod wzglêdem finansowym i politycznym podmiotów.
Globalizacjê w wymiarze politycznym przedstawi³ prof. dr hab.
Czes³aw Mojsiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tematem g³ównym sta³ siê tu zarysowuj¹cy siê coraz wyraniej podzia³
wiata na Pó³noc i Po³udnie odpowiadaj¹cy przeciwstawieniu biedni-bogaci.
Profesor postawi³ pytanie czy globalizacja nie powinna raczej nazywaæ siê
glokalizacj¹, polegaj¹c¹ na koncentracji finansów, intelektualnych zasobów
w pewnych regionach i wykorzystywaniem ekonomicznym innych.
Wspomnia³ tak¿e o potrzebie globalnej koordynacji dzia³añ w kierunku
zmniejszania tej przepaci.
Profesor pokrela³, ¿e globalizacja dotyczy w³aciwie tylko Pó³nocy,
a w bardzo w¹skim zakresie obejmuje kraje biednego i zacofanego Po³udnia.
Czeæ wyk³adu powiêci³ nie rozwi¹zanej w gruncie rzeczy kwestii, czy
globalizacja mo¿e byæ uto¿samiana z amerykanizacj¹. Podczas póniejszej
dyskusji zastanawiano siê nad tym, w jaki sposób cywilizacja wp³ywa na
¿ycie polityczne. Okaza³o siê, ¿e w gruncie rzeczy jest to proces p³ytki,
maj¹cy swe oparcie jedynie w sferze kulturalnej i ekonomicznej, gdy¿ Europa
bardzo broni siê przed wp³ywem USA.
Aspektami etycznymi globalizacji zaj¹³ siê ks. dr Andrzej Szafulski
pracownik naukowy Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wroc³awiu.
Na wstêpie referent nadmieni³, ¿e dysproporcje rozwojowe ró¿nicuj¹ce stan
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posiadania staj¹ siê ród³em licznych napiêæ i konfliktów, a próby ich
rozwi¹zania podejmowane przez ró¿norodne ruchy spo³eczne nie przynosz¹
po¿¹danych skutków. Na plan pierwszy wysun¹³ tu problem ambiwalentnoci
postêpu technicznego i naukowego, który wg prelegenta s³u¿y wy³¹cznie
bogatym. Jego wartoæ, jak stwierdzi³ trudno przeceniæ, lecz jednoczenie
przyczynia siê do pog³êbienia siê przepaci miêdzy krajami rozwiniêtymi a
biednymi. Dlatego szczególnie zosta³y podkrelone podstawowe zasady,
które powinny zostaæ mocniej wyeksponowane: poszanowanie godnoci
cz³owieka, sprawiedliwoæ i mi³oæ spo³eczna, pomocniczoæ i solidarnoæ.
Przedmiotem dyskusji panelowej sta³o siê pytanie czy mo¿liwe jest
stworzenie katalogu uniwersalnych zasad moralnych, wartoci, które by³yby
wspólne dla kultur ca³ego wiata. Uczestnicy doszli do wniosku, ¿e nie jest
to mo¿liwe ze wzglêdu na ogromn¹ ró¿norodnoæ systemów moralnych
istniej¹cych w ró¿nych czêciach globu. Ich zdaniem powszechnie
pope³nianym b³êdem jest europocentryzm. Niepokoj¹ca jest tak¿e coraz
bardziej widoczna relatywizacja zasad moralnych, np. w biznesie, mediach.
Procesy globalizacji w wymiarze ekonomicznym bardzo szczegó³owo
i teoretycznie scharakteryzowa³ prof. dr hab. Eugeniusz Pluciñski (Szko³a
G³ówna Handlowa, Wy¿sza Szko³a Ubezpieczeñ i Bankowoci). Profesor
skupi³ siê na teorii, dlatego wyk³ad traktowa³ raczej o ekonomii, z
zaznaczeniem tylko aspektów globalizacyjnych. Wed³ug profesora
globalizacj¹ w wymiarze ekonomicznym bêdzie tworzenie jednego obszaru
gospodarczego wiata pozwalaj¹cego na swobodny przep³yw kapita³u, dóbr
i ludzi. Jego zdaniem wa¿nym zagadnieniem sta³ siê drena¿ kapita³u (ruchome
piaski), polegaj¹cy na zmasowanym przep³ywie kapita³u, którego podstaw¹
jest spekulacja. Wa¿nym punktem referatu by³o przedstawienie supremacji
Stanów Zjednoczonych, które opanowa³y 1/5 rynku wiatowego.
Wszystkie omówione na konferencji wymiary globalizacji wzajemnie
siê przenikaj¹ i s¹ ze sob¹ silnie zwi¹zane, co podkrelali zgodnie wszyscy
uczestnicy Ze wzglêdu na rozleg³oæ tematu konferencja nie objê³a
wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z procesem globalizacji. Jak wyjanili jej
organizatorzy, ich g³ównym celem by³o jedynie ogólne przybli¿enie pewnych
aspektów tego procesu oraz próba prognozowania jego przysz³ych skutków.
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Pawe³ Szweczyk
Studencka konferencja naukowa
IV Tydzieñ Samorz¹dnoci,
Lublin 23-27 kwietnia 2001 roku.0
Naukowe Studenckie Ko³o Samorz¹dowców zorganizowa³o IV
Tydzieñ Samorz¹dnoci w dniach 23-27 kwietnia 2001. G³ównym celem
konferencji jest przybli¿enie studentom wiedzy zwi¹zanej z praktyk¹
funkcjonowania szeroko rozumianego samorz¹du oraz pokazania mo¿liwoci
i problemów przed jakimi stoi samorz¹d terytorialny w Polsce.
Pierwszy dzieñ powiêcony by³ euroregionalnej wspó³pracy
transgranicznej. Goszczono przedstawicieli trzech euroregionów:
Karpaty (dyrektor Dawid Lasek), Bug (dyrektor Zygmunt £ojek),
Tatry (dyrektor Antoni Nowak). Krótki wstêp na temat wspó³pracy
eurioregionalnej wyg³osi³ Wojciech Szwedo. Ka¿dy z nich ze wzglêdu
na rodzaj partnerów posiada odmienn¹ strukturê. Wed³ug Dawida Laska
Euroregion Tatry jest ma³ym polsko-s³owackim euroregionem w sk³ad,
którego po stronie polskiej wchodz¹ gminy z okolic Nowego Targu.
Dzia³alnoæ jego jest skierowana przede wszystkim na ochronê
rodowiska i rozwój turystyki, jak i wzajemne kontakty górali z obu
pañstw. Zdaniem Zygmunta £ojka Euroregion Bug tworz¹ z kolei
jednostki administracyjne i samorz¹dowe Polski, Ukrainy i Bia³orusi.
Wspó³praca w nim jest bardzo utrudniona, poniewa¿ zarówno po stronie
Ukraiñskiej jak i Bia³oruskiej brak jest jakichkolwiek organów
samorz¹dowych i wszelkie decyzje s¹ podejmowane w Miñsku lub
Kijowie. Problemem jest tak¿e to, ¿e te dwa wspomniane wy¿ej pañstwa
nie kandyduj¹ do Unii Europejskiej i nie mo¿na w pe³ni korzystaæ z
funduszy pomocowych. Antoni Nowak zauwa¿y³, ¿e w Euroregionie
Karpaty wspó³praca jest utrudniona ze wzglêdu na jego rozmiary i
wieloæ pañstw tworz¹cych go. Prelegenci przedstawili równie¿
podstawy prawne funkcjonowania euroregionów i krótk¹ historiê ich
dzia³ania. Starali siê tak¿e pokazaæ mo¿liwoci jakie daje wspó³praca
transgraniczna oraz w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ rodki pomocowe
UE. Zaproszeni gocie stwierdzili, ¿e dziêki funduszowi PHARE mo¿liwa
by³a intensyfikacja dzia³alnoci podleg³ych im organizacji.
W poniedzia³ek tak¿e cz³onkowie Naukowego Studenckiego Ko³a
Samorz¹dowców przeprowadzili krótk¹ ankietê wród mieszkañców Lublina
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powiêcon¹ problemowi korupcji, a której wyniki stanowi³y podstawê do
dyskusji w dniu nastêpnym.
We wtorek 24 kwietnia odby³a siê sesja Jawnoæ i etyka w dzia³aniu
administracji. Spotkanie rozpocz¹³ Tomasz Czuczak, który przedstawi³
wyniki przeprowadzonej dzieñ wczeniej ankiety. Prelegentami konferencji
byli: Marta Kindler z Fundacji im. Stefana Batorego, Julia Pitera cz³onek
zarz¹du Transparency International i radna miasta sto³ecznego Warszawy,
Jacek Adamus cz³onek Transparency International. Przedstawicielka
Fundacji im. Stefana Batorego przedstawi³a za³o¿enia oraz przebieg
funkcjonowania programu przeciw korupcji, który prowadzi ta fundacja. Z
kolei Julia Pitera wskaza³a praktyczn¹ stronê dzia³añ korupcyjnych, z którymi
zetknê³a siê bêd¹c przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej w gminie Warszawa
Centrum, a tak¿e ró¿ne mechanizmy zwi¹zane z tym problemem jak nieuczciwe
przetargi, nepotyzm czy te¿ marnotrawstwo publicznych pieniêdzy. Jacek
Adamus pokaza³ natomiast bud¿etowe i finansowe mechanizmy korupcyjne.
Zaproszeni gocie jednoznacznie stwierdzili, ¿e w wielu wypadkach jest
³amane prawo dostêpu obywateli do informacji.
Przedstawiciele fundacji regionu lubelskiego byli goæmi w trzecim
dniu IV Tygodnia Samorz¹dnoci. Fundacja Akademii Rolniczej im.
Wincentego Witosa, Bi³gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska Fundacja Orodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, Lubelska Fundacja
Rozwoju zaprezentowa³y swoj¹ dzia³alnoæ.
W godzinach popo³udniowych odby³ siê konkurs wiedzy o samorz¹dzie
terytorialnym dla studentów I i II roku Wydzia³u Politologii UMCS.
W czwartek gociem IV Tygodnia Samorz¹dnoci by³ prof. Micha³
Kulesza, który wraz z prof. Jerzym Regulskim uwa¿any jest za twórcê reformy
administracyjnej kraju. Przedstawi³ on g³ówne za³o¿enia tej reformy jak i
projekty proponowanych rozwi¹zañ, a nastêpnie odpowiada³ na pytania
studentów zwi¹zane z reform¹ administracyjn¹ kraju, które dotyczy³y liczby
województw, bezporedniego wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta, a
tak¿e s³usznoci istnienia powiatów grodzkich i ziemskich.
Zgodnie z tradycj¹ Tygodnia samorz¹dnoci ostatni dzieñ by³
powiêcony na integracjê spo³ecznoci studenckiej. Jak zwykle
organizowany by³ turniej pi³ki no¿nej mê¿czyzn, w którym wystartowa³o 8
dru¿yn. Zwyciêska dru¿yna rozegra³a mecz z reprezentacj¹ kadry naukowej
Wydzia³u Politologii UMCS. W tym roku po raz pierwszy uda³o siê
zorganizowaæ turniej pi³ki siatkowej dla dziewcz¹t.
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Agnieszka Kwiatek
Studencka konferencja naukowa
Politologia i Politolodzy w XXI wieku,
Lublin 20-22 kwietnia 2001.
W dniach 20  22 kwietnia 2001 roku na Wydziale Politologii UMCS
odby³a siê ogólnopolska, studencka konferencja naukowa Politologia i
Politolodzy w XXI wieku. Jej organizatorami by³y dwie studenckie
organizacje: Forum Studentów Nauk Politycznych oraz Studenckie
Stowarzyszenie Przyjació³ Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Uczestniczyli w niej studenci z wa¿niejszych orodków politologicznych w
kraju (z wy¿szych uczelni pañstwowych jak i prywatnych), miêdzy innymi:
Warszawy, Wroc³awia, Pu³tuska, Gdañska, Olsztyna, Legnicy, Krakowa,
Szczecina, Poznania, Opola, Bydgoszczy, Katowic i S³ubic.
G³ównym celem konferencji by³a integracja rodowiska studentów
i absolwentów nauk politycznych z kraju oraz pog³êbienie wiedzy z zakresu:
uwarunkowañ wspó³czesnej demokracji, stosunków miêdzynarodowych w
Europie oraz globalnego ³adu miêdzynarodowego. Uczestnikom konferencji
zaproponowano pracê w równoleg³ych grupach tematycznych.
Organizatorzy dali mo¿liwoæ wyboru przez studentów tematów referatów.
Pierwszy dzieñ konferencji rozpoczê³y uroczyste wyst¹pienia w³adz
regionalnych i uczelni. Wyk³ad inauguracyjny Problemy badañ
politologicznych w kontekcie zjawiska globalizacji wyg³osi³ prof. dr hab.
Marek Pietra (opiekun FSNP) z Zak³adu Stosunków Miêdzynarodowych
Wydzia³u Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Sk³odowskiej. Prelegent
wskaza³ na istotne zagadnienia globalizacji czyli now¹ jakoæ ¿ycia, czynnik
technologiczny, turbokapitalizm. Podkrela³ znaczenie korporacji
transnarodowych, obiegu informacji, cie¿ek globalizacji: kulturowej,
politycznej oraz ekologicznej. Wnioski koñcowe dotyczy³y spo³eczeñstwa
obywatelskiego, które zdaniem referenta w warunkach globalizacji staje siê
konsumentem Jego zdaniem proces globalizacji, tworzy nowe wyzwania dla
polityki socjalnej pañstwa. Wyk³ad Polityka zbyteczna  orientacja
marketingowa w kampaniach politycznych wyg³osi³ dr Wojciech Cwalina
z Zak³adu Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Prelegent przedstawi³ g³ówne za³o¿enia marketingu
politycznego oraz ró¿nice pomiêdzy marketingiem politycznym a
komercyjnym. Zwróci³ uwagê na produkt kampanii, zdefiniowanie platformy
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wyborczej w odró¿nieniu od politycznej oraz poda³ czynniki wp³ywaj¹ce na
rozwój konsultingu. Oba wyk³ady zosta³y zakoñczone burzliw¹ dyskusj¹.
Drugi dzieñ konferencji zajê³y referaty studenckie i niekoñcz¹ce
siê dyskusje. Grupa tematyczna Polityk na sprzeda¿ zosta³a rozpoczêta
referatem Biurokraci kontra artyci, czyli politycy w XXI wieku autorstwa
Paw³a Timofiejuka z Warszawy. Autor w interesuj¹cy sposób przedstawi³
konflikt pomiêdzy politykiem realist¹ a biurokrat¹, a z drugiej strony opisa³
idealistê i artystê. Jego zdaniem ka¿dy polityk nosi w sobie cechy ka¿dego
z wymienionych typów. Drugi referat Strategie w marketingu politycznym
nale¿a³ do autorki niniejszego sprawozdania. Przedstawi³a ona definicjê
marketingu politycznego oraz strategii, rodzaje oraz sposoby tworzenia
strategii. Wed³ug autorki ³¹czenie strategii utwardzania i poszerzania pozwala
osi¹gn¹æ pozytywny wynik wyborczy.
W równoleg³ej grupie tematycznej Wyzwania spo³eczeñstwa
obywatelskiego pierwszym prelegentem by³ Wojciech Kotowicz z Olsztyna.
Jego referat pt. Globalizacja - szansa czy zagro¿enie dla wiata? porusza³
wiele kwestii dotycz¹cych ograniczonych rz¹dów demokratycznych w
wietle przekazywania suwerennoci. Wed³ug autora jedyn¹ szans¹ dla
wiata jest cilejsza wspó³praca narodów i pañstw. Drugi referat Spo³ecznopolityczne implikacje globalizacji gospodarczej Artura Laski z Bydgoszczy
ukazywa³ procesy integracyjne w obrêbie ekonomii oraz uwarunkowania
spo³eczne i polityczne globalizacji. Interesuj¹ce by³o wyst¹pienie Zbigniewa
Cholewy i Filipa Arndta z Poznania pt. Perspektywy polityki w wietle
koncepcji nowego redniowiecza. Autorzy przedstawiali wiek XX jako
odrodzenie idei epoki redniowiecza. Ostatni referat pt. Czy spo³eczeñstwo
elektroniczne mo¿e staæ siê typem nowego spo³eczeñstwa obywatelskiego?
Szymona Og³azy z Opola podkrela³ znaczenie spo³eczeñstw wysoko
rozwniêtych.
Grupa tematyczna Procesy integracyjne w Europie rozpoczê³a
siê referatem Marcina Kazimierczuka z Olsztyna CEFTA  droga do Unii
Europejskiej. Autor przedstawi³ g³ówne cele, za³o¿enia oraz prognozy
dotycz¹ce rozwoju CEFT-y. Drugi referat Sebastiana Malickiego z Gdañska
dotyczy³ Procesów integracyjnych w Europie. Autor skupi³ siê g³ównie
na procesach w obrêbie Unii Europejskiej. Ostatni referat pt. Polska nasz¹
ojczyzn¹, wspólnym domem Europa Mariusza Bidola i Mariusza
Przychodnego ze S³ubic podkrela³ znaczenie kultury chrzecijañskiej w
procesach integracyjnych.
Równoleg³a grupa tematyczna Europejska to¿samoæ czy
europejskie to¿samoci? zosta³a rozpoczêta referatem pt. Kszta³towanie
siê bezpieczeñstwa europejskiego w wietle rywalizacji amerykañsko 
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francuskiej Bartosza Wawrowskiego z Pu³tuska. Autor przedstawi³
historyczne uwarunkowania rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Francji
oraz pozycjê Europy jako karty przetargowej pomiêdzy tymi dwoma
pañstwami. Ostatni referat pt. Integracja Polski z UE a problem
suwerennoci Justyny Mêkal z Lublina. Autorka skupi³a siê na ró¿nym
rozumieniu pojêcia suwerennoci.
Grupa tematyczna ONZ w globalnym ³adzie miêdzynarodowym
zosta³a otwarta wyst¹pieniem o takim samym tytule Piotra ¯elazo z Legnicy.
ONZ zosta³a w nim ukazana jako organizacja o zasiêgu ogólnowiatowym,
która ma ambicje odgrywaæ znacz¹c¹ rolê na arenie wiatowej.
W równoleg³ej grupie tematycznej Tendencje i ewolucje
globalnego ³adu miêdzynarodowego zaprezentowano dwa referaty.
Pierwszy Marcina Misi¹giewicza pt. Wizja praw cz³owieka wskazywa³ na
ró¿nice w europejskim oraz azjatyckim rozumieniu praw cz³owieka. Autor
stara³ siê wyjaniæ dlaczego Chiny nie spe³niaj¹ wymogów praw cz³owieka.
Drugi referat Wyzwania spo³eczeñstwa informatycznego Jacka
Ostrowskiego z Pu³tuska dotyczy³ przysz³oci spo³eczeñstwa
obywatelskiego.
Przerwê w sesjach wype³ni³a prezentacja i dyskusja na temat
stosunków polsko-bia³oruskich w latach 90-tych z zaproszonymi goæmi z
AEGEE Miñsk. Konferencja Politologia i Politolodzy w XXI wieku da³a
mo¿liwoæ studentom wypowiedzenia siê na ró¿ne interesuj¹ce ich
zagadnienia. Stara³a siê swoj¹ tematyk¹ obj¹æ jak najwiêkszy zakres wiedzy
politologicznej. Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e w przysz³oci bêd¹ mogli
kontynuowaæ idee organizowania ogólnopolskich konferencji naukowych,
które bêd¹ wspieraæ rozwój naukowego ruchu studenckiego.
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