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S£OWO WSTÊPNE
Le¿y przed Czytelnikami drugi numer periodyku. Prace nad
nim trwa³y od padziernika 2001 do marca 2002. W tym czasie
odnowieniu uleg³ sk³ad redakcji. W nowym zespole, z³o¿onym z
m³odych studentów stanêlimy przed trudnym zadaniem nawi¹zania do tego, co pozostawi³a po sobie odchodz¹ca redakcja. Z drugiej strony postawilimy sobie zamierzenie ci¹g³ego podnoszenia
poziomu zeszytów.
Zasadniczy profil pisma nie uleg³ zmianie. Otwiera ono swe
³amy na prace z zakresu szeroko pojêtych nauk spo³ecznych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem nauki o polityce. Uk³ad edytorski jest
podobny. Wyj¹tkiem jest kilka kosmetycznych zmian, które - naszym zdaniem - pozwoli³y udoskonaliæ periodyk.
Po raz pierwszy zdecydowalimy siê opublikowaæ artyku³ w
jêzyku obcym. Zamieszczamy tak¿e polemikê z artyku³em z poprzedniego numeru. W zwi¹zku z tym wyodrêbnilimy czêæ przeznaczon¹ dla tego typu prac. Mamy nadziejê, i¿ odzew Czytelników pozwoli nam kontynuowaæ tê czêæ zeszytów.
Zdecydowalimy siê na zwiêkszenie nak³adu, realizuj¹c za³o¿on¹ liniê rozszerzania zakresu naszego dzia³ania. Rozwijamy
wspó³pracê z podobnymi inicjatywami, organizujemy konkursy.
S¹dzimy, ¿e zaowocuje to dobrymi tekstami, które w przysz³oci
bêdziemy mieli przyjemnoæ Wam zaprezentowaæ.
Redakcja
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Mariusz Brelski
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Politologia, III rok

IZRAELSKI KIBUC  WSPÓLNOTA KOLEKTYWNA
W PAÑSTWIE KAPITALISTYCZNYM
W 1910 roku garstka chaluców (pionierów) za³o¿y³a nad brzegami Genezaretu pierwsz¹ kolektywn¹ wspólnotê o nazwie Degania.
W ten sposób rozpoczê³a siê historia ¿ydowskich osiedli rolniczych
tzw. kibuców, zjawiska zgo³a wyj¹tkowego. Od tamtych czasów min¹³
ju¿ prawie wiek, a kibuce mimo up³ywu czasu nie przestaj¹ zadziwiaæ
i intrygowaæ, zw³aszcza nas Polaków, którzy w ostatnich latach obserwowali upadek wszelkich form inicjatyw socjalistycznych i kolektywnych. Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie jak to mo¿liwe,
¿e ten unikatowy system ma³ych socjalistycznych wspólnot mo¿e egzystowaæ w przemys³owym kapitalistycznym pañstwie. W niniejszej
pracy postaram siê zaspokoiæ ciekawoæ czytelników i przybli¿yæ historiê tej jak¿e oryginalnej wspólnoty ludzkiej.
Kolebk¹ narodu ¿ydowskiego jest Erec Israel (Kraj Izraela).
Tutaj rozgrywa³a siê znaczna czêæ jego historii, której pierwsze
tysi¹c lat zapisane jest ju¿ w Biblii; tutaj formowa³a siê jego kulturowa, religijna i narodowa to¿samoæ; tu równie¿ jego fizyczna
obecnoæ trwa³a nieprzerwanie przez wieki, nawet wówczas, gdy
wiêkszoæ narodu skazana zosta³a na wygnanie. Mimo rozproszenia ¯ydzi nigdy nie stracili kontaktu z krajem. Na szerok¹ skalê
powrót do Erec Izrael nast¹pi³ na prze³omie XIX i XX wieku. Pogromy ¿ydowskie w Rosji w 1881 roku spowodowa³y pierwsz¹
znaczn¹ emigracjê ¯ydów do Palestyny (tzw. pierwsza Alija). Nowo
przyby³ymi osadnikami zaopiekowali siê wybitni ¿ydowscy filantropi Montefiore i hrabia Edmund de Rothschild. Ten ostatni wyasygnowa³ znaczne sumy pieniêdzy i utworzy³ dla nowopowsta³ych osiedli system administracji szkó³ i opieki zdrowotnej (tzw.
moszawot).1 Czêæ osad sta³a siê w zasadzie prywatnymi kolonia-

1

10

P. Johnson, Historia ¯ydów, Kraków 1993, s. 459.

Izraelski kibuc - wspólnota kolektywna w pañstwie kapitalistycznym.

mi hrabiego Rothschilda. W 1900 roku przekaza³ on wspierane przez
siebie osiedla nowopowsta³emu ¯ydowskiemu Towarzystwu Kolonizacyjnemu, nie zaprzesta³ wszak¿e udzielaæ im pomocy. Nie
wszystkie utworzone w tym czasie kolonie mia³y charakter rolniczy. Zak³adano tak¿e fabryki i budowano nowe ¿ydowskie dzielnice w Jaffie, Hajfie i samej Jerozolimie.2
W 1904 roku na fali jeszcze straszliwszych pogromów w Rosji, nadesz³a druga znacznie wiêksza Alija. Czêæ z ponad 40 tys.
emigrantów utworzy³a w 1909 roku nowe przedmiecie Jaffy, które
mia³o staæ siê póniej Tel Awiwem. W tym samym roku m³odzi
osadnicy za³o¿yli pierwszy kibuc, aby po³o¿yæ kres skandalowi za
jaki uwa¿ali farmy dotowane przez hrabiego Rothschilda, w których ¿ydowscy osadnicy zatrudniali wynajêt¹ tani¹ arabsk¹ si³ê robocz¹.3 Degania, bo tak nazwano pierwsz¹ wspólnotê, powsta³a na
terenie zakupionym przez Keren Kajemet le-Israel (¯ydowski Fundusz Narodowy) za pieni¹dze zebrane przez diasporê. Nabyte t¹
drog¹ tereny stawa³y siê w³asnoci¹ narodow¹  w³asnoæ prywatna by³a rzadkoci¹.4
W tym okresie mo¿na znaleæ w ruchu kibucowym zmodyfikowane w ró¿nym stopniu idee marksistowskie. Twierdzono na przyk³ad, ¿e form¹ walki klasowej, jaka toczy siê na obszarach Izraela, jest
konkurencja miêdzy kibucami a innymi (bur¿uazyjnymi) formami organizacji produkcji. Rewolucja dokona siê przez zwyciêstwo kibuców
w tej konkurencji i stworzenie ich socjalistycznej wspólnoty. W innym
wariancie marksizmu traktowano kibuc jako awangardê ruchu rewolucyjnego, organizacjê wyra¿aj¹c¹ kolektywn¹ wolê ruchu robotniczego. Mo¿na te¿ odnotowaæ bardziej pragmatyczne podejcie, odk³adaj¹ce rewolucjê na okres po zbudowaniu pañstwa ¿ydowskiego i zak³adaj¹ce tymczasow¹ kooperacjê z si³ami d¹¿¹cymi do zbudowania takiego pañstwa.5 Ten charakter ideowy, byæ mo¿e wynika³ z faktu, ¿e
wiêkszoæ osadników pochodzi³a z Rosji, w której ruch socjalistyczny
2
3
4

5

Tam¿e, s. 460.
Tam¿e.
D. Bensimon, E. Errera, ¯ydzi i Arabowie Historia wspó³czesnego Izraela, Warszawa
2000, s. 34.
Izrael w faktach, Izraelskie Centrum Informacyjne, Jerozolima 1996, s. 83.
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i robotniczy by³ bardzo rozwiniêty. Elementy ideologii syjonizmu w³¹czono dopiero pod wp³ywem nasilenia siê przeladowañ ¯ydów po
I wojnie wiatowej. Paradoksem by³o zwalczanie kibuców przez komunistów. Zdawaæ siê mog³o, ¿e kibuce realizowa³y idea³ komunistycznej wspólnoty bez porównania lepiej i efektowniej ni¿ tworzone przemoc¹ ko³chozy w ZSRR. By³y one jednak dzie³em syjonizmu, w którym komunici widzieli ¿ydowski nacjonalizm sprzymierzony z brytyjskim imperializmem.6
Bieda i alienacja ¯ydów w strukturach spo³eczeñstw europejskich, pogromy, czystki etniczne, ograniczone mo¿liwoci zakupu
ziemi po³¹czone z wp³ywami marksizmu decydowa³y o charakterze
ideologii pierwszych za³o¿ycieli kibuców. U zarania ich dzia³alnoci
myl¹ przewodni¹ sta³o siê has³o od ka¿dego wed³ug mo¿liwoci,
ka¿demu wed³ug potrzeb.7 Bardzo szybko zwiêksza³a siê liczba
wspólnot, na co du¿y wp³yw mia³a og³oszona 2 listopada 1917 roku
przez rz¹d brytyjski tzw. deklaracja Balfoura. Do chwili jej og³oszenia prawo ¯ydów do Palestyny mia³o charakter historyczny i pochodzi³o sprzed wielu wieków. W momencie og³oszenia tego dokumentu w Palestynie na 600 tys. mieszkañców ¿y³o oko³o 100 tys. ¯ydów.8 Pod wp³ywem obietnic utworzenia pañstwa ¿ydowskiego zawartych w Deklaracji Balfoura do Palestyny przyby³y tysi¹ce ¯ydów, którzy tworzyli nowe i zasiedlali istniej¹ce ju¿ kibuce.
Bardzo szybko na pierwszy plan wysunê³a siê kwestia ochrony
osiedli ¿ydowskich przed arabskimi nacjonalistami. M³odzi ludzie z
drugiej Aliji, bêd¹cy wczeniej w Rosji cz³onkami grup ¿ydowskiej
samoobrony chroni¹cej cz³onków diaspory przed pogromami, stworzyli w 1909 roku organizacjê Szomerim (Stra¿ników). Ich si³y bardzo szybko okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Mê¿em opatrznociowym
okaza³ siê W³adimir ¯abotyñski.9 Po rozwi¹zaniu, uczestnicz¹cego
po stronie Brytyjczyków w wojnie z Turcj¹, Legionu ¯ydowskiego
¯abotyñski stworzy³ tajn¹ organizacjê, w krótkim czasie przekszta³con¹ w Haganê, zal¹¿ek przysz³ej armii ¿ydowskiej.
6
7
8
9
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To w³anie kibuce przed powstaniem Izraela w 1948 roku, a
tak¿e w pierwszym okresie jego istnienia wziê³y na siebie obowi¹zki
zwi¹zane z osiedlaniem, obron¹ i wy¿ywieniem nap³ywaj¹cych ze
wszystkich stron wiata imigrantów. Cz³onkowie tych wspólnot brali
szeroki udzia³ w ¿yciu kulturalnym i w m³odym pañstwie izraelskim stawali siê elit¹ intelektualn¹ i moraln¹.10 Celem pionierów
ruchu kibucowego by³o stworzenie nowego spo³eczeñstwa i ukszta³towanie wiadomoci nowego cz³owieka. D¹¿yli do zbudowania
spo³ecznoci, która charakteryzowa³aby siê wzajemn¹ pomoc¹ i
spo³eczn¹ odpowiedzialnoci¹, w której rywalizacjê i indywidualizm
zast¹pionoby dzia³alnoci¹ na rzecz wspólnoty.11 Go³ymi rêkami
oczyszczano przysz³e pola z kamieni, kopano studnie i budowano
prymitywne, drewniane budynki. Nieustannie nara¿eni na napady
Arabów uczyli siê sztuki obronnej, a kibuce by³y w pocz¹tkowych
latach istnienia ma³ymi twierdzami. W tych warowniach wykuwa³a
siê legenda rolników i obroñców sprawy ¿ydowskiej.12
Termin kibuc pochodzi od hebrajskiego s³owa kabac  czyli
zbieraæ.13 W 1927 roku przedstawiciele kolektywnych osad utworzyli federacjê Zjednoczony Kibuc (Ha Kibuc Ha Meuchad) reprezentuj¹c¹ ich interesy. W tym czasie sprecyzowano po raz pierwszy
czym jest kibuc. Zgodnie z t¹ definicj¹ jest to ma³a wspólnota bazuj¹ca na wspó³pracy ekonomicznej, rz¹dzona przez demokratyczne
zgromadzenie i odrzucaj¹ca jakiekolwiek indywidualne czy grupowe przywództwo. Charakterystyczne jest tak¿e wspólne wychowanie dzieci, szczególne znaczenie przypisywane pracy, pozbycie siê
w³asnoci indywidualnej oraz wspó³praca z s¹siednimi wspólnotami.14 Kibuce s¹ osadami o charakterze wspólnotowym, licz¹cymi
oko³o czterystu mieszkañców. Legalnie dla administracji pañstwowej kibuc jest gmin¹ miejsk¹, a patrz¹c z punktu widzenia prawa
cywilnego jest spo³ecznoci¹ spó³dzielcz¹. Obecnie podporz¹dkowane s¹ one trzem federacjom. Federacja Takam (Zjednoczony Ruch
10
11
12
13
14

A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001, s. 27.
A. Lewin, dz. cyt., s. 57.
P. Pytlakowski, Skiba bohaterska, Polityka, 27 padziernika 2001, s. 101.
Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wroc³aw 2000, s. 199.
Izrael..., s. 91.
13

Mariusz Brelski

Kibucowy) obejmuje blisko 2/3 kibuców. Grupa Artzi skupia jedn¹
trzeci¹ czêæ kibuców. K³adzie ona nacisk na ideologiczne przygotowanie cz³onków, którzy bior¹ udzia³ w ruchu m³odzie¿owym.
Najmniejsz¹ federacj¹ jest Hadati, która ³¹czy socjalistyczn¹ organizacjê z przestrzeganiem ortodoksyjnej religii ¿ydowskiej.
Kibuce bardzo szybko rozrasta³y siê i nieustannie zwiêksza³a
siê ich liczba. W 1939 roku istnia³o ju¿ 77 kibuców nale¿¹cych do
piêciu ró¿nych federacji o zró¿nicowanym obliczu politycznym i
religijnym.15 Dynamika rozwoju wspólnot zosta³a gwa³townie zahamowana w latach czterdziestych przez holokaust, który powstrzyma³ nap³yw nowych r¹k do pracy we wspólnotach.
Kibuc stanowi klasyczny przyk³ad demokracji bezporedniej,
swoist¹ wspólnotê polityczn¹. O zasadniczych kierunkach rozwoju
kibucu decyduje zebranie wszystkich cz³onków; wszyscy urzêdnicy oraz mened¿erowie s¹ wybierani.16 Ka¿dy pe³noletni mieszkaniec kibucu dysponuje jednym g³osem, a decyzje zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów. Funkcje wykonawcz¹ w stosunku do walnego zgromadzenia pe³ni sekretariat, w sk³ad którego wchodz¹ sekretarz, kierownicy ekonomiczni, kierownicy najwa¿niejszych sekcji, przewodnicz¹cy najwa¿niejszych komitetów. Zwiêkszenie roli kierowników,
czy sekretarza, nie prowadzi do zagro¿enia demokracji bezporedniej bowiem obsada tych stanowisk podlega rotacji. Jedn¹ z metod
podejmowania decyzji jest tak¿e instytucja referendum. Nie wymaga
ono bezporedniego stawiennictwa zainteresowanych mieszkañców,
którzy za porednictwem poczty kibucowej maj¹ mo¿liwoæ wyra¿enia swojej opinii. Zmniejszona frekwencja na zebraniach walnego
zgromadzenia doprowadzi³a do utworzenia Rady Kibucu  nowego
cia³a przedstawicielskiego. Zasiada w niej oko³o piêtnastu procent
cz³onków kibucu. Decyzje Rady s¹ zasadniczo wi¹¿¹ce, ale cz³onkowie wspólnoty maj¹ mo¿liwoæ odwo³aæ siê od nich do Walnego
Zgromadzenia.
Dzia³alnoæ gospodarcza kibuców, od momentu za³o¿enia
Deganii a¿ do obecnych czasów, podlega³a ewolucyjnym zmianom.
15
16
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Jedn¹ z wa¿niejszych przeszkód w dynamice rozwoju kibuców by³
problem, sk¹d braæ ¯ydów-rolników. W ¿adnym z ponad 80 krajów, w których zamieszkiwali podczas trwaj¹cej 2000 lat tu³aczki,
nie uprawiali ziemi, ze wzglêdu na istniej¹ce zakazy. Teraz z koniecznoci stawali siê ¿niwiarzami i hodowcami byd³a.
Przed II wojn¹ wiatow¹ i tu¿ po niej przyszli kibucnicy, w
krajach ówczesnego osiedlenia przygotowywali siê do wyjazdu do
Palestyny. Chaluców do pracy na roli przygotowywa³y organizacje
syjonistyczne, g³ównie z Europy Wschodniej, w tym celu powstawa³y nawet europejskie kibuce, w Polsce by³o ich kilkanacie (po
II wojnie wiatowej na Dolnym l¹sku).17 Drug¹, ale niemniej wa¿n¹, przeszkod¹ by³y k³opoty z nawodnieniem pól uprawnych. Usytuowany na krawêdzi pasa pustynnego Izrael zawsze cierpia³ na
niedostatek wody. Dopiero w 1964 roku po³¹czenie wiêkszoci zasobów s³odkowodnych w jeden zintegrowany system tzw. Narodowy System Transportu Wody rozwi¹za³o problemy kibuców i innych gospodarstw rolnych.18 W przesz³oci jak i obecnie dzia³alnoæ kibucu by³a planowana i obejmowa³a wszystkie aspekty ¿ycia
kibucników. Pozwala³o to wyeliminowaæ prawie ca³kowicie zale¿noæ kibucu od administracji rz¹dowej, która zapewnia³a dla pozosta³ych mieszkañców Izraela wiadczenia socjalne.
Plan pracy przygotowywany jest przez Komitet Pracy. Okrela
siê w nim potrzeby na przysz³oæ i rodki jakie mo¿na na nie wyasygnowaæ. Za³o¿enia planu ogólnego rozpisywane s¹ miêdzy poszczególne bran¿e i sekcje kibucu. Dopiero po takich konsultacjach, które
uwzglêdniaj¹ ró¿ne czynniki wp³ywaj¹ce na mo¿liwoci realizacji
postawionych zadañ, przygotowany zostaje koñcowy plan produkcji
i pracy. Codzienne ¿ycie kibucu jest bardzo zintegrowane, a sprzyja
temu wspólna praca, spo¿ywanie posi³ków i ¿ycie kulturalne. Przyjmuje siê, ¿e ka¿dy kto akceptuje ¿ycie w kibucu stara siê wk³adaæ w
pracê jak najwiêcej wysi³ku i wykonuje swoje zadania jak najbardziej wydajnie. Aby mieæ jak najwiêcej satysfakcji z wykonywanej
pracy cz³onkowie kibucu mog¹ wykonywaæ zadania najbardziej im
17
18

P. Pytlakowski, dz. cyt., s. 101.
Izrael..., s. 85.
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odpowiadaj¹ce. Kibucnik zawsze mo¿e zmieniæ sektor pracy jeli
tylko tego za¿¹da. Brygady sk³adaj¹ siê najczêciej z 5-10 pracowników.19 Gdy nowa praca wymaga wiêkszych kwalifikacji kibucnik
przechodzi kurs doszkalaj¹cy. Wspólnota zaspokaja potrzeby swoich mieszkañców na zasadzie wspó³pracy a nie rywalizacji. Zarówno
pracuj¹cy wydajnie jak i ci, którzy mniej przyk³adaj¹ siê do pracy,
traktowani s¹ na tych samych zasadach. Cz³onkowie pracuj¹ zgodnie
ze swoimi zdolnociami i mo¿liwociami; wszyscy otrzymuj¹ ¿ywnoæ, ubranie oraz zakwaterowanie.20
rodki pieniê¿ne rozdzielane s¹ miêdzy kibucników poprzez trzy
rodzaje bud¿etów: zamkniêty, osobisty i wspólny. Bud¿et zamkniêty
ustala limity wydatków dla poszczególnych dóbr i us³ug. Dokonuje
siê z niego zakupów odzie¿y, samochodów wspólnoty oraz organizuje wyjazdy na wakacje itp. Dosyæ skromny roczny bud¿et osobisty
dostêpny jest w ka¿dej chwili w gotówce. Z bud¿etu wspólnotowego
finansuje siê posi³ki w sto³ówkach, ¿ywnoæ pobieran¹ do kuchni
domowych, pralnie. Finansowana jest tak¿e z tego bud¿etu opieka
medyczna, emerytalna oraz dostêpne bez ograniczeñ wspólne urz¹dzenia takie jak sale koncertowe i korty tenisowe. Wszyscy w równym stopniu mog¹ korzystaæ z tych dóbr. Przemiany obyczajowe spowodowa³y przewartociowanie w zakresie mienia mog¹cego stanowiæ w³asnoæ stricte osobist¹. Wiele dóbr, które pierwotnie stanowi³y wyposa¿enie obiektów u¿ytecznoci publicznej, takie jak telewizory, magnetowidy, rowery, a nawet samochody, obecnie znajduje
siê tak¿e w prywatnym maj¹tku cz³onków wspólnoty.21
Jednym z najwa¿niejszych zadañ kibucu jest socjalizacja dzieci
i m³odzie¿y, na któr¹ maj¹ wp³yw zarówno rodzice, jak i wychowawcy szkolni oraz liderzy organizacji m³odzie¿owych. Jeszcze
kilka lat temu w kibucach obowi¹zywa³ swoisty program wychowania dzieci i m³odzie¿y  kilka tygodni po urodzeniu niemowlaki
oddawano do specjalnych placówek przypominaj¹cych domy dziecka. Ten system sk³ada³ siê ze ¿³obków, przedszkoli i szkó³, gdzie
dzieci mieszka³y przez ca³y tydzieñ a rodzice brali je do siebie tyl19
20
21
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ko na popo³udnia pi¹tkowe i soboty. W ten sposób matki mog³y byæ
produktywne dla kibucu krótko po porodzie. Mieszkania przeznaczone dla cz³onków kibucu nie posiada³y pokoi dzieciêcych co powodowa³o, ¿e ich budowa by³a dziêki temu znacznie tañsza. Metody wychowawcze stosowane w kibucach od pocz¹tku wzbudza³y
dyskusjê, okrelano je mianem utopijnych, a nawet szkodliwych
dla psychiki dziecka. Krytycy zyskali w ostatnich latach dodatkowy argument. Oto ca³a m³odzie¿ poddawana kolektywnemu wychowaniu po uzyskaniu matury by³a wcielana do wojska (W Izraelu s³u¿¹ w armii zarówno ch³opcy  3 lata, jak i dziewczêta  2
lata), a po skoñczonej s³u¿bie do kibuców nie wraca³a nawet po³owa, co powodowa³o, ¿e wspólnoty wyludnia³y siê. Szeæ lat temu
ostatecznie zrezygnowano z kibucowych metod wychowania.22
Kibuce przeznaczaj¹ na kszta³cenie du¿¹ czêæ swoich dochodów. Pionierzy ruchu wychowani w tradycji ¿ydowskiej, która k³adzie nacisk na kszta³cenie, dodali do niej idee socjalistyczne. Jednostka by³a widziana przez nich jako wytwór spo³eczeñstwa, w którym ¿yje. Spo³ecznoæ mo¿e wiêc ukszta³towaæ takiego cz³owieka
jakiego uzna za wartociowego. Podstawowym celem edukacji w
kibucach sta³o siê wiêc wykszta³cenie nowego cz³owieka w ten sposób aby zapewniæ ci¹g³oæ ruchu kolektywnego. O nacisku k³adzionym na edukacjê mo¿e wiadczyæ to, ¿e wiêksza czêæ mieszkañców kibuców, zarówno kobiet i mê¿czyzn, ma za sob¹ co najmniej
11 lat kszta³cenia w systemie szkolnym.23 Praca w kibucu ma zarówno spo³eczny jak i kolektywny charakter. Spo³eczna, a nie pieniê¿na waga pracy, wspólna w³asnoæ  to aspekty nadaj¹ce pracy
w kibucu swoist¹ jakoæ. Wszyscy bez wzglêdu na pe³nione funkcje otrzymuj¹ jednakow¹ p³acê, któr¹ jest tzw. bud¿et osobisty. Najlepszy okres rozwoju kibuce prze¿ywa³y do po³owy lat 70-tych,
gdy pañstwem rz¹dzi³y partie lewicowe. Perturbacje gospodarki
Izraela na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, w
tym zw³aszcza katastrofa inflacyjna, przyczyni³y siê do nasilenia
dyskusji nad struktur¹ gospodarki narodowej i rol¹ przedsiêbiorstw
22
23
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nale¿¹cych do pañstwa, które korzysta³y z subwencji i innych przywilejów na koszt podatników.24 Krytyka opinii publicznej kierowa³a siê zw³aszcza przeciw kibucom, którym zarzucano niegospodarnoæ i nadu¿ywanie pomocy finansowej pañstwa oraz banków.
Czêsto za argumentami czysto ekonomicznymi kry³y siê motywy
polityczne i religijne, gdy¿ wiêkszoæ kibuców by³a zwi¹zana z lewic¹ ruchu syjonistycznego i nie przestrzega³a nakazów judaizmu,
choæ nie mo¿na zapominaæ, ¿e istnia³y równie¿ kibuce o charakterze religijnym. Niemniej jednak sytuacja gospodarstw kolektywnych budzi³a niepokój niezale¿nie od pogl¹dów, a one same w po³owie lat 80-tych podlega³y przeobra¿eniom.25 Postêp w rolnictwie
i zmiany obyczajowoci spo³ecznej nie pozostawa³y bez wp³ywu
na dzia³alnoæ produkcyjn¹ w kibucu.26 Galopuj¹ca inflacja, znaczny
wzrost oprocentowania kredytów oraz ograniczenia subwencji pañstwowych dla rolnictwa odbi³y siê ujemnie we wszystkich typach
gospodarstw rolnych, które stawa³y siê coraz to mniej op³acalne.
Niewystarczaj¹ce stawa³o siê porzucanie upraw przynosz¹cych niewielkie dochody, jak na przyk³ad bawe³na na rzecz warzyw i owoców oraz hodowli zwierz¹t. Kibuce zaczê³y wiêc podejmowaæ kroki
na rzecz rozwoju pozarolniczych dzia³ów gospodarki. Naturalnym
biegiem rzeczy by³y to pocz¹tkowo zak³ady przetwarzaj¹ce p³ody
rolne lub produkuj¹ce artyku³y niezbêdne w gospodarstwach rolnych. W niektórych z nich podejmowano wykonywanie wyrobów
artystycznych poszukiwanych przez turystów.27 W zmieniaj¹cych
siê warunkach coraz czêciej powstawa³y zak³ady wytwarzaj¹ce
produkty nie zwi¹zane z rolnictwem, nierzadko wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji zawodowych. Uruchamianie nowych dzia³ów produkcji wymaga³o nowych inwestycji oraz kszta³cenia pracowników,
co wi¹za³o siê z szukaniem dodatkowych rodków w bankach. Zagadnienia zad³u¿enia kibuców w drugiej po³owie lat 80-tych znalaz³o siê wród problemów wymagaj¹cych szybkiego rozwi¹zania, a
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nast¹pi³o to w sytuacji gdy rz¹dy w pañstwie obejmowali politycy
prawicowi niechêtni ideologii kolektywnych gospodarstw.
W grudniu 1989 roku dosz³o do porozumienia przedstawicieli
kibuców, banków oraz rz¹du, które przewidywa³o umorzenie czêci d³ugów i pomoc finansow¹ pañstwa dla kredytuj¹cych wspólnoty. Reforma ta nie przynios³a spodziewanych efektów. Kolejne
porozumienie zawarte w 1996 roku przewidywa³o, ¿e zad³u¿one
kibuce aby uregulowaæ nale¿noci oddadz¹ czêæ u¿ytkowanej przez
siebie ziemi. Najwiêksi d³u¿nicy mieli straciæ do 30% dotychczasowego posiadania.28 Niektóre kibuce znajduj¹ce siê w dogodnych
warunkach naturalnych otwiera³y hotele, domy wypoczynkowe i
sanatoria. We wspólnotach s¹siaduj¹cych z Jerozolim¹ i Tel-Awiwem dobrym ród³em dochodów okaza³a siê budowa basenów p³ywackich oraz innych urz¹dzeñ rekreacyjnych, które ciesz¹ siê powodzeniem zw³aszcza podczas szabatu. Wiele kibuców decyduje
siê na odstêpowanie bardziej wartociowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Wymaga to jednak modyfikacji prawa, gdy¿
formalnie ziemia  niegdy wykupywana przez Kerem Kajemet 
nale¿y do pañstwa, za kibuce posiadaj¹ j¹ tylko z przeznaczeniem
na cele rolnicze. W zwi¹zku z zaistnia³ymi w ostatniej dekadzie
zmianami nast¹pi³a modyfikacja g³oszonego przez nie systemu
wartoci. Spo³ecznoæ kibucowa sta³a siê bardziej introspektywna,
ceni¹c dokonania indywidualne, spoistoæ spo³eczn¹ i wzrost gospodarczy. Zmiany nast¹pi³y na rynku pracy cz³onków kibuców;
coraz czêciej zatrudniani s¹ poza kibucami, przy czym ich wynagrodzenie jest przekazywane na rzecz spo³ecznoci kibuców. Jednoczenie z³agodzeniu uleg³a zasada nie zatrudniania robotników
najemnych. Kibuce zatrudniaj¹ i op³acaj¹ coraz wiêksz¹ liczbê pracowników nie bêd¹cych ich mieszkañcami.29 W kibucowych fabrykach pracuj¹ in¿ynierowie i robotnicy z zewn¹trz, za co dostaj¹
pensjê i p³atne urlopy. To rodzi niesnaski, i pytanie dlaczego za tak¹
sam¹ pracê jedni otrzymuj¹ pieni¹dze, a inni nie!30 W zwi¹zku z
28
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zasadniczymi zmianami w stosunku do czasów pionierskich A. Lewin zauwa¿a³, ¿e: Dla starszej generacji pionierów kibuc by³ ucielenieniem porywaj¹cych idei i rewolucyjnych wyobra¿eñ o lepszym spo³eczeñstwie. Nastêpne generacje s¹ to ludzie, którzy urodzili siê ju¿ w kibucu. Kibuc nie jest dla nich abstrakcyjn¹ ide¹ lecz
po prostu domem. Motywacja jak¹ kieruj¹ siê w swoich wyborach
i decyzjach jest w coraz mniejszym stopniu ideowa. Nale¿a³oby j¹
raczej nazwaæ pragmatyczn¹.31
W 1988 roku kibuce dostarcza³y 40% izraelskiej produkcji rolnej i 8% produkcji przemys³owej. Obecnie ich udzia³ spad³ do 30%
w rolnictwie i 6% w przemyle. Po raz pierwszy zanotowano te¿
spadek liczby kibuców  by³o ich 269 przy równoczesnym spadku
populacji kibucników, która oscylowa³a w okolicach 116 tys. cz³onków.32 Obecnie 124.300 osób, stanowi¹cych 3,5% ludnoci ¿ydowskiej ¿yje w 268 kibucach. Utrzymuj¹ce siê w Izraelu napiêcie i Intifada spowodowa³y, ¿e do pracy w kibucach przestali przyje¿d¿aæ
Palestyñczycy. Nie chc¹ oni pracowaæ dla potencjalnego wroga. Od
pewnego czasu nie docieraj¹ tak¿e wolontariusze, którzy kiedy masowo trafiali do kibuców. Byli wród nich m³odzi Amerykanie, Niemcy, Skandynawowie, czasem tak¿e Polacy. Pracowali za darmo w
zamian mog¹c mieszkaæ we wspólnotach, i poznawaæ kibucowe ¿ycie. Teraz wiêkszoæ odstrasza wojenna psychoza.33 Du¿y wp³yw na
niedobór pracowników mia³o tak¿e to, ¿e od po³owy lat 80-tych cz³onkowie kibuców mog¹ zupe³nie swobodnie po skoñczeniu studiów
wy¿szych wybraæ pracê poza wspólnot¹, pod warunkiem oczywicie, ¿e swój dochód z pracy przeka¿¹ wspólnocie.
Ze spo³ecznoci kibucowej wywodzi siê istotna czêæ elity
kulturalnej i artystycznej narodu, znaczna czêæ wojskowych i politycznych przywódców kraju. Kibuce stanowi¹ wa¿ny element legendy, która towarzyszy³a powstawaniu Erec Israel (Kraju Izraela). W Izraelu du¿¹ wagê przyk³ada siê do symboli. Za symboliczny uwa¿a siê fakt, ¿e w Deganii urodzi³ siê w 1915 roku Mosze
Dajan, którego podczas wojny wyzwoleñczej 1948 roku okrzyk31
32
33

20

Zob.: A. Lewin, dz. cyt., s. 343.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 102.

Izraelski kibuc - wspólnota kolektywna w pañstwie kapitalistycznym.

niêto bohaterem, a póniej uczyniono g³ównodowodz¹cym armii
izraelskiej i ministrem obrony. Z kibucu wesz³a w wiat polityki
póniejsza premier Golda Meir. Kibucnikiem by³ tak¿e najs³ynniejszy izraelski pisarz Amos Oz.34
Osady powsta³e przede wszystkim z inspiracji socjalistycznych
utrzymuj¹ cis³e stosunki z partiami robotniczymi g³ównie Mapam,
Mapai i Achdut Ha-Awoda. Ka¿da z tych partii ma w³asne organizacje m³odzie¿owe zarówno w kibucach i moszawach.35 Oko³o dwudziestu kibuców zosta³o za³o¿onych przez partie religijne.
Czy w dzisiejszym Izraelu kibuce maj¹ szansê przetrwania?
Obecnie przestaj¹ mieæ kluczowe znaczenie. Coraz wiêksze zad³u¿enie w bankach, a tak¿e brak pomocy ze strony rz¹du sprawia, ¿e
kolektywne gospodarstwa s¹ coraz mniej konkurencyjne w stosunku do prywatnych gospodarstw farmerskich. Kibuce wypierane s¹
tak¿e przez moszawy (grupy indywidualnych rolników tworz¹cych
rodzaj wiejskich spó³dzielni). Prawdopodobnie biedne kibuce niebawem znikn¹ z mapy, a pozostan¹ tylko najbogatsze, posiadaj¹ce
w³asne fabryki i zatrudniaj¹ce nie tylko kibucników, ale i normalnych pracowników.36 Dyskusje wokó³ ich przysz³oci trwaj¹, a ich
formy organizacyjne oraz zasady wspó³¿ycia i gospodarowania ulega³y i bêd¹ zapewne ulegaæ zmianom. Wraz z likwidacj¹ czêci
kibuców i przekszta³ceniem innych w zwyk³e przedsiêbiorstwa z
pewnoci¹ do lamusa odejdzie ideologia chaluców, twórców Deganii i trzech pokoleñ kibucników. Dla wielu zwyk³ych obywateli sens
utrzymywania nierentownych kibuców tylko przez wzgl¹d na sentyment do ich przesz³oci jest zwyk³ym anachronizmem. Izraelczycy bêd¹cy w ci¹g³ym stanie wojny i obawiaj¹cy siê o w³asne ¿ycie
ukierunkowani s¹ na przysz³oæ i stawianie czo³a wyzwaniom wspó³czesnego wiata. Tylko nieliczni wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e zdolnoæ kibuców do kompromisu z teraniejszoci¹ i adaptacja do realiów wolnorynkowych bêdzie kluczem do przetrwania tych tak
zas³u¿onych dla historii Izraela wspólnot.
34
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KRYTYKA GRUPOWOCI CYGANERII WARSZAWSKIEJ.
PRÓBA SOCJOLOGICZNEJ TEORII GRUPY
LITERACKIEJ.

Problem grupowoci Cyganerii Warszawskiej spolaryzowa³
opinie badaczy jak ¿aden inny rozgrywaj¹cy siê wokó³ tego zjawiska spo³eczno-literackiego. Jednoczenie toczy³y siê burzliwe dyskusje nad tym czy taki twór jak cyganeria w ogóle mia³ miejsce w
Warszawie prze³omu lat 30-tych i 40-tych XIX wieku. Pozosta³e
spory dotyczy³y równie¿ sk³adu osobowego cyganów, legendy i
prawdy o Cyganerii oraz granic czasowych jej istnienia. Porednio najwa¿niejsze jednak dla historyka kultury literackiej pytanie:
czy Cyganeria Warszawska by³a grup¹ literack¹, pozostawa³o otwarte i, jak siê wydaje, do dzi nie udzielono na nie satysfakcjonuj¹cej
i wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Praca ta jest prób¹ rozstrzygniêcia tego
problemu w sposób mo¿liwie pe³ny i zadawalaj¹cy. Zobaczymy, i¿
zaproponowana tutaj koncepcja grupowoci literackiej jako efekt
podejcia interdyscyplinarnego rozwi¹¿e w jakim stopniu tak¿e i
pozosta³e wymienione powy¿ej obszary sporne.
Punktem wyjcia do rozwa¿añ bêdzie wstêpne nakrelenie zjawiska Cygarnerii Warszawskiej w takim zakresie, jak jest to widziane przez wspó³czesnych badaczy. Nastêpnie przyjrzê siê rozwojowi kwestii Cyganerii Warszawskej na przestrzeni dziejów.
Maj¹c tak przygotowane t³o postaram siê uzupe³niæ funkcjonuj¹c¹
dzi teoriê grup literackich o koncepcje kontinuum grupowoci literackiej i quasi-grupy literackiej oraz wyka¿ê potrzebê ich wprowadzenia na przyk³adzie zjawiska Cyganerii Warszawskiej. Na
koniec rozwa¿ê problem grupowoci Cyganerii Warszawskiej w
wietle teorii pokoleñ literackich i zaproponujê trzeci¹, w³aciw¹
socjologii, perspektywê badawcz¹.
22

Krytyka grupowoci Cyganerii Warszawskiej.

Zaproponowana koncepcja grupowoci wykorzystuje osi¹gniêcia teorii nauk spo³ecznych, zw³aszcza socjologii. Dziêki temu
mo¿liwe jest dokonanie krytyki, zarówno pozytywnej jak i negatywnej, dotychczasowego stanu wiedzy na temat grupowoci Cyganerii Warszawskiej oraz teorii grup literackich w ogóle.
Na wstêpie pragnê zaznaczyæ, i¿ celem pracy nie jest wyjanienie i rozwiniêcie takich problemów jak: dok³adne przeledzenie ³¹cznoci ideowej i wartoci estetycznej twórczoci Cyganerii
oraz dok³adne i wyczerpuj¹ce nawietlenie t³a, sytuacji i prze¿ycia
pokoleniowego drugiej generacji romantyków itp. Celem, jaki sobie stawiam, jest krytyka wy³¹cznie samego problemu grupowoci
Cyganerii i uzupe³nienie teorii grup literackich. St¹d te¿ poni¿sza
praca ma charakter przyczynkowski.
Cyganeria Warszawska
Cyganeria Warszawska1 by³a grup¹ m³odych osób o zainteresowaniach artystycznych, w której dominowa³ ¿ywio³ literacki.
Grupê tê dopiero w 1881 roku Aleksander Niewiarowski (18241892) okreli³ mianem cyganerii, cz³onkowie jej za nazywali
siebie najczêciej zapaleñcami lub m³odymi. Zawi¹za³a siê w
1838 roku. Grupie przewodzi³ najpierw Seweryn Filleborn (18151850), a od 1841 roku Józef Bohdan Dziekoñski (1815-1855). Do
1

Poni¿sza bardzo ogólnikowa charakterystyka Cyganerii opracowana jest na podstawie
nastêpuj¹cych rozpraw: Z. Stajewska, Cyganerie artystyczne, [w:] S³ownik literatury
polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wroc³aw 1991, ss. 141-144;
J. Bachórz, Grupy literackie w Królestwie Polskim w okresie miêdzypowstaniowym, [w:]
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. K. Wyka, H. Markiewicz, I. Wyczañska,
seria III, Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t. 2, red. M. Janion,
M. Derna³owicz, M. Maciejewski, Kraków 1988, ss. 87-134; A. Gromadzki, Cyganeria
Warszawska, Przegl¹d Humanistyczny 1975, nr 5, ss. 89-103; A. Kowalska, W krêgu
Nadwilanina i Przegl¹du Naukowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego.
Nauki Humanistyczne 1968, seria I, z. 55, ss. 3-18; S. Kawyn, Wstêp, [w:] Cyganeria
Warszawska. Antologia, Wroc³aw 1967; Cyganeria Warszawska (1838-1844), [w:] Nowy
Korbut. Romantyzm, t. 7, Warszawa 1968, ss. 65-66; J. W. Gomulicki, Genealogia Cyganerii Warszawskiej, [w:] W. Szymanowski, A. Niewiarowski, Wspomnienia o Cyganerii
Warszawskiej, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1964; M. Straszewska: Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848, cz. 2 (1840-1848), Wroc³aw 1959.
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cis³ego grona cyganów zwyk³o siê zaliczaæ tak¿e Karola Brodowskiego (ok.1815-przed 1847), Seweryna Zenona Sierpiñskiego
(1818-1843), Jana Majorkiewicza (1820-1847), malarza Tadeusza
Brodowskiego (1821-1848) oraz Romana Zmorskiego (1822-1867),
który do³¹czy³ do grupy w 1840 roku, W³odzimierza Wolskiego
(1824-1882) i Aleksandra Niewiarowskiego  obaj od 1842 roku.
Na peryferiach grupy pozostawali w bli¿szym lub dalszym z ni¹
stosunku: Józef Kenig (1821-1900), Wac³aw Szymanowski (18211886), Józef Aleksander Miniszewski (1823-1863), Micha³ Morzkowski, Cyprian (1821-1883) i Ludwig (1820-1882) Norwidowie,
Teofil Lenartowicz (1818-1893), muzyk Ignacy M. Komorowski
(1824-1857), aktor Józef Komorowski (1818-1858), A. Czajkowski, J. B. Wagner, kompozytorka J. Brzozowska i inni.
Najstarsi cyganie nawi¹zali znajomoæ ze s³ynn¹ Miramk¹ (Józefa Miram) i za³o¿yli sw¹ kwaterê literack¹ w ogródku na Gnojowej Górze. Zespoli³ ich, najogólniej rzecz ujmuj¹c, protest przeciwko zastanej rzeczywistoci (politycznej, kulturowej i spo³ecznej) wyra¿any zarówno w twórczoci literackiej jak i charakterystycznym cygañskim, manifestacyjnym trybie ¿ycia. Zbierali siê w
redakcjach czasopism, w szynkach i gospodach. Na piwo i czytanie
prasy chodzili do kawiarni Grassowa przy ulicy Trêbackiej. Czêsto
organizowali wyprawy krajoznawcze, g³ównie po Mazowszu, bratali siê z ludem nie stroni¹c od dzia³alnoci uwiadamiaj¹cej i agitacyjnej. Manifestowali swój pogardliwy i krytyczny stosunek do
postaw bezideowych. Nie przywi¹zywali wagi do mieszczañskich
wartoci i konwenansów, lekcewa¿yli styl bycia snobizuj¹cego siê
ziemiañstwa i arystokracji, pogardzali filisterskim salonem, choæ
mo¿na by³o niektórych z nich zobaczyæ w salonach literackich.
Che³pili siê swoj¹ bied¹. Ubierali siê wiadomie niedbale, przewa¿nie na czarno, na znak ¿a³oby narodowej i duchowej mieszczan.
Sw¹ postaw¹ podjêli walkê z ugod¹ i przystosowaniem do niewoli,
rozbudzili ¿ycie artystyczne w kraju i doprowadzili do demokratyzacji obyczajów. Zachowaniem swoim nawi¹zywali do tradycji organizacji burszowskich i studenckich.
Cyganeria Warszawska debiutowa³a miêdzy innymi w Przegl¹dzie Warszawskim, Pimiennictwie Krajowym i Przegl¹dzie
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Naukowym gdzie w osobie Edwarda Dembowskiego  czerwonego kasztelanica znalaz³a niejako swego mecenasa. W marcu 1841
roku zaczê³a wydawaæ w³asne czasopismo Nadwilanin. Pamiêtnik literaturze powiêcony redagowane przez S. Filleborna (dwa
tomy do 1842 roku). Pismo przyjê³o za motto s³owa pisarza galicyjskiego Dominika Magnuszewskiego:
[...] Kto wam urêczy³,
¯e dopiero ¿ycia jesieñ
Dobrze widzi, dobrze czuje?
Jak by ¿ycie bez uniesieñ
Samej prawdy by³o wzorem.
S³owa te wyznacza³y nie tylko has³o przewodnie dzia³añ cyganów lecz równie¿ niedwuznacznie okrela³y kierunek buntu i krytyki. Obiektem ataków by³a ówczesna konserwatywna Biblioteka
Warszawska.
W 1843 roku wydali almanach Jasku³ka. [sic!] Pamiêtnik u³o¿ony przez Zmorskiego i Dziekoñskiego subwencjonowany przez
Dembowskiego. Tytu³ mia³ symbolizowaæ zwiastuj¹c¹ wiosnê wolnoci narodowej, ale oznacza³ równie¿ nadchodz¹c¹ burzê i niepokoje  zestawienie znamienne dla poetyki i filozofii cyganów.
Pogl¹dy Cyganerii Warszawskiej znalaz³y odzwierciedlenie w
jej twórczoci literackiej. Mimo, ¿e nie sformu³owa³a w³asnego
manifestu artystycznego, mo¿na doæ wyranie zauwa¿yæ wspóln¹
d¹¿noæ do stworzenia literatury ideowo u¿ytecznej, zdolnej obudziæ spo³eczeñstwo z marazmu nocy paskiewiczowskiej.
U wszystkich cyganów dochodzi do g³osu bunt przeciwko nieznonej rzeczywistoci i pogarda dla spróchnia³ego wiata (szczególnie u rewolucyjnie nastawionych Zmorskiego i Wolskiego). Niemal u wszystkich panuje atmosfera czarnego pesymizmu. Rozczarowanie, gorycz, ¿al i oskar¿enie wiata przebija z wierszy kontemplacyjnego Filleborna. Dziekoñski w swoich, niekiedy mistycznych,
opowiadaniach krytykuje filisterski salon. Sierpiñski natomiast buntuje siê przeciw wynaturzeniom obyczajowym w formach moralizatorskich Gawêdek. Sporo miejsca w twórczoci cyganów zaj-
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muj¹ wiersze i szkice krajoznawcze o piêknie Mazowsza, stylizowane czêsto na pieni ludowe lub wykorzystuj¹ce ich motywy.
Cyganeria Warszawska, widaæ to powy¿ej, nie by³a grup¹
zwart¹ i jednolit¹. Jednak, pomimo daleko niekiedy id¹cych ró¿nic,
istnia³o poród jej cz³onków poczucie wiêzi wewnêtrznej wyra¿aj¹ce siê w umi³owaniu wolnoci narodowej.
Na prze³omie 1843 i 1844 roku grupa uleg³a rozbiciu. Zmorski, nale¿¹cy do spiskowego Stowarzyszenia Ludu Polskiego, musia³ w obawie przed aresztowaniem opuciæ Warszawê. Nieco
wczeniej zmar³ Sierpiñski, Filleborn po za³o¿eniu s³ynnego
ogródka odsun¹³ siê od towarzyszy, za pozostali zaczêli pod¹¿aæ w³asnymi drogami.
mieræ Cyganerii nie by³a jednak mierci¹ cyganów. ¯aden z
nich  oprócz jednego Majorkiewicza  nie przesta³ do koñca wieæ
cygañskiego ¿ycia. Cyganowanie trwa w póniejszych grupach:
Cechu G³upców (1844-1846), Malarii (od koñca lat 40-tych do pocz¹tku lat 60-tych), Muszkieterii (lata 50-te) oraz lwowskiej cyganerii literackiej J. Dzierzkowskiego (1861-1863). Nale¿¹ do niektórych z nich cz³onkowie pierwszej Cyganerii, za w pozosta³ych
¿ywe pozostaj¹ jej tradycje.2
Zjawisko Cyganerii Warszawskiej w refleksji literaturoznawczej zosta³o sproblematyzowane stosunkowo wczenie. Twórczoæ
m³odej pimiennoci warszawskiej charakteryzowa³ i ocenia³
Edward Dembowski ju¿ w 1843 roku.3 Do historii literatury wprowadzi³ cyganów Julian Bartoszewicz w roku 18614 podkrelaj¹c
odrêbnoæ i specyfikê ¿ycia literackiego Warszawy w pocz¹tkach
pi¹tego dziesiêciolecia XIX wieku:
2

3
4
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Tak w du¿ym skrócie i uproszczeniu wygl¹da dzi wiedza o Cyganerii Warszawskiej.
G³êbsze i szersze rozwiniêcie w¹tku jej twórczych dokonañ nie jest konieczne. ¯eby to
uczyniæ musia³aby powstaæ osobna na ten temat rozprawa poruszaj¹ca inne problemy
ni¿ te, które wynikaj¹ z tytu³u poni¿szej pracy. Ustalenia w zakresie dorobku cyganów
wydaj¹ siê dostatecznie dobrze rozwiniête miêdzy innymi w pracy J. Bachórza Grupy
literackie w Królestwie Polskim w okresie miêdzypowstaniowym..., dz. cyt.
E. Dembowski, M³oda pimiennoæ warszawska, [w:] Pisma, t. 3, Warszawa 1955.
J. Bartoszewicz, Historia literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana,
Warszawa 1861.
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[...] powstawali niby odroczeni w duchu, niby nowi ludzie, bo
nawet nie mieli nic wspólnego z pojêciami socjalnymi starej Rzeczpospolitej. Wszyscy wrzeli ¿yciem, na przes¹d ¿adnego nie mieli wzglêdu, gotowi zawsze do wszelkiej manifestacji i czynu, i pióra. Chodzili
umylnie brudno i ubogo, zgie³k wielki robili nawet po ulicach.5
Najwiêcej informacji na temat tego fermentu dostarczyli w
formie wspomnieniowej uczestnicy b¹d wiadkowie ówczesnych
wydarzeñ. Wac³aw Szymanowski i Aleksander Niewiarowski we
w³asnych felietonach pisanych w drugiej po³owie XIX wieku6 postarali siê o ukazanie ¿ycia cyganów w kategoriach anegdotycznoobyczajowych znacznie je ubarwiaj¹c. Do ich g³osów do³¹czy³y siê
kolejne: Teofila Lenartowicza,7 Karola Brzozowskiego,8 Pauliny
Wilkoñskiej,9 Walerii Marrene-Morzkowskiej,10 Wiktora Gomulickiego11 i innych. Wszyscy przedstawiali w³asne wersje przygód,
trybu ¿ycia, a przede wszystkim sk³ady osobowe grona zapaleñców, m³odych, dziwaków, fantastyków  jak ich wspó³czenie okrelano. Mo¿na siê domylaæ, ¿e du¿o w tym swobodnej
interpretacji, domys³ów, niedomówieñ i przek³amañ. Jednak relacje te okaza³y siê wystarczaj¹ce dla powstania legendy o Cyganerii
Warszawskiej, wokó³ której naros³o wiele problemów, sporów
i niepotrzebnych nieporozumieñ, do dzi zreszt¹ nierozwi¹zanych
przez badaczy zjawiska.
Lata 60-te XX wieku to nasilenie refleksji historycznoliterackiej dotycz¹cej problemu Cyganerii. Za Zofi¹ Trojanowicz12 rozwój kwestii Cyganerii Warszawskiej mo¿na podzieliæ na etap legendarno-anegdotyczny i etap historyczno-literacki.
5
6

7
8

9

10
11
12

Tam¿e, s. 571, cyt. za: S. Kawyn, Wstêp, [w:] Cyganeria Warszawska..., dz. cyt., s. XLV.
W. Szymanowski: Literaci warszawscy, Dziennik Warszawski 1855; A. Niewiarowski, Cyganeria Warszawska, Kurier Warszawski 1881-1882. Przedruk obu pozycji [w:]
W. Szymanowski, A. Niewiarowski,: Wspomnienia o Cyganerii Warszawskiej..., dz. cyt.
K. Witte, Cyganeria Warszawska: Teofil Lenartowicz, Tygodnik Ilustrowany 1904, nr 27.
K. Brzozowski, O Lenartowiczu. (Z w³asnych wspomnieñ.), Przewodnik Naukowy i
Literacki 1893.
P. Wilkoñska, Moje wspomnienia o ¿yciu towarzyskim w Warszawie, oprac. Z. Lewinówna,
Warszawa 1959.
W. Marrene-Morzkowska, Cyganeria warszawska, Warszawa 1905.
W. Gomulicki, Warszawa wczorajsza, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1961.
Zob.: Z. Trojanowicz, Rzecz o m³odoci Norwida, Poznañ 1968, s. 15.
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Dla realizacji celów niniejszej pracy warto zwróciæ uwagê na
etap pierwszy. Przynosi on szczególnie interesuj¹ce kwestie. Wi¹¿¹
siê one z dwoma nazwiskami: Aleksandra Niewiarowskiego i Walerii Marrene-Morzkowskiej.
A. Niewiarowski by³ uczestnikiem i kronikarzem ¿ycia cygañskiego. We wspomnianych jego felietonach z lat 1881-1882 po raz pierwszy zastosowa³ nazwê cyganeria dla stylu ¿ycia m³odej pimiennoci
warszawskiej, maj¹c na myli nie tylko konkretn¹ grupê z lat 1838
1844, ale te¿ samo zjawisko cyganowania, którego koniec widzia³
dopiero w roku 1860 roku. Samo okrelenie zaczerpn¹³ zapewne z og³oszonych w Pary¿u w 1851 roku. Scen z ¿ycia cyganerii (Scenes de la vie
de Boheme) Henry Murgera, znanych ju¿ z pewnoci¹ Niewiarowskiemu, który jeszcze w 1853 roku porówna³ Muszkieteriê warszawsk¹ z
parysk¹ Bohem¹.13 Z chwil¹ pojawienia siê terminu cyganeria na okrelenie pewnej czêci zjawiska m³odej pimiennoci warszawskiej rozgorza³a wród naukowców dyskusja nad tym, czy twór Cyganerii w ogóle
istnia³. Jej istnieniu zaprzecza³ Kazimierz Bartoszewicz:14
Niewiarowski, cz³owiek pod ka¿dym wzglêdem ma³ej wartoci i blagier, ow¹ cyganeriê prawie wynalaz³ i rozreklamowa³ [...]
W rzeczywistoci by³o kilku m³odych literatów, którzy razem du¿o
pili i ha³asowali. Ale takie kó³ka by³y, s¹ i bêd¹ zawsze.15
Za koniecznoci¹ uznania jej istnienia cile jako grupy literacko-artystycznej optowali: J.W. Gomulicki,16 Stefan Kawyn,17 a
ostatnio Józef Bachórz.18
Drog¹ pewnego rodzaju kompromisu przyjêto termin cyganeria jako umowny i dogodny (bo ju¿ utrwalony w kilkudziesiêcioletniej tradycji badawczej i z grubsza ogarniaj¹cy pewn¹ historyczn¹ ca³oæ) przy jednoczesnym wprowadzeniu do analizy jego
13

14
15
16
17

18
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Zob.: J. W. Gomulicki, Genealogia Cyganerii Warszawskiej, [w:] W. Szymanowski, A.
Niewiarowski, Wspomnienia..., s. 13.
K. Bartoszewicz, Czasy warszawskie Lenartowicza, Tygodnik Ilustrowany 1922, nr 10.
Cyt. za: S. Kawyn, Wstêp, [w:] Cyganeria Warszawska..., dz. cyt., s. XLVIII.
Zob.: J. W. Gomulicki, Genealogia...
Zob.: S. Kawyn, Cyganeria warszawska. Z dziejów obyczajowoci literackiej, Warszawa
1938 i prace póniejsze.
Zob.: J. Bachórz, Grupy literackie w Królestwie Polskim w okresie miêdzypowstaniowym...
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treci odpowiednich kryteriów, które pomog³yby w rozró¿nieniu
charakteru i wartoci zjawisk objêtych przyswojon¹ nazw¹. Ow¹
analizê, wykorzystuj¹c¹ odpowiednie kryteria, w efekcie znaleziono w dwóch kategoriach powstaj¹cych w trakcie rozwoju myli historycznoliterackiej: grupie literackiej i pokoleniu literackim.
Grupowoæ Cyganerii Warszawskiej
w perspektywie teorii grup literackich.
W latach 1878-1880 ukazywa³y siê w Przegl¹dzie Tygodniowym pod ogólnym tytu³em Grupa poetów z 1840 roku artyku³y
Walerii Marrene-Morzkowskiej charakteryzuj¹ce postacie W. Wolskiego, R. Zmorskiego, C. Norwida i T. Lenartowicza.19 Nazwa okrelaj¹ca charakter powi¹zania poetów warszawskich zyska³a wielu
zwolenników wród póniejszych badaczy, zw³aszcza w okresie bujnego i bogatego rozwoju refleksji socjoliterackiej. Jednak wraz z dewaluacj¹ i czêsto jawn¹ niechêci¹ do teorii socjologicznych na obszarze literaturoznawstwa zaczêto albo podwa¿aæ i wykazywaæ s³abe punkty pomys³u grupowoci Cyganerii Warszawskiej, albo milcz¹co pomijaæ wszelkie napotkane trudnoci. Trzeba tu od razu zaznaczyæ, ¿e owe trudnoci nie dotyczy³y samej kwestii grupowoci
literackiej cyganów, lecz kwestii teorii grup literackich w ogóle.
Wchodzimy zatem w etap historycznoliteracki rozwoju problemu grupowoci Cyganerii Warszawskiej. Lata 60-te to intensywny rozwój myli socjologicznej. Wypracowane na jej gruncie teorie grup spo³ecznych, a tak¿e popularnoæ nurtu marksowskiego w humanistyce,
zaowocowa³y przeszczepieniem idei socjologicznych na grunt literaturoznawczy. Okaza³o siê, ¿e mo¿na rozwijaæ na nim socjologiê literatury wraz z miêdzy innymi teori¹ grup literackich. Historycy literatury
dostali narzêdzie, które, jak siê wydawa³o, pozwoli³o jednoznacznie
nadaæ Cyganerii Warszawskiej miano grupy. Z tym faktem ³¹cz¹ siê
wczeniej wspomniane opracowania J.W. Gomulickiego, S. Kawyna
oraz J. Bachórza. Równoczenie rozwój badañ nad inn¹ kategori¹ so19

Artyku³y te, przerobione i uzupe³nione wspomnieniami wyda³a W. Marrene-Morzkowska
w ksi¹¿ce Cyganeria warszawska...
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cjoliterack¹  pokoleniem, pokazuje, ¿e niektórzy badacze wykorzystuj¹ fakt niepewnej grupowoci Cyganerii, by w³¹czyæ j¹ do ogólniejszych zrzeszeñ pisarskich. Tak rzecz siê ma u Z. Trojanowicz,
która nie zgadza siê na grupowoæ literack¹ Cyganerii i traktuje j¹ nierozerwalnie z jednostk¹ pokoleniow¹ m³odej pimiennoci warszawskiej ujêtej ca³ociowo.20
Do lat 60-tych widaæ wyran¹ ambiwalencjê postaw badaczy
w stosunku do grupowoci Cyganerii.21 Okrelenie grupa pada
tu czêsto ca³kiem niewiadomie lub przypadkowo, bez wzglêdu na
swoje konsekwencje metodologiczne (np. u P. Chmielowskiego),22
co mo¿na jednak ³atwo wyt³umaczyæ, zwa¿aj¹c na niepe³ne jeszcze
wtedy wykrystalizowanie i ukonkretnienie pojêcia. Inni nabieraj¹c
wiadomoci metodologicznej celowo wycofuj¹ siê z nazywania
cyganów grup¹ zastêpuj¹c j¹ okreleniami typu: grono zapaleñców,23 ko³o cyganów,24 garstka poetów, publicystów, malarzy.25
Jeszcze inni ca³kowicie przeczyli jakiemukolwiek zgrupowaniu istniej¹cemu wród m³odej pimiennoci warszawskiej.
I tak, Tadeusz Makowiecki, badacz twórczoci Norwida stwierdza³:
Nie ma archiwum, korespondencyj, sprawozdañ, które by
przemawia³y za istnieniem jakiej grupy, za jej organizacyjn¹ jednoæ. Nie ma pism, organu, który by móg³ wiadczyæ, ¿e stoi za nim
jaka zwarta grupa.26
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Por. Z. Trojanowicz, Rzecz o..., ss. 16-19.
Dok³adny i wyczerpuj¹cy ich przebieg przedstawia S. Kawyn w swojej monografii.
[...] spomiêdzy owoczesnej m³odzie¿y, mniej lub wiêcej uzdolnionej, wydatnieje grupa
przezwana przez podobieñstwo do równoczesnej grupy francuskiej Cyganeri¹ Warszawsk¹.
P. Chmielowski, Historia literatury polskiej, t. 5, Warszawa 1900, s. 132.
G. Korbut w 1930 r. raz twierdzi, ¿e czêæ zapaleñców tworzy³a grupê tzw. cyganów,
czyli cyganeriê warszawsk¹ (pokrewn¹ bohemie paryskiej) [Sto lat myli polskiej, t. 9,
s. 223], by jeszcze w tym samym roku w swym podrêczniku historii literatury polskiej
zast¹piæ nazwê grupa gronem zapaleñców [Literatura polska, wyd.2, t. 3, s. 437].
B. Chlebowski, Literatura polska 1795-1905 jako g³ówny wyraz ¿ycia narodu po utracie
niepodleg³oci, Lwów-Warszawa-Kraków 1923, s. 312.
J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej, Lwów 1939, t. 2, s. 137.
T. Makowiecki, M³odzieñcze pogl¹dy Norwida na sztukê, Pamiêtnik Literacki, R. XXIV,
1927, ss. 55-57, cyt. za: S. Kawyn, Wstêp, [w:] Cyganeria Warszawska..., s. XLVIII.
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Równie stanowczo wyrazi³ siê Edward Piecikowski w 1964
roku, a wiec w momencie, kiedy istnia³a ju¿ teoria grup literackich
Micha³a G³owiñskiego:
Mówiæ [...] mo¿na o cyganerii warszawskiej lat czterdziestych! Ale nie jest to grupa o okrelonym sk³adzie personalnym,
dzia³aj¹ca w cile oznaczonym czasie i wed³ug bli¿ej sprecyzowanego programu; tym bardziej nie jest to grupa literacka, jak chcia³a
tradycja, zw¹c j¹ Cyganeri¹ warszawsk¹.27
W tym samym roku (chodzi o 1964) wysz³y drukiem Wspomnienia o Cyganerii warszawskiej Szymanowskiego i Niewiarowskiego, które opracowa³ i poprzedzi³ rozpraw¹28 J.W. Gomulicki.
Zaprezentowa³ on skrajnie odmienn¹ opiniê o Cyganerii od Piecikowskiego. Wed³ug Gomulickiego nie ulega³o w¹tpliwoci, ¿e Cyganeria jest osobn¹ grup¹ m³odych literatów istniej¹c¹ w Warszawie w latach 1838-1844, a zespolon¹ wspólnym protestem przeciw
rzeczywistoci, wyra¿anym zarówno twórczoci¹, jak i charakterystycznym (cygañskim) trybem ¿ycia jej uczestników.29 wiadomoæ tej odrêbnoci mieli sami cyganie oraz ówczeni uczestnicy
¿ycia literackiego stolicy. Dla poparcia tego bardzo wa¿nego dla
nas stwierdzenia przytacza Gomulicki szereg przyk³adów.30
Dla Gomulickiego Cyganeria Warszawska jest, mimo jego
deklaracji, grup¹ artystyczno-obyczajow¹, a nie grup¹ wy³¹cznie
literack¹. wiadczy o tym w³¹czenie w kr¹g cz³onków nominalnych31 miêdzy innymi nie-literata Tadeusza Brodowskiego. (Inaczej czyni Kawyn, który nie-literatów sytuuje daleko na peryfe27

28
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E. Piecikowski, Poeta  tu³acz. Biografia literacka Romana Zmorskiego, Poznañ 1964,
s. 13.
J. W. Gomulicki, Genealogia...
Tam¿e, s.11.
Miêdzy innymi wypowiedzi W. Szymanowskiego, J. Bartoszewicza, B. Zaleskiego, J.I.
Kraszewskiego i A. Gilleta. Zob.: tam¿e, s. 11.
Termin cz³onek nominalny stosowany jest tu zgodnie z teoriami socjologicznymi i
rozumiany jako faktyczny uczestnik grupowego systemu spo³ecznego, bêd¹cy w
cis³ym, centralnym zwi¹zku z innymi cz³onkami nominalnymi grupy tworz¹cymi jej
trzon (kr¹g podstawowy). W odró¿nieniu od niego cz³onek peryferyczny jest luno zwi¹zany z
grupowym systemem spo³ecznym jednak pozostaje wobec niego w jakim okrelonym
stosunku wp³ywaj¹c w wiêkszym lub mniejszym stopniu i w okrelonych okolicznociach
na postawy cz³onków nominalnych.
31
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riach grupy). Do pozosta³ych cz³onków nominalnych zostali w tej
propozycji zaliczeni: Filleborn, Karol Brodowski, Sierpiñski, Majorkiewicz, Zmorski, Dziekoñski, Niewiarowski i Wolski. Cz³onkami peryferyjnymi mieli byæ aplikanci: Szymanowski i Kenig.
Norwidowie, Czajkowski i Lenartowicz zostali wykluczeni
z tego grona. Ruchy kadrowe, wewnêtrzne spory wynikaj¹ce z
indywidualnych zapatrywañ na literaturê, pozwoli³y Gomulickiemu podzieliæ cyganów na dwa skrzyd³a: lewe  zapaleñców
(Zmorski, Wolski, Niewiarowski) i prawe  szyderców (Filleborn,
Brodowscy, Sierpiñski). W centrum pozostawa³ najbardziej umiarkowany z nich wszystkich  Dziekoñski. Rozwój postaw cyganów
da³ równie¿ przyczynek do wyodrêbnienia dwóch faz dziejów Cyganerii: (1) 1838-1841  blad¹, szar¹, odbijaj¹c¹ [...] marginesowe ¿ycie i wykrzywion¹ grymasem twórczoæ pierwszych cyganów oraz (2) 1842-1844  wyranie jaskraw¹ a nawet czerwon¹;
tak¹ [...] wnios³y ze sob¹ rewolucyjne pobudki Zmorskiego, antyfeudalne wyst¹pienia Wolskiego i rozwichrzone utwory Niewiarowskiego.32 Za g³ówny czynnik zespalaj¹cy grupê cyganów uznany zosta³ protest przeciwko stosunkom panuj¹cym w Królestwie
Polskim podczas trwania nocy paskiewiczowskiej, których uosobieniem by³ salonowy filister, a konsekwencj¹  niewola narodowa. Jednak, jak zauwa¿a s³usznie Gomulicki, ró¿ne przekonania
wiatopogl¹dowe cyganów ka¿¹ szukaæ w postawie protestu czego ogólniejszego.
Nie jaki skonkretyzowany protest trzeba wiêc braæ pod uwagê, gdy mówi siê o Cyganerii, ale raczej protest bardziej ogólny,
zawsze za gwa³towny, prowadz¹cy ró¿nymi drogami do ostrego
potêpienia w³asnych czasów oraz ich typowych wyrazicieli.33
Zatem postawa buntu, jako wartoæ autoteliczna, powoduje, ¿e
warszawsk¹ grupê artystów prze³omu lat 30-tych i 40-tych XIX wieku
mo¿emy w³¹czyæ w ramy zjawiska socjologicznego, które zwyklimy
nazywaæ cyganeri¹ artystyczn¹, maj¹c na myli dziewiêtnastowieczn¹
Bohemê parysk¹ czy te¿ krajow¹ cyganeriê m³odopolsk¹.
32
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Momentem kulminacyjnym, ogniskuj¹cym przesz³e i przysz³e spory
o grupowoæ cyganów jest rok wydania monografii o Cyganerii Warszawskiej w Bibliotece Narodowej (rok 1967) autorstwa Stefana Kawyna, który g³ównie dziêki w³asnym, jeszcze przedwojennym, badaniom
oraz ustaleniom poczynionym przez J.W. Gomulickiego skutecznie postara³ siê o rehabilitacjê cyganów34 i o udowodnienie charakteru ich
grupowoci literackiej. Dla S. Kawyna grupa literacka to zbiór osób
oddaj¹cych siê twórczym zajêciom literackim, celowo z sob¹ zwi¹zanych wiadomoci¹ ró¿nych rodzajów wspólnoty grupowej oraz poczuciem, ¿e stanowi¹ przez uk³ad stosunków wewn¹trz grupy ca³oæ odrêbn¹.35 Zgodnie z tak¹ definicj¹ grupy literackiej w jej sk³ad mogli wejæ
tylko literaci. Kr¹g podstawowy, a wed³ug przyjêtej w pracy terminologii  cz³onkowie nominalni, tworzyli tylko: Filleborn, Dziekoñski, Sierpiñski, Zmorski, Wolski i Niewiarowski. Na peryferiach, wed³ug Kawyna, pozostawali: bracia Norwidowie, Lenartowicz, Kenig, Miniszewski,
Szymanowski, K. Brodowski, Morzkowski. Dopiero w dalszej kolejnoci przywo³ani s¹ nie-literaci. Nowatorstwo Kawyna polega³o równie¿
na tym, ¿e wprowadzi³ i zastosowa³ podstawowe kryterium weryfikacyjne zarówno legendarnoæ jak i grupowoæ Cyganerii. Tym kryterium jest spucizna literacka. Okrelaj¹c stopieñ pokrewieñstwa d¹¿eñ
na poziomie tekstów powsta³ych w trakcie cyganowania b¹d pod jego
bezporednim oddzia³ywaniem Kawyn doszed³ do wniosku, ¿e Cyganeria Warszawska niezbyt zwarta i jednolita organizacyjnie odznacza siê
dosyæ wyranie wyró¿niaj¹cym siê profilem ideowo-artystycznym stworzonych przez ni¹ utworów literackich.
Z pozoru epigoñska, pos³uguj¹ca siê w utworach swych uczestników tradycyjnymi rodkami romantycznej literatury z pierwszego
okresu, grupa ta wyra¿a³a idee swojego czasu; pod warstw¹ nalotow¹, pod form¹ u¿yt¹ w ho³dzie dla spónionej trochê mody literackiej, a mo¿e tylko dla ³udzenia despoty, kry³ siê szczery, namiêtny
wyraz pokolenia poetów, które pragnê³o wydrzeæ siê z niewoli dla
ucinionych niesprawiedliwoci¹ spo³eczn¹, zapowiada³o lepsze jutro, krzepi³o upad³ych na duchu, budzi³o z martwych.36
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W innych badaniach, podejmowanych miêdzy innymi przez
Mariê Janion,37 wykrywano cechy charakterystyczne tzw. literatury
krajowej. Okaza³o siê, ¿e nie by³a ona jedynie echem wielkiego romantyzmu emigracyjnego, ale rozwijaj¹c siê w odmiennych warunkach spo³ecznych, realizowa³a w³asne cele. Sta³o siê to podstaw¹
wyodrêbnienia drugiej i trzeciej generacji romantyków. Jednak, jak
s³usznie sugeruje Z. Trojanowicz, odrêbnoæ literacka, jak¹ wskazuje S. Kawyn, przys³uguje ca³ej m³odej pimiennoci warszawskiej,
za odrêbnoæ Cyganerii Warszawskiej opiera siê g³ównie na czynniku pozaliterackim, tj. obyczajowym  owym ¿yciu manifestacyjnym, które charakteryzuje rozmaitoæ, niezwyk³oæ i kapryna fantazyjnoæ. Mamy zatem, obok postawy buntu i protestu, wskazanej
przez J.W. Gomulickiego, kolejny element sytuuj¹cy Cyganeriê Warszawsk¹ w sferze zjawiska obyczajowego. Oznacza to, ¿e jest ona
bez w¹tpienia pewnym typem nieformalnej grupy spo³ecznej w najszerszym tego pojêcia znaczeniu, tzn. zbiorem jednostek pozostaj¹cych ze sob¹ w pewnym stosunku.38 Ale czy Cyganeria Warszawska
jest grup¹ literack¹? Dla S. Kawyna oczywicie tak.
Jednak takie rozumienie Cyganerii krytykuje implicite Micha³
G³owiñski,39 a za nim Z. Trojanowicz. Definicja S. Kawyna pomija
bowiem fakt, ¿e grupê literack¹ jako szczególny przyk³ad grupy
spo³ecznej w znaczeniu socjologicznym konstytuuje przede wszystkim wiê spo³eczna bêd¹ca skutkiem wspólnych celów i zadañ (a
szerzej  potrzeb) spo³ecznych jednostek. Dla M. G³owiñskiego
grupa literacka to zespó³ pisarzy (najczêciej poetów), zazwyczaj
m³odych, który stawia przed sob¹ wspólne cele literackie, d¹¿y do
realizacji wspólnych zamierzeñ artystycznych, pragnie przedstawiæ
siê publicznoci jako ugrupowanie zajmuj¹ce na rynku literackim
wspóln¹ i w miarê jednolit¹ pozycjê.40 Ta ostatnia implikuje wy37
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tworzenie pewnego modelu poezji, który jest niejako sprawdzianem skutecznoci i zasadnoci funkcjonowania grupy. Historyka
literatury grupa literacka interesuje o tyle, o ile rozpowszechni i
utrwali ów model lub porednio przyczyni siê do jego utrwalenia.
Oczywicie w przypadku Cyganerii Warszawskiej trudno wskazaæ
na jaki wyranie samodzielny model poezji, st¹d wniosek Z. Trojanowicz, i¿ cyganie grup¹ literack¹ nie byli i nie s¹:
[...] model poezji, który usi³owali realizowaæ, nie by³ ich propozycj¹, nie zachowa³ siê w wiadomoci wspó³czesnych jako ich
w³asnoæ, lecz jako w³asnoæ energicznej a przejêtej spraw¹ narodu
m³odzie¿y literackiej.41
Równie¿ element protestu i buntu jako wyznacznik literackiej odrêbnoci badaczka przypisuje ca³ej pisarskiej myl¹cej patriotycznie m³odzie¿y. To, co mo¿na by uznaæ za w miarê jednolit¹ pozycjê literack¹
cyganerii, jest równoczenie w miarê jednolit¹ pozycj¹ pokolenia literackiego.42 Ze stwierdzeniem Z. Trojanowicz w tym wzglêdzie mo¿emy siê do pewnego stopnia zgodziæ. Nieporozumienie tkwi gdzie indziej. Badaczka mylnie nazywa m³od¹ pimiennoæ warszawsk¹ pokoleniem literackim. W rzeczywistoci jest to jedynie jednostka pokoleniowa. W czym tkwi ró¿nica? Wyjaniê to w dalszej czêci pracy.
W 1975 roku pojawi³ siê artyku³ Antoniego Gromadzkiego,43
w którym przedstawiono pomys³ maksymalistycznego okrelenia
sk³adu Cyganerii z jej j¹drem osobowym w kszta³cie: Filleborn,
Dziekoñski, Zmorski, Wolski, Sierpiñski i Niewiarowski. W luniejszym zwi¹zku pozostawaæ mieli liczni nie-literaci, np. satyryk
A. Wilkoñski, malarze H. Pilati i I. Gardziejewski oraz wielu innych. Zupe³nie chybionym pomys³em by³o ³¹czne potraktowanie
Cyganerii i Cechu G³upców oraz wskazanie na lata 1839-1846 jako
w³aciwy okres dzia³alnoci Cyganerii Warszawskiej.
Józef Bachórz w 1988 roku44 potraktowa³ s³usznie te dwa ugrupowania zdecydowanie roz³¹cznie. Wniós³ wiele wiat³a zarówno
41
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do teorii grup literackich jak i do grupowoci Cyganerii Warszawskiej. Przede wszystkim stwierdzi³, ¿e grupy literackie okresu romantyzmu zazwyczaj nie mia³y cis³ych i sformalizowanych struktur organizacyjnych. Mimo to ró¿ni³y siê znacz¹co od kolektywnych form ¿ycia artystycznego doby Owiecenia (salony, koterie
literackie), które nie wytwarza³y mocnego poczucia wiêzi grupowo-literackiej i nie wytwarza³y tak zasadniczo i g³êboko jak grupy
romantyczne wspólnoty artystycznej oddzia³uj¹cej na jednostkê
(przymus strukturalny). Romantyczny styl mylenia o stosunku literatury do ¿ycia determinowa³ cele literackie grup i wspólne zamierzenia artystyczne. Chodzi³o o przezwyciê¿anie przedzia³u miêdzy poezj¹ (marzeniem, ide¹) a czynem. Rzeczywistoæ przysz³oci rozumiano jako pochodn¹ poezji.45 Uzgodniony program literacki stawa³ siê dla cz³onków dyrektyw¹ postêpowania nie w literackich wy³¹cznie sprawach. Eksponowanie wobec spo³eczeñstwa
wartoci literackich oznacza³o jednoczenie zamiar oddzia³ywania
na przebieg wydarzeñ pozaliterackich. O historycznej specyfice
romantycznych grup literackich decydowa³o to, ¿e samookrelenia
dokonywa³y nie na czysto literackiej p³aszczynie oraz nie wy³¹cznie w literackich kategoriach.
Zgodnie z romantycznym stylem rozumienia poezji orientowa³y siê na dzia³alnoæ w dziedzinach uznawanych dzi za nieliterackie. Ale ta dzia³alnoæ w równej mierze jak program cile literacki wspó³tworzy³a ponadindywidualn¹ strukturê duchow¹ wiatopogl¹du grupowego, daj¹c¹ siê dostrzec zarówno w twórczoci
jak i w ¿yciu pisarzy wchodz¹cych w sk³ad danej grupy.46
To pozwoli³o na do³¹czenie do warunków grupowoci wskazanych przez J. S³awiñskiego47 warunku zaanga¿owania w pracê
nieliterack¹. Cyganeria Warszawska i inne ugrupowania literackie
stolicy okresu miêdzypowstaniowego mog³y zatem byæ rozpatrywane jako grupy literackie. Ten zabieg prze³amywa³ tak¿e pewn¹
trudnoæ jak¹ napotka³ Bachórz w zamieszaniu z Cyganeri¹ War45
46
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szawsk¹. Powsta³ bowiem paradoks. Otó¿ Bachórz swoje rozwa¿ania nad grupami literackimi w Królestwie Polskim w okresie miêdzypowstaniowym opar³ na teorii M. G³owiñskiego. W wiêkszoci
z tych grup, z Cyganeri¹ Warszawsk¹ oczywicie na czele, dominowa³ ¿ywio³ bohemy artystycznej. Sam G³owiñski natomiast uwa¿a³ wszelkie cyganerie za stowarzyszenia literackie, które tym ró¿ni¹ siê od grup literackich, ¿e s¹ ugrupowaniami literatów o charakterze ekonomicznym, zawodowym, towarzyskim (zwi¹zkami
towarzyskimi s¹ w istocie wszelkie cyganerie, jeli nie ³¹cz¹ ich
cz³onków wspólne zamierzenia i cele literackie), a tak¿e takie, które stawiaj¹ przed sob¹ inne cele poza literackimi.48 Dodatkowo
Bachórz pomaga sobie ustaleniami J. Stradeckiego,49 który wskazuje funkcje towarzysk¹ jako jedn¹ z czterech g³ównych przys³uguj¹cych ka¿dej grupie literackiej.
Sk¹d tyle zamieszania wokó³ problemu grupowoci Cyganerii
Warszawskiej? £¹czy siê to, moim zdaniem, z niedoskona³oci¹ teorii grup literackich w ogóle. Bachórz zauwa¿y³, ¿e trzeba pamiêtaæ,
i¿ modele i funkcje grup jako fenomenów ¿ycia literackiego maj¹
charakter historyczny i zale¿¹ od pojmowania pisarza oraz rozumienia literackoci w danej epoce.50 Oczywicie ka¿dy teoretyk, nie
tylko literatury, pragnie i zak³ada, ¿e ominie trudnoæ historycznego
determinizmu w stwarzanym przez siebie modelu pojêciowym. Mimo
jednak opinii Bachórza, istniej¹ca na gruncie literaturoznawstwa socjoliteracka teoria grupy ma szanse na prze³amanie determinizmu
historycznego. S³owem, w teorii tej tkwi potencja³ poznawczy dla
dalszych badañ nad grupami literackimi. Nale¿y jednak teoriê tê uporz¹dkowaæ i wprowadziæ do niej niezbêdne uzupe³nienia, zgodne
zreszt¹ z kierunkiem rozwoju wiedzy socjologicznej i literaturoznawczej. Zacznijmy zatem od porz¹dkowania.
Grupa literacka w teorii G³owiñskiego nale¿y do tzw. socjologii instytucji literackich, która z kolei jest jednym z trzech podstawowych obszarów refleksji socjologii ¿ycia literackiego traktowa48
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nego jako fakt literacki.51 G³owiñski podzieli³ grupy literackie ze
wzglêdu na genezê ich powstania na dwa podstawowe rodzaje.
Pierwszy rodzaj stanowi¹ grupy sytuacyjne, które kszta³tuj¹ siê
przede wszystkim ze wzglêdu na uk³ad zjawisk w danej sytuacji, a
wskazania negatywne s¹ w nich wa¿niejsze od pozytywnych. Wskazania negatywne  bo chodzi tutaj o wyodrêbnienie sporód zarysowuj¹cych siê lub ju¿ ukszta³towanych tendencji, które w danej
sytuacji literackiej s¹ istotne, sposób za wyodrêbnienia jest stosunkowo mniej istotny, to znaczy nie przedstawiony w formie programu, nie podlegaj¹cy opracowaniu teoretycznemu  nieliczne,
prawie z zasady ogólnikowe wskazania programowe s¹ dla spoistoci grupy zjawiskiem dalszoplanowym, tym bardziej, ¿e  jak
dzieje siê w przypadku Skamandra  brak programu staæ siê mo¿e
wiadomym za³o¿eniem.52 Drugi rodzaj stanowi¹ grupy programowe, w których miejsce zasadnicze zyskuj¹ d¹¿enia programowe, pozycjê centraln¹ zajmuje zespó³ wskazañ pozytywnych, mniej
lub bardziej wyranie sformu³owana poetyka. Nie znaczy to jednak, ¿e uwik³ania sytuacyjne znikaj¹, nie odgrywaj¹ ju¿ ¿adnej roli
 pozostaj¹ one istotne, nadal w jakiej mierze wyznaczaj¹ po³o¿enie grupy, lecz stosunek do nich staje siê czynnikiem wiêzi wewn¹trzgrupowej o tyle tylko, o ile wyrazi siê w programie,
w którym zwykle od okrelenia stosunku do zjawisk, z punktu widzenia grupy zewnêtrznych, istotniejsze jest ujawnienie celów pozytywnych i sposobów ich osi¹gniêcia.53
W latach 70-tych A. K. Wakiewicz wprowadzi³ dodatkowo
pojêcie tzw. literackiej grupy funkcjonalnej, gdzie orodkiem skupienia jest wspólny program wiatopogl¹dowy, a jego funkcj¹ jest
wspólny program literacki, zakres dzia³ania grupy wykracza tu poza
sferê literatury.54 Zauwa¿my, ¿e w gruncie rzeczy o to samo chodzi³o G³owiñskiemu kiedy okrela³ zjawisko stowarzyszenia lite51

52
53
54

38

M. G³owiñski, Grupa literacka a model poezji..., dz. cyt., ss. 50-52. Socjologiê literatury
G³owiñski definiuje jako naukê o spo³ecznej istocie faktów literackich; ta z kolei dzieli
siê na socjologiê faktów-dzie³ literackich i wspomnian¹ socjologiê faktów-elementów
¿ycia literackiego. Tam¿e, s. 50.
Tam¿e, s. 55.
Tam¿e.
A. K. Wakiewicz, Formy obecnoci nieobecnego pokolenia, £ód 1978, s. 94.

Krytyka grupowoci Cyganerii Warszawskiej.

rackiego. Otó¿, z perspektywy wspó³czesnej socjologii, ka¿da grupa literacka, czy to o genezie programowej czy te¿ sytuacyjnej, niezale¿nie od tego, jak bardzo jest ukierunkowana na dzia³ania wy³¹cznie literackie, zawsze pozostaje w jakim mniej lub bardziej
okrelonym stosunku do spo³eczeñstwa. Innymi s³owy, zakres dzia³alnoci grupy literackiej zawsze wykracza poza sferê literatury.
Zawsze istnieje bowiem pewien okrelony stosunek miêdzy koncepcj¹ literatury tworzonej przez cz³onków grupy a jej celami i funkcjami w spo³eczeñstwie, co oczywicie nie musi byæ bezporednio
wyra¿one expressis verbis w formu³owanych czy rekonstruowanych
programach tych¿e grup. Zauwa¿y³ to Bachórz opisuj¹c grupy literackie doby romantyzmu.55 Dlatego te¿, moim zdaniem, nale¿y zrezygnowaæ zarówno z terminu stowarzyszenie literackie, w takim
rozumieniu jakie nada³ mu G³owiñski, jak i z terminu literacka
grupa funkcjonalna w rozumieniu Wakiewicza. O zasadnoci tak
radykalnego kroku mo¿e wiadczyæ praktyka badawcza Ewy G³êbickiej, która zebra³a informacje o 250 ugrupowaniach literackich
lat 1945-1989 w³¹czaj¹c do nich zespo³y pisarskie zbli¿one charakterem do klubów i stowarzyszeñ literackich, opieraj¹c siê wy³¹cznie o rozró¿nienie grup G³owiñskiego.56
Kolejne narzêdzia pomocne przy opisie grup literackich zaproponowa³ J. Stradecki. Przede wszystkim wyznaczy³ cztery funkcje,
które realizuj¹ w ró¿nym nasileniu grupy literackie. S¹ to: funkcja
ekspansywna, funkcja kreatywna (programuj¹ca), funkcja defensywna
(obronna) i funkcja towarzyska.57 Po wtóre wyró¿ni³ trzy fazy dynamiki grupy: fazê formowania siê grupy (okres przedgrupowy),
fazê w³aciwej dzia³alnoci grupowej i fazê rozbicia grupy.58
Niezwykle ciekawy i przydatny zestaw cech grup literackich
opracowa³a wspomniana Ewa G³êbicka. Zaproponowane czternacie punktów zewnêtrznego opisu grupy literackiej w zasadzie wyczerpuje problematykê jak¹ mo¿e podj¹æ socjolog literatury i która
55
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mo¿e stanowiæ punkt wyjcia dla badañ historycznoliterackich.
Oprócz jednego punktu, który przynale¿y szczególnie do sytuacji
¿ycia literackiego PRL-u (XI. Udzia³ zespo³u w imprezach literackich typu: zjazdy, sympozja, seminaria), pozosta³e mo¿na doskonale przy³o¿yæ do ka¿dej rozpoznanej grupy literackiej na przestrzeni
dziejów. Przytoczmy zatem trzynacie punktów opisu grupy E. G³êbickiej zmieniaj¹c nieco ich szatê terminologiczn¹:
I.
Nazwa grupy:
- geneza nazwy
- ewentualne zmiany w nazwie
II.
Dok³adne daty ramowe istnienia grupy; okolicznoci
za³o¿enia i rozwi¹zania grupy
III. Inicjatorzy za³o¿enia grupy
IV.
Sk³ad osobowy grupy:
- pierwotny
- ewentualne zmiany w sk³adzie, ich kolejnoæ
V.
Program grupy (formu³owany lub publikowany):
- autor, miejsce publikacji
- ewentualne zmiany programu (miejsce og³oszenia lub
publikacji)
VI. Miejsce sta³ych spotkañ grupy, ich czêstotliwoæ, udzia³
osób spoza grupy
VII. Mecenas  nazwa, oddzia³ywanie na status grupy, lata
VIII. Spotkania autorskie grupy lub poszczególnych ich cz³onków; inne formy zbiorowej dzia³alnoci grupy
IX. Wspó³praca z innymi grupami  charakter i czas trwania
X.
Wspó³praca z instytucjami typu: wydawnictwo, redakcja
czasopisma:
- charakter i czas trwania wspó³pracy
- efekty wspó³pracy typu: kolumny literackie w pimie,
wspólne imprezy literacie, kulturalne itp.
XI. Publikacje firmowane przez grupê: almanachy, jednodniówki,
tomiki i inne
40
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XII.

Rozwi¹zanie grupy:
- przyczyny rozpadu grupy
- ostatnie wspólne wyst¹pienie
- czy po tym fakcie cz³onkowie grupy kontynuowali twórczoæ literack¹, czy zwi¹zali siê z inn¹ grup¹?
XIII. Publikacje o grupie (w ksi¹¿kach, czasopismach).59
Pozosta³o jeszcze poruszenie kwestii warunków grupowoci,
które decyduj¹ o tym czy dany rozpoznany zespó³ pisarzy mo¿emy
nazwaæ lub nie grup¹ literack¹. Jest to zasadniczy problem dla postawionego w tytule pracy pytania o grupowoæ Cyganerii Warszawskiej. Wed³ug J. S³awiñskiego do ogólnych warunków grupowoci
literackiej nale¿y bezporednia stycznoæ spo³eczna miêdzy uczestnikami, maj¹ca mniej lub bardziej wyraziste uzewnêtrznienia organizacyjne, wspólnota przedsiêbranych dzia³añ literackich, a wiêc wspólnota za³o¿eñ i rodków oraz pokrewieñstwo realizacji, zgoda (i niezgoda) na okrelone tradycje, wzajemne oddzia³ywanie uczestników
i poczucie wzajemnego uzale¿nienia.60 Dla naszych dalszych rozwa¿añ podkrelone w powy¿szym cytacie ambiwalencje nie s¹
obojêtne. Przy okrelaniu i rozpoznawaniu grup wspó³czesna socjologia bierze je pod uwagê odpowiednio waloryzuj¹c. Dlaczego? Przyjrzyjmy siê w chwili obecnej temu, co na temat grup spo³ecznych ma
do powiedzenia teoria socjologiczna, zachowuj¹c jednoczenie w
pamiêci uwagi S³awiñskiego.
Grupa literacka jest pewn¹ szczególn¹ form¹ grupy spo³ecznej w sensie socjologicznym. Oznacza to, ¿e jest zbiorowoci¹ osób
o wykrystalizowanych strukturach wewnêtrznych, systemach wartoci, trwa³ych komponentach wiadomociowych i specyficznej
kulturze.61 Struktury wewnêtrzne zak³adaj¹ istnienie cile okrelonych stosunków socjometrycznych, w³adzy i komunikacji. System wartoci wyznacza cel grupy (nadrzêdny, autoteliczny) i war-
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toci instrumentalne, które pozwalaj¹ na osi¹gniêcie celu. Grupa
sensu stricto posiada silnie rozbudzon¹ wiadomoæ w³asnej odrêbnoci, która objawia siê we wspólnocie postaw, d¹¿eñ i wartoci. Grupa spo³eczna tworzy niepowtarzalne wzory zachowañ, wzory
kulturowe, systemy przekonañ, norm i sankcji, które wp³ywaj¹ na
specyficzn¹ kulturê grupy. Z jej wyst¹pieniem ³¹czy siê fakt pojawienia siê tzw. przymusu strukturalnego, który wymusza na swoich cz³onkach zarówno czêstotliwoæ, kierunek jak i treæ interakcji
w jakie wchodz¹ oni nawzajem. Margines wolnoci zachowañ jest
tu niewielki.62
Tak najogólniej grupê spo³eczn¹ widzi wspó³czesna socjologia. Od powy¿szych ustaleñ i rozumienia grupy nie odbiega przytoczona wczeniej definicja grupy literackiej Micha³a G³owiñskiego.
Z socjologicznego punktu widzenia jest ona w zupe³noci poprawna i jako taka z pewnymi zastrze¿eniami mo¿e s³u¿yæ przy wyznaczaniu warunków grupowoci literackiej.
Trzeba przyznaæ, ¿e definicja socjologiczna grupy spo³ecznej
i zasadnicza czêæ definicji G³owiñskiego doæ restrykcyjnie wyznaczaj¹ cechy konstytutywne grupy. Nie dziwi zatem fakt, ¿e tak
czêsto nie przyznawano Cyganerii Warszawskiej tego statusu.
Meritum
Dochodzimy do zasadniczej czêci rozwa¿añ. Powstaje bowiem pytanie: co zrobiæ z takimi zjawiskami jak Cyganeria Warszawska, które wed³ug restrykcyjnych wyznaczników grupowoci
s¹ jakby nie-do-koñca-grupami zachowuj¹c jednoczenie pewn¹
odrêbnoæ na tle ¿ycia literackiego danego miejsca i czasu? Podobne pytanie powsta³o na gruncie socjologii i praktyki badañ ¿ycia
spo³ecznego w ogóle. W wyniku dyskusji strukturalno-funkcjonalna socjologia wypracowa³a koncepcje quasi-grupy i kontinuum grupowoci.
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Koncepcja kontinuum grupowoci zak³ada w³¹czenie jakociowe do tego samego zjawiska (grup spo³ecznych) wszelkich ma³ych
zbiorowoci ludzkich, w których zaistnia³a wiê wyodrêbniaj¹ca je od
innych zbiorowoci funkcjonuj¹cych w ¿yciu spo³ecznym. Na jednym
krañcu takiego kontinuum znajduj¹ siê twory niezwykle ulotne, amorficzne, na drugim  trwa³e, o maksymalnie rozbudowanej wewnêtrznej organizacji, wykrystalizowanych strukturach wewnêtrznych, systemach wartoci, trwa³ych stanach wiadomoci i specyficznej kulturze. Grup¹ spo³eczn¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu bêdzie jedynie ta
druga zbiorowoæ. Taka grupa jakby autonomizuje siê, usamodzielnia
i oddziela zarówno od dzia³añ, jak i stanów wiadomociowych jednostki i w pewnym sensie przeciwstawia siê jej (przymus strukturalny). Jest ona postrzegana przez jednostkê jako co wobec niej zewnêtrznego, choæ równoczenie jednostka myli o niej i o pozosta³ych cz³onkach grupy w kategoriach my. Zbiorowoci lokuj¹ce siê na s³abym krañcu kontinuum s¹ jedynie quasi-grupami, gdy¿ mog¹ siê w
niej ujawniaæ tylko niektóre z powy¿szych cech grup par exellence
lub/i wyst¹piæ w mniejszym nasileniu.63
Czy mo¿na koncepcje quasi-grupy i kontinuum grupowoci
przenieæ na grunt teorii literatury? Moim zdaniem jest to jak najbardziej uzasadnione.
Wykorzystuj¹c przytoczone powy¿ej definicje grupy spo³ecznej
w sensie socjologicznym, grupy literackiej G³owiñskiego oraz propozycjê warunków grupowoci literackiej S³awiñskiego mo¿na skonstruowaæ kontinuum grupowoci literackiej. A zatem po stronie silnego
krañca kontinuum znajdowaæ siê bêd¹ grupy literackie o: 1) bezporedniej stycznoci spo³ecznej miêdzy literatami, maj¹ce wyraziste uzewnêtrznienie organizacyjne; 2) trwa³ym, z³o¿onym i spetryfikowanym
uk³adzie struktur wewn¹trzgrupowych; 3) wybranej i ograniczonej liczbie pisarzy maj¹cych jasno sformu³owany cel w postaci programu literackiego i d¹¿¹cych do realizacji wspólnych zamierzeñ artystycznych;
4) trwa³ym poczuciu wiadomoci w³asnej odrêbnoci w stosunku do
tradycji literackiej i do innych grup literackich wspó³uczestnicz¹cych
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w ¿yciu literackim; 5) specyficznej kulturze, która jest wynikiem realizacji wspólnych wartoci i celów artystycznych; i inne. Grupy takie
realizuj¹ swój program poprzez w³asn¹ twórczoæ literack¹, któr¹ mo¿na
opisywaæ i analizowaæ znajduj¹c jej wspólny mianownik bêd¹cy funkcj¹ celu w jakim siê grupa zawi¹za³a. Oczywicie odrêbn¹ spraw¹ jest
tutaj jakoæ tej twórczoci. Mniejsze znaczenie bêdzie to mia³o dla socjologa literatury, którego interesuje g³ównie sam fakt zaistnienia fenomenu okrelonej grupy w ¿yciu literackim. Inaczej w przypadku historyka literatury. Dla niego dana grupa literacka jest interesuj¹ca o tyle
tylko, o ile bêdzie ona w stanie wygenerowaæ model literatury wzbogacaj¹cy i ró¿nicuj¹cy proces historycznoliteracki. Na silnym krañcu kontinuum mog¹ znajdowaæ siê zarówno grupy sytuacyjne jak i
grupy programowe. Czym innym bowiem jest geneza powstania danej
grupy literackiej, a czym innym jej w³aciwa dzia³alnoæ. Na s³abym
krañcu bêd¹ lokowaæ siê wszelkie grupy literackie, które nie spe³niaj¹
(lub spe³niaj¹ w nik³ym stopniu) restrykcyjne (twarde) warunki grupowoci. Bêdziemy je nazywaæ quasi-grupami literackimi.
O zasadnoci wprowadzonych kategorii mog¹ wiadczyæ miêdzy innymi istniej¹ce ju¿ w wielu miejscach spostrze¿enia literaturoznawców na ten temat. Micha³ G³owiñski dostrzega, ¿e w przypadku
grup literackich, które posiadaj¹ organizacje o lunej strukturze, nie
zwi¹zane statutem ani innymi przepisami typu organizacyjnego, rozpadaj¹ siê zwykle wtedy, gdy ich cz³onkowie zdobywaj¹ dojrza³oæ
twórcz¹ i samodzieln¹ pozycjê w ¿yciu literackim.64
Intuicyjnie najbli¿ej koncepcji kontinuum grupowoci literackiej by³ Grzegorz Gazda. Mo¿na powiedzieæ, ¿e implicite taki pomys³ zawiera jego rozprawa o spo³ecznych uwarunkowaniach grup
literackich w Polsce miêdzywojennej.65 Gazda stwierdza: Jeli jeszcze raz powo³uj¹c siê na uwagi G³owiñskiego powiemy, ¿e typowym
przyk³adem grupy sytuacyjnej jest Skamander, a grupy programowej
Awangarda, to inne ugrupowania dwudziestolecia dadz¹ siê sytuowaæ
na linii miêdzy Skamandrem (aprogramowoæ) i Awangard¹ (cis³y
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program), to o zajmowanym miejscu na tej linii wiadczyæ bêdzie
[...] stopieñ sformu³owalnoci programu.66 Zaraz potem dowodzi,
¿e nie ma grupy literackiej, która nie sformu³owa³aby swego programu67 oraz stopieñ sformu³owalnoci programu okrelaæ bêdzie
wzajemn¹ koherencjê d¹¿eñ indywidualnych oraz wewnêtrzn¹ logikê, konsekwencjê, systemowoæ wypowiedzi programowych. Owa
wewnêtrzna spoistoæ programu by³aby [...] wprost proporcjonalna
do stanu wiadomoci grupowej.68 Spoistoæ programu i stopieñ
wiadomoci grupowej s¹ dla Gazdy czynnikami decyduj¹cymi,
umo¿liwiaj¹cymi odpowied na pytanie o mo¿liwoci trwania i odgrywania decyduj¹cej roli danej grupy w ¿yciu literackim. Przyczyn¹ efemerycznoci wielu grup dwudziestolecia miêdzywojennego by³a
ich nik³a stosunkowo samowiadomoæ grupowa, rozchodzenie siê
poszukiwañ artystycznych ich przedstawicieli, niski presti¿ w porównaniu z innymi grupami [...].69 Nie mamy w¹tpliwoci, ¿e chodzi
Gadzie bardziej o quasi-grupy ni¿ o grupy literackie par exellence.
Oczywicie, o zasadnoci zaproponowanych narzêdzi analitycznych mo¿e najskuteczniej wiadczyæ jedynie ich produktywnoæ poznawcza.
Odnosz¹c siê do problemu grupowoci Cyganerii Warszawskiej
dopiero teraz mo¿na sformu³owaæ ostateczny wniosek. W wietle uzupe³nionej o kategoriê kontinuum grupowoci literackiej teorii socjoliterackiej Cyganeria Warszawska ujawnia siê jako quasi-grupa literacka. Stwierdzenie to mo¿na zreszt¹ rozszerzyæ na ca³e zjawisko cyganerii artystycznej. Bowiem cyganeria (bohema) to lune, kole¿eñskie
ugrupowanie artystów, których swobodny, ekscentryczny styl ¿ycia jest
wyrazem swoistego protestu przeciw przyjêtym powszechnie normom
spo³ecznym, konwenansom obyczajowym i gustom estetycznym.70
Mamy tu na myli ka¿d¹ cyganeriê artystyczn¹, w której dominuje
¿ywio³ literacki. Tak¹ jest bez w¹tpienia Cyganeria Warszawska.
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Pozosta³o nam jeszcze w tej czêci pracy sprawdziæ czy
przyjête narzêdzie analityczne mo¿e byæ zastosowane miêdzy
innymi do czasów po³owy XIX wieku. Oprócz Cyganerii podobnym stylem bycia charakteryzuje siê jej spadkobierca 
Cech G³upców. Widzimy tutaj wyranie wiêksze zorganizowanie. Takie elementy jak: okrelone miejsce spotkañ, wykszta³cone rytua³y, nadawanie cz³onkom specjalnych pseudonimów, spisany statut, zró¿nicowanie na starsze i m³odsze zgromadzenie
itp. powoduj¹, ¿e nale¿y Cech G³upców umieciæ bli¿ej silniejszego krañca kontinuum ni¿ Cyganeria Warszawska.
Stwierdzenia powy¿sze, w opinii autora, staj¹ siê szans¹
rozwi¹zania problemu grupowoci Cyganerii Warszawskiej i
wielu innych zespo³ów pisarskich bêd¹cych w podobnym po³o¿eniu jak ona.

Grupowoæ Cyganerii Warszawskiej w perspektywie
teorii pokoleñ literackich.
Odrêbn¹ jakociowo koncepcj¹ historycznoliterack¹, jak¹ próbowano opisaæ Cyganeriê Warszawsk¹ w kategoriach grupy literackiej, jest teoria pokoleñ literackich. Nie zawsze i nie wszyscy
jednak badacze czynili w ten sposób. G³ówna trudnoæ, podobnie
jak w poprzednio prezentowanej perspektywie, znajdowa³a siê w
metodologii. Istnieje bowiem wiele propozycji teoretycznoliterackich, które sugeruj¹ nieprzystawalnoæ pojêæ grupa literacka i
pokolenie literackie. Pisa³ o tym miêdzy innymi Henryk Markiewicz,71 Grzegorz Gazda72 czy Zbigniew Jarosiñski.73 Oczywicie
sama teoria pokolenia literackiego jest du¿o bardziej skomplikowana ni¿ teoria grupy literackiej, st¹d te¿ mo¿e du¿o czêciej pokole71
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nie literackie wik³a siê w uzale¿nienia historyczne przyjmuj¹c w
kolejnych formacjach kulturowych swoist¹ konkretyzacjê. Istnieje
jednak propozycja Karola Mannheima rozszerzona o uwagi Janusza Maciejewskiego, która ³¹czy (godzi) porz¹dek ontologiczny
kategorii grupa literacka z koncepcj¹ pokolenia.74 W³anie ona
sta³a siê podstaw¹ i okaza³a siê niezwykle pomocna przy analizie
(opisie?) problematyki doby romantyzmu.
Zgodnie z teori¹ Mannheima istnieje w dziejach przemiennoæ
biologiczna, sta³y dop³yw nowych osobników ludzkich  pokolenie, a w zasadzie potencjalnoæ pokoleniowa. Potencjalnoæ ta mo¿e
(nie musi) staæ siê faktem, je¿eli zaistnieje odpowiednia sytuacja
historyczno-kulturowa, która spowoduje odpowiednio silne wspólne prze¿ycie pokoleniowe.75 Mog¹ nim byæ zarówno burzliwe wypadki  wojny, przewroty, itp., jak i okresy wielkiej stabilizacji 
np. pokolenie modernistów. Funkcj¹ prze¿ycia pokoleniowego i
zrealizowanej potencjalnoci pokolenia biologicznego jest pojawienie siê pokolenia kulturowego,76 przez co w swej genezie i strukturze jest ono tworem nie tylko demograficznym, ale i spo³ecznym.
Pokolenie kulturowe jest zjawiskiem obiektywnym (jako oczywicie obiektywizacja wiadomoci subiektywnej), niezale¿nie od tego,
czy sami jego przedstawiciele rozumiej¹ lub nie rozumiej¹, ¿e ³¹cz¹ce ich i wyodrêbniaj¹ce od innych wiêzi wyros³y ze wspólnego
prze¿ycia tych samych wydarzeñ historycznych.77 Wyodrêbnienie pokolenia kulturowego dokonuje siê przez wspóln¹ postawê
spo³eczn¹ (w rozumieniu socjologicznym)78 wobec zadañ teraniejszoci i przez wspólny stosunek do grup spo³ecznych starszego po74

75

76

77
78
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kolenia. Wspólnota pokoleniowa bynajmniej nie zamazuje przedzia³ów wewnêtrznych. St¹d pojawiaj¹ siê ró¿ne jednostki pokoleniowe, które nie zawsze musz¹ byæ do siebie nastawione antagonistycznie, a czêsto tworz¹ siê ze wzglêdu na czynnik przestrzenny.
Wewn¹trz generacji i jednostek pokoleniowych egzystuj¹ konkretne grupy maj¹ce decyduj¹ce znaczenie pokoleniotwórcze. Rola ich
polega na artyku³owaniu tego, co potencjalnie zawarte jest w wiadomoci przedstawicieli generacji i poszczególnych jednostek pokoleniowych.W konkretnych grupach ogniskuje siê ¿ycie pokolenia, tworzy jego ideologia i mitologia. S¹ one zarodkiem jednostek
pokoleniowych. Oczywicie, nie zawsze zachodzi zwi¹zek miêdzy
powstawaniem i egzystencj¹ grup literackich a nastêpstwem pokoleñ. Wa¿niejsze jednak dla nas jest tutaj stwierdzenie, ¿e zwi¹zek
taki jest mo¿liwy i zachodzi doæ czêsto. Tak dzia³o siê miedzy innymi w okresie romantyzmu, który charakteryzowa³ siê wrêcz kultur¹ m³odoci. Poczucie rówienictwa, przyjañ, kult grupy m³odzieñczej potraktowanej jako miejsce osi¹gania samowiadomoci
i sposób przeciwstawienia siê obcemu i wrogiemu spo³eczeñstwu,
nabra³y w romantyzmie szczególnego charakteru.79
Cyganeria Warszawska odegra³a rolê pokoleniotwórcz¹ dla
drugiej generacji romantyków, analogiczn¹ do roli zwi¹zków filomackich w stosunku do pierwszej generacji. Zatem, z perspektywy
powy¿szej teorii, zarówno Cyganeria Warszawska jak i zwi¹zki filomackie mog¹ byæ rozwa¿ane jako konkretne grupy pokoleniowe.
Jednostk¹ pokoleniow¹ w odniesieniu do cyganów by³aby m³oda
pimiennoæ warszawska, za drugim pokoleniem romantyków 
pisarze debiutuj¹cy ok. 1840 roku, urodzeni miêdzy 1815-1825, których konstytutywnym prze¿yciem pokoleniowym by³ upadek powstania listopadowego. Najpe³niejsz¹ i najdok³adniejsz¹ analizê tego
pokolenia, jak równie¿ sytuacji wzglêdem niego Cyganerii Warszawskiej, przeprowadzi³a Maria Janion.80 Badaczka ta powiêca
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cyganom sporo miejsca uwa¿aj¹c ich za znamienn¹ dla drugiej generacji grupê pokoleniow¹. Znajduje wspólny mianownik miêdzy
nimi a bohem¹ parysk¹ oraz ca³¹ generacj¹, a zw³aszcza m³od¹
pimiennoci¹ warszawsk¹. Po lekturze prac Marii Janion trudno
mieæ w¹tpliwoci, czy Cyganeria Warszawska w ogóle istnia³a, ¿e
przemówi³a w³asnym g³osem, ¿e mia³a znacz¹cy wp³yw na formowanie siê wiadomoci drugiego pokolenia romantyków, oraz
wreszcie, ¿e by³a grup¹ literack¹.
Reasumuj¹c. Z perspektywy teorii pokolenia literackiego Cyganeria Warszawska równie¿ jawi siê jako grupa literacka  jako
konkretna grupa drugiego pokolenia romantyków.
Post Scriptum
Porednio z koncepcj¹ pokolenia literackiego ³¹czy siê inna
perspektywa badawcza. Poprzez wspóln¹ kategoriê m³odoci, buntu i nonkonformizm mo¿na fenomen cyganerii artystycznej powi¹zaæ z teori¹ subkultur m³odzie¿owych. Nale¿a³oby wtedy jednak
spojrzeæ na Cyganeriê Warszawsk¹ ju¿ nie jak na zjawisko literackie lecz raczej jak na zjawisko obyczajowo-kulturowe. Tak¹ perspektywê badawcz¹ zasugerowa³a porednio sama Maria Janion
powo³uj¹c siê w jednym z przypisów rozprawy o drugiej i trzeciej
generacji romantyków na niemieckiego badacza F. Kreuzera, który
analizowa³ symboliczny jêzyk dziewiêtnastowiecznej bohemy.81
Równie¿ Tomasz Weiss wskazuje tê drogê badawcz¹ traktuj¹c cyganeriê przede wszystkim jako zjawisko socjologiczne wystêpuj¹ce zwykle w dobie przemian spo³ecznych i obyczajowych,
kryzysów i fermentów ideowych i artystycznych. Podkrela przy
tym, ¿e dziedzina sztuki nie stanowi jedynego, a czêsto nie jest najwa¿niejszym polem aktywnoci cyganerii.82

81

82

Tytu³ pracy F. Kreuzera wskazuje na to jednoznacznie: Die Boheme. Analyse und Dokumentation der intellektuellen Subkultur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart 1971. Zob.: M. Janion, Druga i trzecia generacja romantyków..., s. 130.
T. Weiss, Cyganeria..., s. 97.
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Ma³gorzata Dobrowolska
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Politologia, III rok.

PROBLEM WSPÓ£ISTNIENIA TYBETU I CHIN.
Katastrofa Tybetu jest jedn¹ najwiêkszych tragedii XX wieku.
Nie mamy prawa d³u¿ej zamykaæ na ni¹ oczu...1

Sytuacji Tybetu powiêcono wiele artyku³ów, reporta¿y i ksi¹¿ek. Najczêciej s¹ to prace dotycz¹ce polityki Chiñskiej Republiki
Ludowej wobec Tybetu, nosz¹cej znamiona kolonializmu.2 Stosunkowo mniej publikacji dotyka genezy konfliktu chiñsko-tybetañskiego. Niniejszy artyku³ podejmuje próbê przybli¿enia pojêcia
Tybet oraz zrozumienia skomplikowanych relacji zachodz¹cych
miêdzy Tybetem a Chinami na p³aszczynie ich wspólnej historii i
pod k¹tem konfliktu z 1950 roku.
Tybet  raj utracony
Tybet zwany Krain¹ Wiecznych niegów, Dachem wiata, a
po chiñsku Xizang, co oznacza Dom Zachodnich Skarbów, zajmuje terytorium pokrywaj¹ce siê z geologicznym P³askowy¿em Tybetañskim. Jego powierzchnia wynosi ok. 2,5 mln km2. Po³o¿ony w
rodkowo-po³udniowej Azji graniczy z Birm¹, Indiami, Nepalem,
Bhutanemi prowincjami chiñskimi Sichuan, Yunnan, Qinohai i Xinjano oraz styka siê z granicami dawnych królestw w³¹czonych do
Indii: Sikkimu, Mustangu, Ladakhu, Zanskaru. Tybet jest okrelany jako stawka w grze azjatyckich mocarstw z powodu jego po³o¿enia, przyrody, dóbr naturalnych.
Ma w granicach ³añcuch Himalajów z 14 szczytami o wysokoci ponad 8000 m n.p.m., z najwy¿szym na wiecie Mont Everest
1
2

P. A. Donnet, Tybet  ¿ycie czy zag³ada, Warszawa 1999, s. 19.
Tam¿e, s. 119.
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(8848 m n.p.m.), Gór¹ Kajlas  najwiêtsz¹ dla hindusów i buddystów. Hindusi uwa¿aj¹, ¿e jest to tron Siwy, wiod¹cy do owiecenia, a dla buddystów to centrum wiata. Obszar Tybetu to olbrzymi
zbiornik po³udniowej Azji, maj¹ tu ród³a: Brahmaputra, Indus,
Ganges, Irawadi, Jangcy oraz Huang He (¯ó³ta Rzeka).
Tybet jest po³o¿ony na wysokoci rednio 4000 m n.p.m., stolica kraju Lhasa  3700 m n.p.m.
Przyroda obejmuje ponad 5 tys. gatunków rolin, kilkadziesi¹t niepowtarzalnych gatunków zwierz¹t, obszary lene zajmowa³y ponad 6 mln ha (wyciête w 40%).3 Bogactwa naturalne Tybetu to
m.in.: mied, chrom, z³oto, srebro, o³ów, lit, siarka, grafity oraz najwiêksze na wiecie pok³ady uranu.4 Jest o co walczyæ, panowanie
nad tym obszarem przynosi wielkie korzyci.
Tybetañczycy s¹ narodem licz¹cym ok. 6 mln., najwiêksze skupiska poza terenem Tybetu znajduj¹ siê w Indiach. Jest to naród o
d³ugiej historii, bogatej kulturze i tradycji, ró¿ni¹cy siê od Chiñczyków i innych s¹siadów. Sporód wszystkich wiêzi, które czyni¹
Tybetañczyków narodem najsilniejsz¹ jest religia  buddyzm. Pierwsz¹ religi¹ by³ tu bon nadal praktykowany w niektórych regionach
kraju. Natomiast buddyzm przyby³ do Tybetu w VII wieku n.e. z
Indii, rozwija³ siê pod patronatem rodziny królewskiej. W XIV wieku
najwy¿szymi kap³anami zostali Dalajlamowie. Objêcie przez nich
w³adzy wieckiej w 1642 roku, da³o pocz¹tek zasadzie po³¹czenia
religii i polityki. Tybetañska to¿samoæ narodowa i religijna sta³y
siê nieroz³¹czne, buddyjskie nauki okrela³y zasady ¿ycia ca³ego
narodu.5 W Tybecie funkcjonowa³ system feudalny, w którym najwy¿sze miejsca zajmowali lamowie, a nastêpnie arystokracja i dworscy urzêdnicy, stanowili oko³o 5% spo³eczeñstwa, utrzymywali resztê w stosunku podleg³oci. Taki stan przetrwa³ a¿ do pocz¹tków XX
wieku. Tybetañczycy ¿yli w wiecie wierzeñ i irracjonalnych przes¹dów, zwykli w ka¿dym zjawisku atmosferycznym odkrywaæ ukry3
4
5
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Tybet: Environment and Development Issues, 1992.
P. A. Donnet, dz. cyt., s. 169.
Odcinanie g³owy wê¿a, wiadkowie, Fakty mówi¹ za siebie, red., A. Bareja-Starzyñska,
A. Engelking, Warszawa 1996, s. 383.
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ty sens, zapowied jakich zdarzeñ.6 System polityczny powsta³ w
XVII wieku, funkcjonowa³ do wieku XX w niemal niezmienionej
postaci. Dalajlama skupia³ ca³a w³adzê polityczn¹ i religijn¹, co
prawda istnia³ rz¹d  kaszang i parlament  congdu, ale organy te
nie posiada³y praktycznie ¿adnej w³adzy. By³ to system anachroniczny, nieprzystosowany do wiata zewnêtrznego. Rozwój cywilizacji omin¹³ krainê Wiecznych niegów, powsta³ tu swoisty azyl
dla niezwykle oryginalnej kultury, tradycji oraz wierzeñ. Tybet przed
1950 roku bardziej przypomina³ redniowieczne królestwo ni¿
wspó³czesne pañstwo. Tybetañczykom ¿y³o siê dobrze mimo zale¿noci feudalnych, które t³umaczono w kategoriach religijnych.
Nigdy nie by³o tu klêski g³odu ani napiêæ wewnêtrznych, gdy¿ nikt
nie mia³by siê sprzeciwiæ Dalajlamie. Poza tym buddyzm jest religi¹ ucz¹c¹ pokoju, mi³oci, szacunku i przebaczenia, a nie walki.
Obecnie utracony raj ulega powolnej zag³adzie.
Geneza problemu
Punktem zwrotnym w relacjach miêdzy Chinami a Tybetem
jest rok 1950  zajêcie niepodleg³ego terytorium Tybetu przez wojska Armii Ludowo Wyzwoleñczej. Chiñczycy szukaj¹ uzasadnienia tej agresji w wydarzeniach z odleg³ej przesz³oci, okresu mongolskiej ekspansji, która wówczas obejmowa³a równie¿ Tybet. ChRL
twierdzi, ¿e przed 700 laty Tybet sta³ siê integraln¹ czêci¹ Chin i
jest ni¹ do dzisiaj. W ród³ach historycznych wygl¹da to trochê inaczej. Ka¿de pañstwo mo¿e cofn¹æ siê do pewnego okresu swej
historii, by usprawiedliwiæ terytorialne roszczenia wobec s¹siadów.
Nie usprawiedliwia ich jednak ani obyczaj ani prawo miêdzynarodowe.7 Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ Tybet w przesz³oci w ró¿nym
stopniu podlega³ obcym wp³ywom Mongo³ów, nepalskich Gurkhów,
mand¿urskich cesarzy Chin. Bywa³o te¿, ¿e Tybet w³ada³ s¹siednimi pañstwami  równie¿ Chinami. W³aciwie trudno by³oby we
wspó³czesnym wiecie wskazaæ kraj, który w jakim okresie swo6
7

P. A. Donnet, dz. cyt., ss. 68-70.
Odcinanie g³owy wê¿a..., s. 312.
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jej historii nie podlega³ obcej w³adzy lub wp³ywom. Udokumentowana historia Tybetu rozpoczyna siê od roku 127 p.n.e. za³o¿eniem
dynastii Jarlung, jednak ca³y kraj zjednoczy³ dopiero w VII wieku
król Songcen Gampo.8 Przez nastêpne trzy wieki Tybet by³ jedn¹ z
najwiêkszych potêg Azji. Tybetañczycy i Hanowie9 nawi¹zali przyjacielski stosunki w czasie panowania w Pekinie dynastii Sui (581618), rozwija³y siê w wiekach póniejszych, najbardziej za panowania dynastii Tang (618-907). Wówczas symbolem zwi¹zku obu
krajów sta³o siê ma³¿eñstwo zawarte w 641 roku pomiêdzy tybetañskim królem Srong-bcan-sgam-pg i chiñsk¹ ksiê¿niczk¹ Wencheng. Wraz z ni¹ przyby³ do Tybetu postêp cywilizacyjny, towarzyszyli jej uczeni w dziedzinie nauk cis³ych i medycyny. Chiñczycy twierdz¹, ¿e to ma³¿eñstwo da³o pocz¹tek pewnej zale¿noci
Tybetu od Chin. Unia tybetañsko-chiñska przypieczêtowana tym
ma³¿eñstwem wiadczy raczej o autorytecie tybetañskiego króla,
przecie¿ probê o rêkê ksiê¿niczki musia³ zatwierdziæ Syn Niebios.10 Chiñskie ród³a czêsto te¿ pomijaj¹ fakt, ¿e w VIII wieku
Tybetañczykom uda³o siê zaj¹æ czêæ imperium chiñskiego.
Podczas gdy Chiny pod panowaniem dynastii Tang, prze¿ywa³y z³ote lata rozwoju kulturalnego, Tybet sta³ siê potêg¹ militarn¹ jego wp³ywy siêga³y kultury arabskiej i tureckiej na zachodzie.
Z tego równie¿ okresu pochodzi porozumienie tybetañsko-chiñskie
tzw. Traktat Wieczysty, jego treæ przetrwa³a do naszych czasów,
wyryta na kamiennym s³upie przed pa³acem Potala. Pozostawi³ on
pod dominacj¹ Tybetu czêæ terytorium Chin  prowincje Gansu i
Sichuan.11
W XII w. nadszed³ czas podbojów mongolskich, Czingis Chan
stworzy³ jedno z najwiêkszych imperiów, jakie zna ludzkoæ. Cesarze mongolscy rozszerzali zasiêg w³adzy zajmuj¹c Koreê, króle8

9
10
11
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M. C. Van Valt van Praag, Status Tybetu, Rangdzen  Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Tybetu 1999, nr 2 s. 3.
Hanowie to czysto chiñska grupa etniczna, obejmuj¹ca 94% spo³eczeñstwa ChRL.
Synem Niebios okrelano cesarza w imperium chiñskim.
Treæ Wieczystego traktatu: Tybet i Chiny bêd¹ trwaæ w swoich granicach. Wszêdzie
na wschodzie rozci¹ga siê kraj Wielkich Chin, a wszêdzie na zachodzie, bez ¿adnej
w¹tpliwoci, kraj Wielkiego Tybetu. Odt¹d z ¿adnej strony nie bêdzie groby wojny ani
podboju ziem. Dalajlama, Wolnoæ na wygnaniu, Warszawa 1993, s. 60.
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stwo Tangutów, Annam, pó³nocn¹ Birmê. Chiny rz¹dzone przez
dynastiê Song straci³y niepodleg³oæ w 1279 roku, rozpocz¹³ siê
okres panowania dynastii mongolskiej w Pekinie. Tybet unikn¹³
podboju, jednak sta³ siê lennikiem Mongolii.
W XIII wieku podpisano porozumienie zawieraj¹ce zapewnienia o lojalnoci politycznej Tybetu w stosunku do Mongolii, która z kolei przejê³a od Tybetañczyków buddyzm. Sta³ siê on religi¹
panuj¹c¹ w ca³ym imperium. Powsta³a wówczas szczególna wie
miêdzy tymi pañstwami okrelana w jêzyku tybetañskim czö-jön,
co oznacza kap³an opiekun.12 Dalajlama jako duchowny mistrz
kierowa³ religijnym wykszta³ceniem cesarza Chin w zamian za opiekê i ochronê. Zwi¹zek ten istnia³ miêdzy Tybetem a Chinami, rz¹dzonymi przez dynastiê mongolsk¹ przez ca³y XIII wiek. Mia³ charakter duchowy, nie chodzi³o o zwierzchnoæ terytorialn¹, czy dominacjê wojskow¹. Tybet znalaz³ siê pod bezporednim panowaniem mongolskiego dworu dopiero za czasów Kubilaja (wnuka
Czingis Chana) i to na krótko. Odzyska³ wolnoæ w 1350 roku jeszcze przed wyzwoleniem siê Chin spod wp³ywów mongolskich.
Wiêzi religijne by³y ci¹gle istotne za czasów dynastii Yuan (12801367), ale wygas³y ca³kowicie podczas panowania w Chinach dynastii Ming, (1368-1643), której polityka prawie zupe³nie nie wykazywa³a zainteresowania Tybetem. Informacje te s¹ istotne dla
problemu wspó³istnienia obu pañstw, poniewa¿ historycy ChRL za
pocz¹tek integracji Tybetu z chiñsk¹ ojczyzn¹ matk¹ uwa¿aj¹ XIII
wiek. Ich zdaniem ju¿ wtedy Tybet pozostawa³ zale¿ny od Chin, a z
czasem sta³ siê ich czêci¹. Zajêcie go w 1950 roku stanowi³o jedynie przywrócenie naturalnego porz¹dku rzeczy.
Jednak¿e wed³ug niezale¿nych róde³ od XVII wieku Tybet nie
by³ zwi¹zany w jakiejkolwiek formie, a zw³aszcza podleg³oci politycznej z imperium chiñskim.13 Dopiero po upadku Mingów i po wst¹pieniu na tron w Pekinie dynastii mand¿urskiej Qing (1644-1911)
12

13

Zwi¹zki czö-jön by³y czysto personalne i wyrasta³y z religijnego oddania opiekuna dla
kap³ana  trwa³y nawet wówczas, gdy zmienia³ siê polityczny status opiekuna. Spotykane
wy³¹cznie w Azji rodkowej.
P. A. Donnet, dz. cyt., s. 79.
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odnowiono kontakty zw³aszcza religijne miêdzy dwoma krajami. W
roku 1653 Dalajlama zosta³ oficjalnie zaproszony na dwór cesarski,
nie chodzi³o jednak o to, jak g³osz¹ ród³a historyczne ChRL aby
w³adca Tybetu przyj¹³ rolê wasala wobec cesarza. Odst¹piono nawet
od zwyczaju, w myl którego ka¿dy cudzoziemiec musia³ przyklêkn¹æ trzykrotnie i dziewiêciokrotnie pok³oniæ siê Synowi Nieba.14 Dowodem szacunku, z jakim cesarz traktowa³ Dalajlamê, by³o równie¿
to, ¿e wyjecha³ mu na spotkanie, opuszczaj¹c Pekin. A kiedy Dalajlama przyby³, cesarz zszed³ z tronu by go powitaæ, obaj usiedli razem i
rozmawiali jak dwaj równi sobie w³adcy, a nie jak wasal i jego pan.15
W czasie panowania dynastii mand¿urskiej dosz³o do odnowienia
tradycyjnego zwi¹zku czö-jön miêdzy Chinami a Tybetem. Podczas
tego d³ugiego okresu  do 1911 roku  zdarza³o siê, ¿e cesarze ingerowali w wewnêtrzne sprawy Tybetu, lub wysy³ali tam wojska. Czynili to jednak z obowi¹zku obrony duchowego mistrza,16 nie z chêci dominacji nad jego krajem. Po jednej z takich interwencji w 1720
roku, której celem by³o wyparcie wojsk mongolskich z Tybetu oraz
ochrona VII Dalajlamy, cesarz wys³a³ z wojskiem swoich urzêdników. Rz¹d Tybetu  kaszang  zosta³ zdominowany przez dwóch
ambanów (przedstawicieli dworu pekiñskiego).
Od tego momentu nast¹pi³ niejednoznaczny okres w historii
obu krajów. Wed³ug historyków ChRL jest to niepodwa¿alny dowód chiñskiej nadrzêdnoci oraz podleg³oci Tybetu w stosunku do
cesarstwa. Wed³ug nich urzêdnicy cesarscy mieli bardzo szerokie
uprawnienia, dyktuj¹c Tybetañczykom decyzje w sferze polityki
wewnêtrznej i w³aciwie prowadz¹c za nich politykê zagraniczn¹.
Historycy tybetañscy twierdz¹, ¿e ambanowie nigdy nie narzucali
swojej woli Dalajlamie, ani kaszangowi, pe³nili jedynie funkcje
doradców oraz pos³ów dworu cesarskiego w Lhasie.
Trudno z europejskiego punktu widzenia oceniæ te wydarzenia, wytyczyæ granicê miêdzy niezale¿noci¹ a wspó³zale¿noci¹
tych pañstw. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Tybet wszed³ w orbitê chiñ14
15
16
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skich wp³ywów. Dwór cesarski rozpocz¹³ w Lhasie nawet bicie
w³asnej monety, opatrzonej napisami po chiñsku i tybetañsku. Polityka zagraniczna Tybetu przesz³a na pewien czas pod kontrolê Pekinu. Ale z drugiej strony Tybet nigdy nie by³ traktowany jako prowincja imperium, wiadczy o tym chocia¿by to, ¿e nie musia³ odprowadzaæ podatku do Pekinu jak inne prowincje Chin czy regiony
podleg³e.17
Wydaje siê, ¿e Melvyn C. Goldstein,18 amerykañski historyk i
etnograf, specjalista od Tybetu, trafnie oceni³ ten decyduj¹cy okres
w historii chiñsko-tybetañskiej. Twierdzi, ¿e na pocz¹tku XVIII
wieku, za panowania dynastii Qing zwierzchnoæ Chin [nad Tybetem] nie zosta³a nigdy sformalizowana, praw i obowi¹zków obydwu stron nie okrelono w traktatach ani uk³adach(...) Tybet by³
krajem pod protektorem Chin na doæ niejasnych zasadach, lecz
tybetañscy przywódcy sprawowali nad nim w³adzê wed³ug w³asnego prawa i przy pomocy w³asnych urzêdników (...). Kiedy w
XVIII w. w³adza mand¿urska uleg³a os³abieniu, a atak zachodniego
imperializmu przyku³ uwagê Chin, hegemonia tego kraju nad Tybetem nabiera³a stopniowo znaczenia symbolicznego.19
W pocz¹tkach XIX w. w³adza ambanów straci³a na znaczeniu,
a wojska cesarskie wycofano z Tybetu. W³aciwie dominacja Pekinu sta³a siê jedynie pustym s³owem, Tybetañczycy odzyskali pe³n¹
w³adzê w Lhasie.
Na prze³omie XIX i XX wieku Tybet odegra³ rolê stawki
w grze miêdzy Chinami, Rosj¹ i Wielk¹ Brytani¹. W 1904 r. pod
przykrywk¹ misji handlowej Brytyjczycy sprowokowali konflikt z
Tybetem, który zwróci³ siê z prob¹ o pomoc do Pekinu. Proba
pozosta³a jednak bez odpowiedzi, co potwierdza brak bezporedniego zainteresowania Chin sprawami s¹siada. Wojska brytyjskie
szybko pokona³y tybetañskie oddzia³y. Rz¹d Wielkiej Brytanii zmuP. A. Donnet, dz. cyt., s. 84.
Melvyn C. Goldstein jest autorem zdecydowanie krytycznie nastawionym wobec Dalajlamy i jego zwolenników, w pogl¹dach ujawnia sympatie raczej prochiñskie. Dlatego
jego komentarz wydaje siê tak cenny dla rozwa¿añ nad statusem Tybetu.
19
M. C. Goldstein, In The Dragon and the Snow Lion: The Tybet Question in the 20th
Century.
17
18
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si³ Tybet do podpisania uk³adu pokojowego  konwencji Lhaskiej.20
Istotny jest fakt, ¿e by³a to umowa dwustronna, co wiadczy³o o
uznaniu przez Londyn niepodleg³oci Tybetu. Jednak¿e póniejsze
wydarzenia zmieni³y wydwiêk konwencji. Pekin zaprotestowa³,
twierdz¹c, ¿e taka umowa narusza nadrzêdnoæ w³adzy Chiñskiej
nad Tybetem. Po negocjacjach brytyjsko-chiñskich 27 kwietnia
1906 roku podpisano porozumienie. Nie u¿yto w nim, co prawda
okreleñ typu funkcja suwerenna czy zwierzchnoæ Chin w stosunku do Tybetu, ale potwierdzono prawo Chin do ochrony integralnoci terytorialnej nie¿nej Krainy. Podpisany w 1907 roku uk³ad
brytyjsko-rosyjski uzna³ zwierzchnoæ chiñsk¹ nad Tybetem. Wielka Brytania zobowi¹za³a siê od tej pory prowadziæ negocjacje z
Tybetem wy³¹cznie za porednictwem rz¹du chiñskiego. By³y to
jednak deklaracje raczej o charakterze presti¿owym, nie maj¹ce odzwierciedlenia w rzeczywistoci. W pocz¹tkach XX wieku Chiny
nie posiada³y realnej w³adzy nad Tybetem. Próbowa³y j¹ odzyskaæ
si³¹. W 1910 roku wojska cesarskie zaatakowa³y tybetañskie terytorium, XIII Dalajlama musia³ uciekaæ do Indii.
Jednak interwencja nie trwa³a d³ugo. Zosta³a przerwana upadkiem dynastii mand¿urskiej na skutek rewolucji w Chinach w 1911
roku. Dla Tybetu nadarzy³a siê sposobnoæ do zerwania wiêzów z
Pekinem i proklamowania pe³nej niepodleg³oci. W 1912 roku wydalono z kraju wszystkich przedstawicieli chiñskich i oddzia³y wojskowe, pozostaj¹ce jeszcze w Lhasie. Dnia 13 lutego 1913 roku, po
powrocie do stolicy, XIII Dalajlama og³osi³ oficjalnie niepodleg³oæ
kraju. Dnia 13 padziernika 1913 roku odby³a siê konferencja w Simli
na pó³nocy Indii, z udzia³em przedstawicieli Chin, Wielkiej Brytanii
i Tybetu, który w czasie obrad otrzyma³ gwarancje niepodleg³oci.21
20
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Konwencja Lhaska to umowa dwustronna podpisana miêdzy rz¹dem brytyjskim i tybetañskim 7 wrzenia 1904 r. Wielka Brytania faktycznie uzna³a niepodleg³oæ Tybetu.
P. A. Donnet, dz. cyt., s. 82.
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go odrzuci³, dzisiaj uwa¿a go za nieby³y. Tam¿e, s. 84.
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W 1913 roku Tybet rozpocz¹³ egzystencjê niepodleg³ego pañstwa. Jeszcze w 1911 r. zaczêto biæ monetê tylko z napisami tybetañskimi. Od 1912 r. drukowano znaczki pocztowe, jednak Tybet
nie nale¿a³ do Miêdzynarodowej Organizacji Pocztowej, by³y wiêc
wa¿ne tylko na terenie kraju, wysy³ane do innych pañstw musia³y
zostaæ ofrankowane na granicy znaczkami indyjskimi.22 Posiada³
niezawis³e w³adze: g³ow¹ pañstwa by³ Dalajlama, funkcjonowa³ gabinet  kaszang. Zgromadzenie Narodowe  congdu. Wszystkie
urzêdy od premiera w dó³ by³y obsadzone podwójnie przez osobê
wieck¹ i duchown¹. S¹downictwo by³o oparte na systemie opracowanym przez Dalajlamów, sêdziów mianowa³ rz¹d. Tybet utrzymywa³ kontakty dyplomatyczne z Nepalem, Bhutanem, Mongoli¹,
Indiami Brytyjskimi, Chinami oraz w niewielkim stopniu z Rosj¹ i
Japoni¹.23 Nie podjêto jednak ¿adnych prób unowoczenienia pañstwa, reform systemu politycznego czy spo³ecznego. W³adcy byli
niedowiadczeni a struktury przestarza³e, przyk³adowo ministerstwo
spraw zagranicznych utworzono dopiero w 1942 r.24 Tybet nie przypomina³ wspó³czesnego pañstwa, nie zmienia to jednak faktu, ¿e w
latach 1913-1950 by³ niepodleg³y. Nie istniej¹ ¿adne dowody chiñskiej w³adzy nad Tybetem w tym okresie, które potwierdza³yby roszczenia ChRL. Komitet Analiz Prawnych Miêdzynarodowej Komisji Prawników w rozprawie dotycz¹cej statusu Tybetu stwierdza:
od 1913 do 1950 r. Tybet spe³nia³ warunki pañstwowoci uznawane powszechnie przez prawo miêdzynarodowe. W roku 1950 istnia³y naród, terytorium oraz niezale¿ny od obcych w³adz rz¹d, który sprawowa³ na owym terytorium w³adzê wewnêtrzn¹. W latach
1913-1950 stosunki miêdzynarodowe pozostawa³y w wy³¹cznej
gestii rz¹du tybetañskiego.25

22
23
24
25

Odcinanie g³owy wê¿a..., ss. 310-313.
Tam¿e, s. 314.
P. A. Donnet, dz. cyt., s. 85.
Tybet i Chiñska Republika Ludowa, Genewa 1960, ss. 5-6.
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Zmiany w relacjach miêdzy Chinami a Tybetem
Dla wspó³czesnych stosunków chiñsko-tybetañskich prze³omowy okaza³ siê rok 1950. Rok wczeniej w Chinach w³adzê przejêli komunici, utworzono Chiñsk¹ Republikê Ludow¹ (ChRL). Ca³y
wiat dowiedzia³ siê o tym z prêdkoci¹ b³yskawicy, tymczasem w
Lhasie, na wysokoci 3700 m nie by³o telefonu ani stacji radiowej.
Kiedy wiadomoæ o wydarzeniach w Pekinie tam dotar³a, jedynie
niektórzy przywódcy byli w stanie przewidzieæ ich konsekwencje
dla Tybetu. Sprawdzi³y siê prognozy przepowiadane ju¿ przez XIII
Dalajlamê.26 Jeszcze przed inwazj¹ w³adze ChRL wysuwa³y roszczenia do w³adz Tybetu. Rozmowy miêdzy przedstawicielami rz¹du tybetañskiego i ChRL odby³y siê na neutralnym terenie Indii w
Delhi. Ju¿ wówczas ambasador chiñski za¿¹da³ od delegacji Tybetu przyjêcia projektu sk³adaj¹cego siê z dwóch punktów:  Po pierwsze sprawy obronnoci Tybetu zostan¹ powierzone Chinom. Po drugie Tybet zostanie uznany za czêæ Chin.27 Rz¹d tybetañski odrzuci³ propozycje, rozmowy zawieszono.
Dnia 7 padziernika 1950 roku 40 tys. chiñskich ¿o³nierzy, dowodzonych przez genera³a Wang Qiemi wkroczy³o do Tybetu. Warto
wskazaæ na liczebnoæ si³ tybetañskich, które stanowi³a nieregularna
armia, licz¹ca 8,5 tys. ¿o³nierzy i milicjantów, czêsto towarzyszy³y
im kobiety i dzieci. Wojska by³y skromnie uzbrojone w 50 dzia³, 250
modzierzy, 200 karabinów maszynowych.28 W pierwszych dniach
walk zginê³o ok. 4 tys. Tybetañczyków. Dowiadczonej, dobrze wyszkolonej i wyposa¿onej armii chiñskiej opanowanie Tybetu zajê³o
rok, 26 padziernika 1951 r. wojska armii Ludowo-Wyzwoleñczej
[ALW] wkroczy³y do Lhasy i pozostaj¹ tam do dnia dzisiejszego.
Radio Pekin owiadczy³o ¿e: Tybet stanowi czêæ terytorium chiñ26

27
28
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XIII Dalajlama ostrzega³ w swoim testamencie, ¿e je¿eli nie przeprowadzi siê radykalnych
reform w Tybecie, to grozi mu upadek: Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e tu w Tybecie religia i
w³adza zostan¹ zaatakowane z zewn¹trz i od wewn¹trz. Je¿eli nie bêdziemy strzec swojego kraju to Dalajlama i Panczelama znikn¹, zniszczone zostan¹ klasztory, a mnisi
wypêdzeni. Prawo przestanie byæ prawem. Dalajlama, dz. cyt., ss. 48-49.
Odcinanie g³owy wê¿a..., s. 337.
P. A. Donnet, dz. cyt., s. 25.
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skiego i ¿adna obca agresja nie bêdzie tolerowana. Naród tybetañski
jest nieod³¹czn¹ czêci¹ narodu chiñskiego. Ka¿dy agresor nie uznaj¹cy tego faktu skrêci kark pod ciosem piêci ALW.29
Tybet nie utrzymywa³ prawie ¿adnych stosunków miêdzynarodowych, nie móg³ wiêc liczyæ na pomoc innych pañstw. Rz¹d
Tybetu spodziewa³ siê pomocy przynajmniej ze strony Indii, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych jednak bezskutecznie.
Indie, dla których inwazja by³a szokiem, ograniczy³y siê do
wys³ania noty dyplomatycznej do Pekinu. Stany Zjednoczone i
Wielka Brytania popar³y stanowisko Indii. Tybetañczycy zwrócili
siê wiêc do swego przywódcy i duchowego opiekuna. Ca³¹ w³adzê
powierzono wówczas 16 - letniemu Dalajlamie, on mia³ reprezentowaæ kraj przed najedc¹. Próbowano jeszcze szukaæ pomocy w
ONZ  7 listopada 1950 r. rz¹d tybetañski wystosowa³ list do Sekretarza Generalnego ONZ.30 Wród NZ pojawi³y siê wnioski o
w³¹czenie sprawy Tybetu do porz¹dku obrad Zgromadzenia Ogólnego. Do dyskusji jednak nie dosz³o, delegaci Indii uwa¿ali, ¿e
Chiny, Tybet i Indie same znajd¹ pokojowe rozwi¹zanie, okaza³o
siê to niemo¿liwe.
W 1950 r. Tybet stanowi³ dla ChRL jakby ofiarn¹ zdobycz.
Tylko w jaki sposób uzasadniæ zbrojn¹ interwencjê na obszarze niepodleg³ego od ponad 40 lat pañstwa? Chiny obwieci³y wiatu, ¿e
lud tybetañski, ofiara feudalnego systemu i zale¿noci wprost nie
móg³ siê doczekaæ pokojowego wyzwolenia.31
Formalnie w³adzê ChRL w Tybecie usankcjonowa³a  Siedemnastopunktowa Ugoda o pokojowym wyzwoleniu Tybetu, zawarta w Pekinie miêdzy przedstawicielami rz¹du chiñskiego i tybetañskiego 23 maja 1951 r. Sk³ada siê z 17 artyku³ów upowa¿niaj¹cych
rz¹d ChRL do prowadzenia polityki zagranicznej Tybetu oraz wojska ALW do oficjalnego wkroczenia na jego teren. Dokument mia³
29
30
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Tam¿e, s. 86.
Treæ listu: Trudno mieæ nadziejê, i¿ oddany pokojowi naród zdo³a przeciwstawiæ siê
brutalnej sile ludzi przyuczonych do walki, lecz wiemy, ¿e Narody Zjednoczone postanowi³y k³aæ kres wszystkim aktom agresji, niezale¿nie od tego gdzie siê ich dopuszczono.
Odcinanie g³owy wê¿a ..., s. 324.
P. A. Donnet, dz. cyt., s. 25.
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okreliæ status Tybetu jako czêci Chin i gwarantowaæ mu autonomiê religijn¹, kulturaln¹, gospodarcz¹ i polityczn¹. Jednak miêdzy
tym co Ugoda... gwarantuje a tym , jak jest przestrzegana istniej¹
powa¿ne rozbie¿noci.
Wed³ug w³adz ChRL Tybet powróci³ do ojczyzny-matki,
wed³ug Tybetañczyków jest niepodleg³ym, nielegalnie okupowanym pañstwem. W³adze w Pekinie twierdz¹ ¿e Tybet znajdowa³ siê
pod chiñsk¹ dominacj¹ od XIII wieku. Jednak¿e relacje te by³y skomplikowane i raczej nie mo¿na nazwaæ ich po prostu jednostronn¹
zale¿noci¹. Wa¿ny jest fakt ¿e Chiny w ci¹gu ca³ej historii tylko
dwa razy ingerowa³y zbrojnie w sprawy Tybetu.32 Pierwszy raz w
1910 roku co trwa³o kilka miesiêcy, a póniej w 1950 roku czego
skutkiem jest obecna sytuacja Krainy Wiecznych niegów.33
Nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e wojska ALW zaatakowa³y niepodleg³e pañstwo. Na ile wiêzi ³¹cz¹ce oba kraje w przesz³oci mog¹
byæ uzasadnieniem wydarzeñ z 1950 r. a co za tym idzie chiñskich
rz¹dów w Tybecie od przesz³o 50 lat  pozostawiam indywidualnej
ocenie czytaj¹cych.
Podsumowanie
Fosco Maraini  w³oski tybetolog  twierdzi, ¿e narody tybetañski i chiñski posiadaj¹ niew¹tpliwie wspólne korzenie, odleg³e bo prehistoryczne. W ci¹gu oko³o 15 wieków poznanych przez
nas tybetañskich dziejów poza niektórymi specyficznymi momentami dystans (miêdzy tymi narodami) stawa³ siê coraz wiêkszy zarówno w sferze kultury czy religii, jak i polityki (...) doszlimy do
obecnej sytuacji, kiedy obydwa narody choæ z pozoru zbli¿one i
mówi¹ce podobnym jêzykiem, nie maj¹ nic wspólnego w sposobie
mylenia, pojmowania ¿ycia i wiata. Jednym s³owem, w tych

32
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Zdarza³y siê inne interwencje, ale mia³y one charakter obronny przed najazdami np.
mongolskimi i nie by³y skierowane przeciwko Tybetañczykom.
Krain¹ Wiecznych niegów jest okrelany Tybet ze wzglêdu na swoje po³o¿enie,
rednio na wysokoci 4000 m n.p.m.
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wszystkich dziedzinach, które stanowi¹ najcenniejsze dziedzictwo
duchowe grupy spo³ecznej, wspólnoty etnicznej oraz narodu.34
Trudno jednoznacznie odnieæ siê do konfliktu tybetañskochiñskiego. Oba narody ¿yj¹ obok siebie od setek lat i bêd¹ ¿y³y
nadal, wiele je ³¹czy i równie wiele dzieli. Jednak nie jest dobrze,
kiedy jeden z nich w imiê swoich w³asnych, egoistycznych interesów odbiera drugiemu prawo do wolnego ¿ycia i skazuje na powoln¹ zag³adê. Chiñczycy i Tybetañczycy ¿yli w pokoju przez
setki lat, a obecna sytuacja sk³ania ich do wrogich relacji. Sytuacja Tybetu jest katastrofalna, jego niepowtarzalna kultura ginie
bezpowrotnie.
Nie ³udzê siê, ¿e Chiny w swojej wspania³omylnoci zakoñcz¹ okupacjê Tybetu i pozbawi¹ siê tym samym ogromnych korzyci. Chodzi mi raczej o prawdziw¹ autonomiê dla Tybetañczyków,
religijn¹, kulturaln¹, gospodarcz¹, pozostawiaj¹c kwestie polityczne Chinom. Nawet Dalajlama nie domaga siê ju¿ ca³kowitej niepodleg³oci swojego pañstwa, lecz paradoksalnie przestrzegania
postanowieñ Siedemnastopunktowej Ugody z 1951 r. Wyrazem
dobrej woli z jego strony jest chocia¿by Piêciopunktowy Plan Pokojowy przedstawiony pod koniec lat 80  tych w Stanach Zjednoczonych.
Jak na razie pozostaje on bez jakiejkolwiek propozycji ze strony
chiñskiej. 35

34
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Fosco Maraini, Tibet Secret, Pary¿ 1990, s. 324.
Piêciopunktowy Plan Dalajlamy przedstawiony w Waszyngtonie 21 wrzenia 1987 r.
zak³ada :
1. przekszta³cenie ca³ego terytorium Tybetu w strefê pokojow¹
2. zaniechanie przez Chiny polityki transferu ludnoci, zagra¿aj¹cej istnieniu
Tybetañczyków jako narodu.
3. poszanowania praw cz³owieka i fundamentalnych swobód demokratycznych
narodu tybetañskiego.
4. odbudowê i ochronê rodowiska naturalnego Tybetu, a tak¿e zaprzestanie
wykorzystywania terytorium Tybetu do produkcji broni j¹drowej i sk³adowania
odpadów radioaktywnych
5. Podjêcie rzeczywistych negocjacji na temat przysz³ego statusu Tybetu i kontaktów
miêdzy narodami chiñskim i tybetañskim.
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Poprawa sytuacji Tybetu nie jest utopi¹. Jeszcze dwadziecia lat wczeniej nikt nie przypuszcza³, ¿e upadnie mur berliñski
i zmieni siê sytuacja w ca³ej Europie. Aby powstrzymaæ rych³¹
mieræ nie¿nej Krainy oba narody powinny wznowiæ dialog,
zdecydowanie g³ówne zadanie w tej sprawie przypadnie Chiñczykom. Ale równie du¿¹ rolê do odegrania maj¹ rz¹dy innych pañstw,
a przede wszystkim wiatowa opinia publiczna. Obojêtnoæ zazwyczaj wynika z niewiedzy, o tym problemie nale¿y mówiæ, nie
mo¿na staæ obojêtnie, gdy ginie tysi¹cletnia niepowtarzalna cywilizacja.
Jedyn¹ ambicj¹ Tybetu jest odzyskanie wolnoci . Jeli bycie
wolnym jest najwa¿niejszym celem dla nas wszystkich to dopomo¿enie komu w uzyskaniu wolnoci musi byæ najwzniolejszym ,najwspanialszym czynem cz³owieka.36
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Aneta Tkaczyk, Robert Korpysz
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Politologia, V, IV rok

UKRAIÑSKA TO¯SAMOÆ KULTUROWA
 ASPEKT NARODOWY
Wed³ug autorów swoistym paradoksem pozostaje fakt, i¿ sporód obecnych s¹siadów Polski to w³anie Ukraiñcy pozostaj¹ najmniej znanym i jednoczenie najmniej lubianym narodem. Sytuacja ta wynika jeszcze z dowiadczeñ okresu miêdzywojennego oraz
konfliktów czasów drugiej wojny wiatowej, a opiera siê w g³ównej mierze na procesach generalizuj¹cych pewne zjawiska. Rok
1991, kiedy to Ukraina uzyska³a niepodleg³oæ, niewiele w tym
zakresie zmieni³. Nasza wiedza o Ukraiñcach ma charakter jednostronny, jest pe³na ró¿nego rodzaju stereotypów, kszta³towana jest
g³ównie na podstawie informacji, stanowi¹cych próbê interpretacji
bie¿¹cych wydarzeñ politycznych.
Naszym zdaniem odkrywanie Ukrainy to poznawanie jej
historii, kultury, czyli analiza elementów sk³adaj¹cych siê na
ukraiñsk¹ to¿samoæ narodow¹. Co to znaczy byæ Ukraiñcem?
Jakie wartoci, przekonania czy wydarzenia z przesz³oci okrelaj¹ dzi wiadomoæ tych, którzy deklaruj¹ przynale¿noæ do
narodu ukraiñskiego?
Zarys pojêciowy
Naród to utworzona w procesie historycznym trwa³a wspólnota ludzi, która powsta³a w wyniku wspó³¿ycia jednostek, rodzin i
grup w okrelonych warunkach. Wspólnota potrafi chroniæ sw¹ integralnoæ zarówno przed zagro¿eniami zewnêtrznymi, jak i wewnêtrznymi, a tym samym d¹¿y do utworzenia pañstwa na zajmowanym przez siebie terytorium. W sytuacji utraty pañstwowoci
umie pielêgnowaæ i rozwijaæ wiêzi (obyczaje, jêzyk, kulturê itp.) i
zmierza b¹d do odzyskania niepodleg³oci, b¹d do zapewnienia
sobie politycznych gwarancji autonomii bytu narodowego, jeli
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zosta³a zmuszona do emigracji poza tereny, na których jako naród
siê ukszta³towa³a. W literaturze politycznej i naukowej termin naród wystêpuje co najmniej w dwóch znaczeniach:
1. Jako zbiorowoæ obywateli pañstwa, która osi¹gnê³a wysoki stopieñ organizacji politycznej i kultury; mniej wa¿n¹ kwesti¹
jest tutaj przynale¿noæ etniczna; ujêcie takie jest typowe dla krajów Europy Zachodniej, g³ównie anglosaskiej. Takie rozumienie
terminu przyczyni³o siê do utworzenia pojêcia naród amerykañski
jako obywatele pañstwa amerykañskiego; na podobnej zasadzie starano siê utrwaliæ pojêcie naród radziecki (lata 70-te i 80-te XX wieku).
2. Jako zbiorowoæ, która by³a zdolna do ukszta³towania
i jest zdolna do kontynuowania i rozwoju w³asnej kultury, a w jej
ramach literatury, sztuki, nauki, norm etycznych i estetycznych,
zasad porozumiewania siê i wspó³¿ycia, co decyduje o tym, ¿e narody mog¹ istnieæ jako odrêbne zbiorowoci nawet wtedy, gdy s¹
pozbawione przez d³u¿szy czas w³asnego pañstwa. Ujêcie takie jest
typowe dla krajów Europy rodkowej i Wschodniej.1
Etnicznoæ  zasadnicza cecha okrelonej zbiorowoci etnicznej, stanowi¹ca zespó³ wzajemnie i silnie ze sob¹ powi¹zanych cech
spo³eczno-kulturowych, okrelaj¹cych odmiennoæ i specyfikê konkretnej zbiorowoci (swoich) wobec zbiorowoci innych (obcych). Specyfika owa obejmuje najczêciej takie elementy, jak:
wspólnota pochodzenia, wspólnota dziejów, wspólne terytorium,
wspólny jêzyk, wspólne wierzenia.
Cz³onkowie grup etnicznych postrzegaj¹ siebie samych jako
osoby odmienne w porównaniu z cz³onkami pozosta³ych grup etnicznych, jak równie¿ s¹ za takie uwa¿ane przez innych. Ze wzglêdu na wieloznacznoæ i szeroki zakres tego terminu rozró¿niamy
trzy podstawowe podejcia w rozumieniu etnicznoci:

1
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1. Fundamentalistyczne  to¿samoæ etniczna opiera siê na g³êbokich, pierwotnych i podstawowych zwi¹zkach jednostki z dan¹
grup¹ czy kultur¹ (etnicznoæ jako cecha wrodzona).
2. Konstruktywistyczne  etnicznoæ jako wypadkowa ró¿norodnych uwarunkowañ i wydarzeñ historycznych; cechuje j¹ przypadkowy i niesta³y charakter (etnicznoæ jako cecha nabyta).
3. Instrumentalistyczne  etnicznoæ jako koncepcja ideologiczna, wykorzystywana przez przywódców w celu realizacji w³asnych interesów.2
Nacjonalizm  (fr. nationalisme od national narodowy od
nation naród z ³ac. natio)  ideologia, ruch polityczny oraz typ
postawy spo³eczno-politycznej, które za najwa¿niejszy uznaj¹ interes w³asnego narodu, podporz¹dkowuj¹c mu ca³oæ dzia³añ politycznych oraz uwa¿aj¹c niepodleg³e pañstwo za najlepszy model
organizacji spo³ecznoci z³¹czonej wspólnym pochodzeniem, jêzykiem, kultur¹ i histori¹; uznawanie nadrzêdnoci celów w³asnego
narodu mo¿e prowadziæ do ksenofobii, nietolerancji, a w skrajnych
postawach do szowinizmu.3
Krótka charakterystyka sytuacji etnicznej
na Ukrainie
Los Ukrainy jest specyficzny, nawet na tle narodów Europy
rodkowej, które Milan Kundera okreli³ mianem pechowców historii. (...) Okaza³o siê, ¿e w niezale¿nej Ukrainie s³owo my nabiera ca³kiem innego sensu: ¿e naród ukraiñski nie uto¿samia siê
ani z etnicznym, ani z jêzykowym wyznacznikiem ukraiñskoci (w
m³odszym pokoleniu wielu okrela siebie jako Ukraiñców rosyjskiego pochodzenia). Zatem wypracowanie trwa³ej syntezy dziejów Ukrainy jest spraw¹ beznadziejn¹. (...) kultura musi udowodniæ wszystkim mieszkañcom kraju, ¿e jest kultur¹ wiêkszoci narodu i przekreliæ krzywdz¹ce j¹ miano mniejszociowej zamkniê2
3

Tam¿e.
S³ownik Wyrazów Obcych, red. I. Kamiñska-Szmaj, Warszawa 2000.
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tej w sobie. Musi nabraæ pewnoci siebie, staæ siê ekstrawertyczna,
a jednoczenie w³asna, przenikaæ ca³y kraj jak powietrze i ogarniaæ wszystkich ludzi, którzy mieszkaj¹ na Ukrainie. Na pocz¹tek
powinna przyw³aszczyæ, opanowaæ i wybraæ dla siebie wszystkie nale¿ne jej duchowe wartoci, to, czym jeszcze dysponuje, i to
co zosta³o jej odebrane przez imperialn¹ metropoliê.4
Przytoczone powy¿ej s³owa Oksany Zabu¿ko, w trafny sposób oceniaj¹ sytuacjê Ukraiñców odnonie problematyki ich to¿samoci narodowej. Sytuacja etniczna bowiem charakteryzuje siê rywalizacj¹ wp³ywów polskich i rosyjskich. Dodatkowo komplikuje
j¹ póne przebudzenie narodowe Ukraiñców, nie zakoñczony proces kszta³towania siê wiadomoci narodowej oraz zwi¹zane z tym
tendencje separatystyczne ró¿nych regionów. Odpowiedzialnoci¹
za taki stan rzeczy w g³ównej mierze nale¿y obci¹¿yæ okupacjê sowieck¹, która w sposób konsekwentny niszczy³a wszelkie przejawy ukraiñskoci na swoim terytorium. Rezultaty ich polityki obecnie przejawiaj¹ siê swego rodzaju mêtlikiem w wiadomoci
Ukraiñców, którzy teraz, w niepodleg³ym ju¿ pañstwie, nie s¹ w
stanie okreliæ siebie etnicznie. Nie chcemy tutaj twierdziæ, i¿ w
spo³eczeñstwie ukraiñskim brak jest poczucia w³asnej odrêbnoci
narodowej, bowiem problematyka ich to¿samoci etnicznej jest o
wiele bardziej skomplikowana od tradycyjnego podzia³u na wiat
w kolorach czarne  bia³e.
Og³oszenie Deklaracji Niezale¿noci pañstwa okaza³o siê o
wiele prostsze ni¿ zmiana wewnêtrznej mentalnoci ludzi po wielu
latach polityki wynaradawiania. Proces uwiadamiania i przekazywania Ukraiñcom ich to¿samoci jest o wiele trudniejszy i czasoch³onny. Potrzebuje odpowiednich uwarunkowañ zewnêtrznych
poprzez umiejêtnie prowadzon¹ politykê w³adz, potrzebuje nowej
generacji ludzi, wychowanej w poszanowaniu pewnych wartoci
wywodz¹cych siê z w³asnej kultury, potrzebuje wreszcie wiedzy na
temat historii w³asnego narodu, poznania swoich w³asnych korzeni, co wiêcej, Ukraiñcy musz¹ odczuæ, charakterystyczne dla ka¿-
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dego narodu, wiêzi spo³eczne. Tylko wtedy problemy dotycz¹ce
trudnoci z okreleniem w³asnej to¿samoci narodowej odejd¹ do
historii.
Naród a pañstwo
Zasadnicze pytanie, jakie powinnimy sobie tutaj postawiæ,
brzmi: czy naród tworzy pañstwo, czy te¿ pañstwo kszta³tuje naród. Zdania w tym wzglêdzie s¹ podzielone. Prawda, jak czêsto to
bywa, le¿y po rodku. Mo¿na znaleæ w historii wiele narodów
ukszta³towanych przez pañstwo choæby Francuzów, Anglików, Hiszpanów. Na odwrót, znamy szereg przypadków, w których narodom
pozbawionym na pewien okres czasu samodzielnego bytu pañstwowego uda³o siê stworzyæ w³asne pañstwa narodowe. Jako przyk³ady mo¿na podaæ Polaków, Serbów, Bu³garów i Greków. Czasem
bywa, ¿e pañstwu nie daje siê wykszta³ciæ narodu (monarchia Habsburska). Znamy wreszcie przypadki wrêcz paradoksalne, jak wspó³czesne W³ochy czy Niemcy, których wiadomoæ narodowa wykrystalizowa³a siê po czêci skutkiem rozbicia pañstwowego.
A. Doboszyñski sformu³owa³ trzy nastêpuj¹ce stwierdzenia, zaznaczaj¹c, i¿ nale¿y pamiêtaæ jednak o ró¿norodnoci przebiegu stosunku miêdzy pañstwem a narodem:
1. Miêdzy pañstwem i narodem istnieje silna wspó³zale¿noæ.
2. O ile pañstwo tworzy naród, bêdzie to naród wielki.
3. O ile naród tworzy pañstwo, bêdzie to zazwyczaj pañstwo
narodowe, jednorodne.5
Niew¹tpliwie do Ukrainy odnosi siê punkt trzeci powy¿szej
klasyfikacji. Mo¿na mieæ tutaj pewne w¹tpliwoci odnonie jednorodnoci pañstwa ukraiñskiego, zw³aszcza, i¿ pojêcie pañstwa narodowego (wytworzone jeszcze w czasach redniowiecza) poddawane jest wspó³czenie ostrej krytyce. Wyznacznika narodowego
charakteru Ukrainy nie stanowi tylko odsetek ludnoci ukraiñskiej
5

A. Doboszyñski, Teoria narodu, http://www.bezuprzedzen.pl/dokumenty/doboszynski_tn05.html.
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w stosunku do narodowych mniejszoci. Problem u naszego wschodniego s¹siada jest o wiele bardziej skomplikowany, miêdzy innymi
poprzez kwestiê jêzykow¹. Statystycznie podaje siê, i¿ Ukraiñcy
stanowi¹ 73% ludnoci, Rosjanie  22%, Bia³orusini i ¯ydzi  0.9%.
Stale wzrasta natomiast odsetek osób narodowoci ukraiñskiej, która
podaje jêzyk rosyjski jako jêzyk ojczysty (w latach 1970  1989 o
ponad 50%). Obecnie Rosjanie i Ukraiñcy rosyjskojêzyczni stanowi¹ w sumie ponad 30% ludnoci Ukrainy, czyli oko³o jedn¹ trzeci¹ mieszkañców pañstwa.6 Oczywicie jêzyk ojczysty jest tylko
jednym z wyznaczników to¿samoci narodowej i nie twierdzimy
tutaj, ¿e najwa¿niejszym. Liczna grupa Ukraiñców okrela swoj¹
to¿samoæ powierzchownie, nie zastanawiaj¹c siê i do koñca nie
uwiadamiaj¹c sobie w³asnej identyfikacji.
W przypadku Ukrainy wczeniej ukszta³towany naród pocz¹tkowo walczy³, a póniej stworzy³ w³asne, niepodleg³e pañstwo.
Narodem w cis³ym tego s³owa znaczeniu Ukraina staje siê dopiero
w pocz¹tkach XX wieku, kiedy pojawiaj¹ siê aspiracje do w³asnego pañstwa i pe³nej to¿samoci kulturowej. Tego typu dojrza³a wiadomoæ narodowa obejmowa³a zaledwie kilka procent Ukraiñców.
Ukraiñcy zatem tak naprawdê nigdy nie zostali zukrainizowani.
Proces ten rozpocz¹³ siê dopiero po roku 1991, aczkolwiek jego
tempo jest doæ powolne.
Problem definicji narodu ukraiñskiego
Na pocz¹tku przyjrzyjmy siê bli¿ej procesowi budowania narodu. Pos³u¿my siê tutaj s³owami Barkera: Gdyby mi kazano u³o¿yæ
formu³ê na sporz¹dzenie narodu, powiedzia³bym: we najpierw pewien obszar; dodaj pewn¹ formê organizacji (lub pañstwo) dla zespolenia jego mieszkañców; pozwól, by pewien jêzyk, o ile nie by³o
go tam na pocz¹tku, stopniowo przewa¿y³; spraw, by wspólnota wierzeñ i kultu zjednoczy³a duchowo ludzi  a nastêpnie z tygla czasu i
fermentacji wieków wy³oni siê naród.7 Kolejnoæ wymienianych
6
7
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przez Barkera faz nie jest przypadkowa. Chc¹c stworzyæ naród trzeba najpierw okreliæ ramy terytorialne, polityczne i gospodarcze, w
których mog³yby siê zespalaæ wartoci duchowe; nastêpnie, w miarê
kszta³towania siê jêzyka  narzêdzia przekazywania myli  mo¿e
dopiero narastaæ wspólnota wierzeñ, stanowi¹ca najg³êbsz¹ wiê narodu (religio po ³acinie znaczy wiê). Zsynchronizowanie tych zjawisk w czasie oraz procesy wiadomociowe rozk³adaj¹ siê na wieki
i obejmuj¹ miliony ludzi, nie uwiadamiaj¹cych sobie historycznych
zdarzeñ, w których bior¹ udzia³. Nie oznacza to jednak, by przywódcy nie mogli tym procesom pomagaæ lub przeszkadzaæ.8
Spróbujmy przeanalizowaæ wszystkie wymienione przez Barkera elementy w stosunku do sytuacji na Ukrainie. Pierwszy z nich to
cezury terytorialne, polityczne i gospodarcze. Na pierwszy rzut oka
mo¿na stwierdziæ, i¿ Ukraina posiada cile okrelone terytorium, na
którym funkcjonuje wybierana w wyborach powszechnych w³adza,
prowadz¹ca miêdzy innymi politykê gospodarcz¹ w³asnego pañstwa.
Warto jednak tutaj zauwa¿yæ, ¿e terytorium ukraiñskie nie spe³nia
funkcji integracyjnej w spo³eczeñstwie. Wyranie zaznacza siê chocia¿by linia podzia³u wschód  zachód nie tylko na p³aszczynie szeroko rozumianej kultury czy te¿ polityki, ale tak¿e, a mo¿e i przede
wszystkim w sferze wiadomociowej ludzi. W³adza polityczna poprzez swoje dzia³ania nie d¹¿y do likwidacji licznych istniej¹cych na
tych terenach konfliktów na tle narodowociowym. Za na gruncie
polityki gospodarczej przedk³ada siê realizacjê partykularnych interesów oligarchów nad ogólne dobro spo³eczne, co tak¿e takiej funkcji jednocz¹cej nie spe³nia. Oczywiste jest, ¿e samo istnienie niepodleg³ego pañstwa powy¿szej funkcji nie spe³nia.
Drugi zaznaczony na schemacie Barkera element budowy narodu to wykszta³cenie i rozpowszechnienie jêzyka, a tak¿e, poprzez
wykorzystanie tego rodka przekazu, stworzenie wspólnoty wierzeñ.
Tutaj tak¿e mamy do czynienia z niejasnym obrazem. O sytuacji jêzykowej wspominielimy ju¿ w poprzednim rozdziale. Kwestia wspólnoty wierzeñ jako najg³êbszej wiêzi ³¹cz¹cej naród jest równie
8

A. Doboszyñski, dz. cyt.
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skomplikowana i budz¹ca wiele negatywnych emocji, co moglimy zaobserwowaæ chocia¿by podczas ostatniej pielgrzymki Jana
Paw³a II.
Ostatnim wspominanym elementem jest czas i przemiany zachodz¹ce w ci¹gu ca³ych stuleci. Naród ukraiñski ma za sob¹ d³ug¹
historiê, pe³n¹ tragicznych dla niego wydarzeñ. Sama pe³na i dojrza³a
wiadomoæ narodowa, niestety mimo up³ywu czasu, a tak¿e wspólnej dla wszystkich Ukraiñców historii czy tradycji, to cecha charakterystyczna tylko dla nielicznej grupy spo³eczeñstwa ukraiñskiego.
Idea narodowa a zró¿nicowanie regionalne
wspó³czesnej Ukrainy
Separatyzmy regionalne i brak spójnej idei pañstwa ukraiñskiego
w aspekcie regionalnym to elementy charakteryzuj¹ce oblicze dzisiejszej Ukrainy. Powsta³a ona, podobnie jak inne pañstwa zza naszej wschodniej granicy, w wyniku rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego, a nie wojny
wyzwoleñczej czy walki politycznej o niepodleg³oæ. Oczywicie d¹¿enie by³ych republik radzieckich do niezale¿noci stanowi³o jedn¹ z wielu
przyczyn rozpadu wschodniego imperium XX wieku, bynajmniej jednak nie by³a to jednak przes³anka najwa¿niejsza. Niepodleg³oæ zatem
zosta³a niejako Ukrainie darowana, wraz z okrelonym przez przywódców w Moskwie terytorium. Nale¿y tu z ca³¹ pewnoci¹ podkreliæ,
i¿ dziêki w³asnym zmaganiom Ukraina nigdy nie powsta³aby w dzisiejszych granicach. Mo¿na powiedzieæ, i¿ idea Ukrainy nie dorasta do dzisiejszej rozleg³oci i swoistej potêgi tego pañstwa. wiadczyæ o tym mog¹
dzieje idei pañstwowoci ukraiñskiej, kiedy rozpad³o siê imperium carów, a na jego gruzach powsta³o co najmniej piêæ tworów pañstwowych
bez wyranej idei po³¹czenia siê w Wielk¹ Ukrainê.9
Najbardziej znacz¹ce i trudne do pokonania jest zró¿nicowanie miêdzy Ukrain¹ zachodni¹ i wschodni¹. Ta pierwsza jest w wiêkszym stopniu antyrosyjska, nacjonalistyczna i antykomunistyczna, druga za  prorosyjska i prokomunistyczna. Podam tutaj jeden z wielu mo¿liwych przy9
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k³adów dotycz¹cy ró¿nic miêdzy samym Kijowem i Lwowem. Na pytanie lwowskiego tygodnika Postup: Kto albo co mo¿e wyprowadziæ
Ukrainê z kryzysu  odpowiedzi: sojusz z Rosj¹ udzieli³o 4% mieszkañców Lwowa, a a¿ 25% mieszkañców Kijowa. Z kolei odpowied
cerkiew da³o 10% mieszkañców Lwowa, za Kijowa tylko 4,5%.10
Czynnikiem ró¿nicuj¹cym Ukrainê wschodni¹ od zachodniej jest
obecnoæ elementu rosyjskiego i zwi¹zany z tym stan wiadomoci
narodowej. W siedmiu wschodnich obwodach Ukrainy (doniecki, dniepropietrowski, zaporoski, kirowogradzki, ³ugañski, sumski, charkowski) Ukraiñcy stanowi¹ 62% ludnoci, ale jêzyk ukraiñski jako ojczysty podaje jedynie 48,6%.11 Jeszcze bardziej zrusyfikowane s¹ obwody po³udniowe i Krym, gdzie zdecydowana wiêkszoæ ludnoci to
Rosjanie lub te¿ ludnoæ rosyjskojêzyczna, co wiêcej, opowiadaj¹ca
siê za separacj¹ od kraju macierzystego. Oczywicie sytuacja na zachodniej Ukrainie kszta³tuje siê zupe³nie odmiennie. Ró¿nice miêdzy
wschodem i zachodem Ukrainy maj¹ na tyle g³êboki charakter, i¿ mieszkañcy tych terenów czuj¹ siê wobec siebie obco, a niekiedy nawet wrogo.
Sytuacjê dodatkowo komplikuje zró¿nicowanie gospodarcze kraju czyli
podzia³ na ubogi obszar rolniczy pó³nocno-zachodniej Ukrainy o wyranie zarysowanej wiadomoci ukraiñskiej i centrum przemys³owe,
le¿¹ce na zrusyfikowanej po³udniowo  wschodniej czêci pañstwa.12
Zakres tradycji narodowej Ukraiñców
Jak¹ tradycjê kulturow¹ i polityczn¹ uznaæ nale¿y za ukraiñsk¹? Na ogó³ uwa¿a siê za ukraiñskich tych mylicieli, którzy pisali
po rosyjsku, ale mieszkali na Ukrainie lub chocia¿by pochodzili z
Ukrainy, natomiast nie uwa¿a siê za takich mylicieli i pisarzy pisz¹cych po polsku, choæ w wielu przypadkach da³oby siê udowodniæ ich pochodzenie ukraiñskie, a przynajmniej niepolskie. W opracowaniach z zakresu historii kultury ukraiñskiej pisze siê na przyk³ad o Gogolu, który pisa³ po rosyjsku i na tematy raczej uniwersal-
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Postup 3 kwietnia 1993.
W. Pawluczuk, dz. cyt. , ss. 52-53.
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ne, a nie wspomina siê o Vincenzie, który w swym dziele Na wysokiej po³oninie uwieczni³ kulturê ukraiñsk¹ Karpat Wschodnich.13
Nale¿y tu poruszyæ problem elit na Ukrainie. O ile na przyk³ad w Polsce mamy doczynienia z ci¹g³oci¹ elit przynajmniej od
pónego redniowiecza, co oznacza tak¿e ci¹g³oæ polskiej kultury,
zw³aszcza od momentu ukszta³towania siê polskiej literatury (XVI
wiek), to problem Ukrainy polega na tym, i¿ ów proces jest kwesti¹
sporn¹. Nie budzi w¹tpliwoci jedynie fakt uznania Rusi Kijowskiej jako protoplasty pañstwowoci ukraiñskiej. Zgodnoci jednak
nie ma odnonie grupy, która tê ci¹g³oæ mia³aby reprezentowaæ.
Odpowiedzi próbuj¹ udzieliæ dwie szko³y:
1. Narodnicka, która twierdzi, i¿ to lud w rozumieniu
ch³opstwo wystêpuje w roli nonika wiadomoci narodowej;
przedstawicielem tej szko³y jest Mychaj³o Hruszewskij.
2. Der¿awnyæka, która uwa¿a, i¿ poprzez funkcjonowanie
pewnych form pañstwowoci, miêdzy innymi Ru Kijowska, Ksiêstwo Halicko-W³odzimierskie, pañstwo kozackie, hetmanat, istnieje na terenach Ukrainy ci¹g³oæ wiadomych narodowo elit; zwolennikiem tej szko³y jest Wiaczes³aw £ypynki.14
Pos³u¿my siê raz jeszcze s³owami Oksany Zabu¿ko: Nie ma Itaki. Ukraiñscy Odyseusze koñca XX wieku zarzucili wreszcie kotwicê u
swych wynionych brzegów  i okaza³o siê, ¿e wizja ojczyzny, która
towarzyszy³a im przez lata tu³aczki, by³a jedynie z³udzeniem.15 Faktycznie Ukraiñcom trudno jest uzgodniæ odpowiedzi na podstawowe
pytania: Jakie treci sk³adaj¹ siê na ukraiñsk¹ to¿samoæ narodow¹? Jak
ugruntowaæ wartoci o charakterze jednoznacznie autotelicznym? Czy
wiadomoæ narodowa jest t¹ form¹ zbiorowego istnienia, która odpowiada ich aspiracjom na progu XXI wieku? Debata na ten temat trwa na
terenie niepodleg³ej Ukrainy prawie od dziesiêciolecia i s¹dzimy, ¿e nie
zostanie ona szybko zakoñczona. Ukraina powinna przeprowadziæ dzi
swoist¹ dekolonizacjê, której g³ównym celem jest powrót narodu do
siebie, do domu, ponowne wype³nienie sob¹ i tym, co w³asne wszystkiego  od wnêtrza ziemi po historiê i kulturê.16
13
14
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POLITYKA ZAGRANICZNA ROSJI
PO 11 WRZENIA 2001 ROKU
Po 11 wrzenia 2001 roku polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej uleg³a znacznym przeobra¿eniom. Jej punktem zwrotnym
by³y ataki terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku i
na Pentagon w Waszyngtonie. Artyku³ ten ukazuje proces zmian w
oparciu o zagadnienie stosunków Rosja  USA. Zawiera tak¿e analizê aktualnej, przejciowej sytuacji, co pozwoli sformu³owaæ prognozy, ostrze¿enia i postulaty na przysz³oæ.
Polityka zagraniczna Rosji w latach 90.
Skupienie siê na omawianym problemie wymaga przywo³ania charakterystycznych cech rosyjskiej polityki zagranicznej w latach 90. Marek Menkiszak wyró¿ni³ cztery g³ówne okresy: romantyzmu (1991-1992), definiowania interesów narodowych (koniec
1992-1993), atlantyckiego globalizmu (1994-1995) oraz dywersyfikacji i ekonomizacji polityki (1996-1998).1 Nazwa pierwszego
okresu, nadana przez opozycjê, ma odcieñ ujemny, wi¹¿¹cy siê z
oskar¿eniami o zbyt prozachodni¹ postawê Rosji i idealizm. Pomimo to Stanis³aw Bieleñ nazwa³ opisywany czas miodowym okresem w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Zachodem.2 Drugi okres
wi¹za³ siê z rozczarowaniem, spowodowanym brakiem znacznej
pomocy gospodarczej ze strony pañstw zachodnich, a tak¿e niew³¹czeniem Rosji do zachodnich struktur politycznych, gospodarczych
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i militarnych.3 O¿ywieniu uleg³y has³a imperialne, pojawi³y siê tak¿e
rozbie¿noci dotycz¹ce rozszerzenia NATO. Podczas kolejnego
okresu na czo³o zaczê³y wysuwaæ siê mocarstwowe ambicje Rosji,
pojawi³a siê te¿ koncepcja partnerstwa strategicznego z USA. Jednak w 1995 roku rozpoczê³a siê wojna w Czeczenii, a charakter
prowadzonych przez armiê rosyjsk¹ dzia³añ spowodowa³, i¿ Rosja
znalaz³a siê w pewnej politycznej izolacji. Natomiast w czasie dywersyfikacji i ekonomizacji polityki g³ównym celem Rosji by³o
osi¹gniêcie stanu wielobiegunowoci, co oznacza³o w rzeczywistoci przeciwstawienie siê USA, jako wiatowemu hegemonowi.
Dywersyfikacja polega³a na poszukiwaniu przez Rosjê sojuszników, g³ównie w Azji. Celem mia³a byæ rywalizacja z przywództwem Stanów Zjednoczonych i ograniczenie zale¿noci Federacji
Rosyjskiej od Zachodu. Natomiast ekonomizacja oznacza³a d¹¿enie do tego, by w polityce kierowaæ siê w wiêkszym stopniu kryterium ekonomicznych korzyci.
Michai³ Gorbaczow i Borys Jelcyn wierzyli, ¿e chaos, który
ogarn¹³ Rosjê, by³ tylko krótk¹ przerw¹ w jej imperialnej misji.
Dlatego ich postawa by³a ambiwalentna  raz odgrywali rolê przywódców supermocarstwa u boku prezydenta USA, innym razem
podejmowali próby realizowania tradycyjnej, opartej na przeciwstawnym stanowisku wobec USA, polityki sowieckiej w takich regionach jak Bliski Wschód czy Ba³kany.4 Koci¹ niezgody by³y
równie¿ dzia³ania w Czeczenii, a tak¿e planowane rozszerzenie
NATO o pañstwa nadba³tyckie, na co Rosja nie mog³aby siê zgodziæ, chocia¿by ze wzglêdu na koniecznoæ zachowania autorytetu
przez Kreml.

3
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Oznaczaæ to mog³o, i¿ Zachód nie zaakceptowa³ Rosji jako czêci jego cywilizacji i jako
pañstwa europejskiego.
Ba³kany s¹ miejscem spotkania Wschodu z Zachodem. W zwi¹zku z tym jest to wietny
teren dla wspó³pracy Rosji i pañstw zachodnich w sferze utrzymania porz¹dku i pokoju.
Rosjanie uczestniczyli zreszt¹ w operacjach IFOR i SFOR realizowanych przez NATO.
Zob.: I. Kobrinskaja, D³ugi koniec zimnej wojny: Rosja i Europa rodkowa 1991-1996,
Warszawa 1998, ss. 19-32.
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Polityka zagraniczna Rosji w pocz¹tkach
prezydentury W³adimira Putina
Kolejny etap rosyjskiej polityki zagranicznej powi¹zany by³
z osob¹ nowego prezydenta  W³adimira Putina, który pe³ni sw¹
funkcjê od 26 marca 2000 roku.5 Najwa¿niejsz¹ spraw¹ sta³o siê
pozyskiwanie dochodów dla pañstwa rosyjskiego ze wszelkich
mo¿liwych róde³ (szczególnie chodzi o przemys³ energetyczny
i zbrojeniowy). Podjêto jednak tak¿e kroki dotycz¹ce budowy wielkomocarstwowego presti¿u, czego wyrazem mia³a byæ opozycja
wobec USA. Przede wszystkim chodzi³o o budowê amerykañskiego systemu przeciwrakietowego (NMD).6 Rosja zg³asza³a zarazem
gotowoæ do dialogu, a jej deklaracje pe³ne by³y pragmatyzmu.
Rosyjski prezydent zacienia³ tak¿e stosunki z krajami Unii Europejskiej, mocarstwami regionalnymi Azji i pañstwami hultajskimi.7 Wspó³praca z tymi ostatnimi budzi³a niepokój Waszyngonu,
bo chodzi³o o handel broni¹ i technologi¹ podwójnego przeznaczenia. Kontakty Rosji z Kore¹ Pó³nocn¹, Iranem, Irakiem, Libi¹ i Kub¹ uleg³y o¿ywieniu i by³y unaocznieniem niezale¿noci rosyjskiej
polityki zagranicznej. Sprzeciw USA budzi³a tak¿e wspó³praca
z Chinami i Indiami, dotycz¹ca w szczególnoci uzbrojenia i energii j¹drowej. Przejawem nie najlepszych stosunków miêdzy Rosj¹
a Stanami Zjednoczonymi by³o wezwanie w marcu 2001 roku 50
rosyjskich dyplomatów do opuszczenia Ameryki.
Jednak u podstaw rosyjskiej polityki nie le¿a³ najprawdopodobniej antyamerykanizm, lecz omawiana ju¿ ekonomizacja, bo tylko
sprzeda¿ broni i technologii militarnych, a tak¿e noników energii
i technologii j¹drowej przynosi³o Rosji znaczne zyski.8 Politykê Federacji Rosyjskiej cechowa³ pragmatyzm, zrezygnowano natomiast
z ideologizacji. Dlatego te¿ jeszcze przed 11 wrzenia W³adimir Pu5
6

7
8

Wczeniej, od 31 grudnia 1999 roku, W³adimir Putin pe³ni³ obowi¹zki prezydenta.
Chocia¿ nie stanowi³by on zapory dla rosyjskich rakiet balistycznych. Zob.: Rocznik
strategiczny 2000/2001, ss. 196-197.
Okrelenia tego u¿ywam za: Rocznik strategiczny 2000/2001, s. 197.
Zob.: tam¿e, ss. 196-202. Najtragiczniejsze jest to, ¿e najlepsz¹ rosyjsk¹ broñ kupuj¹
nielegalnie Czeczeni, a wykorzystuj¹ j¹ do wojny z Rosj¹. Zob.: wywiad z Rus³anem
Puchowem pt. Broñ to wiêcej ni¿ z³oto, Gazeta Wyborcza, 17 grudnia 2001, s. 9.
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tin nieoczekiwanie zgodzi³ siê na dyskutowanie zarówno o iloci ofensywnej broni nuklearnej, jak i o zmianach w ju¿ istniej¹cych uk³adach o obronie antyrakietowej. To spowodowa³o, i¿ Henry Kissinger
uzna³ go za pierwszego przywódcê prawdziwie niekomunistycznej
Rosji, który zacz¹³ rozumieæ miêdzynarodowe realia.9
Jeszcze przed 11 wrzenia Rosjê i USA po³¹czy³a groba p³yn¹ca ze strony fundamentalizmu islamskiego. Rosyjscy przywódcy
postrzegali talibów z Afganistanu  i w mniejszym stopniu Iran i Pakistan  jako zagro¿enie dla Uzbekistanu, Azerbejd¿anu, Kazachstanu, Tad¿ykistanu i Turkmenistanu, dawnych republik radzieckich,
a dzi niepodleg³ych pañstw. Moskwa obawia³a siê równie¿, ¿e
wojownicze ideologie mog¹ wywo³aæ nastroje buntu w po³udniowych prowincjach Rosji, zamieszkanych przez muzu³manów.10
Z kolei Amerykê niepokoi³o rozprzestrzenianie siê fundamentalizmu w Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i na Bliskim Wschodzie. Atak
terrorystyczny spotêgowa³ wiêc obawy, a zbli¿enie Rosja-USA stawa³o siê coraz bardziej realne.
Zwrot w rosyjskiej polityce zagranicznej 
prze³om w stosunkach z USA
Prze³om w stosunkach z Zachodem, a w szczególnoci z USA,
nast¹pi³ po ataku terrorystycznym z dnia 11 wrzenia 2001 roku.
Wydarzenie to by³o katalizatorem, który przypieszy³ proces zmian.
Tego dnia W³adimir Putin przekaza³ narodowi amerykañskiemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia w zwi¹zku z tragedi¹. By³ pierwszym zagranicznym przywódc¹, który zatelefonowa³ do Busha z wyrazami solidarnoci. Prezydent ogl¹da³ na ¿ywo transmisje z Nowego Jorku i Waszyngtonu, przekazywane przez telewizjê CNN.
Rosyjskie jednostki obrony przeciwlotniczej i wojska wewnêtrzne
zosta³y postawione w stan gotowoci bojowej. Siergiej Szojgu, minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych Rosji, poinformowa³ za
w³adze USA, ¿e podleg³e mu s³u¿by gotowe s¹ udzieliæ Ameryka9
10
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nom pomocy.11 W³adimir ¯yrinowski, wiceprzewodnicz¹cy Dumy,
grzmia³: Je¿eli Ameryka chce zapewniæ sobie bezpieczeñstwo,
powinna natychmiast zwróciæ siê o pomoc do rz¹du rosyjskiego 
dzisiaj wybi³a godzina triumfu W³adimira Putina i powinien on natychmiast wykorzystaæ sytuacjê. Tylko rosyjska armia jest w stanie
walczyæ z terroryzmem, w zwi¹zku z czym nale¿y trzykrotnie
zwiêkszyæ jej liczebnoæ. Rosja powinna za¿¹daæ od Klubów Paryskiego i Londyñskiego natychmiastowego umorzenia jej d³ugów.12
Autor tych s³ów jest postaci¹ wielce kontrowersyjn¹, jednak rzeczywicie wydaje siê, i¿ Putin stan¹³ przed niepowtarzaln¹ szans¹,
której nie móg³ zmarnowaæ. Jedn¹ z korzyci mog³a byæ akceptacja
przez Zachód dzia³añ rosyjskich w Czeczenii, gdzie przecie¿, wed³ug Kremla, trwa walka z terrorystami. Poza tym Moskwa, mówi¹c o terroryzmie miêdzynarodowym, przy ka¿dej okazji podkrela³a zwi¹zek takich organizacji jak Baza Osamy ben Ladena z czeczeñskimi bojownikami.13
Faktycznie, sytuacja zaczê³a siê diametralnie zmieniaæ. Szefowie
rosyjskich resortów wojskowych rozmawiali ze swymi amerykañskimi
odpowiednikami jak z sojusznikami. Pod ambasad¹ USA w Moskwie
gromadzili siê ludzie, którzy k³adli kwiaty i zapalali wieczki. Umieszczali tak¿e napisy: We are together, USA. Jeszcze niedawno, bo dwa
i pó³ roku temu, w tym samym miejscu t³um obrzuca³ budynek s³oikami
z farb¹ i jajkami, pali³ amerykañskie flagi za atak na braci Serbów.14
Komentator moskiewskiego dziennika Izwiestia zauwa¿y³
w zwi¹zku z tym, ¿e wreszcie pad³a odpowied na przeklête rosyjskie pytanie: gdzie mimo wszystko le¿y Rosja  w Europie czy
Azji? Kiedy Irakijczycy i Palestyñczycy cieszyli siê, piewali, tañczyli na ulicach, przera¿eni Rosjanie ze ³zami w oczach wpatrywali
siê w ekrany telewizorów  to w³anie mia³a byæ owa odpowied.15
11
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2001, s. 8. Zob.: S. Kowaliow, Obrona to nie terror, Gazeta Wyborcza, 19 wrzenia
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Rosyjskie w¹tpliwoci
Witalij Portnikow z rosyjskiej gazety Wiedomosti zastanawia³
siê nad tym, po której stronie w nowej epoce stanie Rosja i jej przywódcy. Pyta³: Czy bêdziemy za obroñcami cywilizacji, czy za tymi,
przed którymi siê ona broni. Czy do Moskwy bêd¹ przyje¿d¿aæ szefowie pañstw popieraj¹cych terroryzm, czy te¿ Rosja w koñcu stanie siê
partnerem klubu pañstw cywilizowanych.16 Odpowied wydawa³aby siê prosta. Jednak gdy min¹³ pierwszy szok, okaza³o siê, ¿e w rosyjskim stanowisku, zarówno w³adz, jak i spo³eczeñstwa, nie wszystko
jest takie proste.17 Moskwa nie spieszy³a siê z deklaracj¹, ¿e sama wemie udzia³ w jednolitym froncie przeciwko terroryzmowi. Nadal
bowiem trwa³a jej przyjañ z pañstwami podejrzewanymi o wspó³pracê i wspomaganie terrorystów, takimi jak Irak czy Libia.18
Prawie po³owa uczestników sonda¿y opinii publicznej mówi³a: Szkoda Amerykanów, ale nie szkoda Ameryki.19 Burmistrz
Pietropaw³owska na Kamczatce mówi³: Dosta³o siê im za Jugos³awiê, za Palestynê. Nie trzeba by³o doprowadzaæ ludzi do stanu
zezwierzêcenia. Gubernator Kamczatki za twierdzi³, ¿e jeli polityka rz¹du USA nie ulegnie zmianie, jeli Ameryka pozostanie
wiatowym imperium z³a, to takie tragedie bêd¹ siê powtarzaæ.20
Poza tym Rosja zaczê³a niepokoiæ siê mo¿liwoci¹ utraty swej
strefy wp³ywów, czyli krajów Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw:
Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tad¿ykistanu, granicz¹cych zreszt¹
z Afganistanem.21 Minister obrony Siergiej Iwanow owiadczy³, ¿e
16
17

18
19
20
21
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obszary  powietrzny i terytorium krajów WNP  nie bêd¹ wykorzystywane w planowanej operacji amerykañskiej przeciwko talibom.
S³owa te spotka³y siê w Taszkiencie ze zdziwieniem. Duszanbe, które praktycznie ca³kowicie jest uzale¿nione od rosyjskiej obecnoci
wojskowej, najpierw og³osi³o otwarcie swego obszaru powietrznego
dla Amerykanów, a nastêpnie wykluczy³o tak¹ mo¿liwoæ.22
Rosjanie t³umaczyli jednak, ¿e maj¹ wiele do zaoferowania
koalicji antyterrorystycznej, bo poza wywiadem rosyjskim i oczywicie izraelskim nie ma na wiecie innego wywiadu, który mia³by
tak rozbudowan¹ siatkê w rodowiskach arabskich. Na przyk³ad
w Afganistanie dysponuj¹ doskona³ymi ród³ami informacji. Wielu cz³onków proradzieckiego re¿imu afgañskiego, obalonego przez
mud¿ahedinów, by³o szkolonych w ZSRR. Niektórzy z nich dzi
zajmuj¹ wysokie stanowiska po wszystkich stronach konfliktu.23
Ameryka mia³a wiêc o co siê staraæ. Nale¿a³oby siê tylko porozumieæ co do ceny.
Rozwój wspó³pracy rosyjsko-amerykañskiej
W³adimir Putin wiedzia³, jak nale¿y siê zachowywaæ  atak
terrorystów przyrówna³ do zbrodni faszystów.24 Dnia 21 wrzenia
w niemieckiej telewizji ARD powiedzia³, ¿e Rosja bêdzie popieraæ
USA w walce z terroryzmem, niezale¿nie od planów tarczy antyrakietowej. Nie chcemy ¿adnego targu. Dla nas zjednoczenie wysi³ków w walce z terroryzmem to oddzielny temat. Jeli w tej kwestii
osi¹gniemy porozumienie, to powstanie atmosfera dla rozwi¹zania
innych problemów.25
Prezydent zacz¹³ sw¹ grê, która mia³a doprowadziæ do przywrócenia blasku Federacji Rosyjskiej, decyduj¹cej o przysz³oci
wiata. Podczas swej wizyty w Niemczech ubolewa³ nad tym, i¿
Rosji nie daje siê mo¿liwoci wspó³decydowania, powiadamia siê
22
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j¹ o powziêtych decyzjach i prosi o pomoc. Czy to jest prawdziwe partnerstwo?  pyta³ retorycznie. Doda³, i¿ chcia³by, ¿eby o sprawach wiata decydowa³y nie tylko USA, ale te¿ Europa wraz z Rosj¹.26 Taka mia³a byæ cena za rosyjsk¹ przychylnoæ i pomoc. Putin
dyktowa³ warunki  dotyczy³o to miêdzy innymi sprawy pañstw
nadba³tyckich i ich wst¹pienia do NATO. Pod koniec wrzenia sekretarz stanu USA Colin Powell wys³a³ list do swych odpowiedników na Litwie, w £otwie i Estonii, w którym pisa³, i¿ kraje te powinny jak najszybciej poprawiæ stosunki z Rosj¹.27 Wielu ekspertów uwa¿a³o, ¿e po ataku terrorystycznym na Amerykê sojusz z Rosj¹ mo¿e okazaæ siê dla prezydenta Busha wa¿niejszy ni¿ kolejna
fala rozszerzenia NATO.28 Gdyby tak by³o, list Powella móg³by
byæ pierwszym wiadectwem nowej filozofii.
Podczas wizyty w Brukseli W³adimir Putin stwierdzi³: Nasze s³u¿by specjalne nie potrzebuj¹ wiêcej dowodów, by wzi¹æ udzia³
w walce z terroryzmem. Popar³ równie¿ przywództwo USA w operacji militarnej przeciw terrorystom.29 Mimo to Rosja podpisa³a z Iranem, pañstwem oskar¿anym przez Stany Zjednoczone o wspieranie terroryzmu, porozumienie o wspó³pracy wojskowo-technicznej.
To oczywicie eufemizm, bo zgodnie z uk³adem Moskwa mia³a
sprzedawaæ corocznie Teheranowi broñ o wartoci 300 mln. dolarów Jeszcze niedawno Rosja, nawi¹zuj¹c tak szerok¹ wspó³pracê
wojskow¹, narazi³aby siê na sprzeciw Waszyngtonu, który jednak
teraz liczy³ na to, ¿e zarówno Moskwa, jak i Teheran wespr¹ USA
w ich akcji przeciw Osamie ben Ladenowi i afgañskim talibom.30
Broñ mia³ dostawaæ tak¿e Sojusz Pó³nocny, opozycyjny wobec talibów. Odbywa³oby siê to oficjalnie, bo Putin usankcjonowa³
tak¹ wspó³pracê wojskowo-techniczn¹. Wczeniej podobne operacje organizowa³y rosyjskie s³u¿by specjalne i okryte by³y one wielk¹ tajemnic¹. Za dostawy p³aciliby oczywicie Amerykanie.31
26
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Mo¿liwe, ¿e wk³adem Rosji w kampaniê antyterrorystyczn¹
by³o wys³anie do Afganistanu jednostek specjalnych s³u¿by pogranicznej Sigma. Ich zadanie polega³o na wytropieniu ben Ladena, co
mia³o byæ przedmiotem rywalizacji komandosów rosyjskich z kolegami z Zachodu.32
Podczas wspomnianej ju¿ wizyty w Brukseli Putin niespodziewanie przesta³ stawiaæ twarde nie wobec przyjêcia nowych pañstw
do NATO.33 Po spotkaniu Kwaniewski-Putin polski prezydent sugerowa³, i¿ Rosja zgadza siê na akces Litwy, £otwy i Estonii.34
Najbardziej natomiast symboliczn¹ gwarancj¹ lojalnoci i wiarygodnoci Putina mia³o byæ warunkowe i ograniczone w czasie otwarcie Azji rodkowej przed Amerykanami. Ponadto Condoleezza Rice,
doradczyni Busha ds. bezpieczeñstwa uzna³a, ¿e wydarzenia 11
wrzenia prowadz¹ do zupe³nie nowych stosunków rosyjsko-amerykañskich, które w oparciu o wartoci coraz bardziej zbli¿one s³u¿yæ bêd¹ obu krajom i reszcie wiata. W ankiecie CNN i Timea
Rosja zosta³a uznana wiêkszoci¹ 64% g³osów za najbardziej wiarygodnego sojusznika USA w wojnie z terroryzmem. Niektórzy
Amerykanie proponowali nawet, by 11 wrzenia uznaæ za prawdziwy koniec zimnej wojny.35
Tymczasem wiêkszoæ Rosjan nie popiera³a amerykañskich ataków na Afganistan. A¿ 65% uwa¿a³o, ¿e to tylko demonstracja si³y,
a 41%, ¿e przemylana operacja wojskowa. Tylko 22% Rosjan by³o
zdania, ¿e zostanie rozgromiony miêdzynarodowy terroryzm. Na
pytanie, co wp³ynê³o na decyzjê Putina o poparciu USA  35% odpowiedzia³o, ¿e zamachy skierowane przeciw ca³ej wspó³czesnej cywilizacji, 10%  ¿e nadzieja na to, i¿ poparcie Rosji pomo¿e w rozwi¹zaniu problemów gospodarczych, a a¿ 44% uwa¿a³o, ¿e rachuba na
to, i¿ Rosja nie bêdzie krytykowana za dzia³ania w Czeczenii.36
Zbli¿enie miêdzy USA i Rosj¹ trwa³o dalej. Cytowana ju¿
Condoleezza Rice w wywiadzie dla dziennika Izwiestia stwier32
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dzi³a: Wiemy, ¿e w Czeczenii i okolicach znajduj¹ siê terroryci.
Wzywamy czeczeñskich przywódców, by siê od nich odciêli. Nie
mo¿emy walczyæ z miêdzynarodowym terroryzmem w Afganistanie i sprzyjaæ mu w Czeczenii.37
Kolejny gest pojednania i wspó³pracy uczyniony zosta³ przez
stronê rosyjsk¹ w po³owie padziernika. Putin og³osi³ mianowicie
decyzjê o likwidacji baz wojskowych w Wietnamie i Kubie. Takiego posuniêcia wobec tego drugiego kraju od lat domaga³y siê Stany
Zjednoczone. Baza ta by³a o tyle wa¿na, i¿ teoretycznie z jej obszaru mo¿na by³o pods³uchaæ ka¿d¹ rozmowê prowadzon¹ przez telefon komórkowy na terytorium USA. Nie wiadomo, czy Kreml otrzyma³ z Waszyngtonu obietnicê, ¿e informacje, które dot¹d Moskwa
zdobywa³a drog¹ szpiegowsk¹, bêd¹ od tej pory przekazywane jawnie. Ponadto Rosjanie zdecydowali siê tak¿e na wycofanie wojsk
z Abchazji i Naddniestrza.
Leopold Unger na ³amach Gazety Wyborczej komentowa³,
i¿ gest Putina mia³ byæ prezentem dla Busha w przeddzieñ ich spotkania w Szanghaju na szczycie pañstw Pacyfiku. Putin wybra³
Zachód, mimo ogromnego ryzyka irracjonalnej, nieufnej wobec
wiata tradycji rosyjskiej (niektórzy okrelaj¹ to jako »syndrom
Gorbaczowa i Jelcyna«), na zasadzie: im bardziej jaki polityk rosyjski jest popularny za granic¹, tym bardziej niepopularny jest u siebie w kraju. Jednak chyba by³o warto, z tego chocia¿by wzglêdu, i¿
kiedy spadek cen ropy zagoni Rosjê w lepy zau³ek, Zachód na pewno oka¿e »przyjacielowi W³adimirowi« skuteczn¹ pomoc gospodarcz¹.38 Tymczasem do zlikwidowania baz szpiegowskich USA
ko³o Rosji wezwa³ rosyjski MSZ. Amerykanie maj¹ na przyk³ad
bazê nas³uchu elektronicznego w norweskim Varde.39
Podczas wizyty w Szanghaju George Bush mówi³: Chcemy
wykorzystaæ ten szczególny moment, by zacieniæ niezwyk³y zwi¹zek miêdzy Rosj¹ a USA, co potwierdza³ tak¿e W³adimir Putin.40
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Za bli¿sz¹ wspó³prac¹ Rosji ze Stanami Zjednoczonymi opowiedzia³
siê tak¿e prawos³awny patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Aleksij II.41
New York Times napisa³, i¿ obecne zbli¿enie Moskwy do Zachodu
jest najbardziej radykaln¹ zmian¹ orientacji w ca³ej historii Rosji 
bardziej radykaln¹ nawet od tej, jakiej dokonali car Piotr I czy prezydent ZSRR Michai³ Gorbaczow.42
Rosja wydawa³a siê idealnym partnerem dla USA w walce
z terroryzmem na tle wahañ i niezdecydowania Europy. Tym bardziej ¿e Putinowi starczy³ tydzieñ, aby przenieæ uk³ad ABM z 1972
roku z pojêcia niewzruszonego kamienia wêgielnego stosunków
Rosja-USA do kategorii reliktów zimnej wojny. W wywiadzie
dla amerykañskiej telewizji ABC twierdzi³, ¿e Rosja chce strategicznego porozumienia z USA. Przekonywa³ tak¿e, i¿ porozumienie w sprawie tarczy antyrakietowej jest mo¿liwe.43
Taki entuzjastyczny nastrój nie panowa³ jednak w Moskwie 7
listopada w Dniu Zgody i Pojednania. Oko³o tysi¹ca zwolenników
ma³ych organizacji ultralewicowych maszerowa³o pod has³ami:
Putin-Kain, Bush-chaziain (»Putin-Kain, Bush-pan«), Nie damy
Putinowi Poddaæ kraju NATO i Pokój kisz³akom, wojna bildingom. Przeciw wojnie w Afganistanie wystêpowa³o te¿ oko³o 9,5
tys. komunistów.44
Tymczasem stosunki Rosja-NATO nabra³y nowego rumieñca.
James Baker, sekretarz stanu w administracji Busha seniora (choæ
i teraz ma wielkie wp³ywy w Bia³ym Domu), stwierdzi³, i¿ choæ
Moskwa nie spe³nia wszystkich warunków cz³onkostwa w Pakcie
Pó³nocnoatlantyckim, jednak powinna rozpocz¹æ negocjacje w sprawie przyst¹pienia do tej organizacji. By³y szef dyplomacji USA
porówna³ nawet obecn¹ sytuacjê Rosji do po³o¿enia Niemiec po
1918 roku. Wed³ug Bakera, Moskwa zosta³a poni¿ona utrat¹ wp³ywów i terytoriów przy jednoczesnym traktowaniu jej przez Zachód
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jak wroga. To gotowa recepta na katastrofê. Najlepszym sposobem na znalezienie wroga jest szukanie go  ostrzega³ Baker.
W czerwcu podczas pierwszego spotkania Georgea Busha z W³adimirem Putinem w S³owenii rosyjski prezydent mówi³ o tym, ¿e
jego kraj chcia³by przyst¹piæ do NATO. Do tej pory Bia³y Dom
odrzuca³ ten pomys³ jako nierealistyczny. Po 11 wrzenia 2001
roku USA i Rosja maj¹ jednak wspólnego wroga: terroryzm  pisa³ Baker.45
Jednak im cilej Moskwa wspó³pracowa³a z USA, tym ostrzej
reagowa³ na to rosyjski MON. Przed buntem genera³ów chroni³o
Putina tylko to, ¿e armia naszpikowana jest jego dawnymi kolegami z KGB. Pojawi³y siê te¿ obietnice podwy¿szenia pensji wojskowym, co zapewne wp³ynie na uzyskanie poparcia redniej kadry
oficerskiej i genera³ów.46
Spotkanie Putin-Bush
W po³owie listopada Putin spotka³ siê w Waszyngtonie z Bushem. Gospodarz powiedzia³ rosyjskim dziennikarzom: Jestemy
na krawêdzi porozumienia, które prze¿yje d³ugo poza nasze prezydentury. Wed³ug przecieków z Bia³ego Domu, Bush przedstawi³
Putinowi propozycjê zniszczenia ponad dwóch trzecich z posiadanych przez oba kraje g³owic nuklearnych. Dzi Federacja Rosyjska
i USA maj¹ ponad 6 tys. g³owic. Rosja od dawna zabiega³a o zniszczenie wiêkszoci, bo po prostu nie staæ jej na utrzymanie takiego
arsena³u. Bush mia³ te¿ oficjalnie og³osiæ rezygnacjê z ostatniego
zimnowojennego ograniczenia w stosunkach handlowych  chodzi
o poprawkê Jacksona-Vanika z 1974 r., uzale¿niaj¹c¹ uprzywilejowany status Rosji w handlu z USA od przestrzegania przez Moskwê praw cz³owieka. Od kilku lat zapis nie by³ wykonywany, ale
Rosja zawsze traktowa³a go jak poni¿enie. Prezydenci rozmawiali
tak¿e o tarczy antyrakietowej. Przewidywano, ¿e Rosjanie zgodz¹
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siê na owiadczenie, które pozwoli³oby na kontynuacjê testów tarczy. Przedstawiciel administracji powiedzia³, ¿e takie porozumienie pozwoli³oby od³o¿yæ na póniej sprawê renegocjacji ABM. Putin
móg³by pochwaliæ siê, ¿e obroni³ ABM, a USA mog³oby kontynuowaæ próby. By³o to o tyle wa¿ne, i¿ po objêciu swego stanowiska
Bush deklarowa³, ¿e nie bêdzie siê liczy³ z obiekcjami Rosji w sprawie budowy tarczy. Administracja USA przed 11 wrzenia by³a blisko wypowiedzenia uk³adu ABM z 1972 roku, jednak póniej amerykañski prezydent wstrzyma³ zaplanowane na padziernik testy
z obron¹ antyrakietow¹ (NMD).47
Efektem dwudniowej, zakoñczonej 15 listopada wizyty W³adimira Putina na ranczu Georgea Busha w Teksasie by³y deklaracje, ¿e i Rosja, i USA znacz¹co zredukuj¹ swe arsena³y nuklearne.
Jednak nie podpisano ¿adnych porozumieñ w tej sprawie, dlatego
i¿ miêdzy przyjació³mi nie nale¿y tego robiæ. Jak mówi³ Bush,
wszystko mia³o opieraæ siê na zaufaniu. Poza tym nie dosz³o tak¿e
do porozumienia w sprawie amerykañskiej tarczy antyrakietowej.
Putin, nieprezentuj¹cy ju¿ takiego stanowczego stanowiska w sprawie tarczy, narazi³ siê Chinom, które liczy³y na wspólny sojusz z Rosj¹ przeciwko NMD, bo w odró¿nieniu od Moskwy maj¹ powody,
by baæ siê tarczy (a dok³adniej przekazania przez USA jej regionalnej wersji Tajwanowi). Tymczasem stosunki z Chinami  dot¹d
uk³adaj¹ce siê jak najlepiej  maj¹ dla Putina szczególne znaczenie
w globalnej rozgrywce o os³abienie dominacji Ameryki.
Brak zgody na budowê tarczy stara³ siê ³agodziæ Bush, wed³ug którego to, ¿e siê ró¿nimy, nie zmienia faktu, ¿e siê lubimy.
Dowodami tej przyjani by³y wspólne wyprawy pó³ciê¿arówk¹ po
ranczu, wspólne ³owienie ryb i pieczenie miêsa na ruszcie. Putin
twierdzi³: Mamy ten sam cel  zapewnienie bezpieczeñstwa naszym krajom i wiatu. Ró¿nimy siê jedynie co do tego, jak to osi¹gn¹æ. Putin zaprosi³ tak¿e Busha do pierwszego przyjazdu do Rosji, co najprawdopodobniej nast¹pi w sierpniu 2002 roku.48

47
48

B. Wêglarczyk, Putin w Bia³ym Domu, tam¿e.
B. Wêglarczyk, Lubi¹ siê i ró¿ni¹ siê, Gazeta Wyborcza, 16 listopada 2001, s. 10.
87

Marcin Kosienkowski

Kolejnym etapem wizyty Putina w USA by³ Nowy Jork, gdzie
razem z burmistrzem Rudolphem Giulianim mia³ odwiedziæ ruiny
World Trade Center. W zamachu z 11 wrzenia zginê³o kilkunastu
obywateli rosyjskich, przede wszystkim pracowników firm finansowych z Wall Street.
Opinie komentatorów
W zwi¹zku ze spotkaniem w Bia³ym Domu i w Teksasie Wadim Dubnow, zastêpca redaktora naczelnego tygodnika Nowoje
Wremia, nazwa³ prezydenta Putina szczêciarzem, bo obecna sytuacja jest dla Rosji okazj¹ na okrelenie kierunku rozwoju.49 Podobnie wypowiada³ siê Leonid Radzichowski, dziennikarz, znawca
elit politycznych Rosji. Twierdzi³ on mianowicie, ¿e prezydent dostrzeg³, i¿ ma szansê, aby staæ siê potrzebnym Ameryce. Mia³ tak¿e
rozumieæ, ¿e trwa³y sojusz z USA to jedyna szansa wyciagniêcia
Rosji z do³u, w którym tkwi. Radzichowski przy okazji zastanawia³
siê jednak, czy Ameryka zap³aci Putinowi uczciw¹ cenê. T¹ cen¹
mia³oby byæ przyjêcie Rosji do WTO, darowanie czêci d³ugów
i inwestycje, czyli po prostu przekszta³cenie przestarza³ej rosyjskiej
gospodarki w nowoczesn¹. Dziennikarz stawia³ ciekawe tezy: Od
pocz¹tku XIX w. Zachód potrzebowa³ Rosji, gdy czu³ siê miertelnie zagro¿ony (przeciw Napoleonowi, Wilhelmowi II, Hitlerowi).
Potrzebna by³a rosyjska si³a militarna i gotowoæ carów oraz sekretarzy generalnych do szczodrego przelewania krwi ¿o³nierzy. Jednak o prawdziwym sojuszu z tym strasznym krajem nie by³o mowy
 gdy zagro¿enie znika³o, przymierza rozpada³y siê, pojawia³a siê
¿elazna kurtyna. Ale sojuszu ba³y siê i rosyjskie elity, podejrzewaj¹ce, ¿e wi¹¿¹c siê z Zachodem, mog¹ straciæ w³adzê. Putin jest
liderem zupe³nie innej Rosji. Widaæ to i po tym, ¿e nie mo¿e  nawet gdyby chcia³  wys³aæ naszych wojsk do Afganistanu. W Rosji
istnieje teraz opinia publiczna, która nie pozwoli! Jednak Rosja i tak
jest potrzebna Ameryce jako »¿andarm Azji«, potrzebna nie do
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wojny, ale do powstrzymywania islamskiego ekstremizmu. A przy
tym rosyjski system polityczny sta³ siê bliski zachodniemu jak nigdy w historii. Oczywicie s¹ ró¿nice  nasze spo³eczeñstwo obywatelskie jest s³abe, mamy za du¿o s³u¿b specjalnych. Jednak takich ró¿nic, które nie pozwoli³yby Rosji i Zachodowi zbli¿yæ siê do
siebie, dzi nie ma. Mamy szansê, ¿e po raz pierwszy w historii
Zachód bêdzie w nas widzieæ nie tylko orê¿ przeciw komu, lecz
»kraj bliskozachodni«. Kraj, który mo¿na nie tylko »wykorzystaæ«,
ale i zawieraæ z nim prawdziwe przymierza. I ca³a »amerykañska
gra« Putina opiera siê na tej w³anie nadziei.50
Cen¹ za udzia³ Rosji w kampanii antyterrorystycznej by³o tak¿e
przymkniêcie oka przez Zachód na to, co dzieje siê w Czeczenii.
Jednak sta³o siê co nieoczekiwanego  w drugiej po³owie listopada Moskwa rozpoczê³a ze zbuntowan¹ republik¹ rokowania.51
Putin zrozumia³, ¿e gdy zniknie wróg  terroryzm, ³¹cz¹cy Rosjê
i USA, to wiat mo¿e przypomnieæ sobie o prawach cz³owieka
w Czeczenii. Wtedy rosyjski prezydent mia³by problemy z utrzymaniem partnerskich stosunków z Zachodem. Czeczenia nie jest
tego warta.
Zmiany na linii Moskwa-Waszyngton s¹ niew¹tpliwe. Czy historyczne, poka¿e przysz³oæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e pañstwa
nie maj¹ przyjació³, ale maj¹ interesy. Rosja i Stany Zjednoczone
oczywicie nie s¹ wyj¹tkiem.
Sceptykiem jest m.in. by³y doradca do spraw bezpieczeñstwa narodowego prezydenta Cartera  Zbigniew Brzeziñski. Nie
wierzy on w to, ¿e Putin sta³ siê zwolennikiem wspó³pracy z Zachodem  raczej chce po prostu skorzystaæ z dobrych stosunków ³¹cz¹cych Rosjê i USA, by odbudowaæ potêgê swego kraju. Natomiast Richard Pipes, by³y dyrektor wydzia³u wschodnioeurpejskiego w Radzie Bezpieczeñstwa Narodowego, profesor historii, mówi³: W czasie II wojny wiatowej te¿ bylimy
sojusznikami i wiadomo, co nast¹pi³o potem. Zmiana kursu przez
Putina jest czysto taktyczna, zale¿y mu na naszych ustêpstwach
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w sprawie Czeczenii, tarczy antyrakietowej. To zatem ma³¿eñstwo z rozs¹dku. Strze¿cie siê Putina nios¹cego dary  pisa³
na ³amach Washington Times ekspert Centrum Studiów Strategicznych i Miêdzynarodowych Janusz Bugajski. Nie powinnimy zapominaæ, ¿e kiedy rosyjski niedwied stanie na ³apach,
znów bêdzie mrucza³  ostrzega³ konserwatywny komentator,
autor przemówieñ prezydenta Nixona  William Safire.52
Natomiast Tomasz Zalewski, korespondent PAP z Waszyngtonu, na ³amach Polityki sugerowa³ zupe³nie co innego: Wszystko wskazuje na to, ¿e posuniêcia rosyjskiego prezydenta nale¿y
jednak braæ powa¿nie, a nie tylko jako taktyczn¹ grê dla osi¹gniêcia doranych korzyci. Putin  jak pisa³ Henry Kissinger  »podobnie jak jego poprzednicy chce przywróciæ wielkomocarstwow¹ rolê Rosji, ale w odró¿nieniu od nich rozumie, ¿e jest to proces d³ugoterminowy«. Rozumie wiêc, ¿e przez konfrontacjê nic
nie osi¹gnie [ ].
Czy podobnie widzi to Ameryka? Zwolennicy zbli¿enia
z Rosj¹ w USA podkrelaj¹, ¿e pole wspólnych interesów w obecnej sytuacji siê rozszerza. Atak na Nowy Jork i Waszyngton oraz
horror z w¹glikiem uprzytomni³y, ¿e terroryzm we wszelkich jego
odmianach zagra¿a dzi Ameryce bardziej ni¿ cokolwiek. Czyni
to pomoc ze strony Rosji nieodzown¹ nie tylko w kampanii przeciw ibn Ladenowi. To w Rosji (sowieckiej) by³y przecie¿ najwiêksze fabryki broni bakteriologicznej i to z Rosji naj³atwiej podobno mo¿na ukraæ walizki z bomb¹ A. Rosja te¿ stanowi w koñcu
zaporê przed islamskim fundamentalizmem i destabilizacj¹ w po³udniowej Azji.
Ale Rosja nie tylko to ma do zaoferowania. Zwi¹zki Osamy
ibn Ladena i jego Al.  Kaidy z Arabi¹ Saudyjsk¹ uwiadomi³y te¿
Ameryce i Europie Zachodniej, jak wiele je kosztuje zale¿noæ od
saudyjskiej ropy naftowej. A w Rosji, jak wiadomo, ropy jest mnóstwo. Rosja te¿ powoli dwiga siê z ogólnego gospodarczego upadku
i jeli wprowadzane przez Putina reformy rynkowe bêd¹ kontynu52
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owane, w przysz³oci mo¿e siê staæ dla Zachodu nie tylko surowcowym ekonomicznym partnerem.
Znawcy Rosji z Brooking Institution zauwa¿aj¹, ¿e dyplomatyczna ofensywa Kremla kieruje siê przede wszystkim ku Europie
i dopiero w drugiej kolejnoci za ocean. »Putin nie przy³¹cza siê do
zachodniego obozu w sensie lepego poddania siê przywództwu
USA«  mówi ekspert z Brooking Institution Cliff Gaddy. Grozi³oby to oczywicie zdominowaniem przez jedyne dzi supermocarstwo. Tymczasem nadrzêdnym celem Putina pozostaje os³abienie
hegemonii Ameryki i, jak mówi Gaddy, »rozproszenie jej z³udzeñ,
¿e przewodzi jednobiegunowemu wiatu«.
Z Europ¹ inna sprawa  zwi¹zanie siê z ni¹ nie stawia Rosji
w pozycji m³odszego partnera. St¹d powrót Putina do lansowanej
przez Gorbaczowa koncepcji »europejskiego domu« od Atlantyku
do W³adywostoku. Domu samowystarczalnego, który obêdzie siê
bez Ameryki. Byæ mo¿e o taki w³anie manewr chodzi rosyjskiemu
prezydentowi.53
Trudno nie zgodziæ siê z wywodami Tomasza Zalewskiego. Poza tym nale¿y pamiêtaæ, ¿e Putin s³ynie ze swych umiejêtnoci w azjatyckiej sztuce walki  judo. Daje ona szansê s³abszym, bo polega przede wszystkim na wykorzystywaniu si³y drugiej strony, co umo¿liwia równ¹ walkê z silniejszym fizycznie
przeciwnikiem.
Analiza  prognozy, ostrze¿enia,
postulaty na przysz³oæ
Zmiany w stosunkach Rosj¹-USA s¹ znaczne, a przed 11
wrzenia trudno by³o przewidywaæ taki rozwój sytuacji. Chiñczycy mówi¹ Oby ¿y³ w ciekawych czasach, u¿ywaj¹ jednak tego
powiedzenia jako przekleñstwa. Rzeczywicie ¿yjemy w ciekawych czasach, gdzie wszystko zmienia siê z niespotykan¹ szyb-
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koci¹. Istnieje wielu sceptyków, twierdz¹cych, i¿ obecna sytuacja jest tylko wyrafinowan¹ gr¹ prowadzon¹ przez W³adimira
Putina, ¿e Zachód ulega Rosji. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e Genera³owie tocz¹ poprzedni¹ wojnê, co oznacza, i¿ jestemy intelektualnie opónieni w stosunku do rzeczywistoci. Dlatego te¿
dostrzegam pozytywny aspekt obecnej sytuacji, uwa¿am równie¿,
¿e to, co dzieje siê dzisiaj, trwale zmieni zarówno rodowisko
miêdzynarodowe, jak i sam¹ Rosjê.
Federacja Rosyjska nadal jest gronym przeciwnikiem. Przede
wszystkim to pañstwo z kompleksem mocarstwowoci  zarówno
samo spo³eczeñstwo, jak i decydenci rosyjscy marzyli i nadal marz¹ o potêdze swej ojczyzny.54 Ponadto kraj ten posiada broñ nuklearn¹ i k³opot w tym, i¿ istnieje mo¿liwoæ jej wycieku poza
obszar Rosji, a takie przypadki ju¿ ponoæ siê zdarza³y.55
Pod wzglêdem geostrategicznym Rosja przesta³a pe³niæ rolê
kolosa równowa¿¹cego wp³ywy Wschodu i Zachodu w masywie
euroazjatyckim. Zosta³a zepchniêta do pó³nocno-wschodniej czêci tego masywu, staj¹c siê  jak to ironicznie okreli³ Andriej Melwille z MGIMO  »fiñsko-chiñskim« krajem, po³o¿onym peryferyjnie w stosunku do g³ównych osi oddzia³ywañ miêdzynarodowych.56 Rosja zosta³a po prostu wyparta na rubie¿e, przekszta³caj¹c siê tym samym w kraj azjatycki.57
Kraj ten mo¿e jednak wiele zaoferowaæ wiatu. Przede wszystkim rolê ³¹cznika pomiêdzy Wschodem a Zachodem.58 W Rosji takie stanowisko prezentuj¹ euroazjatyci, podkrelaj¹cy wyj¹tkowoæ
i odrêbnoæ swego kraju.59 wiatu przyda³by siê taki ³¹cznik pomiêdzy cywilizowan¹ Europ¹ i USA a zbuntowanymi krajami

54
55
56
57

58
59

92

Zob.: R. Pipes, Czasy nowe, a ci¹goty stare, Gazeta Wyborcza, 7 listopada 2001, ss. 8-9.
Zob.: G. Whittell, Atom w walizce, Forum, 12 listopada 2001, ss.18-19.
S. Bieleñ, dz. cyt., s. 67.
Zob.: I. A. Wasilenko, Rosja a Europa rodkowa: nowe realia geopolityczne, Studia
Politologiczne 2000, vol. 4, s. 79.
Rosjanie twierdz¹, i¿ nie s¹ ani Europejczykami, ani Azjatami, lecz w³anie Rosjanami.
Zob.: S. Bieleñ, dz. cyt., ss. 59-63.

Polityka zagraniczna Rosji po 11 wrzenia 2001 roku.

Azji.60 Zachód w wielu przypadkach, ze wzglêdu na zachowanie
twarzy, nie móg³by pozwoliæ sobie na rozmowy, na zasadach równoci, z pañstwami ³ami¹cymi prawa cz³owieka, czy nieprzestrzegaj¹cymi prawa miêdzynarodowego.61 W³anie Rosja sprawowa³aby rolê mediatora czy wype³nia³aby specyficzne dobre us³ugi, choæ
powinno j¹ ³¹czyæ z Azj¹ co wiêcej ni¿ tylko sprawa moralnie
w¹tpliwego pozyskiwania pieniêdzy.62 Tutaj du¿o do powiedzenia
mia³by Zachód  inwestycje i kredyty by³yby ród³em tak potrzebnych Federacji Rosyjskiej funduszy. Tym sposobem ³atwiej osi¹gniêto by stabilizacjê. Mo¿liwe, ¿e Putin zrezygnuje ze swych mocarstwowych d¹¿eñ w³anie na rzecz odbudowy gospodarki.63 Podobne stanowisko przyjê³y Niemcy i Japonia po klêsce w II wojnie
wiatowej.64 Teraz g³ównym zadaniem jest takie przyci¹gniêcie
Rosji, by nie mog³a ju¿ siê cofn¹æ. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ tu Stany
Zjednoczone, bo Europa i tak, ze wzglêdu na geograficzne po³o¿enie Federacji Rosyjskiej, skazana jest na wspó³pracê z tym krajem.65
Najgorszym wyjciem by³oby pozostawienie tego pañstwa
samemu sobie. Izolacja lub pozwolenie na samoizolacjê doprowadzi³oby z pewnoci¹ do katastrofy. Móg³by ziciæ siê scenariusz rosyjski niedwied, stworzony przez ekspertów z Cam-
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narodowe i miêdzynarodowe u schy³ku XX wieku, ss. 101-115.
Jednak jest to trudne ze wzglêdu na arsena³ nuklearny, a tak¿e na utracone imperium i na
25 mln. Rosjan zamieszkuj¹cych tereny poza obszarem dzisiejszej Rosji. Zob.: A. Kupich,
J. Stachyra, Przysz³oæ rosyjskiej gospodarki i polityki. Zachodnie scenariusze a rzeczywistoæ, Studia i Materia³y nr 3, Warszawa 1997, ss. 14-17.
S. Bieleñ, dz. cyt., s. 67.
A. Kupich, J. Stachyra, dz. cyt., s. 16.
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bridge Energy Research Associates i London School of Economics. Zak³ada on zawieszenie swobód demokratycznych i przejêcie w³adzy przez juntê wojskow¹, wspieran¹ przez czêæ elity
przemys³owej i moskiewskiej biurokracji.66 Scenariusz ten niesie ze sob¹ najwiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e Rosja zaanga¿uje siê w konflikty militarne. Priorytetem mia³aby byæ reintegracja obszaru poradzieckiego za pomoc¹ rodków zarówno gospodarczych, jak i wojskowych, co doprowadzi do konfrontacji
z blisk¹ zagranic¹.67 Oczywicie to wszystko stanowi ostatecznoæ, jednak jest mo¿liwe.
Wp³yw na politykê zagraniczn¹ pañstwa ma tak¿e sytuacja
wewnêtrzna. Obecnie nie wiadomo, jak silny jest Putin, a jest on
raczej gwarantem dalszego postêpu. Dlatego te¿ USA poprzez swoje
dzia³ania powinny wzmocniæ jego pozycjê na tyle, na ile jest to
mo¿liwe.68 Rosjanie przywykli do pewnej silnej i odgórnej kontroli. Rosyjski prezydent, przyjmowany jak równy partner do rozmów
w licz¹cych siê wiatowych salonach, na pewno budzi³by respekt
i szacunek wród swego spo³eczeñstwa i krêgów w³adzy.69
Wydaje siê jednak, ¿e i tak pozycja W³adimira Putina w Rosji wzrasta. Na pocz¹tku grudnia powsta³o proprezydenckie ugrupowanie Jednoæ i Ojczyzna, z³o¿one z powsta³ych jako konkurencyjne partii: Jednoæ oraz Ojczyzna i Ca³a Rosja.70 Dziêki
sprzyjaj¹cej sytuacji na wiecie, a tak¿e dziêki swym dzia³aniom
Rosja wraca na arenê miêdzynarodow¹ jako wa¿ny uczestnik. Tym
66
67
68
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Tam¿e, s. 10.
Tam¿e, s. 14.
Nale¿y oczywicie pamiêtaæ o interesach USA i ich racji stanu. Jednak w³anie pewne
dzia³anie na rzecz wzmocnienia autorytetu Putina le¿y w interesie USA.
Tak¹ siln¹ odgórn¹ kontrolê zapewniæ mog³aby w najgorszym razie wszechobecna w Rosji
mafia. Michael Scammel twierdzi, i¿ kiedy zniknie mafia, przestanie te¿ istnieæ
odzyskana na nowo wolnoæ Rosji. Niko³aj Z³obin za mówi³: Gdyby panowanie
mafijnej biurokracji mia³o oznaczaæ przywrócenie wzglêdnego porz¹dku, jaki wielu
ludziom odpowiada³ pod rz¹dami komunistów, wielu by na to przysta³o. Takie sytuacje
nios¹ ze sob¹ wiele grób, dlatego te¿ nie mo¿na do tego dopuciæ. Zob.: B. R. Barber
D¿ihad kontra Mcwiat, Warszawa 2000, ss. 316-332.
Nowo utworzona formacja ma najwiêcej deputowanych w Dumie  131, a tak¿e jest
najliczniejsz¹ w kraju  wed³ug za³o¿ycieli liczy ponad 500 tys. cz³onków. Zob.: W.
Radziwinowicz, Murem za w³adz¹, Gazeta Wyborcza, 3 grudnia 2001, s. 13.
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samym kraj ten realizuje swe plany dotycz¹ce wielobiegunowoci wiata. Za³o¿enia te s¹ czêci¹ najnowszej strategii dla polityki zagranicznej.71 Mo¿liwe, i¿ rzeczywicie wiat zmierza w tym
kierunku, bo rola hegemona w postaci USA ulega stopniowemu
zmniejszeniu. Zreszt¹ ju¿ wczeniej wydawa³o siê, ¿e unipolarny moment, w jakim znajduj¹ siê Stany Zjednoczone, uleg³ zachwianiu, kiedy to kraj ten zdawa³ siê szukaæ swego wroga, którym mia³y byæ Chiny.
Rosja domaga siê wiêkszego wp³ywu na to, co dzieje siê na
wiecie i powoli to osi¹ga. Zwyciêzc¹ operacji w Afganistanie mo¿e
staæ siê w³anie Federacja Rosyjska, a nie USA czy Wielka Brytania, które raczej kojarz¹ siê zwyk³ym Afgañczykom ze mierciononymi bombami, a nie z pomoc¹ humanitarn¹. Rosjanie natomiast
nie bombarduj¹, otworzyli ju¿ w Kabulu sw¹ ambasadê i bazê koordynuj¹c¹ pomoc.72
Miêdzy innymi dziêki takiemu obrotowi sprawy Rosja mo¿e
staæ siê jednym z biegunów przysz³ego wiata. Jednym z wariantów wielobiegunowoci jest koncert mocarstw, rozpatrywany przez
R. Rosecranca.73 Podstaw¹ takiej koalicji by³oby wspó³dzia³anie
Stanów Zjednoczonych, Rosji, Unii Europejskiej, Japonii i Chin,
gdy¿ te kraje maj¹ mo¿liwoæ ustanowienia nowego ³adu w rodowisku miêdzynarodowym. Pierwszym z warunków powstania koncertu mocarstw jest homogenicznoæ ideologiczna, co przynajmniej
na razie jest niemo¿liwe. Natomiast drugi warunek to wspólne dla
wszystkich stron zagro¿enie.74 Dzisiaj by³by nim terroryzm, choæ
jest on specyficznie pojmowany na przyk³ad przez Rosjê (Czeczenia) czy Chiny (Ujgurzy). Kolejny warunek to istnienie potencja³ów cz³onków koalicji, które by³yby w miarê zrównowa¿one, co
71
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Zob.: S. Bieleñ, dz. cyt., s. 68.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e pod tak¹ przykrywk¹ Rosja dostarcza Sojuszowi Pó³nocnemu
broñ. ¯ywnoæ, koce czy broñ?, Gazeta Wyborcza, 27 listopada, s. 10.
W Rosji odzwierciedlenie koncertu mocarstw widoczne jest w nurcie realistycznym
polityki zagranicznej. Zob.: K. £astawski, Kszta³towanie nowej to¿samoci rosyjskiej
polityki zagranicznej, [w:] Nowa to¿samoæ..., ss. 105-106.
Koncert mocarstw zosta³ powo³any w 1815 roku na Kongresie Wiedeñskim, a wspólnym
zagro¿eniem by³ Napoleon, który w owym czasie uciek³ z Elby.
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dzisiaj te¿ jest spraw¹ w¹tpliw¹, jednak wcale nie niemo¿liw¹
w przysz³oci. Chocia¿ trzeba zauwa¿yæ, ¿e istnia³yby próby podwa¿enia koncertu mocarstw, tak jak to siê sta³o w 1848 roku, kiedy
to wybuch³a powszechna rewolucja.75 Ponadto, co prawda skutki
wojny w systemie wielobiegunowym s¹ ma³e, jednak prawdopodobieñstwo jej wybuchu jest dosyæ du¿e.76
Wydaje siê, i¿ politykê zagraniczn¹ Federacji Rosyjskiej mo¿na okreliæ jako szansa na sukces, trzeba jednak zawsze ponieæ
pewne straty, by co osi¹gn¹æ. wiadcz¹ o tym fakty  6 grudnia
2001 roku szefowie dyplomacji krajów NATO zadecydowali, i¿
przedstawiciel Rosji bêdzie zasiada³ w Radzie NATO, która zostanie tym samym rozszerzona do 20 cz³onków.77
Dnia 12 grudnia 2001 roku Stany Zjednoczone zerwa³y uk³ad
ABM. Wiceprzewodnicz¹cy Dumy W³adimir £ukin powiedzia³:
Nasze stosunki z USA nie pogorsz¹ siê i nie ma powodu, by mia³y
siê pogorszyæ.78
Zmiany przychodz¹ szybko. Wspó³praca, mi³osne zauroczenie czy ma³¿eñstwo z rozs¹dku, jak to niektórzy nazywaj¹, na linii
Putin-Bush trwa nadal. Jak to siê skoñczy, poka¿e przysz³oæ, a oceni
historia.

75

76
77

78

96

D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi si³ w stosunkach miêdzynarodowych, Lublin 1999,
ss. 212-214.
Z. J. Pietra, Podstawy teorii stosunków miêdzynarodowych, Lublin 1986, ss. 128-129.
J. Pawlicki, NATO 19 czy 20, Gazeta Wyborcza, 7 grudnia 2001, s. 12. Nale¿y
przypomnieæ, i¿ wyjanienie racji istnienia NATO wg Hastingsa Lionela Ismaya brzmia³o:
to keep Americans in, Russians out and Germans down. Oczywicie sformu³owano to
w czasach zimnej wojny. E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys wspó³czesnych stosunków
miêdzynarodowych, WarszawaKraków 2000, s. 269.
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SPO£ECZNO-POLITYCZNE IMPLIKACJE
WSPÓ£CZESNYCH PROCESÓW GLOBALIZACJI
GOSPODARCZEJ.
Na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych mijaj¹cego stulecia mia³ miejsce jeden z najwiêkszych w historii funkcjonowania
systemów kapitalistycznych kryzys gospodarki wiatowej. Krach
gie³dowy na Wall Street oznacza³ powszechne za³amanie. Dopiero
wówczas zdano sobie sprawê z ogromu istniej¹cych powi¹zañ w
ramach funkcjonuj¹cej makrostruktury globalnej. Odpowiednie
dzia³ania polityczne, choæ podjête zdecydowanie za póno, pozwoli³y na za¿egnanie najbardziej widocznych przejawów kryzysu.
Obecnie struktura ekonomiczna wiata jest nieporównywalnie
bardziej skomplikowana. Dynamiczny wzrost handlu miêdzynarodowego, upowszechnienie siê wielonarodowych przedsiêbiorstw, rozwój
bankowoci i efektywna realizacja liberalnych przepisów dotycz¹cych
przep³ywu kapita³u  doprowadzi³y do wykszta³cenia rynku wiatowego. To w³anie on jest podstawowym przejawem tego co nazywamy wspó³czesn¹ globalizacj¹ gospodarcz¹. Zjawisko to nie ogranicza
siê jedynie do sfery relacji ekonomicznych, ale równie¿ kulturowych,
a w konsekwencji tak¿e spo³eczno  politycznych. Z tego punktu widzenia, globalizacja jest niezwykle popularnym okreleniem tendencji
w jakich przychodzi ¿yæ wspó³czesnemu cz³owiekowi na prze³omie
wieków. Bill Clinton na szczycie liderów ekonomicznych wiata w
1995 roku nakreli³ nastêpuj¹c¹ wizjê: Dzisiaj, jak nigdy przedtem,
mo¿emy dostrzec nadzwyczajne mo¿liwoci, które le¿¹ przed nami w
XXI wieku. Obiecuj¹ one, ¿e bêdzie to era, w której wolni ludzie, pracuj¹cy w wiecie bez granic, bêd¹ mieli szansê, aby stworzyæ rosn¹cy
dobrobyt, ekonomiczne bezpieczeñstwo i wykorzystaæ w pe³ni dane
im mo¿liwoci jak nigdy dot¹d w ludzkiej historii.1 Jednak nie wszyscy podzielaj¹ tak optymistyczne pogl¹dy i wskazuj¹ na wyrane zagro¿enia, jakie wynikaj¹ z zachodz¹cych procesów gospodarczych.
Uzasadnionym jest twierdzenie, ¿e zarówno tylu, ilu jest racjonalnych
zwolenników globalizacji, jest równie¿ i jej przeciwników.
1

Cyt. za: Z. Cesarz, E. Stadmuller, Problemy polityczne wspó³czesnego wiata, Wroc³aw
1998, ss. 181-182.
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W rozumieniu autora niewiele zjawisk posiadaj¹cych wymiar
spo³eczny, o korzeniach wyrastaj¹cych z demokratycznych procedur
wspó³czesnych systemów liberalnych, mo¿e byæ okrelane jako skrajnie negatywne b¹d pozytywne. Dlatego ich wartociowanie powinno byæ ostro¿ne i poprzedzone obiektywn¹ analiz¹. Podobnie jest z
globalizacj¹, która niesie okrelone zagro¿enia ale i wyrane szanse
dla rozwoju ca³ego wiata. W poni¿szym tekcie autor postara siê
wskazaæ zarówno na jedne jak i drugie, przy czym bior¹c za p³aszczyznê rozwa¿añ stosunki gospodarcze, skoncentruje siê przede
wszystkim na spo³eczno-politycznych aspektach samego zjawiska.
Na pocz¹tek jednak niezbêdnym stanie siê nakrelenie jasnej wizji
tego, co kryje siê pod samym pojêciem globalizacji, które coraz czêciej traktowane jest na zasadach chwytliwego politycznie sloganu.
Efektem wydarzeñ z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych mijaj¹cego stulecia by³o usuniêcie podzia³u ideologicznego w Europie. Dzisiaj
mo¿na stwierdziæ, i¿ znaczna wiêkszoæ krajów szuka swych rozwi¹zañ politycznych w demokratycznych zasadach budowy ustroju, które
w sferze gospodarczej powi¹zane s¹ ze sprawdzonymi, rynkowymi
zasadami ekonomii. Ponadto od czasów, kiedy tworzono podstawy ³adu
powojennego pojawi³y siê w wyniku dekolonizacji dziesi¹tki nowych
pañstw. Wnios³y one do gospodarki wiatowej swoje problemy rozwojowe, ale przede wszystkim ogromne mo¿liwoci. Jeli dodamy do
tego wrêcz niezwyk³y postêp techniki, ³¹cznoci oraz rosn¹cy dobrobyt spo³eczeñstw kilkunastu krajów najlepiej rozwiniêtych na wiecie,
to wyró¿nimy najwa¿niejsze przes³anki zachodz¹cych procesów globalizacji. Gdyby nie powy¿sze okolicznoci, korporacje miêdzynarodowe, bêd¹ce motorem omawianego zjawiska, nie mia³yby  ze strategicznego punktu widzenia  racji bytu.
Czym jednak jest globalizacja? Najprociej mówi¹c jest to pewien proces zmian zachodz¹cych w wiecie i maj¹cych globalny charakter, to znaczy obejmuj¹cy stopniowo wszystkie kontynenty, kraje i
spo³eczeñstwa. Zmiany te polegaj¹ na zbli¿aniu siê, skracaniu odleg³oci, narastaniu iloci wielorakich wiêzi, kontaktów, na wzrocie zale¿noci spo³eczeñstw od tego co dzieje siê w innych czêciach wiata.2
Jak obrazowo okrela Zygmunt Bauman, jest to zjawisko swoistego
kurczenia siê czasu i przestrzeni.3 Proces takich zmian zachodzi bez2
3

98

Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, red. W. Iskra, Warszawa 1998, ss. 420-421.
Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 6.
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porednio na p³aszczynie ekonomicznej, a porednio tak¿e kulturowej i spo³eczno  politycznej. Pod³o¿e kszta³tuj¹cej siê sytuacji stanowi¹ skomplikowane procesy gospodarcze. Przede wszystkim nale¿y
tu podkreliæ mo¿liwoæ b³yskawicznego przekazywania kapita³u z
jednego do drugiego kraju oraz faktyczn¹ bezbarierowoæ obrotów finansowych na miêdzynarodowym rynku. Poci¹ga to za sob¹ znaczn¹
intensyfikacjê obrotów handlowych towarami, a przede wszystkim
us³ugami. To w³anie dlatego Benjamin Barber pisze o wp³ywie wiatowych dystrybutorów us³ug inforozrywkowych na konstytuowanie
siê zglobalizowanego Mcwiata.4 Procesy o których mowa s¹ promowane i organizowane przez wielkie firmy i miêdzynarodowe korporacje. wiat zglobalizowany to wiat bez granic geograficznych, ale tak¿e, kulturowych, spo³ecznych i politycznych. Brak takich granic jest
niezwykle po¿¹dany z punktu widzenia wielkiego kapita³u oraz w³acicieli globalnego sektora us³ug. Znacznie trudniej pozytywnie odpowiedzieæ na pytanie, czy jest tak¿e wartociowy dla poszczególnych
narodów, jak i ca³ego spo³eczeñstwa wiatowego? W celu wyjanienia
takich w¹tpliwoci, nale¿y przyjrzeæ siê spo³eczno-politycznym nastêpstwom omawianych tendencji.
Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ procesów globalizacyjnych
jest ich asymetrycznoæ. Choæ definicyjnie za³o¿ylimy, i¿ obejmuj¹
one swoim zasiêgiem ca³y glob to wcale nie oznacza to, ¿e wszystkie
regiony czy pañstwa korzystaj¹ z jej efektów w podobnym stopniu.
Wrêcz przeciwnie, wiatowy rynek umacnia i wyostrza istniej¹ce dysproporcje rozwojowe. Taka asymetria ³¹czy siê z wyranym podzia³em ról na scenie wiatowej gospodarki, czyli tym co z ekonomicznego
punktu widzenia nazywamy miêdzynarodowym podzia³em pracy. Z
jednej strony, taki podzia³  w sytuacji przyjêcia efektywnoci gospodarowania jako podstawowej drogi do wzrostu gospodarczego  jest
racjonalny ekonomicznie, z drugiej strony  przy przyjêciu zrównowa¿onego rozwoju jako fundamentu zmian we wspó³czesnej cywilizacji
 mo¿e powodowaæ niepo¿¹dane efekty. W procesie globalizacji wydzieliæ mo¿na niewielk¹ grupê g³ównych jej aktorów, których dzia³ania maj¹ decyduj¹cy wp³yw na sam bieg procesu, oraz liczn¹ grupê
statystów i pañstw od brudnej roboty  zupe³nie bezsilnych wobec
dynamiki przemian. Dlatego w³anie, wybitny humanista i obserwator
4

B. Barber, D¿ihad kontra Mcwiat, Warszawa 2000, ss. 93-172.
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wspó³czesnego wiata  Ryszard Kapuciñski  na stronach licznych
publikacji, potwierdza swoim autorytetem tezê o pog³êbiaj¹cym siê
podziale wiata na bogate centrum i zacofan¹ prowincjê.5
Swego czasu grupa wybitnych ekonomistów pochodz¹cych z najbardziej rozwiniêtych krajów wiata, tzw. Grupa Lizboñska, nazywaj¹c
istniej¹cy wspó³czenie etap globalizacji triadyzacj¹, wskaza³a, i¿ jej
g³ównymi aktorami jest triada, któr¹ tworz¹: Stany Zjednoczone, Japonia i Europa Zachodnia. W raporcie przygotowanym przez tych w³anie naukowców czytamy: O zjawisku triadyzacji wiadczy geograficzne rozmieszczenie aliansów miêdzy przedsiêbiorstwami na wiecie
(4200 w okresie 1980  1981). Przedsiêbiorstwa z Japonii, Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej, zawar³y 92% z nich.6 Nie da siê ukryæ,
i¿ centrum wspó³czesnego wiata stanowi¹ trzy wy¿ej wymienione rejony. Natomiast ca³a reszta naszego globu jest prowincj¹.
Jednak dokonuj¹c analizy z punktu widzenia roli poszczególnych podmiotów wspó³czesnych procesów globalizacyjnych, trudno zgodziæ siê z powy¿sz¹ tez¹. O ile bowiem mo¿na mówiæ o faktycznym wzrocie dobrobytu spo³eczeñstw wskazanych przez Grupê
Lizboñsk¹  co prowadzi do wniosku o istnieniu centrum wiata 
to wcale nie oznacza to, ¿e pañstwa bêd¹ce organizacyjnymi formami tych spo³eczeñstw, s¹ jednoczenie g³ównymi aktorami globalizacji. Fakt, i¿ na terytorium tych¿e pañstw ma miejsce najwiêksza w skali ca³ego wiata iloæ aliansów strategicznych tak¿e ich
nie upodmiotawia w obliczu samego procesu. W³aciwie wskazanymi aktorami tendencji globalizacyjnych s¹ transnarodowe korporacje i to one w najwiêkszym stopniu korzystaj¹ z efektów globalnej gospodarki. Spo³eczeñstwa poszczególnych pañstw, choæ
tak¿e w niema³ym stopniu korzystaj¹ z zachodz¹cych procesów, to
w bardzo niewielkim je konstytuuj¹. Z tego punktu widzenia ich
korzyci s¹ jedynie porednie. Takie rozdzielenie interesów korporacji transnarodowych i pañstw  choæ wydaje siê ma³o przekonuj¹ce  ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. O tym bêdzie mo¿liwoæ wspomnienia jeszcze w dalszej czêci pracy.

5

6
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Generalnie mo¿na powiedzieæ, i¿ wspó³czesna globalizacja podkrela ró¿nice rozwojowe miêdzy uprzemys³owion¹ Pó³noc¹ a biednym Po³udniem, nazywanym czêsto Trzecim wiatem. Niepokój wobec sytuacji zapaci rozwojowej szeregu krajów biednego Po³udnia od
ponad dwudziestu lat by³ podkrelany w raportach Klubu Rzymskiego.
W latach dziewiêædziesi¹tych g³ówni aktorzy zglobalizowanej gospodarki, kieruj¹c siê jedynie w³asnym interesem, nie zrobili nic aby takiej
sytuacji przeciwdzia³aæ. Wed³ug ocen Banku wiatowego w po³owie
ubieg³ej dekady miliard mieszkañców Po³udnia ¿y³o poni¿ej progu
absolutnej nêdzy, przy dochodzie mniejszym ni¿ 370 dolarów rocznie
na g³owê.7 W okresie od 1960 do 1991 roku, relacja udzia³u w dochodzie dwudziestu procent najbogatszej i najubo¿szej ludnoci wiata
wzros³a z 30:1 do 60:1. Mówi¹c obrazowo oznacza to, ¿e miliard najbogatszych ludzi na wiecie mia³o redni dochód szeædziesiêciokrotnie wiêkszy ni¿ miliard najubo¿szych.8 Oczywicie najgorsza sytuacja
ma miejsce w Afryce. Z wyj¹tkiem kilku pañstw, kontynent ten nie
liczy siê w ogóle w gospodarce wiatowej, co oznacza prawie zupe³ny
brak zainteresowania ze strony Pó³nocy. Jak na razie pomoc Pó³nocy
dla Trzeciego wiata sprowadza siê do finansowego drena¿u. Jak bowiem inaczej oceniæ ponad 19  krotny wzrost zad³u¿enia zagranicznego, najubo¿szych regionów wiata?9 Pozostaje mieæ nadziejê, i¿
uszczuplaj¹ce siê mo¿liwoci dynamiki wzrostowej popytu w krajach
rozwiniêtych, umotywuj¹ mo¿nych tego wiata do zwrócenia swej
uwagi na biedniejsze rejony naszej planety. Có¿ innego, jeli nie prosty
rachunek ekonomiczny mo¿e ich do tego efektywnie zmusiæ?
Jak zosta³o wy¿ej podkrelone, konkurencja ekonomiczna panuj¹ca
na wspó³czesnym, globalnym rynku finansowym, powoduje ró¿nicowanie poziomu rozwoju poszczególnych rejonów wiata. Na tym siê jednak
nie koñczy, bowiem proces marginalizowania ma w miarê postêpowania
globalizacji coraz szersze znaczenie. Odnosi siê on nie tylko do poszczególnych pañstw czy regionów, ale tak¿e do ca³ych grup spo³ecznych i zawodowych ¿yj¹cych wewn¹trz bogatych krajów Pó³nocy.10 Zlokalizowanie taniej si³y roboczej w rozwijaj¹cych siê krajach, powoduje przenosze7
8

9
10
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nie do nich najbardziej pracoch³onnych dziedzin produkcji. Osza³amiaj¹cy rozwój techniki prowadzi do zastêpowania niektórych dotychczasowych czynnoci zawodowych ludzi  prac¹ maszyn. W efekcie korporacje
potrzebuj¹ niezliczonej iloci dobrze wykszta³conych specjalistów  którzy s¹ zreszt¹ zmuszeni w nieludzki sposób oddaæ siê swojej pracy  natomiast w coraz mniejszym stopniu zatrudniani s¹ robotnicy wykonuj¹cy
prace standardowe. Czêstokroæ powoduje to powstawanie ró¿norakich
napiêæ spo³ecznych, z którymi musz¹ dawaæ sobie radê politycy a nie w³aciciele restrukturyzowanych na globaln¹ skalê przedsiêbiorstw. Afrykañski g³ód nie jest jedynym problemem zwi¹zanym z marginalizacj¹ we wspó³czesnych wiatowych procesach gospodarowania. Jednakowo wi¹¿e siê z
nim problem spo³ecznego ubóstwa we wszystkich  bez wyj¹tku  regionach dzisiejszej globalnej wioski.
Dla wspó³czesnej elity kreuj¹cej procesy gospodarcze  za któr¹
nale¿y uwa¿aæ wysokokwalifikowanych specjalistów, ludzi bezporednio kieruj¹cych funkcjonowaniem transnarodowych przedsiêbiorstw  niewiele jest powodów, które sk³ania³yby do rozró¿nieñ na
tu i tam, obok i daleko. Dla nich czas jakby traci swój wymiar
i zawê¿a siê do jednej chwili, podobnie i przestrzeñ przestaje siê liczyæ.
Taka optyka jest zaciemnieniem rzeczywistoci. Jest swoistym oszustwem, na które pozwala dzisiaj nowoczesna technika. Jak wskazuje
Zygmunt Bauman: zniwelowanie odleg³oci czasowych i przestrzennych dziêki technice, nie tyle ujednolici³o ludzk¹ kondycjê, ile j¹ spolaryzowa³o.11 Faktycznie tylko wybrañcy s¹ wyzwoleni z wiêzów terytorialnych, reszta za nadal funkcjonuje na przypisanych jej terytoriach. Co istotne jednak, te w³anie terytoria trac¹ swój potencja³ konstytuowania ludzkiej to¿samoci. Bowiem dzisiaj to zglobalizowane
elity porednio kreuj¹ to¿samoæ cz³owieka. Jak pisze Bauman, dla
niektórych ca³y wiat jest domem podczas gdy wiêkszoæ, widzi tylko,
jak lokalna rzeczywistoæ, w której mieszkaj¹, usuwa im siê spod nóg.12
Te dwie  jak¿e ró¿ne pod wzglêdem liczby cz³onków  grupy spo³eczeñstwa wiatowego, w wyniku inicjatywy tych mniej licznych, wzajemnie siê od siebie izoluj¹. Taka izolacja sprowadza siê do odmiennych stylów ¿ycia i do nie liczenia siê nowoczesnej mniejszoci z
reszt¹ spo³eczeñstwa. Warto wiêc przyjrzeæ siê charakterowi podsta11
12
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wowych podmiotów organizacyjnych, z inicjatywy których kreowany
jest powy¿szy podzia³, a które to podmioty s¹ jednoczenie g³ównymi
aktorami wspó³czesnych procesów globalizacji gospodarczej.
Korporacje transnarodowe okrela siê jako przedsiêbiorstwa,
które posiadaj¹ i kontroluj¹ udzia³y w firmach zlokalizowanych
wiêcej ni¿ w jednym kraju.13 Funkcjonowanie na wiatowym rynku
takich nowoczesnych przedsiêbiorstw nie jest ograniczane jakimikolwiek barierami geograficznymi. W efekcie dochodzi do sytuacji, w której sieæ restauracji McDonalda obs³uguje dziennie na
ca³ym wiecie 20 mln klientów, a General Motors zatrudnia w skali
naszej planety wiêcej pracowników, ni¿ wynosi liczba mieszkañców niektórych niewielkich pañstw. Takie korporacje osi¹gaj¹ czêsto obroty roczne przewy¿szaj¹ce dochody rednich pañstw narodowych. Firma Domino, która w 1991 r. sprzeda³a pizzê o wartoci
2,4 mld dolarów, bez trudu pokry³aby wydatki rz¹dów Senegalu,
Ugandy, Boliwii i Islandii.14 Oprócz wy¿ej wymienionych do najbardziej znanych nale¿¹ korporacje przemys³owe: Royal Dutsch 
Shell Group, Exxon, Ford, Matsushita, Eastman Kodak, Toyota czy
IBM. Jak ju¿ wczeniej by³o podkrelone, korporacje posiadaj¹ coraz liczniejsze kadry fachowców, swoje samodzielne instytucje badawcze oraz dowiadczone i wysoko op³acane kadry kierownicze.
Filie takich przedsiêbiorstw porozrzucane s¹ po ca³ym wiecie, obecne s¹ tak¿e w przestrzeni wirtualnej. Zanika wiêc zjawisko narodowoci poszczególnych wyrobów. Nie mo¿na bowiem powiedzieæ,
i¿ nowy model Forda jest amerykañskim samochodem jeli czêci,
z których siê sk³ada s¹ produkowane miedzy innymi w Niemczech,
Meksyku, Malezji, Japonii i Argentynie. Siedemdziesi¹t procent
produkcji telewizorów japoñskich ma miejsce za granicami samej Japonii. General Motors produkuje poza Stanami Zjednoczonymi czterdzieci procent swoich samochodów, za w przypadku
Toyoty odpowiednia liczba wynosi dwadziecia procent.15
To, co kryje siê pod pojêciem interesu narodowego jest obce
wspó³czesnym, wiatowym korporacjom. Mo¿e nie by³oby w tym
nic z³ego, gdyby spo³eczny interes globalny  pojmowany w kategoriach zrównowa¿onego rozwoju  nie by³ im tak¿e obcy. Przed13
14
15
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siêbiorstwa ponadnarodowe funkcjonuj¹ w celu maksymalizacji
w³asnego zysku. To w³anie on jest najwa¿niejszym katalizatorem
ich dzia³añ. Z jednej strony podejmuj¹ swoje decyzje strategiczne
w oparciu o pozostaj¹cy wspó³czenie jedynie w sferze postulatów,
stan konkurencji gospodarczej na rynkach wiatowych, z drugiej
za swoim funkcjonowaniem faktycznie likwiduj¹ wolnorynkowe
zasady, prowadz¹c do fizycznej eliminacji przeciwników.
Mniejsze firmy i przedsiêbiorstwa s¹ ca³kowicie wypierane z
rynku. Gwa³townie rozwija siê proces fuzji. W jego wyniku powstaj¹ ogromne przedsiêbiorstwa, prawdziwe giganty powi¹zane
bezporednio ze wiatowym systemem finansowym. Tak ukszta³towanym podmiotom gospodarczym daje to ogromn¹, dotychczas
nieznan¹ w historii swobodê dzia³ania. Wynika ona bezporednio z
w³adzy finansowej jak¹ posiadaj¹ transnarodowe korporacje. Co
istotne, w³adza ta nie sprowadza siê do okrelonego terytorium, czy
cile wskazanej grupy spo³eczeñstwa. Wiadomo jedynie kto jest
jej podmiotem, natomiast sfera jej oddzia³ywania rozmywa siê na
terytorium ca³ego wiata. Sytuacja taka powoduje, i¿ sprawuj¹cy
w³adzê finansow¹ mog¹ byæ zwolnieni z odpowiedzialnoci za praktyczne konsekwencje swoich decyzji. Od nich natomiast, zale¿¹
czêsto losy ¿ycia setek tysiêcy ludzi. Podsumowuj¹c nale¿y wiêc
podkreliæ, i¿ wspó³czesne efekty dzia³añ wiatowych korporacji
s¹ niewspó³miernie du¿e w stosunku do oddzia³ywañ w³adzy politycznej, skupionej w suwerennych organizacjach pañstwowych. O
ile jednak decyzje polityczne, wynikaj¹ce wspó³czenie z demokratycznych procedur, bior¹ po uwagê szeroko rozumiany interes
spo³eczny, o tyle decyzje korporacji dbaj¹ jedynie o w³asny interes
uzale¿niony od w¹sko rozumianego rachunku ekonomicznego. W
tym miejscu istotnym staje siê wskazanie na polityczny wymiar
oddzia³ywania tendencji globalistycznych. Sprowadza siê on zasadniczo do dwóch problemów: przysz³oci pañstwa narodowego
oraz zagro¿eñ dla wspó³czesnej demokracji.
Miêdzynarodowe procesy gospodarcze przynosz¹ w³asne wyzwania wobec politycznych struktur pañstwa narodowego. Zwolennicy ekonomicznej globalizacji twierdz¹c, ¿e rynek jest jedynym s³usznym mechanizmem ¿ycia gospodarczego, od dawna g³osz¹ tezy o
potrzebie zminimalizowania roli pañstwa i koniecznoci pe³nego
otwarcia granic dla przep³ywu kapita³u, finansów i swobodnego han104
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dlu. We wspó³czesnym wiecie, ekonomicznym samobójstwem by³oby zamykaæ granice narodowej gospodarki. Jednak obok korzyci
gospodarczych, wynikaj¹cych z uczestnictwa w procesach globalizacji, znajduj¹ siê równie istotne aspekty niekorzystne. Najogólniej
rzecz ujmuj¹c mo¿na powiedzieæ, i¿ aktualnie zachodz¹ce procesy
gospodarcze mog¹ siê wydawaæ nieodpowiednio kontrolowane przez
suwerenne organy polityczne. Id¹c w lad za t¹ tez¹ oraz bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ wspó³czenie demokracja jest symbolem nowoczesnego ustroju pañstwowego, mo¿e siê okazaæ, ¿e brak kontroli politycznej nad procesami globalizacji poci¹ga za sob¹ brak kontroli spo³ecznej, co w efekcie mo¿e spowodowaæ dysfunkcjonalny charakter
wskazanych procesów i zagro¿enie dla samej demokracji. Tak jak
cz³owiek potrzebuje do ¿ycia tlenu, tak dla funkcjonowania dojrza³ej
demokracji niezbêdne jest istnienie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Globalizacja gospodarcza konstytuuje co najwy¿ej spo³eczeñstwo
rynkowe, w którym konsumenci i producenci zastêpuj¹ obywateli.
Wspó³czesne pañstwo narodowe, w obliczu zachodz¹cych procesów gospodarczych, wydaje siê byæ niewystarczaj¹c¹ form¹ kontroli politycznej nad tego typu tendencjami. Wobec wielu problemów jest zbyt ma³e i s³abe aby móc przeciwdzia³aæ. Poza tym istnieje swoisty konsens wród znacz¹cych aktorów sceny politycznej i wtajemniczonych analityków, i¿ demokratyczne pañstwa opiekuñcze wytwarzaj¹ w ludziach poczucie zale¿noci, wpêdzaj¹ obywateli w stan letargu a co najgorsze: uchylaj¹ indywidualn¹ odpowiedzialnoæ.16 Historia dostarczy³a wystarczaj¹co du¿o argumentów na potwierdzenie tej tezy, wiêc nie sposób z ni¹ dyskutowaæ.
Miêdzy innymi dlatego niezbêdnym staje siê stworzenie ponadnarodowych struktur politycznych, które mog³yby korygowaæ niekorzystne w skali globalnej i regionalnej dzia³ania gospodarcze ponadnarodowych korporacji. Jak trafnie wskazuje Paul Kennedy
odpowiedzi¹ na gospodarcze procesy o charakterze globalnym winny byæ polityczne dzia³ania realizowane w identycznej skali.17 Cel
takich dzia³añ nie tkwi³by w poddaniu rynku rygorystycznej kontroli polityków, ale poredniej korekcji strategii gospodarczych poszczególnych podmiotów w celu przyczyniania siê do zrównowa16
17
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¿onego rozwoju w skali globalnej, pañstwowej i lokalnej. Wszystko po to, aby w sytuacji, kiedy u koñca XX wieku wiat upora³ siê
z totalnym pañstwem, nie dosz³o do realizacji jak¿e realnego niebezpieczeñstwa  stworzenia totalnego rynku.
Ka¿da demokratyczna organizacja polityczna jest form¹ organizacji spo³eczeñstwa, której celem powinna byæ realizacja pewnych interesów publicznych. Wspó³czesne pañstwo demokratyczne opiera siê
na uznaniu priorytetu sfery publicznej nad prywatn¹  przy czym prawa tej ostatniej winny byæ tak¿e w pe³ni zagwarantowane.18 Takie dobra spo³eczne jak: zwiêkszanie poziomu zatrudnienia, czy ochrona rodowiska, niewiele maj¹ wspólnego z interesem funkcjonuj¹cych na
globalnym rynku podmiotów. Redukcjonistyczna strategia korporacji,
masowo likwiduj¹ca miejsca pracy, mo¿e budziæ niepokój w spo³eczeñstwach poszczególnych krajów, ale rynek z radoci¹ wita wynikaj¹ce z tego faktu, nowe mo¿liwoci efektywnej konkurencji. Zadaniem
polityków jest jednak dbaæ nie o interesy wielkiego kapita³u ale o te,
które w drodze demokratycznego dialogu spo³ecznego bêd¹ ukazywaæ
siê jako najbardziej istotne i po¿¹dane. Podmiotem takiego dyskursu
powinno byæ spo³eczeñstwo obywatelskie. Jednak jak wczeniej zosta³o ju¿ wskazane, globalizacja przeprowadzona jedynie w sferze gospodarki tworzy podstawy pod spo³eczeñstwo rynkowe, a nie pod zbiorowoæ wiadomych podmiotów demokratycznej polityki. Jest to swoisty efekt uboczny sytuacji, w której brakuje globalnej polityki przy
istnieniu globalnego rynku gospodarczego. Zadaniem wspó³czesnej
polityki jest stworzenie warunków do zaistnienia spo³eczeñstwa prawdziwych obywateli wiata. Takich, którzy nie tylko bêd¹ wiadomi jaki
produkt jest najlepszy a jaki najtañszy, ale ponadto bêd¹ sobie zdawaæ
sprawê z problemów, które w interesie ca³ego wiata nale¿y zlikwidowaæ. Tylko solidarne dzia³anie koordynowane przez wiatowych mê¿ów stanu mo¿e przynieæ sukcesy w realizacji jakociowo ujmowanego rozwoju w skali globalnej.
Trudno zgodziæ siê z radykalnymi przeciwnikami globalizacji, i¿
w zaistnia³ej sytuacji niezbêdny jest proces deglobalizuj¹cy gospodarkê. Przede wszystkim dlatego, i¿ pozostaje on jedynie w sferze utopijnych wizji. Globalizacja gospodarki jest faktem i procesem nieodwracalnym, ale jednoczenie nadal siê kszta³tuj¹cym. Tak wiêc nale¿a³oby
18
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raczej zastanowiæ siê nad tym, w jaki sposób go kszta³towaæ, aby mo¿liwe by³o wykorzystanie potencjalnych szans jakie z sob¹ niesie. Spo³ecznie i politycznie kontrolowana globalizacja mo¿e nie tylko nie powodowaæ szkodliwych dla spo³eczeñstwa efektów ubocznych, ale pe³niæ po¿¹dan¹ funkcjê dla ludzkoci. Kszta³towanie polityki w skali
wiatowej oraz dodajmy: polityki niezale¿nej od praw rynku, staje siê
swoist¹ szans¹ przezwyciê¿enia w XXI wieku najbardziej istotnych
problemów globalnych. Prekursorem takiego pogl¹du by³ ju¿ Sekretarz Generalny ONZ U Thant, który w swoim raporcie Cz³owiek i
rodowisko z maja 1969 roku akcentowa³, i¿ dla pokonania cywilizacyjnych problemów niezbêdna jest ogólnowiatowa inicjatywa.19
Podkrelaj¹c to stwierdzenie u progu XXI wieku nale¿y zrozumieæ, i¿ globalne partnerstwo jest swego rodzaju koniecznoci¹, której celem powinna byæ wizja prawdziwego rozwoju oraz za¿egnanie
aktualnych niebezpieczeñstw. Mówi¹c o globalnych zagro¿eniach
chodzi mi przede wszystkim o nastêpuj¹ce kwestie: postêpuj¹c¹ degradacjê rodowiska przyrodniczego, eksplozjê demograficzn¹, problem surowcowo  energetyczny, biedê regionów Trzeciego wiata,
choroby cywilizacyjne, terroryzm miêdzynarodowy. Wszystkie te
sprawy wymagaj¹ niezw³ocznego podjêcia dzia³añ, którym mo¿e s³u¿yæ prawid³owo stymulowana globalizacja gospodarcza.
Taka polityczna stymulacja potrzebuje w pierwszej kolejnoci
odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz reformy procesów decyzyjnych wiatowej Organizacji Handlu, Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku wiatowego. Jednak przede wszystkim konieczne jest zwiêkszenie efektywnoci dzia³añ Organizacji Narodów
Zjednoczonych, których celem winno byæ globalizowanie demokracji. Mo¿liwe, i¿ w zaistnia³ej sytuacji niezbêdnym stanie siê utworzenie zupe³nie nowej struktury politycznej o globalnym zasiêgu. Przy
czym nale¿y podkreliæ, i¿ nie oznacza to wcale koñca pañstwa narodowego, bowiem pojawiaj¹ siê przed nim zupe³nie nowe wyzwania.
Bêd¹ one mog³y byæ realizowane po uprzedniej modernizacji jego
wspó³czesnego ujêcia.20 Jednym z naczelnych zadañ pañstwa winno
byæ wspieranie realizacji idei samorz¹dnoci w skali regionów. Podsu19

20
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mowuj¹c, po¿¹dany kszta³t systemu polityki wiatowej realizowanej
w trzech skalach odniesienia opiera³by siê na subsydiarnym charakterze dzia³añ globalnych w stosunku do polityki pañstwa i równie¿ subsydiarnym  dzia³añ pañstwowych w stosunku do polityki lokalnych
wspólnot. W ten sposób przechodz¹c od regionów poprzez organizmy
pañstwowe, mo¿na by wzmóc si³ê demokracji w skali globalnej.
Jednak zmiany w strukturze podmiotowej nie s¹ wystarczaj¹ce.
Dzia³ania innowacyjne jeli maj¹ byæ sensowne musz¹ byæ poprzedzone
ide¹ oraz pewnym programem jej realizacji. Zmiany instytucjonalnoorganizacyjne powinny byæ powi¹zane z jasno okrelon¹ aksjologi¹ strategii dzia³añ realizowanych w skali globalnej. Niekorzystne efekty uboczne wspó³czesnych procesów globalizacji gospodarczej s¹ wynikiem braku takich fundamentów, a co najwy¿ej sprowadzenia ich do w¹sko rozumianego wzrostu gospodarczego. Pocz¹wszy od Raportu Komisji G. H.
Brundtland z 1986 roku, czêæ naukowców i polityków wskazuje na
ideê zrównowa¿onego rozwoju, która mog³aby staæ siê podstaw¹ dla
formu³owania dzia³añ politycznych jak i korekcji procesów gospodarczych w skali ca³ego wiata. Najprociej ujmuj¹c: rozwój zrównowa¿ony to rozwój trwa³y, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia,
jednoczenie nie pozbawiaj¹c przysz³ych pokoleñ mo¿liwoci zaspokojenia ich potrzeb. W istocie swej tak rozumiany rozwój stabilny oznacza
proces zmian, w którym eksploatacja zasobów, kierunki inwestowania,
kierunki postêpu technicznego i zmiany instytucjonalne pozostaj¹ w harmonii i zachowuj¹ bie¿¹co i na przysz³oæ mo¿liwoæ zaspokojenia ludzkich potrzeb i aspiracji.21 Stoj¹c u progu XXI wieku przy mierzeniu
efektywnoci ekonomicznej nale¿a³oby zrezygnowaæ z kryteriów ilociowych, które sprowadzaj¹ siê do wzrostu gospodarczego, a skoncentrowaæ swoj¹ uwagê na wskanikach jakociowych, które postuluje koncepcja zrównowa¿onego rozwoju. Konferencja Narodów Zjednoczonych
 tzw. Szczyt Ziemi, który mia³ miejsce w Rio de Janeiro w 1992 roku
przyjê³a dokument zwany Agend¹ 21, w którym wskazuje siê na podstawowe kierunki praktycznej realizacji zrównowa¿onego rozwoju w skali
globalnej, pañstwowej i lokalnej.22 Niestety brak woli politycznej pozostawia ten dokument jedynie w sferze czczych deklaracji.
21
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Nie wchodz¹c w szczegó³y nale¿y podkreliæ, i¿ z punktu widzenia zachodz¹cych procesów globalizacji, w koncepcji zrównowa¿onego rozwoju istotne jest zwrócenie uwagi, na bezporednie
powi¹zanie z sob¹ oddzia³ywañ o charakterze gospodarczym, spo³ecznym i politycznym. Jak ju¿ wczeniej zosta³o wskazane, globalizacja maj¹c bezporednio charakter gospodarczy, oddzia³ywuje
tak¿e na wymiar spo³eczno-polityczny. Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju, choæ postulowana jest od ponad 20 lat, dosyæ niemrawo znajduje sobie pos³uch wród polityków. O ile poszczególne
kraje realizuj¹ pewne elementy programów pañstwowych, to nadal
brakuje strategii o charakterze globalnym.
Tymczasem to w³anie dzia³ania korporacji najmniej bior¹ pod
uwagê wspó³czesne problemy globalne. Za przyk³ad wemy sytuacjê, w której wiadomoæ zagro¿enia ekologicznego zostaje bezporednio zepchniêta na drugi plan, kiedy firmy tworz¹ swoje filie
w egzotycznych czêciach wiata, dla funkcjonowania najbardziej
brudnych linii produkcyjnych. B¹d te¿ kiedy wszechmocne koncerny farmaceutyczne wytaczaj¹ procesy s¹dowe rz¹dom pañstw
afrykañskich, które planuj¹ wykorzystywanie w leczeniu AIDS nieopatentowanych a tym samym tañszych leków.23 W du¿ej czêci
pozwala na to niewystarczaj¹co kontrolowana politycznie globalizacja. Tymczasem dla narastaj¹cego zagro¿enia ekologicznego, dla
interesu ca³ej ludzkoci w jego przezwyciê¿eniu, zabójcze jest, ¿e
azotany przedostaj¹ siê do atmosfery  niezale¿nie czy ma to miejsce w Ameryce czy Indonezji. Podobnie tragiczne jest, i¿ dostatnia
Pó³noc kieruj¹c siê przestarza³ymi modelami ekonomii, w tak ograniczonym stopniu pomaga w zwalczeniu plagi AIDS w Afryce.
Miêdzy innymi dlatego koncepcja zrównowa¿onego rozwoju winna byæ podstaw¹ dzia³añ politycznych realizowanych w wymiarze
lokalnym, pañstwowym i globalnym.
23

Leki na AIDS s¹ niezwykle drogie, dlatego koncerny zarabiaj¹ na nich miliardy dolarów
w Europie i Ameryce. Tymczasem sytuacja w Afryce jest krytyczna. W RPA jest
oko³o 4,2 mln. zaka¿onych, codziennie umiera tam kilkaset osób. Ze wzglêdu na ceny
leków niemo¿liwe jest jakiekolwiek efektywne leczenie. Decyzja rz¹du RPA o wykorzystaniu nieopatentowanych leków pozwala obni¿yæ koszty rocznego leczenia ludzi z HIV
z 10 tys. dol. do oko³o 600  tym samym pañstwo mo¿e pomóc znacznie wiêkszej czêci
chorych. Koncerny boj¹ siê jakiegokolwiek wy³omu w dochodowym systemie, choæ
ca³y rynek afrykañski to jedynie 1% ich wiatowych obrotów!
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Dzia³ania te stanowi³yby wyraz kontroli nad zachodz¹cymi,
wiatowymi procesami ekonomicznymi a wiêc wspó³czesn¹ globalizacj¹ gospodarcz¹. Takiej strategii powinna towarzyszyæ odpowiednia struktura organizacyjna podmiotów polityki globalnej. Wszystko
to mog³oby w dalekiej perspektywie prowadziæ do z³agodzenia istniej¹cych problemów wiatowych, za które bezporednio odpowiada aktualnie preferowany model gospodarczego rozwoju.
Polityka i ekonomia s¹ bezporednio z sob¹ powi¹zane
i tak jak w przypadku wiêkszoci sfer ludzkiej aktywnoci w³aciwe relacje miêdzy tymi dziedzinami s¹ niezbêdne dla zdrowego
rozwoju spo³ecznego. Procesy globalizacji gospodarczej, jak zosta³o powy¿ej wskazane, nios¹ z sob¹ powa¿ne konsekwencje spo³eczne. Jednak równoczenie s¹ one tak¿e niezwyk³¹ szans¹ dla rozwoju ca³ej ludzkoci. Wymogiem wspó³czesnych czasów jest, aby
obok uwiatowienia gospodarki nast¹pi³o bezporednie uwiatowienie dzia³añ politycznych. Stanowi³yby one swoist¹ odpowied
na spo³eczne interesy zwi¹zane z potrzeb¹ rozwi¹zania problemów
o globalnej skali. Kontrola polityki nad ekonomi¹ powinna byæ konsekwencj¹ demokratycznych procedur podejmowania decyzji, za
imperatywem jej podstaw ideologicznych powinna byæ koncepcja
zrównowa¿onego rozwoju. Dopóki powy¿sze postulaty nie rozpoczn¹ byæ realizowane a dotychczasowy model efektywnoci ekonomicznej bêdzie nadal funkcjonowa³, nie mo¿liwe stanie siê ca³kowite wykorzystanie szans jakie z sob¹ niesie globalizacja.
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EWOLUCJA IDEI PRAWNOMIÊDZYNARODOWEJ
ODPOWIEDZIALNOCI JEDNOSTKI
 ANALIZA INSTYTUCJONALNA
Dnia 17 lipca 1998 roku zakoñczy³a siê Miêdzynarodowa
Konferencja Dyplomatyczna Pe³nomocników w Rzymie. Jaj ukoronowaniem by³o otwarcie do popisu Rzymskiego Statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego. Powstanie Trybuna³u, w zamyle
jego pomys³odawców, ma doprowadziæ do sytuacji, w której ra¿¹ce pogwa³cenie powszechnie akceptowanych i podstawowych norm
prawa w jakimkolwiek miejscu na wiecie, bêdzie uwa¿ane za
zagro¿enie porz¹dku i bezpieczeñstwa w skali miêdzynarodowej.
W odró¿nieniu od Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci, Trybuna³ Karny bêdzie s¹dzi³ nie pañstwa a indywidualne osoby, zarówno bezporednich sprawców jak i decydentów, nawet z
najwy¿szych szczebli w³adzy, odpowiedzialnych wydania polecenia stanowi¹cego zbrodniê objêt¹ jego jurysdykcj¹.
W artykule zostanie przedstawiony rozwój idei prawnomiêdzynarodowej odpowiedzialnoci osób fizycznych a¿ do zakoñczenia prac nad Miêdzynarodowym Trybuna³em Karnym. Praca powiêcona bêdzie jednak nie tyle samej idei, co raczej jej instytucjonalnym wytworom, poprzez które to realizowa³a siê ona.
Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, i¿ w zakresie pola badawczego znajd¹ siê, oprócz Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego,
cztery inne trybuna³y miêdzynarodowe. Jednak historycznie rzecz
ujmuj¹c, wystêpowa³y one parami. Nie jest wiêc potrzebna równie
wnikliwa analiza wszystkich tych instytucji. Zarówno Trybuna³
Tokijski jak i Trybuna³ dla Rwandy by³y w du¿ym zakresie instytucjami analogicznymi do swoich m³odszych braci i nie stanowi³y
w zasadzie dalszego etapu w ewolucji idei prawnomiêdzynarodowej odpowiedzialnoci jednostki. Z tego te¿ powodu ulegn¹ one
marginalizacji jako nie wnosz¹ce nowych treci do przedmiotowego zagadnienia.
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Trybuna³ Norymberski
Co do zasady, jednostka dzia³aj¹ca jako organ pañstwa czy
funkcjonariusz pañstwowy nie ponosi odpowiedzialnoci osobistej
[na gruncie prawa miêdzynarodowego  przyp. aut.], jeli swoim
dzia³aniem lub zaniechaniem narusza prawo miêdzynarodowe.1
Wynika to z klasycznej regu³y, ¿e podmiotem prawa miêdzynarodowego zawsze by³y pañstwa (z czasem inni uczestnicy stosunków
miêdzynarodowych), a nie jednostki. W tym systemie osoba ludzka
traktowana by³a b¹d jako obywatel, mieszkaniec danego pañstwa
lub jako jego organ, pozbawiony wszak w³asnej podmiotowoci.
Prawo miêdzynarodowe dostrzegaj¹c cz³owieka, regulowa³o jego
prawa i obowi¹zki poprzez nak³adanie okrelonych powinnoci
dzia³ania lub zaniechania dzia³ania na pañstwa, które to dopiero
mia³y obowi¹zek, poprzez kszta³towanie swojego prawa wewnêtrznego lub poprzez inkorporowanie do niego norm prawa miêdzynarodowego, nadania jednostce okrelonych praw lub obowi¹zków i
ewentualnie opatrzenie ich sankcj¹ prawn¹. Tak wiêc z punktu widzenia jednostki, regulacje prawnomiêdzynarodowe dotyka³y j¹
tylko o tyle, o ile zosta³y one transformowane do wewnêtrznego
systemu prawnego pañstwa.2
Niektórzy badacze problemu uwa¿aj¹, ¿e pierwszy wy³om w
tej zasadzie zwi¹zany by³ z przyjêciem Konwencji Genewskiej z
1864 roku w sprawie polepszenia losu rannych ¿o³nierzy w wojnie
l¹dowej. Argumentuj¹, i¿ zapocz¹tkowa³a ona proces tworzenia
szeregu konwencji prawa wojny.3 Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ akty
te by³y pozbawione jakichkolwiek sankcji prawnych. Rozwój miêdzynarodowego prawa wojennego nie poci¹gn¹³ za sob¹ w tym
okresie woli utworzenia jakiegokolwiek organu miêdzynarodowego bêd¹cego gwarantem jego przestrzegania.
Pierwsze dyskusje nad powo³aniem miêdzynarodowego s¹du
w³adnego rozstrzygaæ kwestiê odpowiedzialnoci karnej osób fi1

2
3
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zycznych za zbrodnie wojenne mia³y miejsce dopiero po zakoñczeniu I wojny wiatowej. Postanowiono wtedy umieciæ w Traktacie
Wersalskim zapis o utworzeniu specjalnych trybuna³ów do os¹dzenia niemieckich zbrodniarzy wojennych w tym by³ego cesarza Wilhelma II. Postanowienie to nie zosta³y jednak zrealizowane bowiem
Holandia odmówi³a ekstradycji Wilhelma II, a os¹dzenie innych
zbrodniarzy wojennych pozostawiono s¹dom niemieckim.4
Podobnie w okresie miêdzywojennym brak³o woli stworzenia
miêdzynarodowego s¹du karnego i dopiero wydarzenia II wojny
wiatowej sk³oni³y pañstwa do zrewidowania swoich stanowisk.
Po wczeniejszych ustaleniach politycznych, dnia 20 padziernika
1943 roku odby³o siê w Londynie pierwsze posiedzenie Komisji
Zjednoczonych Narodów dla Spraw Zbrodni Wojennych, w którym udzia³ wziêli przedstawiciele 17 pañstw, w tym Polski. Do jej
zadañ nale¿a³o tworzenie list przestêpców wojennych oraz opracowanie statutu przysz³ego s¹du miêdzynarodowego kompetentnego
rozstrzygaæ kwestiê odpowiedzialnoci karnej indywidualnych osób.
Na pocz¹tku swojej dzia³alnoci, bior¹c za wzór Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci w Hadze, Komisja opracowa³a
projekt statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego  instytucji
dzia³aj¹cej stale i w³adnej s¹dziæ nie tylko zbrodniarzy z pañstw
Osi ale tak¿e, w swym za³o¿eniu, obywateli innych pañstw. Jednak
powo³aniu takiego trybuna³u sprzeciwi³y siê g³ówne mocarstwa
widz¹ce w nim zagro¿enie dla w³asnych interesów. St¹d te¿ projekt
ten zosta³ zarzucony, a dalsze prace kontynuowano z myl¹ stworzenia instytucji o cile okrelonym przedmiotowo celu. Ostatecznie dnia 3 padziernika 1944 roku Komisja przyjê³a regulamin Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojskowego. Zosta³ on nastêpnie w³¹czony do Umowy o Miêdzynarodowym Trybunale Wojskowym,
która zosta³a podpisana 8 sierpnia 1945 roku w Londynie przez cztery mocarstwa: Stany Zjednoczone, Wielk¹ Brytaniê, Zwi¹zek Radziecki i Francjê. Dopiero w dalszej kolejnoci do umowy mia³o
szansê przyst¹piæ 19 innych pañstw sojuszniczych, w tym Polska.5
4
5

L. Gardocki, Zarys prawa karnego miêdzynarodowego, Warszawa 1985, s. 28.
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Artyku³ II umowy stanowi³, i¿ Trybuna³ bêdzie sk³ada³ siê z czterech sêdziów i czterech zastêpców wyznaczonych przez cztery mocarstwa. Kolejny artyku³ zapewnia³ niezale¿noæ sêdziów od innych
uczestników procesu, jednoczenie jednak dopuszcza³ mo¿liwoæ odwo³ania przez ka¿dego sygnatariusza swojego cz³onka trybuna³u.6 Nie
byli wiêc sêdziowie niezale¿ni w swoich dzia³aniach od pañstw, które
ich wyznaczy³y. Wci¹¿ dominowa³ sposób postrzegania rzeczywistoci przez przywódców wielkich mocarstw w kategoriach prawo musi
byæ takie by sprawiedliwoæ by³a po naszej stronie.
Trybuna³ rozpoznawa³ sprawy w sk³adzie czterech cz³onków a
orzeka³ w g³osowaniu tajnym wiêkszoci¹ g³osów (art. IV). Przeg³osowani sêdziowie posiadali mo¿liwoæ z³o¿enia votum separatum.
Prawo to zosta³o wykorzystane przez sêdziego rosyjskiego, który
zgodnie z zaleceniami Kremla domaga³ siê rozszerzenia krêgu osób
skazanych o cz³onków: rz¹du Rzeszy, sztabu generalnego i naczelnego dowództwa niemieckich si³ zbrojnych.7
Najistotniejsze z punktu widzenia historii okaza³y siê jednak
uregulowania materialnoprawne. Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojskowego ustali³ trzy rodzaje przestêpstw: przestêpstwa
przeciwko pokojowi, przestêpstwa wojenne oraz przestêpstwa przeciwko ludzkoci. Wskazane te¿ zosta³y elementy sk³adaj¹ce siê na
definicje poszczególnych zbrodni. Za zbrodniê przeciwko pokojowi uznano planowanie, przygotowanie, wszczêcie lub prowadzenie
wojny napastniczej. Artyku³ VI stanowi³, i¿ przestêpstwem wojennym jest wszelkie pogwa³cenie praw i zwyczajów wojennych (istniej¹cych ju¿ przed wejciem w ¿ycie statutu). Natomiast za zbrodnie przeciwko ludzkoci uznano wszelkie przeladowania z przyczyn rasowych, religijnych lub politycznych, pozostaj¹ce w zwi¹zku z jak¹kolwiek zbrodni¹ z pierwszych dwóch kategorii.8
Jak zauwa¿aj¹ Tadeusz Cyprian i Janusz Sawicki, statut nie
wprowadza w swojej nomenklaturze nowego typu zbrodni. Pos³uguje siê wy³¹cznie starymi typami form przestêpczych, znanych z
6
7
8
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kodeksów wewn¹trzkrajowych.9 Podobnie, zasady procesowe i
przebieg postêpowania przyjête dla Trybuna³u, powszechnie stosowane by³y w ustawodawstwach pañstw. Nowoci¹ by³o natomiast
zastosowanie tych norm w prawie miêdzynarodowym, niejako z
pominiêciem pañstwa.
Od wspomnianej regu³y by³o jednak kilka niezwykle istotnych
wyj¹tków. Ograniczeniu uleg³y zasady: nullum crimen sine lege i
lex retro non agit. Zabraniaj¹ one skazania za czyn, który w momencie jego pope³nienia nie jest uznany za przestêpstwo przez prawo obowi¹zuj¹ce oskar¿onego w chwili pope³nienia czynu. W wyroku stwierdzono, i¿ pañstwo jest ograniczone przez prawo miêdzynarodowe, w dowolnym kszta³towaniu stanu prawnego na swoim terytorium. Tak wiêc, w przypadku kolizji tych systemów prawnych jednostka jest zobowi¹zana stosowaæ siê do norm prawa miêdzynarodowego, nawet jeli dane pañstwo tych norm nie uznaje.10
Miêdzynarodowy Trybuna³ Wojskowy zerwa³ te¿ z zasad¹,
wspomnian¹ ju¿ na wstêpie rozdzia³u, okrelan¹ jako teoria dzia³ania publicznego. Zak³ada³a ona, i¿ osoba dzia³aj¹ca w imieniu pañstwa lub na rozkaz nie mo¿e podlegaæ odpowiedzialnoci karnej za
wyrz¹dzone swoim dzia³aniem szkody. Statut Miêdzynarodowego
Trybuna³u Wojennego przekrela³ p³yn¹cy z tej zasady immunitet,
a w uzasadnieniu wyroku, sêdziowie Trybuna³u zawarli rewolucyjn¹ w swej wymowie tezê. Stwierdzili, ¿e prawo miêdzynarodowe
nak³ada obowi¹zki i odpowiedzialnoæ na jednostki tak samo, jak i
na pañstwa, poniewa¿ zbrodnie przeciwko prawu miêdzynarodowemu pope³niane s¹ przez ludzi, a nie przez abstrakcyjne twory, i
jedynie poprzez karanie jednostek, które je pope³niaj¹, prawo miêdzynarodowe mo¿e byæ egzekwowane.11
Sam proces rozpocz¹³ siê 14 listopada 1945 roku. Toczy³ siê
on w sprawie 21 oskar¿onych, którzy to zostali uznani wczeniej za
g³ównych zbrodniarzy, których przestêpstwa nie da³y siê w specjalny sposób umiejscowiæ geograficznie. Wyrok og³oszony 1 pa9
10
11
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dziernika 1946 roku skazywa³ 13 z nich za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkoci, 3 za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko pokojowi oraz 2 za zbrodnie przeciwko ludzkoci. Karê mierci orzeczono wobec 11 oskar¿onych, w tym wobec Martina Bormana zaocznie. Wobec trzech osób orzeczono karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoci, a wobec czterech innych kary wieloletniego
pozbawienia wolnoci. Trzy osoby zosta³y za uniewinnione.12
Mimo faktu, ¿e Miêdzynarodowy Trybuna³ Wojenny stworzony zosta³ ostatecznie jako instytucja ograniczona do jednego tylko
zadania i z chwil¹ jego wykonania ulegaj¹ca rozwi¹zaniu, zasady
zawarte w Statucie i wyroku Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojennego uleg³y zachowaniu. Zosta³y one potwierdzone rezolucj¹
Zgromadzenia Ogólnego NZ z 11 grudnia 1946 roku i obowi¹zuj¹
do dnia dzisiejszego jako prawo zwyczajowe. Okrelane s¹ one
obecnie jako tak zwane Zasady Norymberskie.13
Po zakoñczeniu wojny funkcjonowa³, oprócz Trybuna³u Norymberskiego, Miêdzynarodowy Trybuna³ Wojskowy dla Dalekiego Wschodu (tak zwany Trybuna³ Tokijski). Zosta³ on ustanowiony
3 maja 1946 roku i opieraj¹c siê na analogicznych zasadach co Trybuna³ Norymberski, s¹dzi³ japoñskich zbrodniarzy wojennych. Stanê³o przed nim 28 polityków i wojskowych piastuj¹cych kluczowe
stanowiska w rz¹dzie i armii, w tym premier rz¹du z lat 1941-1944
genera³ Tôjô Hideki, którego wraz z szecioma innymi osobami
skazano na mieræ.14
W swojej dzia³alnoci, Trybuna³ Tokijski nie wypracowa³ odrêbnych regu³ ni¿ Trybuna³ Norymberski, które stanowi³yby podstawê dalszego rozwoju prawa miêdzynarodowego. Istotne jest podkrelenie, i¿ Trybuna³ Norymberski by³ jednym z dwóch Miêdzynarodowych Trybuna³ów Wojskowych ustanowionych dla s¹dzenia g³ównych przestêpców wojennych pañstw Osi.
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Miêdzynarodowe Trybuna³y Karne ad hoc
Koniec prac Miêdzynarodowych Trybuna³ów Wojskowych nie
oznacza³ w rzeczywistoci zamkniêcia pewnego rozdzia³u. By³o
wrêcz przeciwnie. Ju¿ w roku 1947 Komisja Prawa Miêdzynarodowego, dzia³aj¹c na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego NZ, stara³a
siê utrwaliæ i rozwin¹æ Zasady Norymberskie w projekcie Kodeksu
Przestêpstw Przeciwko Pokojowi i Bezpieczeñstwu Ludzkoci. Od
roku 1948 ta sama komisja kilkakrotnie przygotowywa³a projekty
powstania sta³ego miêdzynarodowego s¹du karnego.15 Z uwagi na
niesprzyjaj¹c¹ sytuacjê miêdzynarodow¹, bêd¹c¹ wynikiem narastaj¹cego konfliktu dwóch bloków politycznych, ¿aden z projektów nie uzyska³ szerszego poparcia.
Uda³o siê natomiast przyj¹æ w roku 1948 Konwencjê w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. W roku nastêpnym przyjêto za cztery konwencje genewskie o ochronie ofiar
wojny, a w roku 1954 Konwencjê hask¹ o ochronie dóbr kultury w
razie konfliktu zbrojnego.16
Zamys³ powo³ania miêdzynarodowego s¹du w³aciwego dla
s¹dzenia osób fizycznych zici³ siê dopiero w latach 90-tych zesz³ego stulecia. Sta³o siê to mo¿liwe z powodu rozpadu systemu
dwubiegunowego, który nie dopuszcza³ mo¿liwoci istnienia takiej
instytucji. Bezporednia jednak przyczyn¹ by³ konflikt w by³ej Jugos³awii, w trakcie którego dosz³o masowych zbrodni dokonywanych g³ównie na ludnoci cywilnej.
Wojna w by³ej Jugos³awii rozpoczê³a siê w czerwcu 1991 roku,
kiedy to S³owenia i Chorwacja proklamowa³y kolejno swoj¹ niepodleg³oæ. W³adze w Belgradzie zdominowane przez Serbów, próbuj¹c uniemo¿liwiæ rozpad pañstwa, wys³a³y przeciwko separatystom Ludow¹ Armiê Jugos³awii. Nie zdo³a³a ona jednak spacyfikowaæ niepodleg³ociowych nastrojów w kolejnych republikach federacji. Pañstwo uleg³o rozpadowi a poszczególne narodowoci
15
16
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zamieszkuj¹ce Jugos³awiê zaczê³y walczyæ ze sob¹ o przynale¿noæ poszczególnych prowincji. Konflikt przybra³ charakter czystek etnicznych, bowiem ka¿da ze stron stara³a siê zagwarantowaæ
swoje prawo do danego terytorium poprzez usuniêcie z niego innych narodowoci. W czasie walk dosz³o do masowych i niezwykle brutalnych naruszeñ praw cz³owieka, którym to spo³ecznoæ
miêdzynarodowa przygl¹da³a siê zupe³nie bezradnie.
Dzia³ania podejmowane na forum miêdzynarodowym w celu
po³o¿enia kresu walkom koñczy³y siê fiaskiem, a próby nadania konfliktowi bardziej humanitarnego charakteru mia³y charakter czysto
symboliczny. W kwietniu 1992 roku Komisja Praw Cz³owieka potêpi³a dokonywane w by³ej Jugos³awii czystki etniczne, jednoczenie
wyznaczy³a specjalnego sprawozdawcê, który mia³ dopiero zbadaæ
ewentualne naruszenia praw cz³owieka. Podobny charakter mia³a
rezolucja Rady Bezpieczeñstwa NZ z maja 1992 roku, która wzywa³a do zaprzestania przymusowych wysiedleñ ludnoci z miejsc zamieszkania oraz prób zmiany sk³adu etnicznego ludnoci. 17
Dopiero po up³ywie ponad roku od rozpoczêcia tego krwawego konfliktu, w padzierniku 1992 roku, Rada Bezpieczeñstwa postanowi³a wyjæ poza stanowcze protesty i powo³a³a w rezolucji
nr 780 Komisjê Ekspertów do zbierania informacji i dokumentacji
dotycz¹cych powa¿nych naruszeñ konwencji genewskich i innych
pogwa³ceñ miêdzynarodowego prawa humanitarnego pope³nionych
na terytorium by³ej Jugos³awii.18 Swój pierwszy raport, w którym
zamieszczono dotychczasowe wyniki ustaleñ, komisja opublikowa³a
10 lutego 1993 roku. Jednoczenie, na podstawie zebranych ustaleñ, komisja zaleci³a powo³anie miêdzynarodowego trybuna³u do
os¹dzenia dokonanych naruszeñ prawa.19
Podstaw¹ prac nad statutem przysz³ego trybuna³u, prowadzonych przez Radê Bezpieczeñstwa NZ, by³y trzy projekty przygotowane przez: Komisjê Prawników Francuskich, jej w³oski odpowied17
18

19

118

A. Wyrozumska, W. Czapliñski, dz. cyt., s. 344.
Rezolucja RB ONZ 780 (1992), cyt. za: J. Ciechañski, Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny
do spraw Zbrodni w by³ej Jugos³awii, Sprawy Miêdzynarodowe 1998, nr 3, s. 115.
Interim Report of the Commission of Expets Established Pursuant to Security Council
Resolution 780 (1992), http://www.un.org/icty/index.html.

Ewolucja idei prawnomiêdzynarodowej odpowiedzialnoci jednostki ...

nik oraz trzeci projekt przygotowany przez Konferencjê Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. Ostateczny tekst powsta³ pod
kierunkiem Carla-Augusta Fleischauera, pe³ni¹cego wówczas funkcjê zastêpcy Sekretarza Generalnego i jednoczenie radcy prawnego ONZ, oraz jego zastêpcy Ralpha Zaklina. Nastêpnie, Sekretarz
Generalny NZ wyznaczy³ na funkcjê prokuratora przysz³ego trybuna³u Cherifa Bassiouniego, profesora prawa miêdzynarodowego
na Uniwersytecie DePaul w Illinois, przewodnicz¹cego wspomnianej Komisji Ekspertów i jednoczenie gor¹cego propagatora idei
utworzenia Miêdzynarodowego Trybuna³u do spraw zbrodni pope³nionych na terytorium by³ej Jugos³awii. Nominacja ta zosta³a
jednak odrzucona przez Radê Bezpieczeñstwa NZ.20
Jerzy Ciechañski, w artykule powiêconym temu zagadnieniu, utrzymuje, i¿ sta³o siê tak poniewa¿ Trybuna³ nie zosta³ powo³any po to, aby kogokolwiek s¹dziæ.21 Opiera on swoj¹ argumentacjê na spostrze¿eniu, ¿e od pocz¹tku konfliktu w by³ej Jugos³awii Rada Bezpieczeñstwa ogranicza³a siê do uchwalania ostro
brzmi¹cych rezolucji, pozbawionych jednak jakichkolwiek rodków
niezbêdnych do ich implementacji. Teza ta znajduje poparcie w artykule Cedrica Thornberry, zastêpcy szefa misji UNPROFOR w
latach 1992-1994. Wskazuje on na bezradnoæ swojej misji w obliczu, z jednej strony, ogromu dokonywanych zbrodni, a z drugiej,
bezczynnoci Rady Bezpieczeñstwa przechodz¹cej wrêcz w sprzeciw wobec bardziej zdecydowanych propozycji. Dodaje, ¿e w takich okolicznociach nie wydawa³o siê za mo¿liwe, by ewentualny
trybuna³ zosta³ wyposa¿ony w realn¹ mo¿liwoæ os¹dzenia jakiegokolwiek zbrodniarza.22 W znacznie bardziej zdecydowanym tonie wypowiada³y siê na ten temat liczne dzienniki. Dobrym przyk³adem, wartym przytoczenia w wiêkszym fragmencie, jest opinia
jaka pojawi³a siê w The Chicago Tribune:
Trybuna³ ONZ do spraw Zbrodni Wojennych powsta³ jako
wynik nieudolnoci mocarstw w powstrzymywaniu wojny w pocz¹tkowych jej stadiach. Po odkryciu serbskich obozów koncentra20
21
22

J. Ciechañski, dz. cyt., s. 116.
Tam¿e.
C. Thornberry, Saving the War Crimes Tribunal, Foreign Policy 1996, nr 2, ss. 75-81.
119

Arkadiusz Szewczak

cyjnych mocarstwa znalaz³y siê pod siln¹ presja opinii publicznej,
aby co zrobi³y, wiêc wymyli³y trybuna³. Ale niektóre z nich najwyraniej nigdy powa¿nie nie chcia³y ¿adnych aktów oskar¿enia.
Profesor Uniwersytetu DePaul Cherif Bassiouni, szef ONZ-owskiej
Komisji Zbrodni Wojennych w by³ej Jugos³awii [w istocie chodzi o
Komisjê Ekspertów  przyp. aut.], nie zosta³ zatwierdzony jako
[g³ówny] prokurator przez pañstwa europejskie, poniewa¿ zbyt gorliwie prowadzi³ dochodzenia.23
J. Ciechañski twierdzi, i¿ takie zachowanie cz³onków Rady
Bezpieczeñstwa mog³o byæ nastêpstwem przekonania, ¿e po sukcesie w odparciu irackiej agresji na Kuwejt stanowczy ton rezolucji
Rady Bezpieczeñstwa wystarczy do powstrzymania dalszego rozwoju konfliktu. Wydaje siê jednak, i¿ istnia³y istotniejsze przyczyny takiego zachowania i mia³y one charakter czysto polityczny. Nie
jest wszak tajemnic¹, ¿e podczas prób rozwi¹zania tego konfliktu z
ca³¹ wyrazistoci¹ ujawni³y siê ró¿nice interesów sta³ych cz³onków
Rady Bezpieczeñstwa NZ.
Rosja, tradycyjnie popieraj¹ca Serbów, chcia³a ograniczyæ do
minimum wszelkie inicjatywy wymierzone, w jej wiadomoci, w
ten naród. Pekin z kolei, od lat sta³ na stanowisku, i¿ niedopuszczalne s¹ jakiekolwiek normy prawa miêdzynarodowego, które narusza³yby suwerennoæ pañstwa. St¹d te¿ Chiny popiera³y koniecznoæ ukarania winnych zbrodni wojennych (same wszak uczestniczy³y w pracach Trybuna³u Tokijskiego), jednak bez entuzjazmu
odnosi³y siê do tych zasad przysz³ego trybuna³u, które ingerowa³y
w sprawy wewnêtrzne pañstwa i stawa³y ponad jego porz¹dkiem
prawnym.
Najbardziej zbie¿ne w swoich stanowiskach by³y Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja. W pe³ni popiera³y one inicjatywê powo³ania trybuna³u a ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy nimi mia³y
charakter drugorzêdny. Warto jednak zasygnalizowaæ pojawienie siê
ju¿ wtedy pierwszych rozbie¿noci w intencjach Amerykanów i Francuzów. Waszyngton d¹¿y³ do stworzenia instytucji, która sprawnie
os¹dzi winnych zbrodni dokonanych w konflikcie w by³ej Jugos³a23
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wii i uczyni zadoæ poczuciu sprawiedliwoci spo³ecznoci miêdzynarodowej. Pary¿ z kolei, znajduj¹cy siê bli¿ej terenów walk, by³
bardziej zainteresowany szybkim a nie koniecznie sprawiedliwym
rozwi¹zaniem konfliktu. Postrzeg³ on trybuna³, w przeciwieñstwie
do maj¹cych tendencje do dychotomicznego postrzegania wiata Amerykanów, raczej jako organ szukaj¹cy w swojej pracy prawdy materialnej opartej na prawie miêdzynarodowym, nie zawsze zgodnej ze
spo³ecznym poczuciem sprawiedliwoci.
Sam Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii
powsta³ na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeñstwa z dnia 25 maja
1993 roku i zosta³ ulokowany w Hadze. Rada swoj¹ decyzjê opar³a
na rozdziale VII Karty Narodów Zjednoczonych, który upowa¿nia
j¹ do podjêcia wszelkich dzia³añ, jakie uzna za stosowne, w celu
utrzymania lub przywrócenia miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa. Pomijaj¹c wszelkie rozwa¿ania na temat zasadnoci i
dopuszczalnoci interpretacji poczynionej przez Radê jako nie mieszcz¹ce siê w temacie pracy, nale¿y stwierdziæ, i¿ by³ to precedensowy przypadek utworzenia s¹du miêdzynarodowego w ten sposób.24
Trybuna³ zosta³ ustanowiony dla os¹dzenia osób odpowiedzialnych za powa¿ne naruszenie miêdzynarodowego prawa humanitarnego pope³nione na terytorium by³ej Jugos³awii od 1 stycznia 1991
roku. Jak mo¿na zauwa¿yæ, zakres jego jurysdykcji zosta³ wyznaczony przez trzy kryteria: terytorialne, temporalne oraz przedmiotowe. Te ostatnie zosta³o sprecyzowane w jego statucie. I tak, za
powa¿ne naruszenie miêdzynarodowego prawa humanitarnego
uznano: powa¿ne pogwa³cenie Konwencji Genewskiej z 1949 roku
(art. 2); naruszenie praw i zwyczajów wojennych (art. 3); ludobójstwo (art. 4); zbrodnie przeciwko ludzkoci (art. 5).25
Zgodnie z artyku³em 7 statutu, Trybuna³ kieruje siê zasad¹ indywidualnej odpowiedzialnoci karnej osoby fizycznej, niezale¿nie od jej oficjalnego statusu (i wi¹¿¹cego siê z nim ewentualnego
immunitetu). Natomiast artyku³ 9 da³ mu pierwszeñstwo w stosun24
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ku do jurysdykcji krajowej, co stanowi³o wyraz nieufnoci do obiektywnoci s¹dów krajowych.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii sk³ada siê z trzech organów. Pierwszym s¹ dwie izby: I instancji i II
instancji. Do nich wy³¹cznie nale¿y jurysdykcja Trybuna³u. W izbach
zasiada jedenastu sêdziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne
NZ z poród kandydatów przedstawionych przez Radê Bezpieczeñstwa. Sêdziowie wybierani s¹ na cztery lata i posiadaj¹ prawo reelekcji. Zostali oni wyposa¿eni w pe³ny immunitet sêdziowski i s¹
w pe³ni niezale¿ni od jakichkolwiek pañstw lub organizacji. Konsekwencj¹ tej zasady jest fakt, i¿ w przeciwieñstwie od formalnie
niezale¿nych lecz reprezentuj¹cych poszczególne pañstwa sêdziów
Trybuna³ów Norymberskiego i Tokijskiego, sêdziowie Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii s¹ w pe³ni niezale¿ni i zwi¹zani jedynie Statutem Trybuna³u.
Drugim organem jest prokuratura. Sk³ada siê ona z (pierwszego) prokuratora oraz jego zastêpcy, którzy s¹ wybierani w analogiczny sposób co sêdziowie. Jej zadaniem jest zbieranie dowodów
pope³nionych zbrodni, ustalanie podejrzanych oraz przeprowadzenie przeciwko nim oskar¿enia. Organ ten nie zosta³ wyposa¿ony w
¿adne realne instrumenty cigania osób oskar¿onych, co w po³¹czeniu z jego widoczn¹ szczup³oci¹ personaln¹, skaza³o go na
zale¿noæ od woli wspó³pracy zainteresowanych pañstw. Mimo to,
jak zosta³o ju¿ wspomniane, wybór prokuratora, czy jego zastêpcy
dokonywany jest przez pañstwa w sposób niezwykle ostro¿ny i w
przeciwieñstwie do wyborów sêdziów, zawsze spotyka siê z publicznym zainteresowaniem.26
Trzecim organem jest sekretariat. Pe³ni on funkcje pomocnicze oraz zapewnia obs³ugê dwóch poprzednich organów.
Na zakoñczenie omawiania zagadnienia Miêdzynarodowego
Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii nale¿y wspomnieæ o niezwykle istotnej kwestii. Konstrukcja Trybuna³u, a dok³adnie rzecz
ujmuj¹c brak instrumentów niezbêdnych do samodzielnego cigania osób podejrzanych oraz rodków przymusu wobec pañstw, uza26
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le¿ni³y cile efektywnoæ Trybuna³u od woli wspó³pracy zainteresowanych pañstw. Woli takiej, z oczywistych powodów, nie by³o w
nowej Jugos³awii, gdzie wielu decydentów, na czele z prezydentem
federacji Milioseviczem, figurowa³o na licie g³ównych oskar¿onych Trybuna³u. Takie stanowisko powodowa³o analogiczn¹ reakcjê pozosta³ych stron konfliktu. Co wiêcej, nawet pañstwa interweniuj¹ce  wspó³twórcy Trybuna³u, odmawia³y wspó³pracy z nim
obawiaj¹c siê, i¿ mog³oby to zagroziæ kolejnym procesom pokojowym lub narazi³oby na niebezpieczeñstwo ich oddzia³y przebywaj¹ce na terenie konfliktu.27
W efekcie Trybuna³ zosta³ skazany na szukanie ewentualnych
zbrodniarzy wród emigrantów, lub wród jeñców wojennych walcz¹cych stron. Taka sytuacja zaczê³a ulegaæ zmianom pocz¹wszy
od 1997 roku. Nie wnikaj¹c w rozmaite przyczyny polityczne le¿¹ce u ród³a tych zmian nale¿y stwierdziæ, ¿e w wyniku bardziej
zdecydowanego stanowiska Stanów Zjednoczonych oraz przewartociowañ politycznych w pañstwach powsta³ych na gruzach by³ej
Jugos³awii Trybuna³ sta³ siê w miarê efektywnie dzia³aj¹c¹ instytucj¹, zdoln¹, przynajmniej czêciowo, rozstrzygn¹æ kwestiê odpowiedzialnoci karnej osób oskar¿onych o pope³nienie zbrodni.28
Obecnie, akty oskar¿enia obejmuj¹ ³¹cznie oko³o stu osób. Na
wokandê Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii trafi³o oko³o piêædziesiêciu spraw, w tym sprawa Milosevicza. Dziewiêtnacie z nich zakoñczy³o siê prawomocnym orzeczeniem w II instancji.29
W tym momencie nale¿y przejæ do omówienia drugiego Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego utworzonego ad hoc. Dnia 8
listopada 1994 roku Rada Bezpieczeñstwa NZ rezolucj¹ 955 utworzy³a Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla Rwandy usytuowany
w miecie Arusha w Tanzanii. Zarówno podstawa prawna jak i powody powo³ania tej instytucji by³y identyczne jak w przypadku
Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla by³ej Jugos³awii.30
27
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Zasadnicza ró¿nica miêdzy tymi instytucjami polega na tym,
i¿ Trybuna³ dla Rwandy powsta³ za zgod¹ i przy pe³nym poparciu
w³adz Rwandy. Wynika³o to z faktu, ¿e ofiarami masowych przeladowañ w trwaj¹cej tam wojnie domowej byli g³ównie przedstawiciele plemienia Tutsi, bêd¹cego w tym kraju mniejszoci¹ etniczn¹. Przy wsparciu s¹siedniej Ugandy, Tutsi, którzy schronili siê na
jej terytorium, zdo³ali do koñca lipca 1994 roku opanowaæ wiêkszoæ Rwandy i sformowaæ nowy rz¹d. On to w³anie szuka³ na
arenie miêdzynarodowej wsparcia w s¹dzeniu winnych masowych
zbrodni, chc¹c w ten sposób unikn¹æ podejrzeñ o dokonywanie
zwyk³ej zemsty. Z tego wynika tez fakt, i¿ w przeciwieñstwie do
Trybuna³u Haskiego opartego w du¿ej mierze na nieufnoci spo³ecznoci miêdzynarodowej wobec rzetelnoci s¹dów pañstw by³ej
Jugos³awii, Trybuna³ Arushañski spe³nia funkcjê g³ównie pomocnicza wobec s¹downictwa krajowego.
Zakres przedmiotowy jurysdykcji Trybuna³u Rwandyjskiego
jest to¿samy w stosunku do jego europejskiego odpowiednika, a
zakres czasowy zosta³ ustalony na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 roku. Ró¿nic¹ natomiast jest zastosowanie, obok kryterium obszaru, tak¿e kryterium obywatelstwa. I tak, jurysdykcji Trybuna³u podlegaj¹ przestêpstwa pope³nione przez obywateli Rwandy na terytorium tego kraju jaki i na terytoriach pañstw s¹siednich,
a tak¿e przestêpstwa obywateli innych pañstw pope³nione na terytorium Rwandy (art. 1 Statutu ICT). 31 Odmiennoæ ta wynika³a z
faktu, i¿ konflikt ten zosta³ w du¿ym stopniu umiêdzynarodowiony
i toczony by³ przez si³y ró¿nych pañstw i na ró¿nych terytoriach
(oprócz samej Rwandy dotkn¹³ on g³ównie ówczesny Zair).
Oba trybuna³y ad hoc posiadaj¹ identyczn¹ strukturê, jednak
w Trybunale dla Rwandy zasiada czternastu sêdziów, czyli o trzech
wiêcej. Wypada tez zaznaczyæ, i¿ od momentu powstania Trybuna³u dla Rwandy, oba trybuna³y posiadaj¹ wspólna izbê apelacyjn¹.
W kwestii funkcjonowania obu instytucji ró¿nice s¹ tak¿e natury drugorzêdnej. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e dla potrzeb Trybuna³u Rwandyjskiego powsta³o w Arusha specjalne wiêzienie admi31
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nistrowane w ca³oci przez ONZ. Jest to pierwszy przypadek powo³ania miêdzynarodowego wiêzienia, bowiem Trybuna³ dla Jugos³awii korzysta w tej kwestii z us³ug pañstw europejskich.32
Na zakoñczenie tej czêci nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Trybuna³ dla
Rwandy okaza³ siê instytucja ma³o efektywn¹. W okresie wojny
domowej w Rwandzie wymordowano oko³o 800 ludzi. S¹dy krajowe rozpatrzy³y kilka tysiêcy spraw z tego zakresu, natomiast Trybuna³ zdo³a³ siê zaj¹æ tylko 57 sprawami, z czego wyrokiem skazuj¹cym zakoñczy³o siê zaledwie dziewiêæ spraw.33 Dowodzi to tezy,
i¿ s¹dy miêdzynarodowe nie mog¹ zastêpowaæ lub uzupe³niaæ s¹downictwa krajowego w zakresie jego zwyczajnego funkcjonowania. Ze swojej istoty s¹ one s¹dami szczególnymi, niejako nadzwyczajnymi i dlatego ich dzia³anie nie powinno wykraczaæ poza sytuacje szczególne i nadzwyczajne w ujêciu jakociowym.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny
Jeszcze przed powo³aniem Miêdzynarodowych Trybuna³ów
Karnych dla by³ej Jugos³awii i Rwandy, z koñcem lat osiemdziesi¹tych i rozpadem systemu dwublokowego, zaczê³a powracaæ idea
stworzenia sta³ego s¹du karnego. W roku 1989 premier Trynidadu i
Tobago zg³osi³ na forum Zgromadzenia Ogólnego NZ projekt powo³ania miêdzynarodowego s¹du karnego w³aciwego do s¹dzenia
przestêpstw zwi¹zanych z obrotem substancjami odurzaj¹cymi.34
W trakcie debaty nad t¹ propozycj¹ uznano za celowe powo³anie
takiego organu, wyposa¿onego jednak w znacznie szerszy zakres
przedmiotowy jurysdykcji ni¿ ujmowa³ j¹ wniosek. W rezultacie,
rezolucj¹ nr 47/33 z 25 listopada 1992 roku, Zgromadzenie Ogólne
NZ zleci³o Komisji Prawa Miêdzynarodowego opracowanie projektu statutu sta³ego Miêdzynarodowego S¹du Karnego.35
32
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Projekt ten, sk³adaj¹cy siê z 60 artyku³ów, zosta³ przedstawiony w roku 1994 na 49 sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ. Do³¹czono do niego rekomendacjê powo³ania Tymczasowego Komitetu (Ad
Hoc Committee on the Establishment of an ICC), maj¹cego za zadanie opracowaæ listê zagadnieñ dla dalszych prac. Na podstawie
raportu Komitetu, Zgromadzenie Ogólne NZ na swojej nastêpnej
sesji, w roku 1995, zdecydowa³o ustanowiæ Komitet Przygotowawczy dla ustanowienia MTK (PrepCom). Jego zadaniem mia³o byæ
przygotowanie pe³nego tekstu konwencji dla przysz³ej konferencji
pe³nomocników.36
W czasie swojego trzyletniego istnienia Komitet odby³ szeæ
posiedzeñ na których opracowano szkielet przysz³ego statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego. Jego obrady umo¿liwi³y delegatom rz¹dów jak równie¿ zainteresowanym instytucjom pozarz¹dowym omówienie podstawowych kwestii merytorycznych i przedstawienie w³asnych propozycji do projektu statutu. Prace w Komitecie przebiega³y w wyodrêbnionych przedmiotowo grupach roboczych zajmuj¹cych siê poszczególnymi zagadnieniami maj¹cymi
znaleæ siê w przysz³ym statucie. 37
W czasie dzia³alnoci Komitetu uwidoczni³ siê podzia³ pañstw
na ró¿ne frakcje. Najbardziej wyrazist¹ by³a grupa oko³o 45 pañstw,
które same nazwa³y siê like minded countries. Nale¿a³y do niej
takie pañstwa jak: Kanada, Australia, Argentyna, Holandia, Niemcy, Egipt i Polska. D¹¿y³y one do nadania Trybuna³owi jak najwiêkszej niezale¿noci i efektywnoci przy jednoczesnym zachowaniu poparcia dla niego wród wiêkszoci pañstw, niezbêdnego
do jego powo³ania.38
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W odrêbn¹ grupê mo¿na uj¹æ sta³ych cz³onków Rady Bezpieczeñstwa. Choæ pañstwa te nie postrzega³y siê jako jedna grupa i
czêsto prezentowa³y sprzeczne stanowiska, z ca³okszta³tu analizowanej literatury wynika, ¿e ³¹czy³y je dwa d¹¿enia. Pañstwa te aktywnie d¹¿y³y (z wyj¹tkiem Chin i Rosji) do ustanowienia Trybuna³u, jednoczenie wszystkie pragnê³y w jakim stopniu zagwarantowaæ sobie kontrolê nad nim i z zasady by³y du¿o bardziej konserwatywne w nadawaniu mu ró¿norakich samodzielnych uprawnieñ.
Dwie pozosta³e skrajne grupy tworzy³y, z jednej strony, pañstwa obawiaj¹ce siê Trybuna³u jako potencjalnie w nie wymierzonego, a z drugiej gor¹cy entuzjaci, chc¹cy wyposa¿yæ t¹ instytucje
w ogromne uprawnienia, nie do zaakceptowania przez inne pañstwa. T¹ ostatni¹ frakcjê popar³y w wiêkszoci organizacje pozarz¹dowe bior¹ce udzia³ w pracach Komitetu.
Pierwszym problemem, przed którym stanê³y delegacje w ramach prac w Komitecie by³o zagadnienie trybu powo³ania Trybuna³u i jego powi¹zania z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych. Pod
uwagê, w tym wzglêdzie, brano cztery mo¿liwoci: Trybuna³ jako
organ statutowy ONZ; Trybuna³ jako organ pomocniczy ONZ; Trybuna³ bêd¹cy niezale¿na instytucj¹ powi¹zana jednak w pewien
sposób z ONZ; Trybuna³ jako zupe³nie niezale¿na instytucja bez
jakichkolwiek powi¹zañ z ONZ.39
Pierwsza konstrukcja, przedstawiaj¹ca Trybuna³ jako organ
statutowy ONZ, wymaga³aby niew¹tpliwie modyfikacji Karty Narodów Zjednoczonych, z drugiej za strony zmusza³aby wszystkie niezainteresowane tym projektem pañstwa cz³onkowskie ONZ
do zajêcia stanowiska w przedmiotowej kwestii. St¹d te¿ koncepcja ta uzyska³a stosunkowo niewielu zwolenników. Du¿e natomiast
poparcie uzyska³ zamys³ stworzenia Trybuna³u jako organu pomocniczego ONZ. Takie rozwi¹zanie forsowane by³o szczególnie przez
sta³ych cz³onków Rady Bezpieczeñstwa, którzy uzyskaliby w ten
sposób pewn¹ kontrolê nad Trybuna³em.40
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Obrady Komitetu zdominowa³o jednak przekonanie o koniecznoci stworzenia pewnych wiêzów przysz³ego Trybuna³u
z ONZ, jednak ograniczonych do niezbêdnego minimum. Zwolennicy tej koncepcji wnosili, by o stopniu tych powi¹zañ zdecydowano w drodze odrêbnego dokumentu ju¿ po ukonstytuowaniu siê Trybuna³u. Natomiast najmniejsze poparcie uzyska³
pogl¹d o koniecznoci zerwania jakichkolwiek wiêzów Trybuna³u z ONZ.41
Kwesti¹ powi¹zan¹ z poprzedni¹ a wywo³uj¹c¹ spory by³o
zagadnienie trybów w jakich trybuna³ bêdzie móg³ podejmowaæ
sprawy (tzw. tigger mechnisms). Wiêkszoæ pañstw odrzuci³a
zamys³, broniony przez sta³ych cz³onków Rady Bezpieczeñstwa,
nadania Radzie wy³¹cznego prawa inicjowania i zawieszania procesu. Zgodzono siê natomiast, ¿e Rada Bezpieczeñstwa powinna
byæ jednym z podmiotów upowa¿nionych do uruchomienia procedury procesu.42
Pojawi³ siê te¿ problem, czy takim podmiotem, uprawnionym
ex officio do wszczêcia postêpowania mo¿e byæ prokurator. Grupa
pañstw like minded argumentowa³a, ¿e pozbawienie go tego
uprawnienia by³o by krokiem wstecz w stosunku do zasad trybuna³ów ad hoc.43
Kolejnym zagadnieniem, a w³aciwie ca³¹ grup¹ zagadnieñ,
które wywo³ywa³y ostre polemiki by³ katalog przestêpstw podleg³ych jurysdykcji Trybuna³u. O ile wiêkszoæ pañstw zgadza³a siê na w³¹czenie w obrêb jurysdykcji Trybuna³u spraw o ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkoci, to czêæ
pañstw wnioskowa³a o stworzenia wymogu masowego charakteru tych zbrodni.
Nie zdoby³ szerszego poparcia pomys³ w³¹czenia te¿ spraw o
ciê¿kie przestêpstwa konwencjonalne takie jak: tortury czy handel narkotykami (do czego Trybuna³ mia³ byæ powo³any w zamyle
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oficjalnego wnioskodawcy). Uznano, ¿e obarczenie Trybuna³u tego
typu sprawami mo¿e spowodowaæ jego zupe³ny parali¿ i odci¹gniêcie od jego podstawowego zadania. Nie zdecydowano siê te¿
na przyjêcie wniosku Indii o uznanie za zbrodniê u¿ycia broni masowego ra¿enia, w szczególnoci broni atomowej, jak równie¿ samego aktu agresji. Okaza³y siê to bowiem kwestie zbyt kontrowersyjne i dra¿liwe politycznie.44
Dnia 16 grudnia 1996 roku, po odbyciu przez Komitet
Przygotowawczy dopiero dwóch posiedzeñ, Zgromadzenie
Ogólne NZ, na wniosek Komisji Prawa Miêdzynarodowego,
uchwali³o rezolucjê nr 51/207 zalecaj¹c¹ zwo³anie w 1998 roku
dyplomatycznej konferencji pe³nomocnych delegatów w celu
sformu³owania ostatecznej treci i przyjêcia konwencji o utworzeniu miêdzynarodowego s¹du karnego. 45 Konferencja ta
odby³a siê w siedzibie FAO w Rzymie w dniach od 15 czerwca
do 17 lipca 1998 roku. Ogó³em, wziê³y w niej udzia³ 162 pañstwa oraz, w roli obserwatorów, liczne organizacje pozarz¹dowe i miêdzyrz¹dowe. 46
Konferencja rozpoczê³a siê, po wyborze jej przewodnicz¹cych, czterodniow¹ ogóln¹ debat¹, w której g³os zabierali najpierw przedstawiciele poszczególnych pañstw a nastêpnie swoje stanowisko prezentowali reprezentancji zaproszonych organizacji. Dalsze prace toczy³y siê w komitetach. Najwa¿niejszym
by³ G³ówny Komitet (Committee of the Whole), który koordynowa³ ca³oæ negocjacji prowadzonych w Grupach Roboczych.
Ich zadaniem by³o wypracowanie politycznego konsensusu co
do kluczowych zagadnieñ w poszczególnych czêciach tekstu
konwencji. Redakcj¹ tak wypracowanych rozstrzygniêæ oraz
stworzeniem z nich jednolitego tekstu zajmowa³ siê Komitet
Redakcyjny (Drafting Committee).47
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W trakcje prac powrócono do kwestii bêd¹cych przedmiotem
wstêpnych prac Komitetu Przygotowawczego. Jednak dyskusjê tym
razem przybra³y w wiêkszym stopniu wymiar polityczny. Odnonie czêci pierwszej projektu statutu, zawieraj¹cej przepisy ustanawiaj¹ce trybuna³ i jego relacje do ONZ, poprzestano w zasadzie
na ustaleniach poczynionych w opisanych ju¿ pracach przygotowawczych. Znacznie trudniejsz¹ okaza³a siê czêæ druga, powiêcona jurysdykcji, dopuszczalnoci (postêpowania) i prawu w³aciwemu (stosowanemu w postêpowaniu).
Zagadnieniem cz¹stkowym by³a kwestia przestêpstw, które
powinien rozpoznawaæ trybuna³. Panowa³o powszechne poparcie dla w³¹czenia do statutu tak zwanych core crimes, to jest
najpowa¿niejszych przestêpstw, na które sk³adaj¹ siê: zbrodnia
agresji, przestêpstwa wojenne, ludobójstwo i przestêpstw przeciwko ludzkoci. Wobec agresji, wiêkszoæ pañstw popiera³a
uznanie jej za zbrodniê, jednak problemem by³o zdefiniowanie
jej w sposób zadawalaj¹cy poszczególne pañstwa. Podnoszono
te¿ g³osy, ¿e nie jest mo¿liwym rozpatrywanie agresji na gruncie indywidualnej odpowiedzialnoci jednostki. Z tego te¿ powodu zgodzono siê ostatecznie na jej usuniêcie z katalogu zbrodni
podlegaj¹cych jurysdykcji Trybuna³u.48
W ramach omawiania drugiej czêci projektu statutu powróci³ te¿ problem roli Rady Bezpieczeñstwa oraz uprawnieñ
prokuratora. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ
ju¿ 17 czerwca podkrela³ stanowczo koniecznoæ uwzglêdnienia powa¿nej roli Rady Bezpieczeñstwa w zakresie inicjacji i zawieszenia dochodzenia. Jednoczenie ostrzega³, ¿e
prokurator przysz³ego trybuna³u nie mo¿e zmieniæ siê w
rzecznika praw cz³owieka. Przeciwne stanowisko prezentowa³y natomiast pañstwa grupy like minded, w tym Polska,
pragn¹ce jak najwiêkszej niezale¿noci Trybuna³u oraz samodzielnoci prokuratora. 49

48
49

130

Analysis of Issues in the draft statute, http://www.un.org/icc/index.html, s. 1.
Rozbie¿ne oczekiwania, Rzeczpospolita, 18 czerwca 1998.

Ewolucja idei prawnomiêdzynarodowej odpowiedzialnoci jednostki ...

Znacznie ³atwiej by³o osi¹gn¹æ porozumienie w pozosta³ych
kwestiach, które nie by³y tak cile powi¹zane z interesami pañstw.
Nale¿a³y do nich miêdzy innymi: generalne zasady prawa, czy struktura administracja Trybuna³u. Jednak nieporozumieniem by³oby
stwierdzenie, ¿e debaty w Grupach Roboczych zajmuj¹cych siê mniej
kontrowersyjnymi zagadnieniami by³y pozbawione licznych napiêæ.
Wrêcz przeciwnie, jak podkrelaj¹ uczestnicy konferencji, by³a ona
w swoim przebiegu bardzo dramatyczna.50 Nie sposób jednak w tym
miejscu opisaæ wszelkich omawianych problemów, dlatego niezbêdne jest spojrzenie na to zagadnienie z szerszej perspektywy, z której
widoczne s¹ tylko najistotniejsze, opisane ju¿ zagadnienia.
Analizuj¹c konferencjê jako ca³oæ, nale¿y stwierdziæ, i¿
odbywa³a siê ona w niezwykle trudnych warunkach. G³ówn¹
przyczyn¹ by³ fakt, ¿e uczestnicy dzia³ali pod presj¹ czasu, którego zaplanowano zbyt ma³o na wypracowanie kompromisu. Z
tego te¿ powodu po posiedzeniach Grup Roboczych odbywa³y
siê spotkania nieformalne, dopiero na których to czêsto osi¹gano kompromis. Takie nieformalne spotkania odbywa³y siê w
przerwach miêdzy spotkaniami formalnymi (na przyk³ad zamiast obiadu) lub po ich zakoñczeniu i przeci¹ga³y siê czasem
do póna w nocy. Z jednej strony prowadzi³o to do wyczerpania delegatów chc¹cych mieæ jakikolwiek wp³yw na wynik
obrad, a z drugiej pozbawia³o to mniejsze delegacje (na przyk³ad polsk¹) fizycznej mo¿liwoci obstawienia wszystkich
odbywaj¹cych siê równolegle spotkañ. 51
Istotnym problemem by³ fakt, i¿ na tych nieformalnych spotkaniach brak by³o t³umaczenia na wszystkie oficjalne jêzyki
ONZ a dyskusje prowadzone by³y wy³¹cznie w jêzyku angielskim. Skutkiem tego, niektóre kraje podnosi³y zarzut braku reprezentatywnoci tych spotkañ i kwestionowa³y wypracowane
tam uzgodnienia.52
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Czêsto zda¿a³o siê jednak, i¿ nawet nieformalne posiedzenia i
negocjacje kuluarowe nie dawa³y rezultatu. W takich przypadkach
decydowano siê na przerzucenie zbyt kontrowersyjnych kwestii do
dwóch dokumentów pomocniczych, to jest: Regu³ Procesowych i
Dowodowych oraz Definicji Przestêpstw, które mia³y byæ opracowane w póniejszym terminie.
Zdarza³o siê i tak, ¿e pañstwa, zgadzaj¹c siê na wprowadzenie danej normy, nie potrafi³y uzgodniæ brzmienia zadowalaj¹cego wszystkie strony i w ten sposób ogólnie popierana norma paradoksalnie trafia³a do przys³owiowego kosza.
Taki w³anie sta³o siê w przypadku problemu prowadzenia rozprawy pod nieobecnoæ oskar¿onego i wydania wyroku zaocznego. 53
Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego zosta³ przyjêty na ostatniej sesji plenarnej, 17 lipca 1998 roku. Na wniosek delegacji amerykañskiej, która sta³a siê za¿artym oponentem tak skonstruowanego statutu, przeprowadzono jedyne w
czasie ca³ej konferencji g³osowanie, w którym 120 pañstw wypowiedzia³o siê za przyjêciem Statutu, 20 pañstw wstrzyma³o
siê, a 7 wyrazi³o sprzeciw. 54
Traktat o utworzeniu Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego wejdzie w ¿ycie po ratyfikowaniu go przez 60 pañstw.
Dotychczas uczyni³o to 38 pañstw, w tym Polska. Proces ten
jest bardzo silnie popierany przez wiêkszoæ pañstw i organizacji europejskich, w tym przez Uniê Europejsk¹. W opozycji do niego znalaz³y siê za stany Zjednoczone, które nie tylko manifestuj¹ swój brak poparcia dla traktatu w jego obecnej wersji, ale równie¿ rozpoczê³y politykê jawnej i aktywnej obstrukcji, ostrzegaj¹c niektóre pañstwa, ¿e oddanie przez
nie g³osu za statutem nie bêdzie bez wp³ywu na stosunki dwustronne. 55
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Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tworzenie kolejnych miêdzynarodowych trybuna³ów w³aciwych do s¹dzenia osób fizycznych za
naruszenie prawa miêdzynarodowego, dokonywane czêsto podczas sprawowania funkcji urzêdowych, jest przejawem procesu instytucjonalizacji idei prawnomiêdzynarodowej odpowiedzialnoci jednostki. Idea ta, z
jednej strony, jest wytworem wspó³czesnych spo³eczeñstw obywatelskich i jako taka ma szansê realizacji tylko przy zdecydowanym poparciu demokratycznych pañstw. Z drugiej strony, ewidentnie narusza ona
podstawowe dobro pañstwa jako takiego  jego suwerennoæ.
Ukazane w rozdziale fakty wskazuj¹, i¿ politycy wietnie zdaj¹ sobie sprawê z tej zale¿noci i dlatego ich stanowisko w tej kwestii jest tak z³o¿one. Jednoczenie mo¿na zauwa¿yæ, i¿ w swoich
dzia³aniach nie kieruj¹ siê oni jakimi abstrakcyjnymi ideami, a raczej interesem swoich pañstw. To w³anie ten¿e interes, a nie prawnicze debaty, przes¹dza³ ostatecznie o kszta³cie poszczególnych trybuna³ów i ich efektywnoci. On te¿ bêdzie warunkowa³ przysz³oæ
Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego.
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BENEFITS AND EXPENSES OF POLISH MEMBERSHIP
IN THE EUROPEAN UNION
Membership of the European Union is a historical chance for
the Republic of Poland. The Union consists of states which are politically stable and, in most cases, these states are on the highest
economic level. The European Union applies the highest ecological, technological and social standards. Membership in the European Union is our main and invariable goal.
In the year 1989 Poland and the EEC (the European Economic Community) signed a trade and economic cooperation
agreement. Since 1989 Poland has been preparing for integration with the European Union (EU). In the year 1994 Poland
started its application for membership in the EU. Four years
later our state began negotiations. European integration has
become our chance for economic development. Thanks to the
EU our state can become a more important participant on the
international arena.
At the beginning of the 21st century Poland experiences a lower level of development than the poorest EU countries. It is impossible to estimate the expenses of our integration with the EU,
but these expenses are the costs of Polands modernization, which
anyway would have to be paid for in the near future.
As far as the political sphere is concerned, there will be a
lot of benefits after integration. In the political sphere Poland
will have only benefits. First of all other countries and their
citizens will perceive Poland in a different and better way. Other
states will have consciousness of dealing with a country, which
belongs to a great political and economic organization. Besides the membership in NATO, the membership in the EU will
become another guarantee of our security. The EU will help us
to strengthen our young democratic system. The EU will also
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guarantee the necessary freedoms and rights for our citizens.
Poland will take part in the EUs decision process. Border difficulties between Poland, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania (when they become members too) and Germany will disappear. At the same time our borders with Russia, Belarus and
Ukraine will become more safe (the Schengen Treaty). After
integration with the EU our police and other security services
will act more effectively due to cooperation with their equivalents from the EU countries.
The benefits in the economic area will be probably even
greater than in the political one; nevertheless, we may also lose
in some aspects, but in my opinion, the benefits should far outstrip the expenses. Experts estimate that Polish membership in
the EU will accelerate our economic development by 0.2  1.7%
annually. Many foreign companies are going to invest in Poland, when we become a member of the EU. That means a flutter of capital in its safest form. Our companies will gain a completely free access to 400 millions consumers in whole Western Europe. As an UE member, Poland can get financial support for the fight against unemployment and other social costs
connected with economic restructuring. Due to the membership in the EU, monopolies will be significantly limited. And
that means lower prices and better quality of life. Consumers
will get more goods and services to choose from. According to
European law our companies will have to reach better standards of product quality and work places safety. The development of our small and medium factories and companies will be
supported with money from structural funds. Structural funds
also means money for new workplaces. At the other side our
trade deficit will increase. Single Market will force our factories and companies to act in strong competitive conditions.
That means a group of Polish factories and companies should
think about restructuring before we join the EU.
The EU is a great chance for our agriculture. Almost half of
the EUs budget is spent on the Common Agricultural Policy. In
the year 2001 EU is going to spend 400 euro from the common
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budget for each hectare of agricultural land. In the future our
farmers will profit from a wide range of subsidies: direct payments, export subsidies and interventional purchases. The Polish government is insisting on the membership of the Common
Agricultural Policy since our first day in the EU. Unfortunately
not all our farmers will get financial support from the EUs budget, but only these who will meet the conditions given by the
Common Agricultural Policy. Thats why some farmers will have
to find employment outside the agricultural sector. It is a task for
our government which should create the extra workplaces for
that group. In this case we can expect financial support from the
EU, but not only. Some states which belong to the EU had the
same problem with agriculture in the past. We can also use the
experience of the EU countries which had similar problems with
agriculture in the past; they can help us in a great way.
The regions in the EU which are poorer and have bigger unemployment rates than the average, get money from structural and cohesion funds. When Poland joins the EU all our provinces will be
qualified for such help. Poland will get financial help for modernization and construction of roads and motorways. On the other hand
we can expect growing disproportions in development among Polish regions. Foreign capital will be at first invested in the provinces
which are richer and have better infrastructure than others. The
development of richer provinces will be thus faster than the development of poorer ones.
Membership of the EU is also connected with strict environmental standards. That means our country will be much cleaner, but
we will also have to pay a lot of money for the protection and improving of our environment. This aspect of our negotiations with
the EU ended in a great success as we have been granted a very
long term for introducing the environmental standards.
The income per capita in Poland is far lower than in Western
Europe. We have got a very cheap workforce and once our integration with the EU will have ended and the custom duties and quotas
being removed, this will add to our image of an attractive place for
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setting up new factories, which can produce goods for the whole
Europe. That will decrease unemployment in our state.
Polish workers will gain access to job markets in other countries belonging to the EU. Unfortunately Polish workers will
have to wait for this benefit, but I think that wont be a long
time. Soon states in Western Europe will need a lot of foreign
workers. Poland is negotiating this matter at present and we can
notice a significant progress.
Our university degrees and other qualifications will be at last
valid in the EU. Polish workers will be supported by welfare benefits (connected with work, for example a pension) when they work
in a foreign EU state. Experts predict that Polish workers are not
going to work abroad instantly, they will bring their savings and
experiences back to Poland. The EUs law will introduce better conditions for Polish workers (work safety and hygiene standards).
A few years after we have joined EU we can also benefit from
joining Euroland. Then Euro will become our currency. That means
safety for our finances. We will also forget about currency fluctuations. Euro will become considerably convenient for tourists and
investors. We will be using one of the most renown and powerful
currencies in the world.
The EU gives us support and help even now. We have gained
access to financial help from special funds: PHARE (Poland  Hungary Assistance to Restructuring of their Economies), SAPARD
(Support for Pre  Accession Measures for Agriculture and Rural
Development) and ISPA. Money from these funds should prepare
Poland to the membership in EU.
Many years after our accession to the EU Poland will be using
much more money from the common budget than our state will
give into. It is obvious that Poland will take advantage of membership in EU. The expenses connected with membership are nearly
vestigial. When we look at the advantages which we can gain by
joining EU, the expenses seem to disappear. We will measure the
benefits, which EU will bring to our state by looking at the civilization transformations in Poland.
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Podsumowanie
W przeddzieñ rozszerzenia Unii Europejskiej warto zastanowiæ siê jakie korzyci i za jak¹ cenê Polska mo¿e osi¹gn¹æ po wst¹pieniu do Wspólnot Europejskich. Ten krótki esej jest prób¹ zasygnalizowania korzyci na które mo¿e liczyæ nasz kraj po wst¹pieniu do Unii Europejskiej oraz jakie bêd¹ siê z tym wi¹za³y koszty i
trudnoci. Nie jest to artyku³ naukowy, a jedynie krótkie, ogólnikowe i subiektywne spojrzenie na to zagadnienie. W eseju zosta³y
przedstawione potencjalne zyski i straty Polski po wst¹pieniu do
Unii Europejskiej w takich polach jak:
a) polityka zagraniczna i pozycja Polski na arenie miêdzynarodowej
b) rozwój gospodarczy i inwestycje
c) rolnictwo
d) finanse pañstwa i wspólny pieni¹dz  Euro
e) rozwój regionów
f) swobodny przep³yw ludzi i pracy
g) rodowisko naturalne
h) fundusze pomocowe.
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POLSKA WOBEC HITLEROWSKICH NIEMIEC
W 1933 ROKU
Rok 1933 w stosunkach polsko-niemieckich by³ prze³omowy z
dwóch powodów. Po pierwsze propaganda antypolska, szerzona przez
niemieckie czynniki opiniotwórcze, zosta³a wyciszona, po drugie 
Polska po raz pierwszy od traktatu wersalskiego zyska³a mo¿liwoæ
unormowania stosunków ze swoim zachodnim s¹siadem. Od 1919 roku,
kiedy paryska konferencja pokojowa pozbawi³a Niemiec na rzecz Polski czêci ziem dawnego cesarstwa  Pomorza Gdañskiego, Wielkopolski i czêci Górnego l¹ska, zakazuj¹c im jednoczenie po³¹czenia
siê z Austri¹, czu³y siê one pokrzywdzone i domaga³y siê g³ono zemsty.1 Przez ca³y okres lat dwudziestych polityka niemiecka zmierza³a do rewizji granic w Europie rodkowo-Wschodniej i powrotu na
pozycjê jednego z mocarstw, czego efektem by³ traktat w Locarno w
1925 roku, uznaj¹cy przez niemiecki rz¹d granice zachodnie i odmawiaj¹cy, z poparciem Wielkiej Brytanii i W³och, uznania na wschodzie
granic z Polsk¹ i Czechos³owacj¹. Dziêki uk³adowi lokarneñskiemu
Niemcy zosta³y w³¹czone do Ligi Narodów na prawie mocarstwa i
tym pewniej rozpoczê³y antypolsk¹ kampaniê, zmierzaj¹c¹ do zagwarantowania przez pañstwa zachodnie prawa do zmiany granic, ustalonych traktatem wersalskim.2
Problem polityki Polski wobec Niemiec w 1933 roku poruszy³
Arkadiusz Szewczak w swoim artykule Polska polityka wobec Niemiec w pierwszych miesi¹cach roku 1933. Autor jednak¿e nawietli³ tylko wydarzenia pierwszych czterech miesiêcy, nie próbuj¹c przybli¿yæ ca³ego aspektu stosunków miêdzy obu krajami w pierwszym
okresie rz¹dów Adolfa Hitlera, zakoñczonego podpisaniem w styczniu 1934 roku paktu o nieagresji. Ponadto parê kwestii, które zosta³y
poruszone we wspominanej pracy wymaga uzupe³nieñ i ucileñ.
1
2
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Na wstêpie swojej pracy autor zaznaczy³, ¿e tematem jego rozwa¿añ bêdzie próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska wówczas
d¹¿y³a do wymuszenia na Niemczech uregulowania wzajemnych
stosunków, czy te¿ naprawdê d¹¿y³a do wywo³ania wojny ze swoim zachodnim s¹siadem i tylko wskutek egoistycznej postawy Francji rozpoczê³a negocjacje.3 Problem ten nie jest jednak jedyn¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿a³oby siê zastanowiæ, rozpatruj¹c politykê tamtych lat. Drug¹ wa¿n¹ spraw¹, jaka pozostaje do rozstrzygniêcia,
jest pytanie, dlaczego akurat wtedy Józef Pi³sudski zdecydowa³ siê
na twarde dzia³anie przeciw Niemcom, chocia¿ przez tyle lat, mimo
rewizjonistycznej propagandy, nie podjêto przeciw nim zdecydowanego dzia³ania.
A. Szewczak w swoim artykule, charakteryzuj¹c politykê Francji i Wielkiej Brytanii w latach dwudziestych, nazywa j¹ polityk¹
rozwijaj¹c¹ siê zygzakami uk³onów wobec g³ównych pañstw rewizjonistycznych  Niemiec i Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich.4 Tymczasem stwierdzenie to nie jest do koñca prawdziwe. Faktem jest, ¿e Wielka Brytania przeciwstawia³a siê os³abieniu
Niemiec, chc¹c mieæ z jednej strony bufor bezpieczeñstwa przed nadmiernym wzrostem potêgi francuskiej, a z drugiej zabezpieczenie
przed ewentualn¹ agresj¹ bolszewickiej Rosji. W przeciwieñstwie
do niej polityka francuska odznacza³a siê jednak zmiennoci¹ swoich
priorytetów. Sprawami Trzeciej Republiki kierowa³o wówczas dwóch
wybitnych mê¿ów stanu. O ile Aristide Briand (premier 1924-26),
wspó³twórca porozumienia z Locarno, uwa¿a³, ¿e jedynie pojednanie z Niemcami pozwoli na pokojowe u³o¿enie stosunków w Europie, to jednak Raymond Poincaré (premier 1921-24 i 1926-29) sta³ na
stanowisku bezwzglêdnego przestrzegania przepisów wersalskich, a
co za tym idzie  niedopuszczenia za wszelk¹ cenê do wzrostu pozycji niemieckiej.5 Paul Johnson napisa³, ¿e Poincaré uosabia³ francusk¹ agresywnoæ, która przejawia³a siê w zablokowaniu Niemiec
od zachodu i okr¹¿eniu ich pañstwami sojuszniczymi (Polsk¹, Cze3

4
5

A. Szewczak, Polska polityka wobec Niemiec w pierwszych miesi¹cach roku 1933,
Consensus  Studenckie Zeszyty Naukowe 2001, nr 1, s. 87.
Tam¿e.
H. Kissinger, dz. cyt., s. 298.
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chos³owacj¹, Jugos³awi¹ i Rumuni¹) od wschodu.6 Ca³kowicie natomiast nietrafnym by³o odniesienie polityki uk³onów wobec Zwi¹zku Radzieckiego, o którym Henry Kissinger wspomnia³, ¿e by³ nazbyt izolowany przez kraje zachodu.7
Wielki kryzys, który dotkn¹³ wiat na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych, nie tylko wzmóg³ tendencje nacjonalistyczne i
niechêæ Wielkiej Brytanii i Francji do dzia³añ na arenie miêdzynarodowej, jak napisa³ A. Szewczak.8 Dziêki niemu pojawi³a siê na scenie politycznej Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP), kierowana przez A. Hitlera. G³osz¹c program rewizji
postanowieñ wersalskich, likwidacji komunizmu i walki z zagro¿eniem ¿ydowskim, a tak¿e stworzenia wielkich Niemiec i ich hegemonii w Europie zdoby³a poparcie znacznej czêci spo³eczeñstwa
niemieckiego. Lata 1930-1932 by³y okresem coraz szybciej rosn¹cej
potêgi hitlerowców którzy, dziêki poparciu rz¹dów prawicowych (kierowanych przez Heinricha Brüninga i Franza von Papena) zdobywali coraz wiêkszy wp³yw na ¿ycie polityczne kraju.9 Otwarta polityka
g³osz¹ca zniesienie starego porz¹dku w Europie i przywrócenie mocarstwowej pozycji pañstwu niemieckiemu powinna by³a, zdaniem
polskich polityków, wywo³aæ ostr¹ reakcjê pañstw zachodnich,
zw³aszcza Francji, która by³a najbardziej zainteresowana w utrzymaniu w³asnego stanu posiadania. To by³a jedna z przyczyn bardziej
zdecydowanego wyst¹pienia Polski przeciw polityce niemieckiej.
Drug¹ spraw¹ zmiany polskiej polityki wobec Niemiec, któr¹ A.
Szewczak poruszy³ w swoim artykule, by³a kwestia uregulowania stosunków ze wschodnim s¹siadem. Po wojnie 1920 roku stosunki pomiêdzy Polsk¹, a pañstwem radzieckim nie uk³ada³y siê najlepiej, zw³aszcza
¿e bolszewicy mimo klêski wojennej, nie poniechali myli o ponownym
podporz¹dkowaniu Europy rodkowej. Projekt takiego planu zosta³ stworzony w Rapallo w 1922 roku, kiedy pomiêdzy Rosj¹ Radzieck¹ i Niem6

7
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9
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cami podpisano traktat o wspó³pracy. Szef sztabu armii niemieckiej, Hans
von Seeckt, powiedzia³ wtedy: Istnienie Polski jest nie do zniesienia,
nie do pogodzenia z sytuacj¹ ¿yciow¹ Niemiec. Polska musi znikn¹æ na
skutek w³asnej s³aboci oraz dziêki Rosji  i z nasz¹ pomoc¹.10 Wspó³praca niemiecko-radziecka zosta³a jednak zachwiana na skutek rosn¹cych wp³ywów partii hitlerowskiej w Niemczech i ich otwartym antykomunizmem. Józef Stalin, obawiaj¹c siê ponownej izolacji na arenie miêdzynarodowej, jak równie¿ prób agresji na Zwi¹zek Radziecki ze strony
Polski lub Niemiec, inspirowanych przez pañstwa zachodnie,11 zmuszony zosta³ do podpisania z Polsk¹ paktu o nieagresji w lipcu 1932 roku
oraz ocieplenia wzajemnych kontaktów.12
Postulaty rewizji postanowieñ wersalskich odnonie wschodnich granic niemieckich nie razi³y do tej pory polityków zachodnich,
zw³aszcza brytyjskich, którzy uwa¿ali, ¿e traktat wersalski jest niesprawiedliwy. David Lloyd George, premier brytyjski obecny na konferencji paryskiej, uwa¿a³ wrêcz, ¿e jedynie wzmocnienie Niemiec
nie pozwoli na wci¹gniêcie Wielkiej Brytanii w wojnê w nies³usznej sprawie po stronie pañstw wschodnioeuropejskich.13 Jednak tym
razem nowa si³a otwarcie g³osi³a ju¿ nie rewizjê swoich granic wschodnich, ale obalenie ca³ego porz¹dku wersalskiego i powrót do mocarstwowej pozycji, co k³óci³o siê nawet z brytyjsk¹ polityk¹ równowagi si³, nie wspominaj¹c o zagro¿onej pozycji Francji. Dlatego ju¿ w
1932 roku polscy politycy, zaniepokojeni obrotem sytuacji w Niemczech, postanowili wysondowaæ stanowisko pañstw zachodnich odnonie przeobra¿eñ politycznych w Niemczech. W styczniu 1932 roku
wygas³a konwencja polsko-gdañska odnonie specjalnych praw Polski w Wolnym Miecie, jakimi by³o miêdzy innymi reprezentowanie
Gdañska na arenie miêdzynarodowej. W protokole dyplomatycznym
10
11

12
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Cyt. za: A. L. Szczeniak, Historia 1918-1939, Warszawa 1993, s. 130.
O zamys³ach zachodnich pañstw, polegaj¹cych na sprowokowaniu przez Polskê wojny z
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Miedziñskiego w Moskwie i Karola Radka w Warszawie wiosn¹ 1933 roku. Zaowocowa³o
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przedstawia³o siê to w ten sposób, ¿e polskie okrêty zawsze robi³y
honory gospodarza w gdañskim porcie wobec przyp³ywaj¹cych statków zagranicznych. W tym przypadku Senat Wolnego Miasta odmówi³ przed³u¿enia konwencji i zapowiedzia³, ¿e polskie okrêty zostan¹
potraktowane wrogo. W odpowiedzi na to postanowienie J. Pi³sudski
postanowi³ sprawdziæ, jak daleko mog¹ posun¹æ siê Niemcy w ówczesnej sytuacji. Dlatego na powitanie trzech brytyjskich okrêtów,
które wp³ynê³y do portu w czerwcu 1932 roku, wys³a³ ORP Wicher, maj¹cy rozkaz zbombardowania jednego z gdañskich budynków urzêdowych na wypadek obrazy polskiej bandery. W³adze Gdañska nie odwa¿y³y siê wyst¹piæ przeciwko Polakom, poprzestaj¹c na
skardze do Rady Ligi Narodów, która nie odnios³a ¿adnego efektu.14
Przywódca Polski chcia³ w ten sposób uwiadomiæ politykom, rz¹dz¹cym na zachodzie i w Niemczech, ¿e wbrew ich stanowisku nie
zamierza pozwoliæ na uszczuplenie swoich praw.
Objêcie funkcji kanclerza przez A. Hitlera w styczniu 1933 roku
i jego pierwsze wywiady (dla Daily Mail i Sunday Express w
pierwszej po³owie lutego) nie zapowiada³y zmian w polityce wschodniej Niemiec. W pierwszym z nich og³osi³, ¿e traktat wersalski jest
nieszczêciem nie tylko dla Niemiec, za w nastêpnym uzna³ polski
korytarz za haniebn¹ niesprawiedliwoæ i za¿¹da³ natychmiastowego zwrócenia go Niemcom.15 Ostry protest prasy polskiej, czêci
prasy francuskiej, jak równie¿ wyst¹pienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka (Nasz stosunek do Niemiec bêdzie taki sam jak
stosunek Niemiec do Polski) umierzy³o zapêdy niemieckiego przywódcy i nieco wyciszy³o antypolsk¹ propagandê.16
Nie tylko jednak zdecydowany protest polsko-francuski wp³yn¹³ na stanowisko Niemiec. Du¿y wp³yw mia³a równie¿ sytuacja
wewnêtrzna pañstwa niemieckiego, o której nie wspomina A. Szewczak. A. Hitler, mimo zostania kanclerzem, posiada³ w swoim rz¹dzie jedynie 2 nazistowskich ministrów oprócz siebie: Hermanna
14

15
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Göringa i Wilhelma Fricka, pozostali cz³onkowie rz¹du byli cz³onkami innych partii. Kanclerz, chc¹c prowadziæ zdecydowan¹ politykê miêdzynarodow¹, musia³ najpierw rozprawiæ siê z jak¹kolwiek
opozycj¹ w kraju i narzuciæ Niemcom swój dyktat. W ci¹gu piêciu
miesiêcy pozbawi³ wszelkich praw parlament niemiecki, przenosz¹c je na rz¹d, usun¹³ od w³adzy ludzi, mog¹cych mu zagra¿aæ (w
tym Alfreda Hugenberga, który mia³ byæ panem tej marionetki
jak o nim napisa³ P. Johnson) i zdelegalizowa³ wszelkie partie i bojówki poza NSDAP i jej formacjami bojowymi  SS i SA. Dopiero
wykonanie tego zadania pozwoli³o na intensywne zajêcie siê sprawami miêdzynarodowymi przez partiê hitlerowsk¹.17
Barometrem zamiarów Berlina i niemieckiej polityki wobec
Polski by³o Wolne Miasto Gdañsk.18 To tutaj dnia 4 marca przyby³
A. Hitler, aby demonstrowaæ swoje zamiary antypolskie. Sprawa
gdañska, która ju¿ rok wczeniej sta³a siê zarzewiem konfliktu, ponownie sta³a siê najwa¿niejszym problemem w Europie. W dniu 16
lutego Senat zniós³ polsko-niemieck¹ policjê portow¹, chc¹c j¹ zast¹piæ policj¹ niemieck¹. Wed³ug A. Szewczaka to by³o bezporedni¹ przyczyn¹ wzmocnienia przez J. Pi³sudskiego za³ogi Westerplatte o 120 osób (6 marca) i zarz¹dzenia stanu alarmowego w 16 dywizjach piechoty, stoj¹cych w tym regionie.19 Tymczasem Andrzej Ajnenkiel pisze, ¿e przez blisko trzy tygodnie od tego incydentu strona
polska nie zareagowa³a i dopiero zwyciêstwo hitlerowców w wyborach do parlamentu (5 marca) spowodowa³o polsk¹ interwencjê zbrojn¹.20 Wprowadzenie nowej za³ogi bez zgody Ligi Narodów by³o pogwa³ceniem polskich zobowi¹zañ wobec paktu wersalskiego, nic wiêc
dziwnego, ¿e Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdañsku, Helmer
Rosting, za¿¹da³ wycofania polskich ¿o³nierzy i zaskar¿y³ Polskê do
Rady Ligi21 , o czym A. Szewczak nie wspomnia³. Nie napisa³ równie¿ o tym, ¿e wraz z Rostingiem skargê do Rady Ligi wniós³ rz¹d
polski i obie by³y rozpatrywane jednoczenie i dopiero na ich podstawie 14 marca przywrócono stan sprzed decyzji senackiej.
17
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Agresywna polityka A. Hitlera wobec Polski, t³umiona nieco przez
sprawy wewnêtrzne, których rozwi¹zaniem musia³ siê zaj¹æ, zajmowa³a
J. Pi³sudskiego do tego stopnia, ¿e postanowi³ wysondowaæ, jakie stanowisko zajmie Francja wobec niebezpieczeñstwa niemieckiego i planów
wywo³ania wojny prewencyjnej celem niedopuszczenia do wzrostu niemieckiej potêgi. A. Szewczak napisa³, ¿e marsza³ek wys³a³ do Pary¿a z
tajn¹ misj¹ Jerzego Potockiego i Boles³awa Wieniawê-D³ugoszowskiego i ci, po rozmowach z przedstawicielami kó³ wojskowych i politycznych zorientowali siê, ¿e nie mogliby liczyæ na poparcie Francji w razie
konfliktu zbrojnego z Niemcami, jeliby mia³ on wynikn¹æ z winy Polski.22 Rozmowy polsko-francuskie z pierwszych miesiêcy 1933 roku do
dzisiaj s¹ owiane tajemnic¹. Prawd¹ jest, ¿e plan J. Pi³sudskiego zak³ada³, aby postawiæ Niemcom stosowne ultimatum w sprawie zbrojeñ,
jeli Hitler odrzuci je  nale¿y natychmiast wkroczyæ zbrojnie do Rzeszy
 armia polska do Prus i na l¹sk, francuska do Nadrenii i Bawarii 
opisuj¹ go zarówno A. Ajnenkiel, jak i W³adys³aw Pobóg-Malinowski.23
Jednak¿e nikt z ówczesnych francuskich decydentów politycznych nie
przyzna³ siê do prowadzonych rozmów z polskimi wys³annikami. Maxime Weygand, szef sztabu armii francuskiej, pytany w 1953 roku o takie
propozycje odpowiedzia³ Nigdy nie s³ysza³em o tej inicjatywie. Nie
s³yszeli równie¿ ani premier Edouard Daladier, ani minister spraw zagranicznych Joseph Paul-Boncour, chocia¿ polski przedstawiciel w Lidze
Narodów, Tytus Komarnicki, twierdzi³, ¿e kilka miesiêcy póniej us³ysza³ w Genewie od J. Paul-Boncourea o odrzuceniu polskich planów
przez francusk¹ komisjê spraw zagranicznych.24
Plan wojny prewencyjnej, opracowany przez polskiego przywódcê, opiera³ siê na za³o¿eniu s³aboci militarnej Niemiec. Tezê t¹
potwierdza³ niemiecki minister spraw zagranicznych Konstantin von
Neurath, który na posiedzeniu rz¹du w dniu 7 kwietnia przestrzega³
przed prowokowaniem konfliktu z Polsk¹, gdy¿ Niemcom mo¿e
groziæ powa¿ne niebezpieczeñstwo.25 Niemcy, mimo równouprawnienia w dziedzinie zbrojeñ, na co pozwoli³y im pañstwa zachodnie,
nie by³y wówczas silne militarnie, tak wiêc pomys³ wojenny J. Pi³22
23
24
25
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sudskiego mia³ du¿e szanse powodzenia, zw³aszcza opieraj¹c siê na
racjonalnym myleniu polityków francuskich. Jednak w polityce zagranicznej Francja ówczenie sz³a po linii polityki brytyjskiej. Na
wieæ o próbach sojuszu antyniemieckiego Polski i Francji premier
Ramsay MacDonald wys³a³ do rz¹du francuskiego pismo, aby nie
miesza³ siê w spory polsko-niemieckie, co jeszcze mocniej utwierdzi³o Francjê w negatywnej postawie wobec polskich propozycji.
Sytuacja Polski w ówczesnym czasie pogarsza³a siê na arenie
miêdzynarodowej. A. Szewczak pisze na temat Paktu Czterech, który zosta³ zainicjowany przez W³ochy, a przyjêty przez Wielk¹ Brytaniê, Francjê i Niemcy, ¿e mia³ to byæ rodzaj koncertu mocarstw, decyduj¹cego o losach Europy i ewentualnych korektach granicznych.26
Projekt ten, wynik³y z inicjatywy premiera i dyktatora W³och, Benito
Mussoliniego, mia³ na celu g³ównie wprowadzenie Italii do grona
wielkich mocarstw. Dlatego w³oski przywódca zgadza³ siê na ¿¹dania Niemiec wobec Polski i jak napisa³ Jan Karski, pocz¹tkowy projekt przewidywa³ jako jeden z celów dzia³ania przy³¹czenie polskiego korytarza do Niemiec.27 W odpowiedzi na projekt paktu Polska
ostentacyjnie wycofa³a swojego przedstawiciela dyplomatycznego z
Rzymu, za ambasadorzy Wielkiej Brytanii i Francji, us³yszeli od J.
Becka, ¿e Polska nie zamierza respektowaæ jego ustaleñ i w razie
jego ratyfikacji wycofa siê z Ligi Narodów.
Polska, wbrew temu co napisa³ A. Szewczak, nie by³a wcale
postrzegana jako pi¹te mocarstwo Europy.28 Przeciwnie, Wielka
Brytania uwa¿a³a, ¿e polityka polska opiera siê na dbaniu o zabezpieczenie interesów Francji i stawaniu siê do roli biernej si³y
w przetargach francusko-niemieckich.29 Przyk³adami tego by³y:
brak sta³ego miejsca w Radzie Ligi Narodów (mimo obecnoci
tam Niemiec i W³och) oraz niezaproszenie do Paktu Czterech, który
mia³ stanowiæ o losach Starego Kontynentu. Jak napisa³ Jerzy
Krasuski, to Polska postrzega³a siebie jako potêgê i nie mog³a
26
27
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znieæ myli, ¿e kto j¹ mo¿e traktowaæ jako pañstwo drugorzêdne.30 Dlatego te¿ plan wojenny J. Pi³sudskiego mia³ zmieniæ opinie o Polsce, wprowadziæ j¹ do grona decydentów. A. Szewczak
w swoim artykule wspomnia³ wprawdzie na temat zorganizowanej defilady w Wilnie, a nastêpnie o rozmowach pos³a Alfreda
Wysockiego z A. Hitlerem, ale nie napisa³ na temat wszystkich
aspektów, jakie temu towarzyszy³y. 31 Mimo poparcia Wielkiej
Brytanii i W³och oraz ¿yczliwego stanowiska Francji kanclerz
Niemiec nie zdawa³ sobie sprawy z prawdziwych intencji polskich
decydentów. Sprawa z Gdañskiem nie wyjani³a mu sytuacji, czy
Polska d¹¿y rzeczywicie do wojny, czy te¿ jest to bluff, obliczony na wymuszenie uznania przez Niemcy jej zachodnich granic i
unormowania stosunków. Defilada w Wilnie, która odby³a siê 21
kwietnia, by³a otoczona pog³oskami, jakoby J. Pi³sudski zamierza³ uderzyæ na Litwê kowieñsk¹ i przy³¹czyæ j¹ do Polski, chc¹c
w ten sposób wysondowaæ, jak daleko mo¿e siê posun¹æ, prowadz¹c samodzieln¹ antyniemieck¹ politykê32 . Ostatecznie do ¿adnej inwazji nie dosz³o, gdy¿ Niemcy, kierowane przez K. von
Neuratha, nie da³y siê sprowokowaæ do dzia³añ zaczepnych.
Prowadzone przez polskich wys³anników rozmowy w Pary¿u w sprawie wojny prewencyjnej, jak równie¿ coraz bardziej
o¿ywione stosunki z ZSRR spowodowa³y powa¿ne zaniepokojenie A. Hitlera. Kiedy wiêc marsza³ek wys³a³ A. Wysockiego
do rozmów z niemieckim kanclerzem, nakaza³ mu postawiæ ultimatum: wojna lub pokój. Jednoczenie te¿ J. Pi³sudski przygotowa³ plan wojny z Niemcami, który mia³ og³osiæ na wypadek
niepowodzenia misji wys³annika w Berlinie. Ostatecznie, 2 maja
w rozmowie z A. Wysockim kanclerz powiedzia³, ¿e Niemcy
bêd¹ dzia³aæ w ramach istniej¹cych traktatów33 , za 17 maja,
30
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na posiedzeniu Reichstagu, nie wiedz¹c jeszcze o negatywnym
stosunku Francji do planów wojny prewencyjnej, og³osi³, ¿e rz¹d
niemiecki pragnie pokoju i nie z³amie ¿adnego przyrzeczenia.34
Wydarzenia majowe na pewien czas spowodowa³y odprê¿enie stosunków pomiêdzy obu krajami. Efektem tego by³y wzajemne wizyty, miêdzy innymi prezydenta Senatu gdañskiego Hermanna Rauschninga w Warszawie (5 lipca) oraz sugestia ambasadora
niemieckiego w Polsce Hansa von Moltke o zaprzestaniu wojny
celnej, prowadzonej od 1925 roku oraz zaprzestanie antypolskiej
propagandy w Niemczech.35 Polepszenie stosunków pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami nie wynika³o jednak z tego, ¿e A. Hitler nie posiada³ skrystalizowanej koncepcji stosunków z Polsk¹, a jego propaganda by³a g³ównie elementem kampanii wyborczej, jak napisa³
A. Szewczak, ani z tego, ¿e Niemcy obawia³y siê konfliktu z Polsk¹.36 By³y kanclerz H. Brüning w 1947 roku powiedzia³ wprawdzie, ¿e Niemcy powa¿nie traktowa³y zamiary wojenne J. Pi³sudskiego, ale nie zamierza³y wchodziæ z Polsk¹ w konflikt, przynajmniej nie od razu.37 J. Karski podaje, ¿e Niemcy potrzebowa³y Polski neutralnej, aby skonsolidowaæ si³y i przygotowaæ siê do zaatakowania ZSRR, ³¹cznie z Polsk¹, jako ich wasalem.38 J. Krasuski
obala ca³kowicie stereotyp o wycofaniu siê Niemiec z drogi wojennej z powodu przestraszenia siê polskich grób, zw³aszcza, gdy
wysi³ki polskiej dyplomacji okaza³y siê daremne. Porozumienie z
Polsk¹, wed³ug niego, pozwala³o zaznaczyæ kontrast w stosunku
do poprzednich, agresywnych rz¹dów i upiæ jej czujnoæ do czasu,
a¿ Niemcy osi¹gn¹ przewagê militarn¹.39
Koncepcja wojny prewencyjnej nie zosta³a jednak od³o¿ona do
lamusa, jak próbuje wmówiæ A. Szewczak.40 W padzierniku 1933
roku, po wycofaniu siê Niemiec z Ligi Narodów, koncepcja wojenna
marsza³ka ponownie zosta³a wysuniêta. Na poufnym zebraniu w
34
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Belwederze 21 padziernika J. Pi³sudski nakaza³ pu³kownikowi Kazimierzowi Glabiszowi dostarczyæ wiadomoci na temat niemieckich
zbrojeñ, za J. Beckowi ponownie wysondowaæ sprawê zastosowania wojny prewencyjnej. Kiedy okaza³o siê, ¿e po raz kolejny Francja uchyla siê od wspó³pracy, dopiero wówczas marsza³ek, za porednictwem ministra spraw zagranicznych, wys³a³ do E. Daladiera i
R. MacDonalda memorandum na temat koniecznoci podpisania uk³adu z Niemcami, skoro te wycofa³y siê z Ligi Narodów i nie s¹ zwi¹zane ¿adnymi postanowieniami wersalskimi, a wiêc mog¹ zagra¿aæ
Polsce. W tej odezwie kry³a siê jeszcze proba na temat zmiany zdania obu pañstw i wyci¹gniêcia konsekwencji co do postêpowania
Niemiec, gdy¿ J. Pi³sudski ci¹gle jeszcze mia³ nadziejê na pomylne
za³atwienie sprawy wojny.41 Kiedy jednak nadzieja zawiod³a, nakaza³ ambasadorowi Józefowi Lipskiemu za¿¹daæ rozmowy z A. Hitlerem i postawiæ mu takie samo ultimatum, jakie by³o w maju: wojna
czy pokój. W wyniku rozmowy, jaka odby³a siê 15 listopada uchwalono deklaracjê, w której uznano, ¿e polsko-niemiecka granica przesta³a byæ wra¿liwym punktem Europy.42
Rozmowa A. Hitlera z J. Lipskim stanowi³a wprowadzenie do
podpisania porozumienia polsko-niemieckiego. Ju¿ dziewiêæ dni
póniej H. von Moltke otrzyma³ z Berlina projekt paktu o nieagresji
celem przedstawienia go J. Pi³sudskiemu, ten jednak jeszcze raz
zwróci³ siê do Pary¿a, spodziewaj¹c siê ci¹gle wspólnej akcji przeciw Niemcom. Do tej pory trzyma³ tak¿e w tajemnicy fakt negocjacji z Niemcami, nie chc¹c zra¿aæ antyniemiecko nastawionego spo³eczeñstwa, ani wzbudzaæ niechêci w ZSRR, obawiaj¹cym siê antykomunistycznej polityki Niemiec. Dopiero gdy i ta próba zawiod³a, marsza³ek zgodzi³ siê na przedstawiony projekt, który zosta³
podpisany 26 stycznia 1934 roku. Pakt ten koñczy³ okres nieporozumieñ pomiêdzy Polsk¹ i Niemcami i jak zauwa¿yli J. Karski i
Stanis³aw Mackiewicz, pakt ten by³ w ówczesnym czasie najbardziej optymalnym wyjciem w obustronnych stosunkach.43
41
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Na podstawie przedstawionych wy¿ej wniosków mo¿na stwierdziæ, w przeciwieñstwie do sugestii A. Szewczaka, ¿e Polska d¹¿y³a wiadomie do wojny prewencyjnej z Niemcami. Wojna nie by³a
jednak celem samym w sobie i politycy rz¹dz¹cy doskonale rozumieli trudnoci z ni¹ zwi¹zane. wiadczy o tym fakt, ¿e rok 1933
by³ pierwszym i jedynym momentem w okresie miêdzywojennym,
gdzie pojawi³ siê problem konfliktu zbrojnego z Niemcami, inspirowanego przez Polskê. Nieprzypadkowo J. Pi³sudski wybra³ ten
okres na podjêcie stanowczych dzia³añ przeciwko Niemcom. Uwa¿a³, ¿e polityka A. Hitlera wymierzona by³a nie tylko w Polskê, ale
równie¿ w inne kraje, zw³aszcza Francjê i mia³ nadziejê, ¿e przywódcy francuscy w porê dostrzeg¹ to niebezpieczeñstwo. Do tej
pory Francja i Wielka Brytania mog³y czuæ siê bezpieczne po podpisaniu traktatów lokarneñskich, kiedy Niemcy zgodzi³y siê na przestrzeganie swoich zachodnich granic.
Po dojciu nazistów do w³adzy, a zw³aszcza po wyst¹pieniu
Niemiec z Ligi Narodów, wszelkie przepisy wi¹¿¹ce pañstwo niemieckie straci³y znaczenie. Marsza³ek, po unormowaniu stosunków
ze Zwi¹zkiem Radzieckim i zabezpieczeniu granicy wschodniej
Polski, kilkakrotnie próbowa³ zwróciæ uwagê zachodniego sojusznika na problem niemiecki, który, jak trafnie przeczu³, stawa³ siê
powoli problemem europejskim. Zamierza³ zdusiæ go w zaraniu,
zanim jeszcze sta³ siê mocny, ale nie móg³ samodzielnie podj¹æ akcji zbrojnej, gdy¿ tym samym narazi³by siê na ostre protesty brytyjsko-francuskie, a nawet na interwencjê zbrojn¹. W ka¿dym razie
polityka polska wobec Niemiec w 1933 roku opiera³a siê na jak
najbardziej rzeczywistych przes³ankach. Niemcy by³y jeszcze os³abione po kryzysie, ich armia nie by³a doæ silna i mo¿na by³o je
zmusiæ do prowadzenia pokojowej polityki. Polska jednak nie mia³a odpowiedniej si³y politycznej, aby przekonaæ kraje zachodnioeuropejskie do s³usznoci swoich pogl¹dów, dlatego w ostatecznoci
zawar³a z Niemcami pakt, dziêki któremu zyska³a 5 lat czasu na
przygotowanie siê do nowej wojny.
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Bogumi³a Berdychowska, Olga Hnatiuk: Bunt pokolenia. Rozmowy z
intelektualistami ukraiñskimi.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2000.

Ksi¹¿ka ta zrodzi³a siê z fascynacji osobami naszych rozmówców
oraz losem, który przypad³ im w udziale. Jest to opowieæ o ukraiñskim
pokoleniu lat 60-tych. Pokoleniu, dziêki któremu dosz³o po 1961 roku do
nienotowanego od lat 30-tych o¿ywienia w kulturze ukraiñskiej. To tak¿e
opowieæ o inteligencji ukraiñskiej, o jej skomplikowanych, a momentami dramatycznych losach, o ludziach, którzy w niezwykle trudnych okolicznociach potrafili dochowaæ wiernoci wartociom podstawowym.1
Powy¿sze s³owa zawarte s¹ w przedmowie do niezwyk³ej ksi¹¿ki pod tytu³em Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraiñskimi, które
w pe³ni oddaj¹ jej charakter i zakres tematyczny. Jest to ksi¹¿ka traktuj¹ca
o losach spo³ecznoci naszego wschodniego s¹siada w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat. Fabu³a zosta³a ujêta w formê wywiadów z bohaterami.
Jest to opowieæ o drodze Ukraiñców od komunizmu do demokracji, od zniewolenia narodu do niezale¿noci i budowy w³asnego pañstwa.
Jest to opowieæ fascynuj¹ca, gdy¿ opowiada o codziennym ¿yciu ludzi,
ich problemach i wewnêtrznych rozterkach, o ich fascynacjach i targaj¹cych nimi namiêtnociach, o radoci i bólu. Bohaterowie pochodz¹ zarówno z zachodniej jak i wschodniej czêci Ukrainy, z rodzin inteligenckich, robotniczych i ch³opskich. Jedni wyroli na gruncie ideologii komunistycznej, inni od pocz¹tku byli konfrontowani z ideologi¹ nacjonalistyczn¹. I jedni i drudzy jednak w pewnym momencie swojego ¿ycia potrafili
wyzwoliæ siê spod ideologii totalitarnej. Poczuli siê cz¹stk¹ istniej¹cego
od dawna narodu, posiadaj¹cego w³asn¹ kulturê, jêzyk, tradycjê, aczkolwiek nie maj¹cego swojego pañstwa.
Ta przemiana indywidualnej wiadomoci to moim zdaniem g³ówna
myl ksi¹¿ki i jednoczenie najbardziej fascynuj¹ce zjawisko w niej opisywane. Dostrzec mo¿na tutaj wyranie, ¿e o ile kroki o charakterze eko1
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nomicznym, politycznym czy te¿ prawnym, zmierzaj¹ce do zmiany rzeczywistoci mo¿na podj¹æ stosunkowo prosto, to zmieniæ wewnêtrzn¹
wiadomoæ, mentalnoæ czy to indywidualnych osób czy te¿ ca³ej spo³ecznoci lub narodu nie jest tak ³atwo. Autorki w barwny i przejrzysty
sposób staraj¹ siê wyjaniæ, i¿ tak¹ walkê w obrêbie w³asnej osobowoci
jest wygraæ o wiele trudniej. Jest to bowiem transformacja w³asnej osobowoci, ca³kowita zmiana systemu przyjêtych wartoci i przekonañ, na co
wp³yw ma wiele subiektywnych i obiektywnych czynników.
Warto zastanowiæ siê, dlaczego ksi¹¿ka skupia siê na latach szeædziesi¹tych. Mo¿na siê tutaj zgodziæ ze s³owami autorek, i¿ ten w³anie
okres w historii Ukrainy, stanowi¹cy swego rodzaju odwil¿ dla kultury
naszego wschodniego s¹siada, to klucz do zrozumienia wspó³czesnoci.
Dziêki temu mo¿emy zrozumieæ, dlaczego Ukraina nie wybra³a drogi, jak¹
pod¹¿a Bia³oru. Poznajemy fascynuj¹cy wiat ukraiñskiego dziedzictwa
narodowego. Mo¿emy poczuæ atmosferê tamtych trudnych i jednoczenie
niezwykle interesuj¹cych lat, w myl staro¿ytnego przekleñstwa: oby
¿y³ w ciekawych czasach. Bohaterom ksi¹¿ki w takich w³anie czasach
przysz³o ¿yæ.

Tomasz Czuczak
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Politologia, V rok

Miêdzynarodowa konferencja naukowa M³odzie¿ - organizacje pozarz¹dowe spo³eczeñstwo obywatelskie
Ukraina, Kijów 27-28 wrzenia 2001

W dniach 27-28 wrzenia 2001 roku w Kijowie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja naukowa M³odzie¿  Organizacje Pozarz¹doweSpo³eczeñstwo Obywatelskie. Organizatorami by³y Laboratoria Ustawodawczych Inicjatyw, Studenckie Naukowe Stowarzyszenie Akademii Kijowsko-Mohylañskiej oraz Samorz¹d Studencki Pañstwowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie. Goæmi, a zarazem prelegentami, byli g³ównie przedstawiciele ukraiñskiego sektora pozarz¹dowego, a ponadto gocie z Kanady i Polski.
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Dyskusja toczy³a siê w dwóch równoleg³ych grupach. Pierwszego dnia
przewodnim tematem jednej grupy by³ udzia³ organizacji pozarz¹dowych
w kszta³towaniu prawa oraz procesach wyborczych. Druga, równolegle
odbywaj¹ca siê dyskusja, porusza³a problem wspó³pracy trzeciego sektora
ze rodkami masowego przekazu. W dniu nastêpnym uczestnicy konferencji poruszali zagadnienia zwi¹zane ze wspó³prac¹ organizacji pozarz¹dowych i organów pañstwowych oraz samorz¹dowych, a tak¿e wspó³pracy ze
wiatem biznesu i pozyskiwaniem rodków na dzia³alnoæ statutow¹.
Podczas otwarcia Igor Kogut  Przewodnicz¹cy Laboratoriów Ustawodawczych Inicjatyw wspomnia³, ¿e przed dziesiêciu laty Ukraina wybra³a drogê niezale¿noci, drogê budowania demokratycznego spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Nieod³¹cznym elementem funkcjonowania spo³eczeñstwa
jest dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych, tworz¹cych trzeci sektor w demokratycznych pañstwach i stanowi¹cych pomost ³¹cz¹cy pañstwo ze spo³eczeñstwem. Z kolei Sekretarz Ambasady Królestwa Nidrelandów zwróci³a uwagê na fakt, ¿e problematyk¹ organizacji pozarz¹dowych interesuj¹ siê
m³odzi ludzie. Nie tylko prowadz¹ dyskusje dotycz¹ce spo³eczeñstwa obywatelskiego i organizacji pozarz¹dowych, ale tak¿e czynnie bior¹ udzia³ w
dzia³aniach tych organizacji. Sekretarz Ambasady wspomnia³a, ¿e jej kraj
ma bogat¹ tradycjê w budowaniu trzeciego sektora i z przyjemnoci¹ bêdzie
w dalszym ci¹gu dzieli³ siê dowiadczeniem z tymi, którzy dopiero wkroczyli na drogê budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wyk³ad inauguruj¹cy konferencjê wyg³osi³ prof. Siergiej Riabow 
politolog i pracownik naukowy Akademii Kijowsko-Mohylañskiej. W
swoim wyst¹pieniu przedstawi³ ewolucjê postrzegania kwestii spo³eczeñstwa obywatelskiego od czasów staro¿ytnych do wspó³czesnoci, a tak¿e
stosunek do roli jak¹ ma do spe³nienia spo³eczeñstwo w poszczególnych
doktrynach politycznych.
Robocza czêæ konferencji odbywa³a siê ka¿dego dnia w dwóch równolegle trwaj¹cych grupach tematycznych. W ka¿dej z nich zosta³o zaprezentowanych 10 referatów, po ka¿dym wyst¹pieniu istnia³a mo¿liwoæ
zadania pytania prelegentowi i przeprowadzenia krótkiej dyskusji.
W sesji dotycz¹cej wp³ywu NGO (Not Government Organization)
na tworzenie prawa i procesy wyborcze poruszano m.in. problemy zwi¹zane z brakiem lobbingu, koniecznoci¹ zorganizowania siê organizacji
pozarz¹dowych, rol¹ parlamentu w budowaniu i zwiêkszaniu wiadomoci obywateli dotycz¹cej spo³eczeñstwa obywatelskiego, czy problemem
udzia³u trzeciego sektora w wyborach parlamentarnych.
156

Recenzje i sprawozdania

W grupie, która obradowa³a równolegle, uczestnicy konferencji zastanawiali siê nad rol¹ rodków masowego przekazu w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego, warunkami, jakie powinny byæ spe³nione by
organizacje trzeciego sektora mog³y sprawnie i skutecznie wspó³pracowaæ z mediami zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i lokalnym.
Nastêpnego dnia w grupie omawiaj¹cej kwestie wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z organami pañstwa i samorz¹du prelegenci zaprezentowali modele wspó³pracy NGO z sektorem pañstwowym w pañstwach
europejskich, a tak¿e wskazali na mo¿liwoci i warunki takiej wspó³pracy
w warunkach ukraiñskich. Uczestnicy poruszali tak¿e zagadnienia dzia³alnoci trzeciego sektora w sferze pomocy socjalnej, ochrony praw cz³owieka czy walki z korupcj¹ (na przyk³adzie polskich organizacji dzia³aj¹cych na rzecz ograniczenia korupcji).
W drugiej grupie dyskusja ogniskowa³a siê wokó³ wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z biznesem. Zosta³y przedstawione mo¿liwoci
pozyskiwania rodków na projekty oraz jak to obecnie wygl¹da w poszczególnych czêciach Ukrainy, z jakimi problemami finansowymi borykaj¹ siê organizacje i w jaki sposób sobie radz¹ z tymi problemami.
Konferencja by³a wa¿nym wydarzeniem, szczególnie dla trzeciego
sektora na Ukrainie. Dla osób z zagranicy by³a to okazja do poznania tradycji i zwyczajów Ukrainy, a tak¿e nawi¹zania nowych znajomoci.

Krzysztof Nowaczek
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Politologia, IV rok

Szóste Warsztaty Polsko-Niemiecko-Ukraiñskie Unia Europejska na pocz¹tku
XXI wieku: Pog³êbienie czy Poszerzenie?
29 IX-7 X 2001, Lublin

Pocz¹tek roku akademickiego dla czêci studentów czwartego roku
specjalnoci stosunki miêdzynarodowe up³yn¹³ pod has³em integracji polsko-niemiecko-ukraiñskiej. Mowa o integracji, gdy¿ Szóste Warsztaty
Polsko-Niemiecko-Ukraiñskie Unia Europejska na pocz¹tku XXI wie157
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ku: Pog³êbienie czy Poszerzenie?, które odby³y siê na Wydziale Politologii UMCS nie mia³y charakteru stricte naukowego.
Zasadnicz¹ czêci¹ warsztatów by³a debata na powy¿szy temat. Tym
razem wybrana zosta³a kwestia swobodnego przep³ywu pracowników po
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Jest to rozdzia³ negocjacyjny wywo³uj¹cy sporo emocji po obu stronach Odry. Zosta³ on rozpatrzony przez
uczestników na zasadzie gry negocjacyjnej.
Wstêpem by³ wyk³ad prowadzony przez dr Jana Hunina. Tezy wyg³aszane przez wyk³adowcê mia³y zmusiæ do zastanowienia siê, gdzie znajduj¹ siê granice geograficzne Unii Europejskiej. Wa¿ne to pytanie, gdy
wemiemy pod uwagê obecnoæ naszych wschodnich s¹siadów. Futurystyczne rozwa¿ania doprowadzi³y nas do sprzecznych wniosków. Przyst¹pienie Ukrainy do UE blokuje g³ównie niski poziom ekonomiczny kraju oraz niedoskona³oci demokracji. Studenci ze Lwowa zauwa¿yli, ¿e
tereny zachodnie ich kraju bardziej ci¹¿¹ ku Europie Zachodniej za im
dalej na wschód tym bardziej ludzie licz¹ na kontakty z Rosj¹. Nie by³o
jednak w¹tpliwoci, i¿ w przysz³oci (prawdopodobnie doæ dalekiej) bêdziemy mogli liczyæ na obecnoæ Ukrainy w strukturach Unii. Przeszkod¹
w integracji z UE innych republik postradzieckich s¹ ró¿nice kulturowe i
mentalne. Czêæ dyskusji kr¹¿y³a te¿ wokó³ tematu poszerzania i pog³êbiania Unii Europejskiej.
£atwiej by³o dojæ do kompromisu w trakcie dnia nastêpnego. Pierwsze dyskusje rozpoczê³y siê w momencie wybierania zespo³ów negocjacyjnych. Zosta³ zg³oszony wniosek, aby nie dzieliæ grup wed³ug kryterium narodowego. Wizja pojedynków mieszanych dru¿yn negocjacyjnych
wydawa³a siê znacznie ciekawsza. W takiej sytuacji negocjacje sta³yby
siê jednak trudniejsze. Po kilkunastominutowej dyskusji ustalono, ¿e powstan¹ dwie pary negocjacyjne: formalna i nieformalna. Reprezentantami strony unijnej byli uczestnicy niemieccy, strony polskiej  studenci z
Polski. Studenci ukraiñscy przydzieleni zostali do obydwu stron. Dyskusje prowadzone pomiêdzy zespo³ami ró¿ni³y siê w formie. Treci i argumenty zapewne pozosta³y jednak te same. Podawano argumenty statystyczne, ekonomiczne, w koñcowym etapie dyskusji coraz czêciej powo³ywano siê na racje polityczne i emocjonalne podejcie spo³eczeñstw obu
stron. Nie by³y to negocjacje pakietowe, w konsekwencji czego argumenty zwi¹zane z kwesti¹ ¿¹dania ze strony polskiej okresu przejciowego na
zakup ziem przez cudzoziemców zosta³y oddalone.
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Negocjacje przewidziane na cztery godzinne czêci zakoñczy³y siê
wczeniej. Powodem tego by³ chyba brak wiary ze strony UE, ¿e polscy
robotnicy s¹ naprawdê du¿ym zagro¿eniem dla pañstw zachodnich. W
sali nieformalnej uzgodniono, ¿e jest to kwestia trudna politycznie a nie
ekonomicznie. Po dwóch godzinach nie pozosta³o nic innego jak rozmowa o liczbach. Ostatnia czêæ negocjacji, czêsto przerywana konsultacjami wewn¹trz ka¿dej z grupy przebiega³a stosunkowo spokojnie. Obydwie
grupy zakoñczy³y negocjacje osi¹gaj¹c podobny rezultat. Formalne zespo³y negocjacyjne uzgodni³y, i¿ okresy przejciowe zostan¹ wprowadzone tylko w momencie gdy strona unijna uzna, i¿ s³abe wskaniki gospodarcze Polski bêd¹ sprzyjaæ nap³ywowi robotników na teren UE. W grupie nieformalnej ustalono, i¿ maksymalnie okres przejciowy bêdzie wynosi³ cztery lata. W ci¹gu dwóch latach, po spe³nieniu okrelonych kryteriów ekonomicznych, umowa zostanie renegocjowana i Polacy zostan¹ w
pe³ni dopuszczeni do unijnego rynku pracy. Sektor rolnictwa oraz us³ug
zosta³ wy³¹czony z powy¿szego okresu przejciowego.
Nastêpnego dnia nast¹pi³o uroczyste podpisanie obu porozumieñ.
Powagi ca³ej sytuacji doda³o spotkanie z dziekanem prof. dr hab. Z. J
Pietrasiem oraz prodziekanami prof. dr hab. S. Micha³owskim oraz prof.
dr hab. H. Cha³upczakiem.
W czwartek udano siê do Warszawy na wczeniej umówione spotkanie z J. Truszczyñskim  obecnie G³ównym Negocjatorem, wtedy jeszcze dyrektorem Biura Integracji Europejskiej oraz z
J. ORourke z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Oba
spotkania pozwoli³y nam na spojrzenie na tematykê unijn¹ z dwóch, czêsto bardzo innych punktów widzenia. Przedstawiono tak¿e zasady dzia³alnoci powy¿szych instytucji i ich role w integracji Polski z Unia Europejsk¹. Pytania zadawane przez uczestników dotyczy³y wa¿nych i kontrowersyjnych tematów takich jak niezamkniête do tej pory obszary negocjacyjne czy polityka informacyjna w stosunku do spo³eczeñstwa.
Koniec tygodnia to trzydniowa wycieczka do Lwowa, gdzie uczestnicy konferencji spotkali siê z przedstawicielami mniejszoci polskiej i
niemieckiej na Ukrainie oraz w³adzami tamtejszej uczelni wy¿szej.
Bior¹c pod uwagê praktykê lat poprzednich, mo¿na spodziewaæ siê
wyjazdu naszych studentów do Munster na wiosnê oraz kontynuacjê tego
programu w przysz³ym roku akademickim 2002/2003.
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Magdalena Mojduszka
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Politologia, III rok
Sprawozdanie z I Miêdzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji
Wspó³czesne problemy w³adzy

W dniach 30 listopada -1 grudnia odby³a siê w Kijowie I Miêdzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Wspó³czesne problemy w³adzy. Organizatorami konferencji byli: Nacionalnyi Tehnichnyi Universytet Ukrainy Kyivskyi Politehnichnyi Instytut, Fakultet Sociologi, Mizhrehionalna Akademia Upravlinnia Personalom (MAUP) oraz Naukove
Tovarystvo Studentiv ta Aspirantiv NTUU KPI.
Program konferencji zak³ada³ pracê jej uczestników w szeciu sekcjach tematycznych, w trakcie których poruszano nastêpuj¹ce kwestie:
teoretyczne i metodologiczne zagadnienia w³adzy, proces sprawowania
w³adzy, w³adzê w aspekcie spo³ecznym, a tak¿e problem sprawowania
w³adzy w sferze nauki i owiaty, public relations.
Referaty zosta³y przygotowane przez ponad 270 pracowników naukowych i studentów z ró¿nych orodków naukowych na Ukrainie. Pojawia³y siê nazwy takich miast jak: Kijów, Charków, ¯ytomierz, Odessa,
Lwów, Donieck, Zaporo¿e. Wyj¹tek stanowi³o piêæ prac, których autorzy
pochodzili z innych krajów. Pierwsza z nich, autorstwa T. Z. Sza³ajewa,
nadesz³a z Brzecia (Bia³oru) i skupia³a siê na teoretycznych i metodologicznych za³o¿eniach administracyjno-prawnej regulacji dzia³alnoci Instytutu Predprinimatelstwa na Bia³orusi. Dwa kolejne wyst¹pienia zosta³y
przygotowane przez naukowców rosyjskich. E. A. W³asowa zwróci³a
uwagê na zmienn¹ strategiê polityczn¹ Federacji Rosyjskiej, natomiast T.
W. Priszina skupi³a siê na celach wspó³czesnej informacji politycznej. Pozosta³e referaty napisano w jêzyku angielskim. Pierwszy z nich, autorstwa
L. A. Loyko i J. L. Sedgwicka, Publiczne zarz¹dzanie reformami i rola
prawa w procesie demokratyzacji, reprezentowa³a Amherst w Stanach
Zjednoczonych. Drugi, Legitymizacja w³adzy, zreferowali gocie z Polski: M. Mojduszka i B. Dyl¹g.
Pierwszy dzieñ konferencji otworzy³o plenarne posiedzenie, na którym g³osy zabrali cz³onkowie komitetów programowego i organizacyjnego. Rektor NTUU KPI, M. Z. Zgurowskyj, prorektor, J. I. Jakimenko
oraz Dziekan Wydzia³u Socjologii, B. Nowikow zastanawiali siê nad wzajemnym charakterem w³adzy i w³asnoci. Z. F. Go³owatyj, wiceprezydent
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ds. naukowo-badawczych i pracy metodologicznej MAUP poruszy³ problem administrowania owiat¹ w obecnym okresie transformacji. Okaza³
siê on szczególnie istotny w rodowisku pracowników uczelni pañstwowych, które z bud¿etu narodowego finansowane s¹ najczêciej w niewielkiej czêci. B. Knjaziew, prorektor ds. badañ naukowych Ukraiñskiej Akademii Administracji Pañstwowej przy Prezydencie Ukrainy, zastanawia³
siê nad mo¿liwoci¹ zdefiniowania rz¹dzenia jako jednej z ga³êzi nauki. Z kolei G. G. Pochepcow, kierownik katedry polityki informacyjnej z
tej¿e samej uczelni, podj¹³ próbê przybli¿enia zebranym zjawiska spin
doctors, ³¹cz¹c go z innowacjami w dziedzinie informatyki. Zwróci³ uwagê na znaczne zapónienie kraju w procesie modernizacji czy komputeryzacji. T. Tupchijenko, dyrektor Miêdzynarodowego Instytutu Globalnego
i Regionalnego Bezpieczeñstwa, tematem Interwencjonizm pañstwowy
jako jeden z elementów w³adzy, poruszy³ problem kontrowersyjny i bardzo delikatnej materii, ze wzglêdu na wie¿oæ wydarzeñ historycznych.
Bliski mu zakresem merytorycznym by³ wyk³ad J. Slisarenki, redaktora
naczelnego Personelu, dotycz¹cy analizy politycznych technologii w
obecnym procesie demokratyzacji. Czêæ publicznych wyk³adów zakoñczy³ referat o szkole liderów, M. Prepotenskiej i O. Tarasowa. Prelegenci
skupili siê na psychologicznym wizerunku przywódcy i szczególnej roli
charyzmy w jego dzia³alnoci.
Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji spotkali siê ponownie w wybranych wczeniej przez siebie sekcjach. Podobnie postêpowa³a
praca nastêpnego dnia.
W sekcji pierwszej skupiono siê na próbie pogodzenia charakteru
w³adzy z godnoci¹ osobist¹ obywatela. Podkrelano zatem prawa jednostki, zagwarantowane w konstytucji i umowach miêdzynarodowych w
konfrontacji z odpowiedzialnoci¹ wobec kraju. Zdecydowan¹ wiêkszoæ
czasu powiêcono jednak na spór o to, kto ma lepsze predyspozycje do
zajmowania kierowniczego stanowiska  mê¿czyni czy kobiety. Wypracowano consensus stwierdzaj¹c, ¿e przedstawiciele ka¿dej z p³ci posiadaj¹ inne cechy przydatne do sprawowania takich funkcji, dlatego powinni
siê uzupe³niaæ, czerpi¹c od siebie dowiadczenia. Z up³ywem czasu pytania te przestan¹ byæ tak istotne, a przewagê zdobêdzie obiektywny profesjonalizm.
W drugiej grupie tematycznej poruszano problem wspó³pracy regionalnej w Europie Wschodniej. Referenci zastanawiali siê nad pogodzeniem strategii geopolitycznej Ukrainy, otwarciem gospodarki na zachód. Zgodnie przyznano, ¿e nale¿y uruchomiæ korzystny system opodat161
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kowania i kredytów, aby stymulowaæ ekonomiczny rozwój kraju przez
nap³yw kapita³u zagranicznego.
Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ w sekcji trzeciej by³ wp³yw w³adzy na spo³eczeñstwo. Tu sfera opieki spo³ecznej nieod³¹cznie kojarzy³a siê dyskutantom z kierunkami rozwoju gospodarczego kraju. To zagadnienie w pewien sposób powi¹zane by³o z tematami poruszanymi w sekcji czwartej,
gdzie najistotniejszym pytaniem by³o: jaka forma w³asnoci jest dla szkolnictwa bardziej efektywna: prywatna czy pañstwowa? Przytaczano przyk³ad Francji i Niemiec jako wzoru do naladowania w tej materii. W efekcie dyskusji ostatecznie stwierdzono, i¿ nale¿y przeprowadziæ proces prywatyzacji uczelni w taki sposób, aby nie sta³ on w sprzecznoci do zasad
sprawiedliwoci i równoci spo³ecznej, a umo¿liwi³ sposobnoæ kszta³cenia siê osobom ubo¿szym przez zapewnienie im ulg i kredytów.
W pi¹tym segmencie tematycznym obecne by³y zagadnienia public
relations, zwi¹zki miêdzy reklam¹ a stereotypami, kwestie przep³ywu informacji i marketingu politycznego. Wypowiedziano tutaj kontrowersyjne stwierdzenie, ¿e polityka informacyjna jest na Ukrainie ograniczona
poprzez kontrolê dostêpu do internetu czy telefonów.
W ostatniej sekcji skupiono siê na zwi¹zkach ludzi w kontekcie
w³adzy. Prelegenci przyznali, ¿e nale¿y za³agodziæ pejoratywny wydwiêk
w³adzy, wa¿ny jest dialog przywódca  podw³adni. Charyzmatyczny lider
powinien ³¹czyæ w sobie dwa elementy: prawo i moralnoæ. Zauwa¿ono,
¿e na Ukrainie potrzebni s¹ przedsiêbiorczy ludzie w dziedzinach marketingu i administracji, st¹d zjawisko tworzenia szkó³ liderów.
Organizatorzy zadbali równie¿ o rozrywkê. W klubie studenckim
mo¿na by³o lepiej poznaæ pogl¹dy innych uczestników konferencji.
Zwieñczeniem i podsumowaniem ca³oci przedsiêwziêcia by³ okr¹g³y stó³. Rektor NTUU KPI, M. Zgurowskyj, uroczycie wrêczy³ dyplomy uczestnikom konferencji oraz podziêkowa³ wszystkim za aktywny
w niej udzia³. Wyra¿ono nadziejê na ponowne spotkanie w tym samym
gronie na II Miêdzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Wspó³czesne problemy w³adzy.
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