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Marek Bodziany
1
 

WSTĘP 

Do rąk czytelnika oddajemy kolejny tom serii „Społeczeństwo a wojna”, 

który jest kontynuacją dociekań naukowych z obszaru kryzysów społecznych  

i konfliktów kultur we współczesnym świecie. Podejmowane w nim zagadnienia 

stanowią jedynie wycinek całego spektrum problemów nadających ton debacie nie 

tylko politycznej, ale również naukowej, dotyczącej szeroko pojmowanego bez-

pieczeństwa społecznego i kulturowego jednostki we współczesnym świecie. Pod-

noszone dwa aspekty wpisują się w realia turbulentnych przemian społeczno-

ustrojowych w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, kryzysów poli-

tycznych na Zakaukaziu i na Ukrainie, a także w realia utraty bezpieczeństwa eko-

nomicznego i energetycznego Europy. W tle owych przemian pozostają problemy 

etniczne, kulturowe i demograficzne, które jak odpalona w przeszłości „bomba  

z opóźnionym zapłonem” rujnują dziś stworzony przez wieki ład społeczny, pod-

ważają paradygmat hegemonii Europejczyka w Europie i kierują uwagę na przy-

szłość społeczeństw „starej demokracji”, ich zdolność do przetrwania i kontynuo-

wania dzieła budowania cywilizacji europejskiej.   

 Analiza współczesnych kryzysów skłania do refleksji zrodzonej wokół kil-

ku problemów. Pierwszy dotyczy zaszłości historycznych i „długoterminowych” 

skutków przeszłości kolonialnej bogatych państw Europy, które budując swoją 

potęgę ekonomiczną i podążające w sposób bezwarunkowy drogą rozwoju i postę-

pu, zatraciły proporcje pomiędzy własnymi interesami a potrzebą budowania ładu 

społecznego w kolonizowanych państwach. Można stwierdzić, że przywoływanie 

historii w ramach analizy współczesnych kryzysów jest nieuzasadnione, jednak  

w wielu przypadkach koszty zaniedbań w polityce wobec skolonizowanych pań-

stw uzasadniają tę tezę. Można pokusić się o wniosek, że dziś Europie przyszło 

zapłacić „rachunek z odroczoną spłatą” za własne błędy, za kolonializm, za rabun-

kową politykę i zaniedbania w polityce społecznej wobec tych państw, które były 

współtwórcami jej dobrobytu. Skalę problemu potęgują pogłębiające się pęknięcia 

na „szwach etnicznych”, które są skutkiem bezkrytycznej integracji odmiennych 

kulturowo i uwikłanych w konflikty narodów w sztucznie stworzone „twory” pań-

stwowe. Wszędzie tam, gdzie dopuszczono się stworzenia tego typu „hybryd et-

nicznych”, doszło i nadal dochodzi do rozpadów na drodze mniej lub bardziej 

                                                 
1
 Marek Bodziany – podpułkownik Wojska Polskiego, doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Redaktor Naczelny Wydawnictwa WSOWL oraz Zeszy-

tów Naukowych Ruchu Studenckiego. 
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burzliwych przemian, które uruchomiły niepohamowany proces migracji do boga-

tych regionów świata. 

 Drugi problem pozostaje w związku z pierwszym, bowiem wiąże się ze 

zjawiskiem neokolonializmu oraz kontynuacją polityki wyzysku państw – jak pi-

sze Immanuel Wallenstein – peryferyjnych, już nie tylko przez imperia światowe, 

ale głównie przez megakorporacje, które narzędziami ekonomicznymi wpychają je 

w pułapkę zależności, prowadzą podobnie jak w przeszłości rabunkową politykę, 

budują bogactwo i wpływają na powiększanie się na świecie luki pomiędzy biedą  

i bogactwem. Neokolonializm jest więc przedłużeniem historii, kontynuacją po-

wolnego procesu tworzenia świata, w którym dychotomie i nierówności stały się 

stymulatorem równowagi populacyjnej, podstawą utrzymania i powiększania bo-

gactwa przez mniejszość społeczeństwa globalnego. To dzięki niemu coraz czę-

ściej dochodzi do buntów mas i rewolucji, upadków państw i tworzenia nowych, 

„dziwnych” bytów bez własnego terytorium, tożsamości i prawnych ram istnienia. 

Przykładem jest Państwo Islamskie, które rośnie w siłę, a jego przyszłość jest dziś 

nieznana.  

Trzeci problem dotyczy samej Europy – starzejącego się „tworu społeczne-

go”, zatopionego w konsumpcji i patologiach, budującego sztuczną i niemożliwą 

do utrzymania tożsamość, zderzającą się odmiennością kulturową napływowych 

narodów imigrujących z państw peryferyjnych lub rejonów dotkniętych wojną  

w poszukiwaniu bezpieczeństwa i dobrobytu. Szczególnie obecnie, kiedy Europa 

przeżywa ekspansję migrantów, problem konfliktu kultur zdaje się być nieunik-

niony. Na ile on jest realny? Na to pytanie odpowiedź jest jednoznaczna – istnieje 

od dawna, a obecna sytuacja – podsycana przez „potwora” stworzonego przez po-

lityków i media – pobudziła go życia. Ów konflikt nie jest jednostronny, bowiem 

jest kumulacją długoletnich zaniedbań w polityce wobec imigrantów. O ile jeszcze 

niedawno głoszono hasła tolerancji i wzajemnego szacunku, a archaiczna, XIX-

wieczna teoria asymilacji zaczęła przeradzać się teorię integracji kulturowej, tak 

obecnie postawa społeczeństwa europejskiego wobec „obcych” diametralnie się 

zmieniła. Ksenofobia i szowinizm narodowy, dystans etniczny i nietolerancja za-

częły wypełniać medialny wizerunek Europejczyków. Na takie postawy wpłynęło 

wiele czynników, w tym utrwalone przez media stereotypy opisujące przedstawi-

ciela świata arabskiego czy muzułmańskiego jako terrorystę, agresywnego bojow-

nika, mściwego i brutalnego wyznawcę islamu. Taki właśnie archetyp migranta  

z państw arabskich jest powodem ksenofobii i uprzedzeń. Czy ma on uzasadnie-

nie? Istnieje wiele skrajnych poglądów na ten temat, jednak jedna kwestia nie po-

zostawia złudzeń, mianowicie ów „rachunek z odroczonym terminem spłaty”, jaki 

dziś Europa płaci za wieki kolonializmu i udział w procesie budowania luki mię-

dzy biedą a bogactwem na świecie. Trudno dziś ocenić, jakie będą skutki migracji 

dla Europy, szczególnie, że – paradoksalnie – nasz kontynent cierpi na chroniczny 
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deficyt ludności. Większość państw Europy wykazuje od lat spadek populacji,  

a wskaźniki dzietności dalece odbiegają od nominału (2,10-2,15 dziecka na jedną 

kobietę w wieku reprodukcyjnym). W niektórych państwach, jak np. w Hiszpanii, 

spadł on do poziomu 1,04%, co oznacza, że za 100 lat Hiszpanów może zabraknąć 

we własnym państwie. Takie problemy dotyczą prawie wszystkich państw Europy, 

co oznacza, że każdego roku przybywać będzie emerytów i ubywać ludzi w wieku 

produkcyjnym. Zatem, czy w obliczu tak głębokiej erozji populacji Europy nie 

warto zastanowić się nad włączeniem przynajmniej części migrantów do jej sys-

temu społecznego? Czy nie jest uzasadniona teza, że migranci stanowią jedyną 

alternatywę dla starzejącej się Europy? Takie pytania budzą wiele kontrowersji, 

ponieważ doświadczenia np. Niemiec czy Francji z migrantami pokazują, że nie 

udało się ich zasymilować nawet po niemal 50 latach, kiedy już trzecie pokolenie 

żyje w obcym kulturowo środowisku. Taki stan rzeczy oddaje skalę problemu  

i rzutuje na obecne tendencje społeczne wobec fali migracji do Europy. 

Podnoszone we wstępie problemy stanowią pewnego rodzaju preludium do 

analizy zagadnień podejmowanych przez autorów treści zawartych w niniejszym 

tomie. Otwierają bowiem szeroką dyskusję nad przyszłością Europy i jej wpływem 

na ład społeczny na świecie.  

W imieniu zespołu redakcyjnego pragnę wyrazić szczere podziękowania re-

cenzentom: Panu Profesorowi Zbigniewowi Ścibiorkowi oraz Panu Doktorowi 

Grzegorzowi Rdzankowi, za cenne uwagi merytoryczne oraz przychylność w oce-

nie treści niniejszej publikacji. 

 

Redaktor Naukowy  

Marek Bodziany 
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Krystyna Skurjat
2
 

RACJONALNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ KULTUROWA 

Streszczenie: Kultura – jakkolwiek byłaby definiowana – jest względnie autonomiczną 

sferą ludzkiego świata. Przejawia się w „faktach”: procesach twórczych, ich wytworach, 

w przeżyciach aksjologicznych. W praktyce badawczej problem racjonalności jest zwykle 

rozpatrywany „pragmatycznie”, to znaczy tak, że chodzi o określenie warunków skutecz-

ności, sprawności działania rozumianej jako osiągnięcie optymalnego wyniku oraz jako 

precyzja, dokładność, mistrzostwo w wykonywaniu zadań. Tekst niniejszy dotyczy racjo-

nalności jako wartości kulturowej, rozpatrywanej z perspektywy filozoficznej. 

Słowa kluczowe: nauka, rozum, prawda, wartość, nauki humanistyczne 

WSTĘP 

Tego, co winniśmy robić, uprzednio się 

nauczywszy, uczymy się robić dopiero ro-

biąc to właśnie.  

Arystoteles 

W europejskiej kulturze o „rozumie”
3
 mówi się od dwudziestu siedmiu stu-

leci. Filozofia „logosu” ma starożytny rodowód, gdyż racjonalistyczny charakter 

kultury zachodniej kształtował się od czasów Talesa z Miletu, to jest odtąd, odkąd 

filozofia zerwała z mitologicznym wyjaśnianiem świata. Już wtedy rozważania 

epistemologiczne oraz ontologiczno-metafizyczne i aksjologiczne ściśle wiązały 

się ze sobą.  

Problem relacji pomiędzy nauką a wartościami filozofia rozpatruje z róż-

nych perspektyw poznawczych. Pojawiają się pytania o pozycję sądów wartościu-

jących w treści teorii naukowych, o „wartościotwórcze” i „wartościobójcze”
4
 od-

działywanie nauki na życie społeczne, etyczną podmiotowość nauki
5
, etos nauki, 

moralną odpowiedzialność badaczy, społeczne warunki uprawiania wiedzy i prefe-

rencje aksjologiczne uczonych. W filozofii i nauce treści aksjologiczne spełniają 

doniosłą, teoriotwórczą rolę. 

                                                 
2
 Krystyna Skurjat – dr hab. prof. nadzw. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.  

3
 Racjonalistami byli np.: Heraklit, eleaci, Demokryt, pitagorejczycy, Sokrates, cynicy, Platon, Arystoteles, 

Abelard, Awicenna, Tomasz z Akwinu, dialektycy średniowieczni, Montaigne, Galileusz, Kartezjusz, Hob-

bes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant, Fichte, Hegel, neohegliści, szkoła marburska i wielu innych myślicieli. 

Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom 1-3, PWN, Warszawa, wszystkie wydania. 
4
 Są to pojęcia zaczerpnięte z: S. Amsterdamski, Nauka współczesna a wartości, „Zagadnienia Naukoznaw-

stwa”, 1971, nr 1 (25), s. 58.  
5
 Naukowiec jest „podmiotem etycznym”, ponieważ jest inicjatorem „łańcucha działań”, których skutkiem 

jest zaistnienie jakiegoś dobra lub zła dotykającego człowieka. J. Lipiec, Koło etyczne, Uniwersytet Jagiel-

loński, Kraków 2005, s. 295.  
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Pojęcie „racjonalności” – jako jedna z centralnych kategorii epistemologii – 

funkcjonuje w znaczeniu:  

 cechy myślenia lub postępowania; 

 celowości i ekonomiczności działań; 

 sensowności jako właściwego, to znaczy rozumnego, rozsądnego, uza-

sadnionego dążenia do celu. 

Pojęcie „racjonalności” pochodzi, podobnie jak termin „racjonalizm”, od 

łacińskiego słowa ratio i oznacza: rozum, rację, naukę, teorię, argument, ideę, spo-

sób, środek, rozwagę, motywację, artykulację, spójność, konsekwencję, skutecz-

ność. Każdy ze sposobów rozumienia kategorii „racjonalności” koncentruje się 

wokół różnych problemów-pytań i na podobieństwo klucza „otwiera” przed bada-

czami nowe obszary rzeczywistości.  

 W niniejszym tekście „racjonalność” przeanalizowano w dwóch znacze-

niach: jako cechę poznania naukowego oraz jako sensowność, rozumność działań. 

To drugie pojmowanie „racjonalności” pozwala na interpretację zachowań ludz-

kich jako czynności znaczących.  

1. POJĘCIE „RACJONALNOŚCI” W POZYTYWIZMIE I MYŚLI  

ANTYPOZYTYWISTYCZNEGO PRZEŁOMU  

Bycie prawdziwym jest czymś innym niż bycie uważanym 

za prawdziwe czy to przez jedną osobę, czy też przez wiele, 

czy przez wszystkich, i w żadnym razie nie można go do te-

go sprowadzać. Nie ma żadnej sprzeczności w tym, że coś, 

co wszyscy uważają za fałszywe… jest prawdziwe. Bycie 

prawdziwym jest niezależne od uznawania za prawdziwe 

przez kogokolwiek.  

       Gottlob Frege  

Wysoka pozycja empiryzmu i scjentyzmu pozytywistycznego
6
 oraz stoso-

wanie wyników nauk przyrodniczych i matematycznych we wszystkich dziedzi-

nach życia ugruntowały pozycję zmatematyzowanego przyrodoznawstwa tak, że 

                                                 
6
 Należy rozróżnić pozytywizm i scjentyzm. Pozytywizm był prądem kulturowym i filozoficznym, który  

w drugiej połowie XIX wieku funkcjonował w Europie. Scjentyzm zaś to postawa metodologiczna, zgodnie 

z którą tylko zmatematyzowane przyrodoznawstwo dostarcza adekwatnej wiedzy o świecie i zapewnia 

skuteczność działania. Zakresy pojęć: „pozytywizm” i „scjentyzm” czasem krzyżowały się. W XIX wieku 

wszyscy pozytywiści byli scjentystami, lecz nie wszyscy scjentyści pozytywistami. Por. B. Skarga, Porządek 

świata i porządek wiedzy, [w:] A. Hochfeldowa, B. Skarga (red.), Z historii filozofii pozytywistycznej  

w Polsce. Ciągłość i przemiany, PWN, Warszawa 1972, s. 17, 20. Pozytywizm charakteryzuje wrogość  

w stosunku do metafizyki wypływająca z przekonania, że poznanie „absolutu”, „istoty rzeczy”, „przyczyn 

pierwszych i celowych” itp. nie jest możliwe i że należy w samej nauce i filozofii ograniczyć się do faktów 

danych nam w obserwacji i doświadczeniu. W wersji skrajnej pozytywizm głosił postulat ograniczenia po-

znania do samego tylko opisu danych doświadczenia, filozofii zaś odmawiał wszelkiej autonomii w stosunku 

do nauki. Nie ma ona odrębnych metod poznawczych, a przedmiotem jej powinna być co najwyżej metodo-

logia czy też teoria nauki. Tej tendencji empirystycznej towarzyszyła z reguły nieufność wobec wszelkiej 

wiedzy apriorycznej. B. Skarga, Comte, Myśli i Ludzie, Warszawa 1977, s. 11. 
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wykroczyło ono poza ramy, w jakich było legalnym autorytetem. Odkrycie ko-

mórki organicznej, teoria Darwina, zasada zachowania masy i energii, okresowy 

układ pierwiastków i inne osiągnięcia nowożytnej nauki spowodowały, że pozna-

nie naukowe uznano za identyczne z wiedzą typu science.  

Scjentyzm utożsamił naukową, a przez to także i racjonalną metodę z obo-

wiązującymi w matematyce, naukach przyrodniczych i technicznych sposobami 

rozumowania logicznego, potwierdzania i odrzucania teorii hipotetyczno-

dedukcyjnych oraz uzasadniania za pomocą relacji „środek-cel”
7
. Scjentyzm me-

tanaukowy absolutyzował racjonalność nauki, zaś scjentyzm metodologiczny wy-

kraczał poza proste przeciwieństwo: racjonalne – nieracjonalne czy intersubiek-

tywne – nieintersubiektywne i otwierał się na nowe rozumienia pojęciowe „racjo-

nalności”
8
. 

Radykalny scjentyzm rozdzielał dwie dziedziny: przedmiotową, to jest nau-

kę oraz podmiotową – życie. O przynależności do filozofii życia decyduje na 

płaszczyźnie gnoseologicznej postawienie problemu zależności procesu poznania  

i jego właściwości od działania; chodziło przy tym nie tyle o ważność wyników 

poznania dla efektywności działań, ile raczej o wpływ aktywności na sam proces 

poznania i wartość wiedzy dla człowieka
9
. Pozytywizm, a zwłaszcza scjentyzm, 

uznawały zmatematyzowane przyrodoznawstwo za ideał wiedzy naukowej i racjo-

nalnej. Wykluczały ze sfery racjonalności wartości i normy. Wypierały humani-

stykę na margines pseudonaukowości. Stosowane przez humanistów w praktyce 

badawczej narzędzia uznawały za „nienaukowe”. 

Sytuację teoretyczną, która zaistniała w filozofii na przełomie XIX i XX 

wieku w związku z krytyką pozytywizmu, można ujmować jako rezultat konfliktu 

modeli racjonalności, których jawna bądź potencjalna przeciwstawność sięgała 

poziomu podstawowych problemów i rozstrzygnięć filozoficznych. Starły się wte-

dy ze sobą dwie tradycje. Zgodnie z pierwszą racjonalność polega na suwerenności 

i integralności rozumu jako naczelnej władzy poznawczej, na jego niezawodności 

w poznaniu teoretycznym (epistémé). Według tradycji drugiej – na ograniczeniach, 

jakie na suwerenny i integralny rozum nakładają zasady intersubiektywnej komu-

nikacji.  

Rozum „odsyła” do „modelowego” wyjaśniania rzeczywistości: do tego, co 

powtarzalne, trwałe, stabilne, obliczalne, uporządkowane, a nie bierze pod uwagę 

tego, co nieprzewidywalne, przemijające, wieloznaczne, niedefiniowalne, nie pod-

dające się kontroli. Przejawiający się w ten sposób rozum eliminuje wszystko, co 

                                                 
7
 J. Woleński, Umiarkowana obrona scjentyzmu, „Studia Filozoficzne”, 1986, nr 9, s. 63. 

8
 Problemem dezintegracji pozytywistycznych ideałów poznania autorka niniejszego tekstu zajmowała się 

w kontekście takich zagadnień, jak: kulturalizm, idea kulturowego porządku, kultura jako rzeczywistość 

świata wartości w publikacji: K. Skurjat, Znaczenie i wartość. Studia z polskiej filozofii kultury XX wieku, 

Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 2002. 
9
 Z. Kuderowicz, Filozofia życia wobec dzieła Kanta, [w:] J. Garewicz (red.), Dziedzictwo Kanta. Materiały 

z sesji kantowskiej, Warszawa 1976, s. 264.  
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jest tylko naturalne tak, jak ludzkie uczucia i subiektywne interpretacje świata. 

Nieufność rozumu wobec nich oddziałuje niszcząco na twórcze i moralne postawy.  

Filozofia antypozytywistycznego przełomu, jako „teoretyczne sumienie na-

uki” (A. Mahrburg), zwróciła się przeciwko jednostronnemu kultowi wiedzy. Uza-

sadniła potrzebę wypracowania szerszej koncepcji racjonalności. Po raz kolejny 

wykazała, że idea obiektywności prawdy nie musi wiązać się z przeświadczeniem 

o istnieniu prawdy absolutnej i że pomiędzy kapitulacją rozumu a absolutystyczną 

utopią rozpościera się wszakże wystarczająco rozległe pole dociekań
10

.  

Filozofia ostrzegała przed skutkami dekadentyzmu końca XX wieku,  

a przede wszystkim przed tym, że przyczyni się do pojawienia się licznych kon-

cepcji opozycyjnych wobec idei racjonalności
11

, wskutek czego nastąpi w kulturze 

zwrot w kierunku irracjonalizmu. Przekonywała, że zarówno w historycznych, jak 

i współczesnych rozważaniach filozoficzno-metodologicznych funkcjonowały 

wartościowe – różniące się od pozytywistycznego – koncepcje poznania i że nale-

ży je rozwinąć i wykorzystać. Dokonała też krytycznego oglądu doświadczenia,  

w wyniku czego okazało się, że w doświadczeniu zawarte są elementy doświad-

czeniu obce, bo dodane przez rozum. W tej sytuacji krytykę „zasady rozumu” filo-

zofia uczyniła ważnym problemem własnym.  

Konieczność wypracowania nowej, przekonującej koncepcji rozumu wyni-

kała z potrzeby przeciwstawienia się irracjonalizmowi i antyoświeceniu jako reak-

cji na zachwianie się przekonania o wyjątkowości „czystego rozumu”. Filozofia 

nurtu antypozytywistycznego udowodniła, że rozum teoretyczny i praktyczny, su-

biektywny i obiektywny oraz rozum i rozsądek mogą przejawiać się na wiele spo-

sobów i że „współpracują” z doświadczeniem. Doprowadziła do tego, że nie tylko 

pojęcie „rozumu”, ale także pojęcie „doświadczenia” zostało rozszerzone. Wyróż-

niano (np. R. Ingarden) różne odmiany doświadczenia, które odpowiadały różnym 

typom bytów: doświadczenie zmysłowe umożliwiało poznanie świata przedmio-

tów materialnych; doświadczenie wewnętrzne stwarzało warunki do poznania sta-

nów i przeżyć psychicznych; doświadczenie intelektualne czyniło możliwym wy-

jaśnienie w oparciu o postrzeżenia, obserwacje i eksperymenty nie tylko natury 

poszczególnych faktów i ich przyczyn, ale przede wszystkim ogólnych struktur  

i ogólnych relacji w ramach tych struktur; doświadczenie estetyczne stwarzało 

szansę bliższego poznania i zrozumienia intencjonalnego świata kultury.  

Można przyjąć, że ogólne założenia oraz ideały teoretyczne, które znalazły 

się u podstaw prądów myślowych zaangażowanych w „spór o pozytywizm”, odno-

                                                 
10

 A. Grobler, Prawda a względność, Aureus, Kraków 2000, s. 17.  
11

 Bezwzględne zaufanie do rozumu zachwiało się na początku XX wieku, ponieważ rozum teoretyczny  

w tej formie, na której opierał się scjentyzm, popadł w sprzeczności z samym sobą. Wyraziło się to między 

innymi w tym, że podważona została wyłączność jednej geometrii i jednej logiki, a więc również formuło-

wanych w ich ramach zasad i twierdzeń. Podjęta przez E. Boutroux krytyka poznania naukowego poddała 

w wątpliwość ideał absolutnej dedukcji, H. Poincaré wskazał na rolę konwencji w nauce.  
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siły się – jako do kwestii podstawowej – do przyjmowanego przez nie modelu ra-

cjonalności. Racjonalność jako cecha pewnej metody – sposobu postępowania, 

charakteryzująca się spójnością, konsekwencją, jasnością, czystością, tj. niezabar-

wieniem namiętnościami, może i powinna być zaakceptowana jako warunek ko-

nieczny zagwarantowania integralności ludzkiego poznania i działania.  

Nie może to być jednak racjonalizm i racjonalność w ich „czystej postaci”, 

to znaczy taki, który odżegnuje się od wszelkich racji pozarozumowych i ograni-

cza funkcje rozumu tylko do rozumowania (ratiocinatio), a więc tylko do operacji 

wnioskowania. Wiadomo przecież, że wnioskowanie w ostateczności ugruntowane 

jest na przesłankach „pierwszych”, to jest takich, których dalej dowodzić się nie 

da. Wiedzieli już o tym myśliciele wcześniejszych wieków: Kartezjusz odwoływał 

się do niedyskursywnego widzenia świata, nazywanego intuicją (intelektualną), 

Pascal – do porządku „serca”, Leibniz – do idei wrodzonych. W ten sposób nowo-

żytni filozofowie chcieli uniknąć zbyt wysokiej ceny za poznanie czysto rozumo-

we, jaką była schematyczność i abstrakcyjność wyjaśniania świata.  

Myśliciele czasu antypozytywistycznego przełomu zdawali sobie sprawę  

z faktu, że wyeliminowanie problematyki „sensu” i „wartości” z nauki, a zwłasz-

cza z filozofii, zapoczątkowało niebezpieczny zwrot w kierunku fałszywego ideału 

poznania ponadnaukowego i zmierza ku irracjonalizmowi, gardzącemu pojęcio-

wym ograniczeniem i zaślepieniem badaczy oraz doprowadzi do rehabilitacji tego, 

co rozumowi obce, co „inne” wobec rozumu, a nawet tego, co „bezrozumne”. 

Sprawi, że zakorzenią się i ugruntują w kulturze przekonania podważające zaufa-

nie do nauki, głoszące konieczność ucieczki w stronę mistyki.  

Posłuch dla fałszywych poglądów ma swoje źródła w tym, że przeciętny 

odbiorca wiedzy swobodnie „uzupełnia” poznanie pseudodanymi, czyniąc to na 

swój własny sposób. Uczeni zaś stosują „protezy” poznawcze, ponieważ ze wzglę-

du na nadmiar ważnych danych nie mogą wziąć pod uwagę wszystkich (prawo 

fragmentaryzacji). Ponadto narzędzia poznawcze, które stosowano wcześniej, oka-

zują się zbyt „toporne” w rozleglejszym, nowym obszarze badań i w związku  

z tym w opinii samych badaczy, bardziej dociekliwych i doświadczonych niż ich 

poprzednicy – dalece niewystarczające. Z punktu widzenia kogoś, kto się nimi 

próbuje posłużyć, nowa rzeczywistość jawi się jako chaotyczna, nieuporządkowa-

na, bo nie poddaje się wyjaśnieniu za pomocą narzędzi pochodzących z „uboższe-

go” świata. Sposobem na przezwyciężanie tych trudności jest wynajdowanie wciąż 

nowych pojęć, innych niż przedtem metod badania i przyjmowanie nowych teore-

tycznych stanowisk 
12

. Jest to – jak wskazuje historia myśli ludzkiej – najwłaściw-

sza droga do poznania przedmiotów badań w ich obiektywnej różnorodności.  

                                                 
12

 Istnieją w nauce wzorcowe osiągnięcia, paradygmaty, dziś najczęściej utrwalone w podręcznikach. (…) 

Paradygmat, dopóki jego ważność jest uznawana, tworzy podstawę działalności badawczej w danej dyscy-

plinie, do czego przyczyniają się dwie jego cechy: stanowi przykład dostatecznie dobry, by pozyskać stałą  

i dużą grupę zwolenników, i jest dostatecznie otwarty, aby pobudzać do pracy nad interesującymi, dotąd nie 
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Filozofia antypozytywistycznego przełomu wnikliwie przeanalizowała 

przyczyny kryzysu zaufania do nauki, stworzyła koncepcje badawcze i narzędzia 

pojęciowe, potrzebne do wyjaśnienia irracjonalizmu i irracjonalności w naukach 

(głównie społecznych). Obronę nauki i racjonalności myślenia oraz racjonalności 

zachowań społecznych uznała za sprawę pierwszej potrzeby i za jedno z najważ-

niejszych zadań w procesie przeciwstawienia się antyoświeceniu w poznawczych, 

wartościujących i postulatywnych postawach człowieka wobec świata. Dlatego za 

szczególnie istotne uznała pytanie: czy racjonalność, akceptowana w zasadzie 

przez każdy racjonalizm, musi być racjonalizmowi podporządkowana? Czy może 

wystąpić jako reguła autonomiczna, nie uwikłana w żadne założenia – czy to meta-

fizyczne, czy teoriopoznawcze, czy wreszcie aksjologiczne jakiegokolwiek racjona-

listycznego systemu filozoficznego
13

? I czy prawdziwy jest sąd, że zdanie sobie 

sprawy z rozdzielności racjonalności i racjonalizmu stało się przyczyną kryzysu 

tego drugiego
14

? 

Pozytywiści i humaniści przyjmowali klasyczną definicje prawdy i uznawa-

li za prawdziwy dyskursywny obraz rzeczywistości. Jeśli jednak filozofowie-

teoretycy wiedzy pojęcie „racjonalności” stosowali w jego epistemologicznych 

kontekstach, to humaniści dociekali, czy pojęcie to nadaje się wyłącznie do zasto-

sowania w naukach matematyczno-fizycznych i przyrodniczych; czy poznanie na-

ukowe jest rzeczywiście ex definitione poznaniem racjonalnym tylko w wyżej 

wymienionym sensie, także czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – tezę o suwerenno-

ści i zautonomizowaniu rozumu wobec wszelkich determinacji zewnętrznych 

można racjonalnie uzasadnić? Rozważali, czy w sferze poznania i działania jest dla 

rozumu i racjonalności wartościowa alternatywa; jak przezwyciężyć dualizm ro-

zumu i uczuć, racjonalności i emocjonalności, materialności i duchowości, obiek-

tywności i subiektywności, doświadczenia i teorii; czy pojmowanie racjonalizmu  

i irracjonalizmu w filozofii i nauce na zasadzie zupełnej opozycji jest uzasadnione; 

w jaki sposób, w obrębie empirystycznego modelu nauki, można przejść od zdań 

jednostkowych do ogólnych zdań syntetycznych (problem indukcji) oraz od zdań 

empirycznych do zdań teoretycznych (problem relacji teorii i doświadczenia); czy 

prawo przyczynowości traktowane nie jako zasada heurystyczna, ale obiektywne, 

naczelne, powszechne prawo natury wiernie przedstawia nauka, kiedy mówi  

o zgodności porządku świata i porządku wiedzy; w jaki sposób rozwiązać podsta-

wową trudność racjonalizmu, która zawiera się w pytaniu: jak jest możliwe, by ist-

niało poznanie rzeczy niezależne od doświadczenia, poprzedzające je i przekracza-

                                                                                                                                                  
rozwiązanymi problemami. W. Detel, Nauka, [w:] E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podsta-

wowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995, s. 227. 
13

 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1994, s. 399.  
14

 Ibidem.  
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jące
15

; czy pojęcie „racjonalności” należy zastosować w antropologii filozoficznej, 

filozofii kultury, etyce; jak rozumieć tezę, że pojęcie sensu ludzkiego działania  

i pojęcie rozumienia zakłada w istocie ich racjonalność, a tym samym włącza hu-

manistykę w obszar nauki. 

Rewizja podstawowych pojęć myślenia pozytywistycznego i praktyka „do-

treszczania” ich na wiele sposobów wynikała z potrzeby bliższego przyjrzenia się 

przyczynom kłopotów, w jakich znalazły się pozytywizm wraz ze scjentyzmem,  

a wraz z nimi cała kultura
16

.  

2. RACJONALNOŚĆ JAKO SENSOWNOŚĆ 

Drugą część życia człowieka mądrego absorbuje 

uwalnianie się od głupot, przesądów i mylnych opinii, 

nabytych w części pierwszej.  
     Jonathan Swift 

Filozofia pyta: kim jest człowiek z natury swej, jaki jest, jak istnieje ludzki 

świat oraz w jaki sposób człowiek może sensownie realizować się w nim? Szuka 

nie jakichkolwiek wyróżników człowieczeństwa, lecz wyróżników pierwotnych, 

takich jak: dzielność (areté), poznanie, autonomia, twórczość, autokreacja.  

Według definicji słownikowej człowiek to istota, która ma zdolność mó-

wienia, wytwarzania narzędzi i wykorzystywania ich w pracy zespołowej, a przede 

wszystkim jest tym gatunkiem istot, które w najwyższym stopniu wykształciły 

umiejętność myślenia. Twierdząc, że człowiek jest racjonalny, podkreśla się jego 

zdolność tworzenia uogólnionej, abstrakcyjnej wiedzy, zdolność poprawnego ro-

zumowania oraz zdolność kontroli własnych działań i emocji
17

. Te niewątpliwie 

dodatnie cechy człowieka nie zawsze urzeczywistniają się. W warunkach społecz-

nych, w których stosuje się różne metody indoktrynacji, pewne sposoby myślenia 

wydają się większości ludzi oczywiste i nie podlegają dyskusji. Filozofia jednak 

potrafi je rewidować i kwestionować.  

Idee racjonalności i racjonalizmu krzewiła Szkoła Lwowsko-Warszawska
18

. 

Izydora Dąmbska pisała: bardziej ludzki i mniej niebezpieczny jest człowiek, który 

                                                 
15

 W. Tatarkiewicz wymienia cztery sposoby rozstrzygnięcia tej trudności: 1. Przez anamnezę: rozwiązanie 

greckie (...) 2. Przez nadprzyrodzone oświecenie; rozwiązanie starochrześcijańskie (...) 3. Przez tożsamość 

natury umysłu i rzeczy: rozwiązanie nowożytne (...) 4. Przez zależność rzeczy od umysłu: rozwiązanie naj-

nowsze, kantowskie. Rzeczy są wytworem umysłu, więc umysł nie potrzebuje stosować się do rzeczy, gdyż 

rzeczy stosują się do umysłu. W. Tatarkiewicz, O niektórych postaciach racjonalizmu XVII i XVIII wieku, 

[w:] Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne. Pisma zebrane, t. I, PWN, Warszawa 1971, s. 111. 
16

 M. Bodziany pisze: Kultura musi być rozpatrywana w układzie dynamicznym, jako zjawisko podlegające 

ewolucji wraz ze zmianą społeczną, determinujące kreowanie cywilizacji poprzez wytwory materialne  

i niematerialne jednostek społecznych oraz ich dyfuzję pomiędzy społeczeństwami. M. Bodziany, Komuni-

kacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 

Lądowych, Wrocław 2012, s. 47. 
17

 M. Lewicka, Czy jesteśmy racjonalni? [w:] Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa 2009, s. 29. 
18

 Szkołę Lwowsko-Warszawską w 1895 roku stworzył Kazimierz Twardowski. Wywodzą się z niej tak 
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szanuje zasadę sprzeczności i z doświadczeniem się liczy, niż ten, kto gotów wie-

rzyć w zdania wewnętrznie sprzeczne i zasadniczo nierozstrzygalne, tą swoją wia-

rą w życiu się kierować i innych na nią nawracać. (…) „Czucie i wiara” romanty-

ków, ze wzgardą patrzących na „mędrca szkiełko i oko”, Tertulianowe certum est 

quia impossibile est, rozmaite starożytne i nowoczesne „oglądanie absolutu”, 

„klucze do świata ducha”, „drogi do nieśmiertelności”, vires occultae w przyro-

doznawstwie, „entelechie duchowe” w biologii – oto nieliczne przykłady pier-

wiastków irracjonalnych, odpowiadające w nauce i filozofii olbrzymiej fali irra-

cjonalizmu, która unosi człowieka w innych dziedzinach życia duchowego w reli-

gii, sztuce, polityce itd.
19

 Należy zauważyć, że pierwiastki irracjonalne są natural-

nymi i konstytutywnymi składnikami przeżyć religijnych, estetycznych i moral-

nych, natomiast są nie do przyjęcia, kiedy człowiek wykonuje czynności badacza  

i weryfikuje hipotezy, także wtedy, kiedy pozbywa się fałszywej samowiedzy  

i poszukuje przekonujących uzasadnień dla własnych poglądów.  

Ze stanowiskiem I. Dąmbskiej współbrzmiał pogląd konwencjonalisty Ka-

zimierza Ajdukiewicza, który twierdził: głos racjonalisty jest zdrowym odruchem 

społecznym, jest aktem obrony społeczeństwa przed niebezpieczeństwem opano-

wania go przez niekontrolowane czynniki, wśród których może znajdować się za-

równo święty, głoszący objawienie, jak również obłąkaniec, głoszący wytwory swej 

chorobliwej umysłowości, jak wreszcie i oszust, pragnący dla niecnych i egoistycz-

nych celów zyskać wyznawców dla pewnych poglądów i haseł. Lepiej jest pożywać 

pewną, choć skromną strawę rozumu, niż w obawie, by nie przeoczyć głosu Praw-

dy, pozwolić na pożywanie wszelkiej nie skontrolowanej strawy, która może czę-

ściej jest trucizną niż zdrowym i zbawiennym pokarmem
20

. Działanie racjonalne to 

działanie skuteczne w procesie poznawania rzeczywistości. Umożliwia uzyskanie 

najwyżej cenionej przez człowieka poznającego wartości, to jest prawdy. Ale ra-

cjonalność to również decyzja racjonalna. Podejmując ją, należy brać pod uwagę 

alternatywne rozstrzygnięcia. Niedocenianie ich prowadzi do błędów na etapie 

projektowania i wykonywania zadań.  

Przekonaniem o szczególnym znaczeniu wiedzy dobrze uzasadnionej kie-

rował się Władysław Witwicki. Respektujący zasadę racjonalności człowiek daje 

się rozumnie przekonać – umie też nie ulegać w swoich domysłach uczuciom, np. 

sympatii czy antypatii, tylko wnioskuje, jeśli ma dostateczne racje, albo wstrzymuje 

                                                                                                                                                  
wybitni uczeni, jak: Kazimierz Ajdukiewicz, Izydora Dąmbska, Maria Kokoszyńska-Lutman, Tadeusz. 

Kotarbiński, Zygmunt. Łempicki, Maria i Stanisław Ossowscy, Stefan Swieżawski, Władysław Witwicki, 

Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Helena Słoniewska, J. Słupecki. W bliskim kontakcie ze Szkołą 

Twardowskiego pozostawał Władysław Tatarkiewicz i Roman Ingarden, który w 1930 r. objął katedrę po 

Kazimierzu Twardowskim. Myśliciele uprawiali wszystkie dziedziny filozofii: historię filozofii, logikę, 

estetykę, teorię poznania, ontologię, aksjologię, filozofię kultury.  
19

 I. Dąmbska, Irracjonalizm a poznanie naukowe, „Kwartalnik Filozoficzny”, 1937-1938, t. XIV, z. 2,  

s. 83, z. 3, s. 219. 
20
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się od wniosku, jeżeli nie ma dostatecznych podstaw
21

. Stanem „uwagi”, „czuwa-

nia” nazywał Witwicki postawę racjonalistyczną, kiedy człowiek stara się fakty 

jednostkowe tłumaczyć z pomocą praw wolnych od sprzeczności, kontroluje swe 

spostrzeżenia nowe wynikami spostrzeżeń dawnych i cudzych, układa swe dane  

w całość systematyczną; przedmiotów sprzecznych nie dopuszcza i za prawdziwe 

uznaje tylko nieliczne sądy bezpośrednio oczywiste, pośród nich wyniki kontrolo-

wanych spostrzeżeń, a inne sądy tylko wtedy, jeżeli się okażą następstwami po-

przednich
22

. 

Kazimierz Twardowski, założyciel Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 

w inauguracyjnym przemówieniu na pierwszym posiedzeniu tej organizacji 

(12.02.1904 r.) mówił: Polskie Towarzystwo Filozoficzne nie będzie służyło żad-

nemu kierunkowi filozoficznemu wyłącznie, albowiem pragnie objąć sobą wszelkie 

kierunki. Chce być wolne od wszelkiej jednostronności, chce być jak najbardziej 

wszechstronnym. Jedynym dogmatem Towarzystwa będzie przekonanie, że dogma-

tyzm jest największym wrogiem wszelkiej pracy naukowej. Chcemy, aby wszelkie 

kierunki pracy i poglądów w naszym Towarzystwie ku jednemu zmierzały celowi: 

ku wyświetleniu prawdy. Drogą ku niemu jest naukowy krytycyzm
23

.  

Wypowiedzi wybitnych polskich myślicieli – celowo przytoczone tu tak ob-

szernie – świadczą o tym, że przekonanie o racjonalności człowieka nie jest 

przyjmowane ad hoc, lecz wynika z samego faktu uprawiania nauki i filozofii. Kto 

wątpi w wartość naukowego poznania rzeczywistości, ten odrzuca wszelkie dowo-

dy świadczące o racjonalności człowieka.  

PODSUMOWANIE 

Racjonalizm jest zjawiskiem historycznym i społecznym. Ukształtowały się 

nowe, znacznie zmodyfikowane koncepcje racjonalizmu oraz pojawiły się różno-

rodne typy racjonalności: technologiczno-naukowa, hermeneutyczna, etyczna. Na-

leży je wszechstronnie, wnikliwie analizować.  

Racjonalność
24

 jako cecha poznawania, postępowania, myślenia czy mó-

wienia nie jest wartością samą w sobie, lecz środkiem, którego skuteczność w or-

ganizowaniu poznawczego i praktycznego działania ludzkiego podlega ciągłej, 

krytycznej analizie.  

Konieczność obrony racjonalności przeciwko rozprzestrzenianiu się  

i umacnianiu wpływów irracjonalizmu w wielu dziedzinach życia duchowego oraz 
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w społecznie i egzystencjalnie istotnych sferach działania człowieka wymaga roz-

wijania postawy krytycznej wobec wszystkich bez wyjątku prawd. Zadanie to na-

leży głównie do filozofii, ponieważ jej krytycyzm jest śmielszy, bardziej totalny od 

krytycyzmu nauk szczegółowych. Ten drugi jest krytycyzmem samych tych nauk, 

jest w większym stopniu niezależny od osobistego nastawienia naukowców, jest on 

– inaczej mówiąc – samorozwojowym mechanizmem tych nauk
25

.  

Na pytanie: czy jeszcze warto filozofować we współczesnym świecie,  

w którym „naukowcy, technicy i politycy stawszy się nowymi magami poruszają 

wszystkimi dźwigniami”, można odpowiedzieć słowami G. Realego: uprawienie 

filozofii ma ten sam cel, jaki filozofia miała od chwili powstania: jest nim demito-

logizowanie. Mity antyczne były mitami poezji, fantazji, wyobraźni; nowe mity, to 

mity nauki, techniki i ideologii, to znaczy mity potęgi. Chodzi niewątpliwie o demi-

tologizację o wiele trudniejszą niż demitologizacja antyczna
26

. Opinię ta potwier-

dzają m.in. wyniki badań Miltona Rokeacha
27

, który stwierdził, że umysłowy anal-

fabetyzm opiera się na tym, że jednostka rozporządza różniącą się ilością informa-

cji o obiektach akceptowanych i o nieakceptowanych. O pierwszych wie znacznie 

więcej, a ponadto przyjmuje przekonania nie w zależności od stopnia ich praw-

dziwości, ale w oparciu o autorytet, z którym się identyfikuje. Postawy dogma-

tyczne wciąż trzymają się mocno. Ale demistyfikacja świata stale postępuje,  

a ludzie o umysłowości głębokiej, wolni od fanatyzmów, o wysokiej kulturze po-

znawczej aspirują do wyższej jakości życia.  
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RATIONALITY AS A CULTURAL VALUE 

Abstract: Culture – while it would be defined – is relatively autonomous sphere  

of the human world. It manifests itself in the “facts”: creative processes, their creations, 

in axiological experiences. In practice, the research concerning the problem of rationali-

ty is usually considered a “pragmatic”. It is about determining conditions for effective-

ness, performance understood as a drive to achieve an optimum result, and as precision, 

accuracy, mastery in action. This text refers to rationality as a cultural value. The cate-

gory of “rationality” is examined from the philosophical perspective. 

Keywords: science, mind, truth, value, humanities 
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29

 

KULTURY NARODOWE I ICH WPŁYW  

NA SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Streszczenie: Artykuł przedstawia definicje kultury z wyszczególnieniem kultury narodo-

wej oraz wybrane typologie kultur według Edwarda Hall’a, Geerta Hofstede i Richarda 

R. Gestelanda. Przedstawione podziały kultur pozwalają wskazać na przyczyny występo-

wania różnic w komunikacji międzykulturowej i dostarczają wiedzy na temat cech róż-

nych kultur narodowych. 

Słowa kluczowe: kultura, naród, komunikacja międzykulturowa, różnice kulturowe, Hall, 

Hofstede, Gesteland  

WSTĘP 

(…) każdy naród mówi w taki sposób, 

w jaki myśli i myśli w taki sposób,  

w jaki mówi
30

. 

Jerzy Szacki 

Żyjemy w czasach okrzykniętych epoką wielokulturowości, wiekiem mie-

szania się i ścierania różnych kultur niemal we wszytkich obszarach życia spo-

łecznego. Obserwujemy ekspansję obcych kultur na terytoria starych demokracji, 

która z ogromną siłą uderzyła w dotychczasowy ład społeczny, zmodyfikowała 

struktury społeczne, czyniąc z rdzennych naródów Europy, Ameryki Północnej  

i niektórych zakątków Azji obszary o wysokim stopniu mozaikowości kulturowej. 

To wielkie uogólnienie nie oddaje oczywiście rzeczywistości społeczno-

kulturowej poszczególnych państw i nie pozwala na ekstrapolację skali zmian kul-

turowych, zachodzących w jednych państwach na inne. Pokazuje jedynie problem, 

który istnieje, ewaluuje i staje się na tyle istotny, że wpływa na stosunki społeczne 

w skali mikro, mezo i makro. 

O ile Europa zachodnia już dawno stała się tyglem kultur, tak Polska nadal 

pozostaje państwem, w którym heterogeniczność kulturowa budowana jest bardzo 
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mozolnie i z wielkim trudem. Warto podkreślić, że na przełomie wieku XX i XXI 

przedstawiciel obcej, egzotycznej kultury był swoistym endemitem, a dopiero  

w okresie transformacji ustrojowej, po otwarciu polskich granic, obce kultury stały 

się bardziej widoczne. Co ważne, mozaikowość kulturowa zaczęła pojawiać się  

w małych miastach i na polskich wsiach, gdzie – szczególnie dla obywateli bied-

niejszych państw z Azji i Bliskiego Wschodu – życie jest tańsze. Jednak opisywa-

ne zjawisko nie jest jeszcze powszechne i stanowi tylko zwiastun tego, co w nie-

długim czasie może występować w Polsce na porządku dziennym. Wyraźniejsza 

jest ekspansja obcych kultur w polskich miastach, gdzie coraz mniej dziwią nas 

spacerujący ulicami miast lub zamieszkujący w naszym sąsiedztwie ludzie o in-

nym kolorze skóry czy mówiący w innym języku. Wielu obywateli innych naro-

dowości odwiedza również Polskę w celach turystycznych, handlowych i eduka-

cyjnych, co w naturalny sposób prowadzi do kontaktów, a czasami do dyfuzji kul-

tur. W obu przypadkach istotną rolę odgrywa zarówno werbalna, jak i niewerbalna 

komunikacja międzykulturowa, która wymaga kompetencji kulturowej. Jej stałym 

elementem jest kompetencja komunikacyjna. Zatem mówiąc o kontaktach kultur 

oraz o kształtowaniu poprawnych relacji między ich przedstawicielami, wkracza-

my na grunt komunikacji międzykulturowej, która od lat 50. XX wieku, za sprawą 

Edwarda T. Halla oraz Ruth i Johna Useem
31

, stała się subdyscypliną komunikacji 

społecznej.  

Autorzy za podstawę ukonstytuowania komunikacji międzykulturowej 

przyjęli różnice kulturowe występujące w różnych grupach etnicznych oraz wpływ 

zjawisk kulturowych na komunikowanie się między narodami
32

. Istotę związków 

pomiędzy kulturą a komunikacją odnajdujemy w słowach E. Halla, w których czy-

tamy: kultura, w której żyjemy, określa sposób, w jaki się komunikujemy, a sposób 

komunikowania modyfikuje naszą kulturę
33

. Odnosząc powyższe słowa do skład-

ników kultury, nie należy pominąć języka etnicznego, który jest podstawowym  

i zarazem koniecznym warunkiem płynności dialogu kultur, co w sposób jedno-

znaczny oddają dwie hipotezy sformułowane przez Benjamina Lee Whorfa  

i Edwarda Sapira. Pierwsza – lingwistycznego determinizmu – mówi, że: język,  

w jakim ktoś wyrasta, określa sposób, w jaki postrzega on świat oraz druga, tzw. 

lingwistycznej względności, wskazująca, że: język ustanawia zwyczajowe wzory 

widzenia, myślenia i mówienia
34

. Zatem obie hipotezy stanowią podstawę do po-

szukiwania związków pomiędzy komunikacją a kulturą. 

Należy pamiętać, że komunikacja międzykulturowa to nie tylko przekaz 

werbalny. Dialog kultur rozpoczyna się od niewerbalnych elementów, które w teo-

riach komunikacji społecznej stanowią niemal 60% całości przekazu. Sama identy-
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fikacja tożsamości narodowej potencjalnego odbiorcy komunikatu stanowi pod-

stawę do podejmowania dialogu werbalnego. Znajomość języka etnicznego od-

biorcy komunikatu oraz wiedza na temat kultury jego państwa uniemożliwia lub 

pozwala na zdobycie zaufania oraz na płynność przekazu i wymiany treści komu-

nikatu. O ile sam kontakt wzrokowy nie wymaga odpowiednich kompetencji ko-

munikacyjnych
35

 podczas przypadkowych spotkań, tak bardzo przydatna okazuje 

się kompetencja kulturowa, jeśli potencjalnym rozmówcą jest przedstawiciel obcej 

kultury. 

Czemu służy kompetencja kulturowa? Przede wszystkim uczy zaufania  

i szacunku do rozmówcy, co pozwala uniknąć konfliktów kultur oraz wpływa na 

wyższy poziom tolerancji dla odmienności kulturowych. Wiedza na temat obcej 

kultury stwarza też warunki do stosowania zasad relatywizmu kulturowego w oce-

nie zachowań przedstawicieli obcych kultur. Ma to ogromne znaczenie w procesie 

komunikacji, gdyż kultura, w jakiej się wychowaliśmy, w dużej mierze determinu-

je nasz sposób zachowania. Sprowadzając to na grunt korporacji wielokulturowej, 

same relacje służbowe mogą stanowić problem. Podczas gdy dla jednej osoby szef 

będzie osobą, wobec której odczuwa się respekt, w przypadku innych może być 

uważany za dobrego kolegę. Należy być świadomym różnic dzielących nas  

z przedstawicielami innych kultur, a także podobieństw, gdyż właśnie one mogą 

przesądzić o naszym sukcesie w komunikowaniu się i podjęciu współpracy.  

Rangę komunikacji międzykulturowej uzasadnia proces przenikania do Eu-

ropy coraz to nowych kultur oraz stale postępujący proces amalgamatyzacji społe-

czeństw, który – jak się zdaje – nie ma wyraźnych granic. Każdego dnia przedsta-

wiciele innych państw przybywają do Polski, a Polacy decydują się odwiedzić co-

raz to bardziej egzotyczne zakątki ziemi. Coraz częściej też osiedlają się w obcym, 

wielokrotnie heterogenicznym kulturowo środowisku. Ta rzeczywistość narzuca 

konieczność nabywania kompetencji kulturowej i komunikacyjnej, nabywania na-

wyku stosowania zasad relatywizmu kulturowego i tolerancji dla związanej z tym 

odmienności, chociażby po to, by wzbudzić szacunek i zaufanie wśród przedstawi-

cieli obcych kultur i uniknąć konfliktów z nimi. Najważniejsze jest to, by zrozu-

mieć, że nie ma dwóch identycznych kultur na ziemi, a każdy ich kontakt wymaga 

osobliwego podejścia do rozmówcy. Uzasadnia to fakt, że nawet wysoki poziom 

kompetencji kulturowej oraz znajomość języka etnicznego nie zawsze pozwala 

uniknąć nieporozumień czy nawet antagonizmów. Oprócz cech kulturowych naro-

du, każdy uczestnik dialogu kultur ma własną, specyficzną kulturę indywidualną 
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oraz posiada tożsamość jednostkową i społeczną, które nadają mu specyficznych 

cech. Mowa o składnikach kultury, wykraczających wielokrotnie poza ramy stan-

dardów kultur narodowych. Ta kwestia wymaga szerszego komentarza, jednak 

pozostaje poza obszarem dociekań niniejszego artykułu. Warto natomiast skupić 

uwagę na specyfice kultur narodowych, zawartej w klasycznych typologiach kultur 

oraz związkach kultur narodowych ze sposobami komunikowania się.  

1. DEFINICJE KULTURY 

Pojęcie kultury może wydawać się czymś oczywistym, niewymagającym 

definiowania. Jednak funkcjonująca w środowisku naukowym liczba podejść i de-

finicji w naturalny sposób skłania do ich usystematyzowania, co uzasadnia myśl 

Johanna G. Herdera: (…) nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura
36

. 

Choć pierwotnie, w czasach starożytnego Rzymu, pojęcie to oznaczało uprawę 

roli, z biegiem czasu ewoluowało w kierunku tych elementów życia człowieka, 

które określały jego działalność i rozwój. W drugiej połowie XIX wieku Edward 

Burnett Tylor stwierdził: kultura lub cywilizacja jest to złożona całość obejmująca 

wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszystkie inne zdolności,  

i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa
37

. Właśnie na ten 

okres przypada początek kształtowania się wyspecjalizowanej wiedzy o kulturze, 

która wraz z jej materialnymi i niematerialnymi elementami jest nam znana do 

dziś. Ze względu na poruszaną tematykę zasadne jest przytoczenie słów Antho-

ny’ego Giddens’a, definiującego kulturę jako wyuczone, nie zaś dziedziczne aspek-

ty społeczeństw ludzkich. Są to wspólne wszystkim członkom społeczeństwa ele-

menty kultury, dzięki którym mogą oni współpracować i porozumiewać się ze so-

bą
38

. Stąd zrozumiałe jest, że między osobami odmiennymi kulturowo kontakt 

może być utrudniony, a niejednokrotnie prowadzi do powstawania nieporozumień 

i konfliktów. 

Z punktu widzenia komunikacji międzykulturowej ważniejsza jest ta część 

kultury, która jest niematerialna i przejawia się w takich składnikach, jak wiedza, 

przekonania, prawa, wartości, normy, zwyczaje, obyczaje, tabu, znaki, symbole, 

język i gesty. Czy możliwe jest zatem prawidłowe porozumiewania się osób wy-

chowanych w innej kulturze, dla których to samo słowo może mieć inne znacze-

nie, a ten sam gest może wyrażać skrajne emocje, jak szczęście i złość? Odpo-

wiedź na to pytanie stanowi widoczny w Europie proces „ścierania się” przedsta-

wicieli odmiennych kultur w wyniku procesu migracji, choć częściej utożsamia się 

migrantów z państwem pochodzenia niż kulturą. Niestety sama świadomość ist-
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nienia różnic w wyglądzie czy zachowaniu nie wpływa na zrozumienie drugiej 

osoby czy całej zbiorowości, jeśli nie jest połączona z chęciami i wiedzą na temat 

całego kontekstu kulturowego.  

W zakresie opisywanej koncepcji kultury – jako rzeczywistości myślowej – 

wyróżnić możemy jej podział na ujęcie węższe i szersze. Pierwsza z kategorii 

obejmuje czynności i obiekty, których sens został przypisany przez daną grupę  

w oparciu o istniejące systemy wyznawanych reguł. Druga zaś wskazuje na porzą-

dek wartości i reguł technologiczno-użytkowych, pozwalających na wykonywanie 

podobnych, powtarzających się w analogiczny sposób czynności. Takie podejście 

wskazuje, że analizując materialną część kultury, odkrywamy również jej niemate-

rialne aspekty
39

. 

Ludzie różnią się kulturowo ze względu na osobowość, społeczeństwo,  

w którym się wychowali i funkcjonują, rasę, przynależność etniczną czy płeć. Ni-

niejszy artykuł będzie się jednak odnosił do kultury determinowanej narodowością 

jej członków. Należy pamiętać, by nie utożsamiać pojęcia „narodowość” z „kultu-

rą”, nawet jeżeli zwykło się mówić o kulturze chińskiej czy francuskiej. Nie zaw-

sze terminy te pozostają ze sobą w zgodzie. Mówienie o kulturze narodowej wy-

maga zastosowania uogólnień, przypisania pewnych cech całemu narodowi, co 

uniemożliwia odniesienie się do rozwijającej się wielokulturowości. Wówczas 

istotne są takie informacje, jak: skąd dana osoba pochodzi oraz czy jest autochto-

nem czy imigrantem, gdyż pewnych zachowań i postaw nabytych w procesie so-

cjalizacji pierwotnej nie można się wyzbyć poprzez wyjazd do odmiennego kultu-

rowo państwa
40

. 

Według Antoniny Kłoskowskiej kultura narodowa stanowi szeroki i złożony 

układ (syndrom) sposobów działania, norm, wartości i symboli, wierzeń i dzieł 

symbolicznych, który przez jakąś zbiorowość społeczną uważany jest za własny, jej 

w szczególności przysługujący, wyrosły z jej tradycji i historycznych doświadczeń 

oraz obowiązujący jej obrębie
41

. Definicja ta wskazuje na źródła różnic występu-

jących między kulturami narodowymi i uzmysławia, że nie jest możliwe rozpatry-

wanie innych kultur przez pryzmat własnej. 

Każda z prób poznania elementów obcej kultury w nawiązaniu do własnych 

zasad, wartości będzie niewiarygodna, obarczona błędem. Potrzebne jest spojrze-

nie w przeszłość i zrozumienie zachowań, motywów działania członków innej kul-
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tury, aby ją dokładnie poznać, a następnie postarać się zrozumieć. Należy pamię-

tać, że różnice w rozumowaniu nie przesądzają o tym, kto ma rację, a kto jej nie 

ma. Ludzie wychowani w innym miejscu, innej kulturze i wśród innych ludzi mu-

szą się różnić. Ponadto nie w każdym języku można odnaleźć te same formy skła-

dniowe, zwroty czy czasy, które w pełni pozwolą oddać jedno zjawisko w taki sam 

sposób. Można wymienić wiele podziałów kultury, dostarczających wskazówek 

niezbędnych przy nawiązywaniu kontaktów i pozwalających sklasyfikować kultu-

rowo poszczególne narody. 

1. TYPOLOGIA KULTUR WEDŁUG EDWARDA HALL’A 

Jednego z nich dokonał antropolog Edward Hall, dzieląc kultury ze względu 

na kontekst towarzyszący każdej wypowiedzi. Komunikacja niskokontekstowa 

stawia główny nacisk na konkretną i bezpośrednią treść, zawartą przede wszystkim 

w słowach, które stanowią nadrzędny nośnik informacji względem gestykulacji, 

mimiki czy tonu głosu. Ponadto przekaz formułowany jest w taki sposób, by roz-

mówcy nie mieli żadnych wątpliwości co do sposobu jego odczytu i nie musieli się 

niczego domyślać. Wskazane jest, by wypowiedź w takim wypadku była prosta, 

zwięzła i na temat, bez dodawania zbędnych opisów i wtrąceń. Ten typ kultury jest 

charakterystyczny przede wszystkim dla państw Europy Środkowo-Północnej oraz 

Ameryki Północnej, stąd często Polaków może dziwić bezpośredniość Niemców 

czy Szwajcarów, która czasem bywa odczytywana jako przejaw niegrzeczności  

i złego wychowania
42

. 

Przeciwnym sposobem komunikacji odznaczają się przedstawiciele kultur 

wysokokontekstowych, którzy przywiązują dużą uwagę do przekazu niewerbalne-

go. Istotne są więc dla nich gesty, mimika, ton głosu, a także kontekst sytuacyjny  

i kulturowy, gdyż wiele informacji może zostać w nich ukrytych, niedopowiedzia-

nych. Rozmówców często łączą wspólne poglądy na daną sprawę, dzięki czemu 

nie muszą oni używać precyzyjnych słów i wyrażać własnej opinii wprost. Zamiast 

tego wolą ubogacać wypowiedź licznymi dygresjami i pokazywać przeżywane 

emocje. Nawet jeśli coś nie zostanie zrozumiane, nie należy prosić o wyjaśnienie – 

co z kolei jest wskazane przy komunikacji niskokontekstowej – lecz zaufać intui-

cji, gdyż dopytywanie może zostać źle odebrane, a nawet uznane za obraźliwe. 

Należy również pamiętać, że duże znaczenie ma wiek, reputacja, pozycja czy sta-

tus rozmówców, którzy powinni dostosować sposób wypowiedzi do panujących 

między nimi relacji. Kultura niskokontekstowa jest obecna głównie w krajach 

arabskich, krajach śródziemnomorskich, na Dalekim Wschodzie oraz w Europie 

Wschodniej
43

. 
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Drugiego podziału dokonał Edward Hall biorąc pod uwagę akceptowalność 

dotyku u rozmówców podczas interakcji. Wśród kultur kontaktowych dotyk uzna-

wany jest za normalny element rozmowy, który świadczy o zainteresowaniu  

i zwykle wiąże się z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. Dla członków tego 

rodzaju kultury charakterystyczne są uściski, pocałunki na powitanie czy pokle-

pywanie po ramieniu. Do kultur kontaktowych należą przede wszystkim kraje Bli-

skiego Wschodu, choć należy pamiętać, że dotyk jest akceptowalny tylko wtedy, 

gdy rozmówcy są tej samej płci. Z kolei Japonia i państwa Europy Północnej zali-

czają się do kultur niekontaktowych, u których dotyk może wzbudzać podejrzenie 

i wprowadzać do rozmowy skrępowanie. Zwykle rozmówcy z kultur niekontakto-

wych zachowują większy dystans przestrzenny, który pozwala im czuć się swo-

bodnie. Edward Hall wyróżnił cztery dystanse w komunikowaniu się, które wska-

zują, jaką odległość należy zachować podczas rozmowy, biorąc pod uwagę stopień 

znajomości rozmówców i łączące ich relacje: intymny (0-30 cm), osobisty (30-120 

cm), towarzyski (120-350 cm) i publiczny (powyżej 350 cm). Autor proksemiki 

podkreśla, że dystans, który zachowujemy podczas interakcji, zależy nie tylko od 

czynników kulturowych, ale też demograficznych, jak wiek, płeć czy pozycja spo-

łeczna i wpływa na jakość rozmowy. Dlatego inne wrażenia będą wywierać przed-

stawiciele kultur kontaktowych, u których dystans przestrzenny jest mniejszy, niż 

członkowie kultur niekontaktowych, starający się go zwiększyć
44

. 

Ostatnim z przytoczonych podziałów Hall’a jest rozróżnienie kultur na mo-

nochromatyczne i polichromatyczne
45

, które dzieli podejście do czasu. Monochro-

niści starają się planować swoje działania i wykonywać je w określonej kolejności. 

Charakterystyczna jest dla nich terminowość i skrupulatne wypełnianie wcześniej-

szych zobowiązań, stąd ważnym elementem są dla nich harmonogramy, plany  

i projekty. Polichroniści nie przywiązują większej uwagi do terminów. Robią to, 

co w danym momencie uważają za stosowne, dlatego chętnie zmieniają plany  

i starają się koncentrować na drugiej osobie. Priorytetem nad wykonywanymi za-

daniami są relacje, które łączą ich z innymi ludźmi, stąd nie stanowi dla nich pro-

blemu przerwanie wykonywanej pracy i zajmowanie się innymi czynnościami. 

Monochroniści to osoby, które zawsze starają się dotrzymać danego słowa. Poli-

chroniści zaś żyją chwilą i nie przywiązują uwagi do przyszłości, gdyż ważniejsze 

jest to, co dzieje się teraz. Dlatego też jedni mogą być uznawani za sumiennych  

i pracowitych (np. obywatele Japonii, Kanady czy Stanów Zjednoczonych), a inni 
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za życzliwych i pomocnych, ale niezdyscyplinowanych. Może być tak w przypad-

ku przedstawicieli krajów arabskich lub latynoamerykańskich
46

. 

2. TYPOLOGIA KULTUR WEDŁUG GEERTA HOFSTEDE 

Jednej z bardziej rozbudowanych form podziału kultur dokonał Geert 

Hofstede, holenderski profesor, który skupił się na badaniu zależności między kul-

turą narodową a kulturą organizacyjną i dokonał podziału ze względu na kilka 

przeciwstawnych wymiarów: kolektywizm a indywidualizm, kobiecość a męskość, 

duży a mały dystans do władzy, unikanie niepewności w wysokim a niskim stop-

niu oraz orientacja krótkoterminowa a długoterminowa. Ostatni z wymiarów po-

wstał w oparciu o badania Michaela Harrisa Bonda, który przeprowadził badania 

analogiczne do badań Hofstede, jednak ze zmianą nastawienia na wpływy chiń-

skie. Związane było to z potrzebą zidentyfikowania cech kultur azjatyckich, które 

nie zawsze wpisywały się we wcześniej określone wymiary. W efekcie badań 

Bond odkrył istnienie tzw. dynamizmu konfucjańskiego (przez Hofstede został on 

określony jako orientacja krótkoterminowa i długoterminowa)
47

. 

Każdy z wymiarów to nic innego jak cecha, aspekt danej kultury, który 

można zmierzyć i odnieść do innej kultury, określając przy tym stosunki między 

nimi zachodzące. Wykorzystywane przez Geerta Hofstede określenia wymiarów 

zostały zaczerpnięte z nauk społecznych, tworząc wspólnie czterowymiarowy mo-

del różnic kulturowych, do którego należy dodać wymiar odkryty przez Bonda
48

. 

Pierwszy z czterech elementów modelu został wyodrębniony ze względu na spo-

sób umiejscowienia jednostki i kolektywu w społeczeństwie. Kultury indywiduali-

zmu wyróżniają jednostkę posiadającą silną świadomość własnego „ja” i nasta-

wioną na własny sukces, dlatego interes jej oraz najbliższej rodziny jest dla niej 

najważniejszy. Ponadto ceni ona prywatność oraz przestrzeń osobistą, a także 

możliwość wolnego wyboru. Jest nastawiona na osiąganie określonych efektów,  

a przy podejmowaniu samodzielnych decyzji stara się bazować na faktach, ponie-

waż sama ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Ważnym elementem jest 

również rywalizacja wewnątrz grupy w celu uzyskania korzyści, jednak zwykle są 

one krótkoterminowe. Model ten występuje w Stanach Zjednoczonych, Australii 

czy Wielkiej Brytanii. Opozycję stanowi kultura kolektywizmu, kładąca główny 

nacisk na dobro wspólne. Jej członkowie funkcjonują w grupie i wzajemnie na 

sobie polegają. Są względem siebie lojalni, pomocni i starają się zachować harmo-

nię w grupie, dlatego ważniejsze od uzyskania korzyści ze współpracy jest budo-
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wanie wzajemnych relacji i poczucia bezpieczeństwa. Kolektywiści cenią bardzo 

tradycje, które są przekazywane przez wiele pokoleń oraz starają się bazować na 

intuicji i zdobytym doświadczeniu. Najczęściej typ ten można spotkać w krajach 

azjatyckich, jak Japonia, Chiny czy Korea Południowa oraz w państwach Ameryki 

Południowej. Znajomość opisanych różnic kulturowych jest szczególnie ważna dla 

ludzi, którzy chcą prowadzić wspólne interesy z przedstawicielami innej kultury, 

gdyż każda ze stron będzie starała się osiągnąć zamierzony efekt w inny sposób
49

. 

Uwagę należy również zwrócić, czy dana kultura jest kobieca czy męska. 

Społeczeństwa męskie mają jasno określony podział ról. Podczas gdy kobiety mają 

za zadanie dbanie o relacje międzyludzkie, troszczenie się o domowników, oka-

zywanie im czułość i bycie względem nich opiekuńczymi, mężczyźni odpowiadają 

za utrzymanie rodziny i zapewnienie jej dóbr materialnych. Sukces w życiu zawo-

dowym jest również przeznaczony dla mężczyzn, którzy muszą być silni i nieugię-

ci w osiąganiu zamierzonego celu. Jeśli dochodzi do konfliktu, jego rozwiązaniem 

jest konfrontacja sił. W pracy mężczyźni cenią również asertywność, rywalizację  

i stanowczość. Wrażliwość i dbałość o dzieci i osoby starsze jest domeną kobiet, 

dlatego nie powinny się one skupiać na życiu zawodowym i osiąganiu sukcesów. 

Ich sukcesem jest posiadanie zadbanej rodziny oraz łagodzenie zachodzących  

w niej sporów za pomocą rozmów i negocjacji. Taki podział ról jest kształtowany 

już u dziecka. Dziewczynki wychowywane są na osoby wrażliwe, jak ich mamy,  

a chłopcy powinni naśladować ojców: walczyć o swoje, nie okazywać słabości 

(zwłaszcza poprzez płacz), uczyć się asertywności i współzawodnictwa, a także 

osiągać sukcesy w szkole. Kultura męska występuje w takich krajach, jak Japonia, 

Austria, Wenezuela, Szwajcaria czy Włochy. Do najbardziej kobiecych państw 

należy Szwecja, Norwegia, Holandia i Dania. Kultury żeńskie nie mają wyraźnego 

podziału ról, gdyż role u obu płci mogą się wzajemnie przenikać. Społeczeństwa 

kobiece starają się traktować każdego człowieka jednakowo i pozostawiają zupeł-

ną swobodę w podziale rodzinnych obowiązków. Udzielać zawodowo mogą się 

zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy – w przeciwieństwie do kultur męskich – 

pracują po to, aby żyć, a nie żyją po to, by pracować. Płacz nie jest oznaką słabości 

i nie stanowi ujmy dla nikogo. Ceni się równość, solidarność i umiejętność roz-

wiązywania konfliktów na drodze kompromisu oraz negocjacji, a troska o innych  

i przyjazne relacje międzyludzkie powinny stanowić podstawową wartość w życiu 

każdego człowieka
50

. 

Trzeci z zaproponowanych przez Hofstede wymiarów dotyczy stosunku 

osób mniej wpływowych (np. podwładnych) do nierównego rozkładu władzy. Ce-

cha ta jest widoczna w rodzinie, społeczności lokalnej, szkole czy pracy. Badania 
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wskazały, że do państw o dużym dystansie władzy należą przede wszystkim kraje 

Ameryki Łacińskiej i kraje azjatyckie, a w przypadku Europy – Francja czy Hisz-

pania (rodowód łaciński). Są to miejsca, w których nie tylko akceptuje się nierów-

ności występujące między ludźmi, ale także je podkreśla. Występuje tam duża za-

leżność podwładnych od przełożonych i respekt względem osób znajdujących się 

wyżej w hierarchii. Dzieci powinny być posłuszne rodzicom, nauczycielom i oso-

bom starszym, a zadaniem dorosłych jest wypełnianie poleceń przełożonych, do 

których zwykle należy inicjatywa. Duży dystans władzy ma również swoje od-

zwierciedlenie w polityce, gdzie władza stoi ponad prawem, a głównym celem 

polityków jest walka o jej utrzymanie. Inaczej jest w przypadku społeczeństw  

o małym dystansie władzy, które poprzez funkcjonowanie na stopie partnerskiej 

(bez względu na zajmowaną pozycję społeczną, stanowisko w pracy czy pełnione 

funkcje) dbają o zmniejszanie nierówności międzyludzkich, występujących w po-

szczególnych grupach społecznych. Relacje takie funkcjonują między rodzicami  

a dziećmi, nauczycielami w szkole a uczniami oraz przełożonymi a podwładnymi 

w pracy. Władza zaś powinna być oparta na równości wobec prawa, umiejętno-

ściach oraz kompetencjach, które pozwalają rządzić państwem w sposób demokra-

tyczny. Przykładami państw odznaczających się niskim wskaźnikiem dystansu 

władzy są: Austria, Dania, Irlandia oraz Nowa Zelandia
51

. 

Analizując poszczególne kultury narodowe, można dojść do wniosku, że 

przedstawiciele części z nich starają się mieć w życiu wszystko zaplanowane, pod-

czas gdy pozostali żyją chwilą i nie wybiegają myślami w przyszłość. Jest to zwią-

zane m.in. z unikaniem niepewności, która rodzi strach przed nieznanym. Kultury 

o wysokim stopniu unikania niepewności starają się zmniejszyć niepokój związany 

z tym, co może się wydarzyć poprzez zawieranie umów, tworzenie przepisów, 

planów, regulaminów i kodeksów oraz przeciwdziałanie zagrożeniom. Członkowie 

takich społeczeństw nie lubią zmienności i boją się improwizacji, starają się być 

punktualni, precyzyjni i pracowici, a także unikają zmian, których skutków nie 

można przewidzieć. Ze względu na stałe i subiektywne odczuwanie zagrożenia  

i niepewności są bardziej podejrzliwi, zestresowani, a przez to impulsywni. Skraj-

ne przypadki silnego unikania niepewności mogą się objawiać nacjonalizmem, 

ksenofobią, nietolerancją i represjami wobec mniejszości, które są inne, więc od-

bierane za niebezpieczne. Mniej emocjonalni są przedstawiciele kultur o niskim 

stopniu unikania niepewności, uznając ją za naturalną część życia. Starają się nie 

planować życia, a do niego dopasowywać, dzięki czemu zmiany nie wywołują 

nadmiernego stresu czy lęku. Ponadto unikają biurokracji i formalizacji wszystkich 

aspektów życia, traktując życie jak wyzwanie i przygodę, dla której drogowska-

zem jest czas. Cenią odmienność i innowacyjność, widząc w nich szanse zamiast 

zagrożeń oraz wyznają zasadę, że jeśli prawa i zasady nie są przestrzegane, to na-
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leży je zmienić. Do kultur o niskim stopniu unikania niepewności można zaliczyć 

kraje azjatyckie (z wyjątkiem Japonii i Korei Południowej), kraje afrykańskie, kra-

je nordyckie i anglosaskie, natomiast wysoki wskaźnik cechuje kraje Ameryki Ła-

cińskiej, kraje śródziemnomorskie oraz państwa położone w łacińskiej części Eu-

ropy
52

. 

Ostatni z wymiarów został wynaleziony przez Bonda, ale nazwany przez 

Hofstede mianem kultur o orientacji krótkoterminowej i długoterminowej. Różnią 

się one podejściem do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przynależność do 

jednej z grup determinuje sposoby gospodarowania dostępnymi zasobami, umie-

jętność adaptacji do istniejących warunków oraz stosunek do realizacji przyszłych, 

odległych celów. Orientacja krótkoterminowa wiąże się z poszanowaniem tradycji 

oraz społecznych zobowiązań. Jej przedstawiciele nastawieni są na uzyskiwanie 

szybkich rezultatów, bieżące zaspokajanie potrzeb, dbałość o stabilizację i dorów-

nywanie innym, co może wiązać się z dodatkowymi wydatkami, dlatego nie słyną 

z oszczędności i inwestycji. W wypełnianiu codziennych obowiązków ważne jest 

dla nich dążenie do prawdy i zachowanie „twarzy” w relacjach międzyludzkich.  

Z kolei społeczeństwa o orientacji długoterminowej starają się adaptować tradycje 

do współczesności. Mniejsze znaczenie ma poszanowanie społecznych zobowią-

zań, za to ceniona jest oszczędność, zapobiegliwość i cierpliwość w oczekiwaniu 

na przyszłe efekty pracy, która wiąże się również z dodatkowymi inwestycjami.  

W życiu prywatnym członkowie tego typu kultur starają się nie porównywać do 

innych, ale dbać o własne interesy i kształtować relacje międzyludzkie według 

statusu. Jak wynika z badań Bonda, krajami o najwyższym wskaźniku orientacji 

długoterminowej są państwa wschodnioazjatyckie: Chiny, Hongkong, Tajwan, 

Japonia oraz Korea Południowa. Na przeciwnym „biegunie” znalazły się zaś: Pa-

kistan, Nigeria, Filipiny, Kanada, Zimbabwe, Wielka Brytania oraz Stany Zjedno-

czone. Do grupy państw o orientacji krótkoterminowej zalicza się również według 

badań Polska
53

. 

3. TYPOLOGIA KULTUR WEDŁUG RICHARDA R. GESTELANDA 

Inne podejście do podziału kultur narodowych przedstawił Richard R. Ge-

steland, który badał je w odniesieniu do świata biznesu i dokonał podziału na na-

stępujące typy kultur: protransakcyjne i propartnerskie, ceremonialne i nieceremo-

nialne oraz ekspresyjne i powściągliwe. Pierwszy z wymiarów odnosi się do spo-

sobu realizacji przedsięwzięć biznesowych. Przedstawiciele kultur protransakcyj-

nych swoją uwagę skupiają na wykonaniu zadania i osiągnięciu zamierzonego ce-

lu, stąd w trakcie komunikacji są bezpośredni i mało kontekstowi. Jednocześnie są 
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pozytywnie nastawieni na współpracę z osobami spoza ich kręgu kulturowego lub 

spoza granic kraju. Mimo to mniejsze znaczenie mają relacje międzyludzkie, gdyż 

liczy się czas i szybkie efekty. Inaczej jest w przypadku kultur propartnerskich, dla 

których ważne są więzi międzyludzkie oraz pokojowe i przyjazne stosunki z part-

nerami biznesowymi, traktowanymi przez nich z szacunkiem i sympatią. Ponadto 

istotna jest słowność, poszanowanie godności i spokojne, wysoce kontekstowe 

prowadzenie rozmów, przez co czas realizacji zadania może się wydłużyć. Ma on 

służyć lepszemu poznaniu się i budowie zaufania. Chociaż członkowie tego typu 

kultur są pozytywnie nastawieni do współpracowników, starają się unikać prowa-

dzenia interesów z obcymi i wykorzystywać w swej pracy kontakty osobiste
54

. 

Twórca podziału do kultur protransakcyjnych zaliczył kraje skandynawskie, 

Niemcy, Szwajcarię, Austrię, kraje Ameryki Północnej, Australię i Nową Zelan-

dię, gdzie ludność jest otwarta na współpracę zagraniczną, natomiast kultury pro-

partnerskie są obecne w świecie arabskim, większości krajów afrykańskich, laty-

noamerykańskich i azjatyckich. Gesteland wyszczególnił również kultury umiar-

kowanie protransakcyjne, do których należy m.in. Wielka Brytania, Republika Po-

łudniowej Afryki oraz Hongkong
55

. 

Niektóre kultury przywiązują szczególną uwagę do konwenansów, hierar-

chii władzy, statusu społecznego oraz okazywania szacunku. Jest to domena społe-

czeństw ceremonialnych, kładących nacisk na używanie oficjalnych tytułów i wy-

rażanie respektu osobom o wyższym statusie. Nie jest dopuszczalne zwracanie się 

do nich po imieniu lub koleżeńsku, gdyż będzie to stanowić przejaw zniewagi  

i braku szacunku. Ponadto, jak sama nazwa wskazuje, ważny jest ceremoniał oraz 

rytuały protokolarne, jak najbardziej pożądane podczas spotkań biznesowych
56

. 

Kultury ceremonialne można odnaleźć w większości krajów europejskich i azja-

tyckich, w krajach śródziemnomorskich, latynoamerykańskich oraz w świecie 

arabskim, zaś nieceremonialne (ich przeciwieństwo) w Australii, Nowej Zelandii, 

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Danii, Norwegii i Islandii
57

. Te z kolei są bar-

dziej egalitarne, z małym dystansem do władzy, otwarte na współpracę bez wzglę-

du na pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko, gdyż uważają, że ludzie są 

równi i powinni się traktować jak dobrzy znajomi, a nie zwierzchnicy i poddani. 

Ważniejsze od używania tytułów i stosowania się do protokołu jest nawiązywanie 

interesów i utrzymywanie swobodniejszych niż w poprzedniej grupie relacji
58

. 

Ostatnim z omawianych wyznaczników podziału kultur narodowych Geste-

landa jest podejście do emocji. Członkowie kultur powściągliwych starają się nie 
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gestykulować, opanowywać mimikę, nie ujawniać emocji, a tym bardziej uczuć  

i utrzymywać odpowiedni dystans przestrzenny między rozmówcami, co pozwala 

im czuć się swobodniej. Nie akceptują kontaktu wyrażanego przez dotyk, unikają 

bezpośredniego kontaktu wzrokowego oraz nadają swym wypowiedziom cichy  

i spokojny ton, który pomaga ukryć ich odczucia. Ich postawa wyraża spokój  

i opanowanie, co dla osób o bardziej ekspresyjnym usposobieniu może wydać się 

niezręczne. Osoby powściągliwe lubią również stosować przerwy w rozmowie  

i cenią ciszę, pozwalającą zebrać myśli. Nie jest to komfortowe dla przedstawicieli 

kultur ekspresyjnych, gdyż czują się oni swobodniej wykorzystując elementy mo-

wy niewerbalnej i preferują utrzymywanie mniejszego dystansu w trakcie rozmo-

wy. Chętnie okazują emocje, utrzymują długi, bezpośredni kontakt wzrokowy, 

akceptują kontakt dotykowy, a także nadają wypowiedzi głośny ton. Podsumowu-

jąc, preferują zupełnie przeciwstawny sposób komunikowania się niż społeczeń-

stwa powściągliwe
59

. Kultury bardzo ekspresyjne występują w Europie (kraje ro-

mańskie i śródziemnomorskie) i w krajach latynoamerykańskich, a powściągliwe 

w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, krajach nordyckich i pozostałych 

krajach germańskich Europy. Dodatkowo wyszczególnione zostały kultury o zróż-

nicowanej ekspresyjności, które spotkać można w Stanach Zjednoczonych, Kana-

dzie, Australii, Nowej Zelandii, na wschodzie Europy, na południu Azji oraz  

w krajach afrykańskich
60

. 

Podejmowana w artykule tematyka jest na tyle obszerna i aktualna, że moż-

na by ją kontynuować jeszcze w kilku kolejnych publikacjach. Najważniejsze po-

działy kultur narodowych zostały jednak zarysowane i dostarczają podstawowych 

informacji na temat różnic występujących między ludźmi wychowanymi w róż-

nych krajach. Pozwalają one uniknąć nieporozumień w kontaktach międzyludz-

kich i nawiązywać pozytywne relacje, bez popełniania kulturowego, często nie-

świadomego faux pas. 

PODSUMOWANIE 

Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści
61

. Słowa te wypowie-

dział żyjący ponad 2000 lat temu Horacy, a mimo to są one nadal aktualne. Przed-

stawione typologie kultur narodowych pokazują, że różnice w sposobie zachowy-

wania się, ubioru czy komunikowania międzykulturowego mają swoje określone 

źródła. Aby zrozumieć daną kulturę i jej członków, trzeba ją najpierw poznać, 

wrócić do historii danego narodu i jego tradycji, a dopiero później nawiązywać 

kontakt. Sztuką jest nie tylko mieć świadomość, jaką kulturę reprezentuje nasz 

rozmówca, ale też potrafić się do niego dostosować, gdy nasze poglądy na daną 
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sprawę się różnią. Nie chodzi o to, by się zmieniać i rezygnować z własnych prze-

konań na korzyść innej, odmiennej kulturowo osoby, lecz akceptować i szanować 

jej punkt widzenia. Należy pamiętać, że inne nie znaczy gorsze. Warto kierować 

się tą myślą wybierając się w podróż zagraniczną czy podejmując kooperację  

z obcokrajowcami, gdyż między innymi znajomość ich kultury może przesądzić  

o sukcesie prowadzonego przedsięwzięcia i kontynuacji współpracy w przyszłości. 

XXI wiek nieustannie przynosi wiele zmian. Zmieniają się czasy i rzeczy-

wistość. Ludność europejska coraz mniej zabiega o liczne potomstwo, dlatego  

w niedalekiej przyszłości może się okazać, że z wielokulturowością będziemy się 

stykać każdego dnia, a społeczeństwo (chociażby polskie) zmieni się z homoge-

nicznego na heterogeniczne. Wówczas wiedza na temat obcych kultur może oka-

zać się bezcenna, a nawet niezbędna do życia w zgodzie z przedstawicielami in-

nych kultur, z którymi przyjdzie nam się spotykać i współpracować w pracy, szko-

le czy miejscu zamieszkania.  
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NATIONAL CULTURES AND THEIR IMPACT  

ON THE WAY OF COMMUNICATION 

Abstract: The article reveals the definitions of culture, specifying the national culture and 

selected typologies of cultures proposed by Edward Hall, Geert Hofstede and Richard R. 

Gesteland. Presented divisions of cultures let us to show the causes of differences  

in cross-cultural communication and provide knowledge about the characteristics of dif-

ferent national cultures. 

Keywords: culture, nation, cross-cultural communication, cultural differences, Hall, Hof-

stede, Gesteland 
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Agnieszka Suchocka
62

 

Iwona Królikowska
63

 

KRYZYS TOŻSAMOŚCI  

W DOBIE PLURALIZMU KULTUROWEGO 

WSPÓŁCZESNEJ EUROPY 

Streszczenie: Autorki podejmują się odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje „europejska toż-

samość”, z której mogłoby skorzystać młode pokolenie? Przedstawiony został problem 

kreowania oraz podtrzymywania tożsamości europejskiej w dobie niejednoznaczności 

otoczenia kulturowego oraz występowania zjawiska tzw. nowej etniczności. Autorki pre-

zentują dotychczasowe determinanty budowania tożsamości zbiorowej, takie jak: religia, 

historia, cywilizacja, narodowość i etniczność oraz ich rolę w procesie podtrzymywania 

tożsamości europejskiej. 

Słowa kluczowe: tożsamość jednostkowa i zbiorowa, tożsamość europejska, różnorod-

ność kulturowa, etniczność 

Jedynym sposobem, by przystać na nowo-

czesność, jest pójść naszą własną ścieżką, 

czyli tą, którą wyznaczyła nam nasza reli-

gia, nasza historia i nasza cywilizacja
64

. 

WSTĘP 

Czy istnieje „europejska tożsamość”, z której mogłoby skorzystać młode 

pokolenie w procesie kreowania tożsamości indywidualnej? Często słyszy się  

o zagubieniu czy niedostosowaniu młodego pokolenia do obowiązujących norm  

i wartości. Mówi się o ich rozterkach wobec wyborów dokonywanych wśród wielu 

możliwych wzorców oferowanych przez ponowoczesny świat. Zatem „tożsamość 

europejska” mogłaby być pewnego rodzaju podpowiedzią na tworzenie siebie. Eu-

ropejskość jest im bliska, ponieważ to właśnie młodzi są największymi entuzja-

stami otwarcia granic. Z drugiej jednak strony, gdy chcą czerpać z niej wzory, za-

rzuca się im brak poszanowania religii czy tradycji swojego kraju, rejonu. Wobec 

tak sprzecznych sygnałów autorki stawiają pytanie zarówno o znaczenie tożsamo-

ści zbiorowych jako jednego z elementów kształtujących tożsamość dzisiejszych 

młodych Europejczyków, jak i o to, czy tożsamość europejska, jako taka w ogóle, 

ma siłę, by stać się jednym z czynników mogących brać udział w tym procesie. 
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Zastanawiają się, czy może dziś młodzi nie mają takich dylematów, które charak-

terystyczne były dla wcześniejszych pokoleń, gdyż opierają swoją tożsamość  

o wspomnianą właśnie „tożsamość europejską” lub w ogóle takiego oparcia nie 

potrzebują? 

1.  WOKÓŁ POJĘCIA TOŻSAMOŚCI 

W literaturze występuje wiele możliwości podejścia do problemu definio-

wania tożsamości. W tożsamości mogą istnieć różne składniki, warstwy, kręgi. Jest 

tam coś, co nazywane bywa tożsamością nadaną poprzez przyjście na świat z okre-

ślonymi predyspozycjami genetycznymi oraz społeczno-kulturowymi w określonej 

rodzinie i kulturze; jest tam warstwa nabyta w procesie socjalizacji niejako bez 

udziału woli jednostki; jest wreszcie świadome działanie jednostki, która mediuje 

między tamtymi składnikami, dobierając sobie jeszcze inne
65

. 

W literaturze najczęściej można spotkać dychotomiczny podział na tożsa-

mość jednostkową oraz tożsamość zbiorową, w której zawierają się jeszcze różno-

rodne odmiany tożsamości. 

Tożsamość jednostkowa to samowiedza jednostki o samym sobie, wartości, 

jakimi kierujemy się w wyborach życiowych, kryteria oceny innych. Składa się na 

nią poczucie indywidualności, odrębności od innych; spójności, czyli integralności 

oraz ciągłości
66

. Poczucie indywidualności jest wynikiem świadomości, że na 

świecie nie istnieje jednostka taka jak ja. W związku z tym w kontaktach z innymi 

czujemy swoją wyjątkowość i niepowtarzalność.  

Tożsamość współtworzą spójność i nierozerwalność. Spójność to poczucie 

nierozerwalności elementów składających się na osobowość. Ciągłość to pozosta-

wanie sobą niezależnie od zmienności warunków, w jakich się znajdujemy.  

Drugi typ tożsamości, tożsamość zbiorowa (kolektywna, grupowa), to od-

powiedź na pytanie: kim jesteśmy? Dotyczy ona różnych grup lub ich powiązań: 

narodów, grup etnicznych, przedstawicieli poszczególnych wyznań religijnych 

(…)
67

. Jest to poczucie „my”, które dotyczy wszelkich całości społecznych, mają-

cych poczucie odrębności. 

2.  STATUS TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ 

Zasadne zdaje się pytanie o status „tożsamości europejskiej”. Czy jest ona 

rzeczywistym tworem przejawiającym konkretne cechy, czy tylko ideą ze sfery 

życzeń głównie polityków przebijających się z koncepcją Unii Europejskiej? 

Można rozważyć czynniki, które przyczyniają się do konstruowania i funkcjono-
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wania „tożsamości europejskiej” jako wspólnego podłoża, jak i te, które je podwa-

żają.  

1. Powstanie wspólnej przestrzeni terytorialnej UE ma niewątpliwie pozytyw-

ny wpływ na konstruowanie i podtrzymywanie tożsamości. Możliwość ła-

twego przekraczania granic jest czynnikiem zdecydowanie wpływającym 

na proces kształtowania tożsamości. Ewa Nowicka mówi o powstaniu oso-

by transnacjonalnej, której (…) tożsamość zbudowana jest na wielorakich 

związkach z więcej niż jednym krajem (państwem), a jej kontakty i więzi 

społeczne przebiegają w poprzek granic państwowych
68

. Z drugiej strony 

terytorium zdaje się już nie być tak istotne jak dawniej. Wobec coraz częst-

szych kontaktów zapośredniczonych przez współczesne media przestrzeń 

traci znaczenie.  

2. Idea kształtowania europejskiej tożsamości wydaje się być oparta na zasa-

dzie indywidualizmu, gdzie jednostka posiada swobodę działania w wielu 

obszarach. Zatem jej tożsamość może składać się z komplementarnych, 

różnych tożsamości religijnych, narodowych czy jakichkolwiek innych. Jest 

tu widoczna zasada komplementarności, a nie konkurencji.  

3. Renesans życia wspólnotowego wywołany przez proces globalizacji i oba-

wy przed unifikacją kulturową.  

4. Doświadczanie inności może wpływać twórczo na tworzenie tożsamości
69

. 

Inność jako coś pozytywnego, wzbogacającego, ciekawego, atrakcyjnego  

i pożądanego, mającego wpływ na kreatywność jednostek.  

5. Rola państw UE w utrzymywaniu tożsamości poprzez różnego rodzaju 

prawne uregulowania, tj. traktaty unijne itp., podtrzymujące poczucie toż-

samości (politycznej, jak przekraczanie granic, ekonomicznej, jak możli-

wość podjęcia pracy w obcym kraju czy wspólna waluta oraz kulturowej, 

jak współpraca na tle edukacji czy wymiany kulturowej). 

6. Zwiększenie kontaktów międzykulturowych pośrednich (media, Internet)  

i bezpośrednich (migracje, turystyka). 

7. Pluralizacja kultury europejskiej. Brak jednej kultury o dominującym wzo-

rze wartości i układach symbolicznych na rzecz współwystępowania obok 

siebie wielu równoważnych wzorców. Wpływ na ten proces mają głównie 

media pojmujące kulturę popularną, ale także przeobrażenia ustrojowe 

oparte o liberalizację i demokratyzację życia społecznego. Także zanik kul-

tury wyższej, a właściwie jej mieszanie się z kulturą masową powoduje, że 

powstają nowe wartości, kanony o bardziej uniwersalnym charakterze.  
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8. Głoszenie kulturowej poliwalencji, gdzie możliwa jest otwartość jednostki 

na wpływ wartości, idei, norm postępowania pochodzących z różnych krę-

gów kulturowych bez groźby utraty indywidualnego i narodowego dzie-

dzictwa
70

. 

9. Jeśli jednostka nie czuje się związana z jednym narodem, odniesienie do 

tożsamości europejskiej daje jej możliwość szerszego spektrum wyborów,  

a jednocześnie jest pewnym osadzeniem w zglobalizowanym świecie. Wła-

sne korzenie i pochodzenie nadają spójność oraz ciągłość w zmieniającej 

się rzeczywistości. Znaczenie ma także poczucie odrębności wobec global-

nego ujęcia świata, będące alternatywą wobec być może zbyt wąskich dla 

poszczególnych jednostek kategorii kultury/tożsamości narodowej.  

10. Bycie Europejczykiem to także szansa włączenia się do globalnej ekonomii 

– środowisko pracy staje się ważniejsze niż narodowe korzenie, zwłaszcza 

dla młodych ludzi, mających problem ze stabilizacją ekonomiczną.  

Z drugiej strony wyżej wymienionym procesom i czynnikom towarzyszą 

przeciwstawne, choć może raczej komplementarne zjawiska, powodujące proble-

my z kształtowaniem się „tożsamości europejskiej”, czy wręcz ją wykluczające.  

1. Pomimo wspomnianych wyżej wspólnych granic, Unię Europejską charak-

teryzuje duża kruchość pamięci, brak wspólnych korzeni czy mitów. Są po-

dejmowane próby zmitologizowania i uzupełnienia implantami o podłożu 

ideologicznym z tendencją do podtrzymywania i wzmacniania interesów 

jednostki bądź grupy
71

. To niestety często nieudolne uprawianie „polityki 

tożsamościowej”. Pamięć społeczna wpływa na tożsamość grupową w wie-

lu aspektach. Scala rozproszone, zazwyczaj dumne, wydarzenia z przeszło-

ści w mniej lub bardziej spójną formę, przypomina o wartościach ważkich 

dla danej grupy, przyczyniając się do odróżnienia „swoich” od „innych”
72

. 

Także Ewa Nowicka wskazuje na brak wpływu procesów długiego trwania, 

takich jak odwołanie się do przeszłości, wspólnego sensu istnienia
73

. To 

powoduje brak poczucia ciągłości. 

2. Brak zagrożeń zewnętrznych. 

3. Presja silnych kultur tradycyjnych oraz powstawanie coraz większej ilości 

partii o nacjonalistycznych charakterach, gdzie następuje nacisk na pielę-

gnowanie wartości rdzennych, etnocentrycznych. W procesie kształtowania 

tożsamości często podejmujemy decyzje, odnosząc je do oczekiwań „in-

nych”. Następuje modelowanie przez zbiorowości, w których funkcjonuje 
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jednostka. Tak silne naciski etnocentryczne mogą osłabiać kształtowanie się 

tożsamości europejskiej. To wiążę się z problemem marginalizacji jako 

świadomego izolacjonizmu, gdy grupy etniczne czy narodowe dbają wy-

łącznie o swoją tożsamość i wspólnotowość, odcinając się od szerszej spo-

łeczności. 

4. Polityka multikulturalizmu sprowadzająca się do próby stworzenia zespołu 

norm współżycia, mających ułatwić koegzystencję, jednak pomijając aspekt 

głębszego zrozumienia istoty tychże różnic.  

5. Występowanie elementów kolonializmu kulturowego, rozumianego jako 

wysoka świadomość wyższości własnego narodu i dziedzictwa kulturowego 

w odniesieniu do innych kultur, narodów. To może stwarzać sytuacje kon-

fliktowe, oparte na sprzecznych interesach czy wartościach i normach pro-

pagowanych przez poszczególne narody UE. Buszta zwraca uwagę, że An-

glosasi do dziś powiadają „West and the Rest”, podkreślając swoją domi-

nację
74

. Problem ten dotyczy często właśnie zachodnich społeczeństw, 

obarczonych kolonijną przeszłością polityczną, która wprawdzie się skoń-

czyła, ale pozostawiła elementy kolonializmu kulturowego.  

6. Promowanie tożsamości grupowych w wielokulturowych państwach za-

chodnich powoduje, że grupowa tożsamość „ludzi Zachodu” będzie wciąż 

stopniowo zanikać, mimo że to ona – jak się wydaje – dostarcza wraz z tra-

dycją liberalno-demokratyczną głównych argumentów na rzecz ideologii 

wielokulturowości
75

. 

7. Wielokulturowość – funkcjonowanie jednostek na styku różnych wartości 

może powodować zjawisko kontestacji czy stereotypizacji jako ochrony 

własnych wartości przed napływem obcych elementów. 

8. Obawa przed zbyt dużymi wpływami czynników globalnych, tożsamości 

zbiorowych. Giddens mówi o dialektyce lokalność – globalność. Zwraca 

uwagę na relacje pomiędzy uczestnictwem w kontekstach lokalnych i tren-

dach globalnych, wskazujące na proces otwierania się na lokalność właśnie 

dzięki globalności. Niechęć podporządkowania się dominującym trendom  

i poczucie, że to one będą sprawowały kontrolę nad życiem jednostki, po-

wodować może skłonność jednostek do korzystania z lokalnych, etnicznych 

wzorów kulturowych, mających znaczenie w kształtowaniu tożsamości, zaś 

odrzucenie tożsamości zbiorowych, tj. europejskiej, postrzeganej jako twór 

procesów globalnych. 

9. Proces globalizacji powoduje wzrost kosmopolityzmu i wynadorowienia 

elit na rzecz wzrostu znaczenia profesjonalistów. Zatem tożsamość naro-
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dowa staje się w tym kontekście mało istotna, zastępowana przez tożsamość 

w rozumieniu rynkowym. Wybór elementów kultury, także tych symbo-

licznych i materialnych, jest celowy, autorski, czyli mamy do czynienia  

z technokracją bez narodowości
76

 czy podmiotowością tożsamości, gdzie to 

(…) rynek wyznacza przestrzeń gry o tożsamość (…)
77

. 

10. Na zakończenie można podać argument, który w ogóle kwestionuje możli-

wość tworzenia stałych tożsamości zbiorowych, wspólnotowych z powodu 

ich płynności w dzisiejszym świecie. Wobec nieustannego ruchu, prze-

mieszczania się jednostek coraz częściej wspólnoty mają charakter sytua-

cyjny. Muszą być aktualizowane, zatem powstaje pytanie: czy w ogóle 

można uchwycić ich treści? 

W skali indywidualnej raczej trudno byłoby wskazać tożsamość europejską, 

gdyż każdy indywidualnie wybiera system i hierarchię ważnych dla niego warto-

ści, ale możliwość tego właśnie wyboru może być postrzegana jako jeden z pod-

stawowych elementów kreowania tożsamości europejskiej w skali makro. Biorąc 

pod uwagę tożsamość zbiorową (jaką jest niewątpliwie tożsamość europejska), 

należy wspomnieć, że termin tożsamość jest zbliżony do pojęcia utożsamianie
78

. 

Utożsamiać, to według słownika języka polskiego stwierdzać, ustalać tożsamość 

czegoś albo kogoś z czymś albo z kimś, uznawać za to samo, identyfikować
79

.  

Słowem: utożsamianie to odpowiedź na pytanie, z kim, z czym jestem? Zja-

wiska utożsamiania się z grupą, której nie jest się członkiem, z jej wartościami,  

z jej historią, ze środowiskiem, w którym grupa ta funkcjonuje, wreszcie z jej pro-

blemami, nie są wcale rzadkie. (…) Jest jeszcze jeden ciekawy przypadek utożsa-

miania: dotyczy on utożsamiania się z szerszą kulturą (niekiedy cywilizacji niżeli 

własną). Serb czy Bośniak może utożsamiać się z Bałkanami, Rumun z kultura ro-

mańską, niemal każdy Europejczyk z cywilizacją europejską (…). Ich poczucie toż-

samości może być węższe, bardziej swojskie i lokalne, natomiast zakres utożsa-

miania się może być znacznie szerszy
80

.  

3.  RELIGIA, HISTORIA, CYWILIZACJA I ETNICZNOŚĆ JAKO 

ELEMENTY KREOWANIA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ  

Cytat zamieszczony na początku artykułu wskazuje na wyznaczniki tożsa-

mości (rozumianej jak budowa „własnej ścieżki”, czyli twór niestały, zmienny, 

konstruowany przez całe życie), takie jak: religia, historia i cywilizacja. Analizując 
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dzisiejsze poczucie bycia Europejczykiem, autorki przestawią kolejność elemen-

tów wymienionych w cytacie, dodając jednocześnie element etniczności.  

Zacznijmy od historii, która determinuje kształt dzisiejszego rozumienia ta-

kich pojęć, jak tożsamość, naród, cywilizacja Zachodu. Każde z tych pojęć ewolu-

owało i zawsze naznaczone było duchem czasu i historii. Każde kolejne doświad-

czenia z historii Europy kształtowały dzisiejsze rozumienie makrotożsamości. Sta-

rożytna Grecja, Cesarstwo Rzymskie, średniowieczna sakralizacja, idee renesansu 

i oświecenia, wojny religijne, kolonizacja, powstanie idei republikańskiej czy wy-

darzenia XX wieku: dwie wojny światowe, faszyzm, komunizm, wzrost znaczenia 

globalizacji – wszystko to zbudowało fundament Starego Kontynentu. Historyczne 

doświadczenia Europy mogłyby stać się bazą dla makrotożsamości europejskiej, 

głosząc hasła humanizmu, uniwersalizmu, ducha republikańskiego, będące funda-

mentem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem wydaje się, że dziś 

to jedynie gorączkowe poszukiwanie nowej tożsamości oparte na gruncie odwo-

ływania się i szukanie oparcia w poczuciu wspólnot narodowych, etnicznych czy 

religijnych. 

To, co określmy zwykle jako Zachód, nie jest jednorodnym blokiem cywili-

zacyjnym, ale raczej płaszczyzną, na której współistnieją różne cywilizacje. Obok 

dominującej cywilizacji anglosaskiej znajdziemy kultury: japońską, koreańską, 

turecką oraz europejskie, takie jak romańska, germańska, flamandzka, skandynaw-

ska. Sama zresztą Europa, odrodzona po drugiej wojnie światowej wraz ze swoimi 

kulturowymi sferami wpływów (…), jest modelem cywilizacji przymierza zbudowa-

nego nie na fundamencie wspólnej strategii militarnej (...), lecz w oparciu na jed-

nogłośnym potępieniu wojny oraz wspólnych zasadach wolnego handlu, demokra-

cji i poszanowania praw człowieka
81

. Jak pokazuje powyższy cytat, Europa z jed-

nej strony wpisuje się nadal w pojęcie „Zachodu”, z drugiej widać dziś coraz 

większy rozłam między tożsamością Europy a chociażby głównym wyznaczni-

kiem tegoż „Zachodu” – Stanami Zjednoczonymi. Z jednej strony mamy wiele 

wspólnego: w tożsamość europejską wbudowany jest, niestety, nadal silny nacjo-

nalizm cywilizacyjny Zachodu, wyrażający się przekonaniem o absolutnej wyż-

szości zachodniej cywilizacji nad wszystkimi pozostałymi (kreowany głównie 

przez USA) oraz jesteśmy ze sobą połączeni organizacjami o charakterze wojsko-

wym (np. NATO). Z drugiej, chcąc stać się swego rodzaju przeciwwagą dla domi-

nacji Stanów Zjednoczonych, Europejczycy szukają korzeni swojej tożsamości, 

dezaktualizując pojęcie „Zachodu” i wskazując na wartości dające możliwość bu-

dowy nowej tożsamości opartej o humanistyczną cywilizację zjednoczoną gospo-

darczo i próbującą coraz bardziej zjednoczyć się także politycznie. W tym ujęciu 

tożsamość Europy mogłaby być alternatywą dla globalizacji w stylu amerykańskim 

(…), gdzie, jak pisze Georgie Steiner (…), Europa Zachodnia mogłaby odegrać 
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ważną rolę: propagatora i krzewiciela świeckiego humanizmu (…). Choć nie po-

trafimy dziś przewidzieć, jak być może pewnego dnia Europa zapoczątkuje rewolu-

cję antyprzemysłową, podobną jak niegdyś dała początek rewolucji przemysło-

wej
82

. 

Problemów z europejską tożsamością jest znacznie więcej. Mamy też wizję 

dwóch Europ, jeśli mówimy o elemencie religijnym. Widoczna jest sekularyzacja, 

wyrażająca się odrzuceniem religijnej interpretacji życia i świata, uwalnianiem 

instytucji społecznych, politycznych spod kontroli instytucji religijnych czy odrzu-

ceniem autorytetów religijnych jako tworzących dominujące poglądy, gdzie wyj-

ście poza religię jest traktowane jako wejście w nowoczesność, a jednocześnie 

proces desekularyzacji, charakteryzujący się pojawianiem się religii w debacie 

publicznej, dostrzeganiu lub szukaniu chrześcijańskich źródeł korzeni. Jednym  

z kluczowych, podzielanych jeszcze do niedawna przez socjologów, było przekona-

nie o nieuniknionej sekularyzacji społeczeństwa i jednostek. W ostatnich dwóch 

dekadach (…) zaczęto wysuwać alternatywną tezę desakralizacji
83

. 

Fragment cytatu głosił: Pójść własną ścieżką religii (…) – czyli którą ścież-

ką? Młody Europejczyk otrzymuje sprzeczne informacje na ten temat. Z jednej 

strony mówi się, że Europa odchodzi od religii, przeważają w niej wartości laickie, 

z drugiej zaś dzisiejszy świat wydaje się być postrzegany jedynie przez pryzmat 

tożsamości religijnej, gdzie wolność jednostki wyrażana jest możliwością odzy-

skania wolności wierzeń. Kwestie religii, duchowieństwa, islamu, na nowo inter-

pretowanych wersetów Koranu, kwestia sporu między Żydami i Palestyńczykami, 

kryzysu w kościele katolickim czy terroryzmu religijnego zdominowały naszą co-

dzienną rzeczywistość. Którą ścieżkę wybierają młodzi Europejczycy? Czy oszo-

łomieni tą nową scenografią i ogłuszeni jej odgłosami jesteśmy jeszcze w stanie 

dostrzec prawdziwy obraz życia społecznego (…)
84

? 

Krzysztof Dorosz jest zwolennikiem teorii powrotu do wartości religijnych 

we współczesnej Europie. Zwraca uwagę na urzeczowienie duchowego wymiaru 

ludzkiego życia, polegające na radykalnej odmowie uczestnictwa człowieka  

w transcendencji
85

. Jego zdaniem przywrócenie więzi człowieka z Bogiem stworzy 

podwaliny gruntu do budowania tożsamości Europy Zachodniej. Dzisiejsza Euro-

pa, szczególnie Zachodnia, charakteryzuje się często brakiem duchowego rozma-

chu i wiary w siebie, zaś symbole i przesłania wiary straciły dawną siłę przekony-

wania
86

. Kościoły chrześcijańskie, nierzadko dotknięte niektórymi symptomami 
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choroby duchowej
87

, nie potrafią przywrócić więzi człowieka z Bogiem, dlatego 

wielu chrześcijan zastąpiło wiarę społecznym i politycznym zaangażowaniem. 

Odbudowy wymaga system wiary, ale nie w myśl dominującej do tej pory w reli-

giach monoteistycznych zasady: My i Oni. Przemyślenia wiary nie podobna też 

dziś dokonać tylko w oparciu o jej depozyt przechowywany w chrześcijańskich Ko-

ściołach. Jest on oczywiście najważniejszą i najcenniejszą podstawą refleksji, ale 

ponieważ tak bardzo poszerzył się horyzont naszej wiedzy, nie sprostamy wyzwa-

niu wiary, nie biorąc pod uwagę innych religii, nie korzystając z szerokiego wa-

chlarzu nauk humanistycznych (…)
88

. Chrześcijaństwo i judaizm muszą wreszcie 

uznać islam za odrębną religię, zasługującą na taki sam szacunek, jak dwie pozo-

stałe religie monoteistyczne
89

. Tymczasem co robi Europa? Europa przeciw mu-

zułmańskim chustom, ale za krzyżami w szkołach
90

. Trudno tu nie polemizować  

z przytoczonym przez Dorosza twierdzeniem o utracie przekonywania symboli 

religijnych. Pytanie tylko, co kryje się za takim działaniami? Obrona wiary czy 

strach przed dominacją obcej religii?  

W ostatnich miesiącach aspekt religijnej tożsamości w Europie pojawia się 

jedynie w kontekście dyskusji o miejscu islamu w Europie. Głośno zrobiło się od 

kontrowersyjnej decyzji Szwajcarów, zakazującej budowania meczetów w ich kra-

ju
91

. Decyzja Szwajcarów wstrząsnęła Europą i światem, ponieważ od dłuższego 

czasu nie dotyczy ona tylko i wyłącznie budowy minaretów. Chodzi o kwestię toż-

samości całego kontynentu
92

. Bojąc się wpływów islamu, rozpoczęliśmy dyskusję 

o miejscu religii w życiu społecznym, a właściwie publicznym w ramach tożsamo-

ści europejskiej.  

Społeczeństwo, które znajduje się bezustannie na granicy zmiany społecznej 

i indywidualnej mobilności, czuje się zobowiązane poddawać okresowo w wątpli-

wość korzyści płynące z modernizacji i sekularyzacji, tęskniąc za bezpieczeństwem 

tradycyjnych wartości i instytucji zakorzenionych w wiecznej prawdzie Boga
93

. 

Europa paradoksalnie obawia się islamu. Paradoksalnie, gdyż wyznawcy tej 

religii stanowią około 3%-5% mieszkańców Europy, ale procenty te rozkładają się 

bardzo nierówno zarówno pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi 

(Francja 10%, Szwajcaria 4,9%, Wielka Brytania 4%, Belgia 3,8%, Polska 
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0,075%), jak i wewnątrz nich (Marsylia i Rotterdam – 25%, Paryż i Kopenhaga – 

10%). Boimy się zniszczenia dotychczasowego fundamentu tożsamości europej-

skiej, opartego na wolności jednostki i zakazowi dyskryminacji przy jednocze-

snym ograniczaniu wolności wyznawców islamu. Wielu Europejczyków uważa 

islam za religię nietolerancyjną, obawiając się wzrostu popularności radykalnych 

fundamentalistów wśród niezadowolonych migrantów, obserwując wzrost demo-

graficzny wśród wyznawców islamu w przeciwieństwie do niżu europejskiego 

oraz popierając pogląd, że muzułmanom trudniej niż emigrantom z innych krajów 

asymilować się w społeczeństwach zachodnich. Dochodzi do tego brak debaty pu-

blicznej dotyczącej islamu, który postrzegany jest jedynie jako narzędzie zbrodni 

potencjalnych terrorystów, chcących zaatakować Europę. Islam służy jako wy-

znacznik tożsamości i przynależności do określonej grupy oraz wypełnia poczucie 

pustki, gdy społeczności muzułmańskie odsunięte są poza nawias społeczeństwa
94

. 

Brak asymilacji młodego pokolenia emigrantów islamskich nie wynika często  

z niechęci przyjęcia nowej kultury przez młodych ludzi, lecz z powodu odrzucania 

ich przez tę właśnie kulturę. Dochodzi do tego propagowana w Europie wizja is-

lamu. Zarówno europejskie, jak i arabskie media skupiają się na fundamentali-

zmie, wykazując brak właściwej perspektywy spojrzenia na cywilizację islamską. 

Muzułmańskie media przedstawiają Europę jako wrogo nastawioną do muzułma-

nów, ich obyczajów i kultury.  

O reformatorskich nurtach islamskich nie mówi prawie nikt. Zarówno 

„dawni” Europejczycy, jak i ci „nowo przybyli” odcięci są od informacji o praw-

dziwym stanie islamu. (…) dzieła wielkich reformatorów (islamu) zniknęły całko-

wicie z półek księgarni, zastąpione działami islamskich fundamentalistów.  

W ten sposób odcięto młode pokolenie Arabów od historycznej i kulturowej spuści-

zny, która pozwoliłaby mu zobaczyć świat inaczej niż przez pryzmat konfliktu cywi-

lizacji
95

.  

Zagubienie młodego człowieka w świecie rośnie. W skali indywidualnej 

prowadzony przez niego konsumpcyjny tryb życia i nastawienie na indywidualizm 

spowodowały ograniczenie umiejętności współpracy międzyludzkiej. Sprzyja te-

mu szybkość zmian nie tylko technologicznych, ale też zmian miejsca zamieszka-

nia, pracy, kolejnych „znajomych z sieci”. W skali makrotożsamości jest zawie-

szony między sekularyzacją życia społecznego, prywatyzacją i subiektywizacją 

wierzeń religijnych, gdzie jednostka sama wybiera dogodne dla siebie treści i po-

glądy, wyzwalając się spod autorytetu religijnego i desekularyzacji głoszącej po-

wrót do sfery sacrum we współczesnych społeczeństwach. W sferze politycznej 

wybór między uczestnictwem w cywilizacji „Zachodu”, wojną cywilizacji, jedno-

stronną wizją czarno-białego świata, gdzie dominujące Stany Zjednoczone narzu-

                                                 
94

 G. Corm, op. cit., s. 181. 
95

 Ibidem, s. 183. 



M. Bodziany 

Z. Abou Saleh, P. Kocoń, A. Kotasińska, M. Kutycka,  

 
47 

 

cają swój obraz, a wizją Europy walczącą o swoje godne miejsce, głoszącą huma-

nizm i zmieniającą wojnę cywilizacji na kosmopolityzm. To powoduje brak trwa-

łych elementów jako odnośników w życiu. Dochodzą do tego także wewnętrzne 

spięcia w samej Europie na tle narodowościowym i etnicznym.  

Państwo, przynajmniej państwo europejskie, nie jest neutralne ani narodo-

wo, ani ideologicznie w tym sensie, że jego powstanie nawiązuje do jakiś wielkich 

idei. We Francji będzie to jakobinizm, w Niemczech – romantyzm, We Włoszech – 

idee zjednoczeniowe, w Rosji – (…) prawosławie czy marksizm, leninizm, w Polsce 

– katolicyzm. Te idee są zawsze w jakiś sposób obecne w instytucjach państwa, one 

określają kanon, nazwijmy go narodowo-kulturowym, i tylko te instytucje mogą 

narzucać ten kanon społeczeństwu
96

. Wiek XX był określany jako wiek etniczno-

ści. Globalizacja spowodowała wzrost zainteresowania tym, co lokalne i pocho-

dzenie etniczne przestało być rzeczą wstydliwą, zaś stało się ważnym (albo tylko 

modnym) elementem budowania tożsamości. Chcąc budować tożsamość na tym 

gruncie, natrafiamy na problemy. 

Każde nowoczesne państwo głosi, że jest indyferentne wobec wyznania czy 

braku wyznania, wobec rasy, pochodzenia etnicznego itp. Jest to przecież nie-

prawda, gdyż stosunek sił „etnicznych” nie pozwala na inny rodzaj ładu społecz-

nego w państwie, jak faworyzowanie idei (wyznaniowych, laickości, języka, kultury 

itp.) większości obywateli i ewentualne tolerowanie innych
97

. To samo można od-

nieść do polityki etnicznej, której celem jest minimalizowanie cech dystynktyw-

nych etniczności, nie odpowiadających jego ideologii narodowej
98

. W samej Euro-

pie pojawia się problem narodów bez państw czy federacji. Problemy Katalończy-

ków, Basków, Szkotów pokazują wewnętrzną sprzeczność samych założeń Unii 

Europejskiej, gdzie z jednej strony mówi i prowadzi się proces integracji, z drugiej 

wyklucza takie możliwości dla narodów bez państw czy narodów chcących two-

rzyć korporacje prawa publicznego. W. Żelazny nazywa to schizofrenią państw, 

które nauczają o samostanowieniu narodów, a robią wszystko, aby do niego nie 

dopuścić
99

. W tym miejscu można powrócić do poruszanego w kwestiach religii 

problemu z islamem, tym razem przerobionym na problem raczej natury etnicznej 

i gospodarczej niż religijnej. Islam nie jest problemem natury religijnej, ile raczej 

kulturowej lub gospodarczej. Żelazny zwraca uwagę, że nacjonalizm nieterytorial-

ny grup etnicznych może się manifestować jako podkreślenie wartości własnej 

grupy etnicznej, ale nie jako chęć zbudowania państwa. (…) Nieterytorialne grupy 

etniczne wywodzące się z imigracji dążą do zajęcia wyższego miejsca w ustabili-
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zowanym, zhierarchizowanym klasowo państwie
100

. Guy Sorman i Gelles Kepel, 

analizując sytuację francuskich muzułmańskich imigrantów, także wskazują, że 

ich problemy z asymilacją ze społeczeństwem europejskim wynikają raczej z ze-

pchnięcia na margines społeczny młodzieży, która już przeszła proces asymilacji, 

jednak nie dostała szans od społeczeństwa na godne życia jako Europejczycy
101

 

lub z deislamizaji i próżni, którą po niej wypełniła kultura ulic i przedmieścia
102

.  

Warto dziś szerzej spojrzeć na europejską tożsamość i zadać jeszcze raz py-

tanie o podstawowe filary, które mogłyby ją ukształtować. Religia, narodowość, 

etniczność, cywilizacja, globalizacja? Może czas wrócić do koncepcji kosmopoli-

tyzmu i zastąpienie nim wielokulturowości? Georges Corm zwraca uwagę, że  

w wielokulturowości podstawową rolę odgrywa pochodzenie etniczne i odrębność 

religijna oraz historia i wizja świata, jaka powstaje na ich bazie. System ten 

sprawdza się w Stanach Zjednoczonych, ale nie w (…) systemie europejskim, 

kształtowanym przez tradycję rewolucji francuskiej oraz woluntarystyczną koncep-

cję narodu, w której korzenie etniczne i tożsamość religijna pozostają prywatną 

sprawą człowieka i nie mają wpływu na sferę polityczną. W zamian kultura euro-

pejska wytworzyła kosmopolityzm, czyli świadomość zróżnicowania świata i ak-

ceptację tej różnorodności, która roztacza się ponad granicami narodowymi
103

. 

Wizja piękna, która w procesie kształtowania tożsamości szanuje przede wszyst-

kim humanitaryzm i indywidualizm, dając jednostce duży wybór i nie wskazując 

na konkretną religię, narodowość czy etniczność jako tę „jedną najlepszą”, jedyną 

„poprawną”.  

PODSUMOWANIE 

Kształtowanie tożsamości może być zdeterminowane wieloma czynnikami 

– przynależnością etniczną, narodową, religią, językiem, najbliższym jednostce 

środowiskiem, ale w przypadku Europy nie powinno być ono narzucone z góry 

poprzez makrotożsamość, społeczny nacisk czy manipulację informacją, tylko po-

dyktowane indywidualnym wyborem młodego człowieka. Będzie on konstruował 

własne „ja” na zasadzie różnicy, odmienności od Innego, ale nie „Innego – gorsze-

go” czy „zagrażającego”. Takie wybory powinny wyjść z założenia, że różnica 

może być wzbogacająca dla naszych jednostkowych i grupowych jaźni. Procesy 

migracji, obecne w życiu każdego Europejczyka, sprzyjać będą mieszaniu się kul-

tur, a co za tym idzie wartości i sposobów postrzegania świata. Będziemy musieli 

nauczyć się żyć w zgodzie w tej mozaice, aby społeczeństwa wielokulturowe 

przekształciły się w międzykulturowe, które integrują, a nie asymilują różnice.  
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(…) Tożsamość jest zatem zadaniem do wy-

konania, i zadaniem przed jakim nie ma 

ucieczki… 

Z. Bauman 

BIBLIOGRAFIA 

1. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005. 

2. Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyj-

ność, Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., Poznań 2004. 

3. Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008. 

4. Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, DIALOG, Warszawa 2007. 

5. Dorosz K., Bóg i terror historii, Wydawnictwo Literackie Semper, Warszawa 

2010. 

6. Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, War-

szawa 2012. 

7. Golka M., Imiona wielokulturowości, Muza, Warszawa 2010. 

8. Huntington S., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodo-

wej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. 

9. Jacyno M., Pawłowska A., Kempny M. (red.), Kultura w czasach globalizacji, 

Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2004. 

10. Kempny M., Socjologia ponowoczesnych form społecznych – wspólnoty i kultury 

„bez korzeni”, czyli o tym, jak próbuje się uchwycić naturę relacji społecznych  

w świecie ruchu i mieszania się, „Kultura i Społeczeństwo”, Nr 1-2/2006, Komitet 

Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN. 

11. Kepel G., Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, 

Wydawnictwo Naukowe DIALOG, Warszawa 2003. 

12. Pietrzyk-Reeves D., Kułakowska M. (red.), Studia nad wielokulturowością, Księ-

garnia Akademicka, Kraków 2010. 

13. Sorman G., Dzieci Rifa’y, Muzułmanie i nowoczesność, Pruszyński i S-ka SA., 

Warszawa 2007. 

14. W stronę Eurabii, „Forum”, nr 12/2010. 

15. Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznań-

skie, Poznań 2006. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy spłoeczne i konflikty kultur 

 
50 

 

IDENTITY CRISIS IN THE ERA  

OF THE CULTURAL PLURALISM  

OF CONTEMPORARY EUROPE 

Abstract: The authors try to answer the question if there exists “European indetity”  

the younger generation might have use of. There has been presented the problem of creat-

ing and maintaining European identity in times of ambiguity of the culture environment 

and the existence of the phenomenon of so called new enthinicity. The Authors have pre-

sented the current determinants of building common identity, such as: religion, history, 

civilization, nationality and ethinicity as well as their role in the process of maintaining 

the European identity. 

Keywords: individual and collective identity, European identity, cultural differences, et-

nic 
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Agnieszka Wojciechowska
104

 

KONSEKWENCJE II WOJNY ŚWIATOWEJ  

W ZMIANACH TOŻSAMOŚCIOWYCH EUROPY 

Streszczenie: II wojna światowa sprawiła, że Europa potrzebowała odbudowy nie tylko 

na płaszczyźnie gospodarczej, ale również ideologicznej. Przeświadczenia, które dotąd 

stanowiły podstawę bytów narodowych, uległy znacznej deformacji w wyniku tragicznego 

obrazu wojny napędzanej ideami faszystowskimi. Dziś powstają pytania: Czy Europa 

podołała nowej sytuacji powojennej? Czy koncepcja postnarodowej tożsamości rzeczywi-

ście stanowi nowy rozdział Europy, czy tylko nieznaczny akapit, który już zaczyna być 

korygowany przez środowiska radykalno-narodowe? 

Słowa kluczowe: Europa, II wojna światowa, naród, tożsamość 

WSTĘP 

Problematyka tożsamości narodowej wiąże się z powstaniem trwałej formy 

świadomości społecznej już w czasach przedindustrialnych. Tym samym przy 

omawianiu pojęcia tożsamości narodowej należy wyjść od definicji tożsamości 

jako permanentnego elementu osobowości, który kształtuje jednostkę w grupie, co 

przede wszystkim odbywa się pod względem kulturowym, a skoro „kształtuje” to 

znaczy, że tożsamość należy uznać za swego rodzaju proces. Marian Golka roz-

różnia co najmniej dwa wcielenia tożsamości w ujęciu społecznym. Pierwsze 

wcielenie można nazwać tożsamością społeczną – rozumianej jako zespół cech, 

które społeczne otoczenie przypisuje jednostce, czyli jest odpowiedzią na pytanie 

„Kim on/ona jest?”
105

. Natomiast drugie wcielenie to tożsamość zbiorowa (grupo-

wa, kolektywna), która jest odpowiedzią na pytanie „Kim jesteśmy?” i która odno-

si się do różnych grup takich jak: narody, grupy etniczne, przedstawicieli poszcze-

gólnych wyznań religijnych, klas społecznych, pewnych zawodów, rodzin, genera-

cji, płci, etc.
106

   

Należy zauważyć, że więzi, które zespoliły grupę ludzi we wspólnotę naro-

dową, zdają się być konsekwencją wzrostu samoświadomości społeczeństwa. Za-

sadnym w tej kwestii będzie przywołanie twierdzenia Émile Durkheima, że w kul-

cie religijnym społeczeństwo wielbi swój własny zakamuflowany obraz, a w epoce 

nacjonalizmu wielbi już siebie bezkrytycznie i otwarcie
107

. Idąc tym tropem, można 
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wysnuć wniosek, że stworzone przez nacjonalizm narody są niczym innym jak 

kolejnym etapem rozwoju ludzkości, ale wcale nie wymuszonym, lecz uzasadnio-

nym przez rosnącą samoświadomość społeczeństwa aspirującego do bycia naro-

dem. Gdyż od kultu bożków, szamanów, królów, społeczeństwo przeszło na kult 

narodu (czyli samych siebie). XXI wiek zdaje się posuwać społeczeństwo o krok 

dalej i popychać je w kierunku kultu samej jednostki. Po II wojnie światowej za-

tarcie idei narodowej miało stać się pozytywną ścieżką rozwoju nowoczesnego 

społeczeństwa. To zdecydowany ukłon w stronę myśli Kanta, iż każda ludzka jed-

nostka stanowi wartość autoteliczną
108

. Czymże są bowiem czasy samorealizacji, 

egoizmu, religia New Age oraz zmierzanie ku coraz większemu hedonizmowi
109

? 

Zdaje się, że odejście od nacjonalizmu nie odwodzi ludzkości od tego bałwo-

chwalstwa, a wręcz je pogłębia.  

1. IDEOLOGICZNE ZACZĄTKI EUROPY NARODÓW 

Rozważania nad polityką Unii Europejskiej wobec jej różnorodności naro-

dowościowej, wymuszają potrzebę analizy źródeł powstania obecnej struktury kul-

turowo-politycznej w Europie.  

 Nowoczesne pojęcie narodu, które w sensie ideologicznym uznaje się jako 

wyższa świadomość społeczna rozwinięta ze świadomości etnicznej, jest mimo 

wszystko bliższe teorii Ernesta Gellnera, który wysuwa nacjonalizm jako czynnik 

narodotwórczy, a nie naród jako czynnik nacjonalistyczny. Dlaczego tak? Bowiem 

ideologia narodowa narodziła się w walce klasy społecznej o emancypację i była 

stricte związana z ideologią tej klasy. Tym samym współczesne narody są dużo 

bardziej polityczne niż kulturowe w odróżnieniu od grup etnicznych, których cha-

rakteryzowała swoista kultura. Jednak ten początkowy kierunek rozwoju ideologii 

narodowej całkiem szybko uległ zmianie. Proletariat po 1848 r. odstąpił od kwestii 

narodowej na rzecz postawy kosmopolitycznej, której hasło przewodnie brzmiało: 

„Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”. Solidarność narodowa okazała się 

silniejsza
110

. Być może właśnie ten fakt dowodzi o słuszności ideologii narodowej  

i szczególnej misji narodu, o której przekonany był francuski generał Charles de 

Gaulle pisząc w swoich „Pamiętnikach wojennych”: My wszyscy czujemy się czę-

ścią jednej i tej samej rzeczy, która trwa przez stulecia i trwać będzie wiecznie, aż 
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do końca świata, i nazywa się po prostu Francją
111

. To przekonanie o „wielkości 

narodu” nie była wymierzona przeciw innym narodom, a wręcz przeciwnie ambit-

ne dzieła historyczne miały dziać się wraz z nimi. Stąd gaullistowski pogląd wy-

różnia się od potocznych wizji nacjonalistycznych i świadczy o tym, że nacjona-

lizm może być zarówno troską o własny naród jak i uznaniem wszystkich innych 

narodów. Zresztą o podobnej formie nacjonalizmu pisał Ernest Gellner nazywając 

to zjawisko nacjonalizmem abstrakcyjnym
112

. Jednakże poczynania XX wieku zu-

pełnie zdewaluowały tenże wymiar nacjonalizmu pokazując, że ludzkie namiętno-

ści i pycha nie są w stanie podołać tak subtelnej wizji bytowania narodów na świe-

cie. 

Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej świat musiał stanąć  

w obliczu kolejnego przeobrażenia zarówno w wymiarze politycznym, jak i kultu-

rowym. Legitymizacja nienawiści i jej okrucieństwa powstała na wskutek nacjona-

listycznych pobudek, co było silnym argumentem przeciwko ówczesnej polityce 

narodowościowej Europy. Oczywiste było to, że żadna koncepcja nacjonalizmu 

nie miała już racji bytu, co przyniosło posłuch formacjom lewicowym oraz chrze-

ścijańskiej demokracji. Wyniszczona Europa podupadła na duchu, a wyznawane 

idee i wartości kulturowe okazały się jej największym ciemiężcą. Notabene wojna 

totalna tak nadwątliła europejską potęgę, że Europa przestała być głównym roz-

grywającym na arenie międzynarodowej i stała się polem konfrontacji Stanów 

Zjednoczonych i ZSRR, co tylko pogłębiało europejski kryzys i postawiło Europę 

przed kolejnymi pytaniami dotyczącymi jej przyszłości
113

.  

2. KONCEPCJA TOŻSAMOŚCI ZBIOROWEJ W EUROPIE 

Szczególne miejsce w wydarzeniach XX wieku zajmowało państwo nie-

mieckie, które najpierw lekceważąc postanowienia traktatu wersalskiego dopro-

wadziły do kapitalnych zniszczeń i upadku europejskich mocarstw w wyniku  

II wojny światowej, a następnie zapoczątkowały nowy kierunek rozwoju Europy,  

a mianowicie integrację europejską. Z tym też wiązał się rozwój postnarodowej 

świadomości
114

, które nabierało szczególnego znaczenia w zdyskredytowanych 

Niemczech. Kryzys tożsamości niemieckiej sprawił, że łatwiej było stać się euro-

pejczykiem niż Niemcem, stąd też Jürgen Habermas spopularyzował terminy post-

narodowa tożsamość i konstytucyjny patriotyzm (Verfassungspatriotismum)
115

. 
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Takie koncepcje godziły w interes narodowy Niemiec, nad czym ubolewali przede 

wszystkim niemieccy konserwatyści. Jednakże moralne zachwianie tradycyjnego 

ujęcia narodu przesądziło o sprawie narodowej. Republika Federalna Niemiec 

przede wszystkim potrzebowała wsparcia gospodarczego, ale przy tym dążyła do 

zapomnienia o okrucieństwie i winie faszystowskich Niemiec. Stąd też niemiecka 

polityka zaczęła opierać się na uniwersalistycznych zasadach demokratycznej kon-

stytucji. Taka koncepcja w momencie, gdy coraz ważniejszą rolę odgrywało śro-

dowisko globalne, znalazła wielu entuzjastów. Nadszarpnięta tożsamość narodowa 

nie mogła przetrwać w niezmienionej formie, bowiem wykorzystanie jej przez 

państwa do szerzenia nienawiści i mordów doprowadziło do tego, iż społeczeń-

stwo potrzebowało reorganizacji struktur kulturowo-politycznych. Ideologia naro-

dowa nie miała sensu w obliczu tragedii, w jaką została całkowicie uwikłana. Stąd 

trauma wojny totalnej mogła zostać przezwyciężona tylko poprzez radykalne po-

czynania na rzecz uniwersalizmu, które miały zaspokoić postulaty wykończonej 

ludności Europy.  

Skądinąd koncepcja budowania ponadnarodowych struktur w Europie nie 

leżała tylko w interesie Niemiec. Kształtujący się porządek jałtańsko-poczdamski 

był dużym zwrotem w europejskiej historii. Wielkie nadzieje zaczęto pokładać  

w strukturach międzynarodowych i nowych regułach budowania i utrzymywania 

pokoju na świecie zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Winston Church-

ill w swoim wystąpieniu The Iron Curtain Speech w Westminster College w Ful-

ton 5 marca 1946 roku wyraźnie pokazał swoją aprobatę dla nowej koncepcji 

porządku na świecie mówiąc: The safety of the world, ladies and gentlemen, re-

quires a new unity in Europe, from which no nation should be permanently out-

cast. (…) Surely we should work with conscious purpose for a grand pacification 

of Europe, within the structure of the United Nations and in accordance with our 

Charter. That I feel opens a course of policy of very great importance
116

. 

W ten sposób brytyjski premier opowiedział się za budowaniem nowego ła-

du na świecie wierząc, że jest to szansa na uporanie się z powojenną rzeczywisto-

ścią. Inne państwa europejskie również były skore do pacyfikacji Europy. Rosnąca 

współzależność ogólnoświatowa, zwana procesem globalizacji, sprawiła, że Euro-

pa została wciągnięta w wir kosmopolitycznej demokracji. Siła ponadnarodowych 

instytucji miała przezwyciężyć narodowe zapędy. Jedno było pewne: pamięć  

o takich miejscach jak Auschwitz była przestrogą przed skrajnymi ruchami nacjo-

nalistycznymi i moralnym głosem przeciwko zbrodniom, jakie przyniosła II wojna 

światowa. Ponadto, aby odzyskać dawną świetność – co niewątpliwie stało się 

pragnieniem dawnych europejskich mocarstw, Europie była potrzebna „silna ręka” 

do prowadzenia transnarodowej polityki światowej i to zapoczątkowało pierwsze 
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formy współpracy gospodarczo-politycznej państw europejskich. W rozwoju tej 

współpracy niepowodzenie idei państw narodowych odwiodło Europę od obec-

nych form instytucji państwowych. Zaistniała nowa koncepcja oparcia obywatel-

stwa na uniwersalistycznych zasadach, a stworzenie Unii stało się coraz bardziej 

realną perspektywą.  

Warto zaznaczyć, że integracja europejska była obecna już w okresie mię-

dzywojennym. Jej efektem była działalność Unii Panaeuropejskiej stworzonej 

przez austriackiego arystokratę hr. Coudenhove-Kalergi, a we wrześniu 1929 roku 

powstał projekt kształtowania czegoś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy. 

Natomiast rzeczywiście bezwzględne opowiedzenie się za utworzeniem tego typu 

konglomeratu i dążenie do powstania Unii Europejskiej par excellence było kon-

sekwencją dopiero dwóch wojen światowych. Ostatecznie dwubiegunowy układ 

polityki światowej w dobie zimnej wojny zaważył o zjednoczeniu Europy. W 

stopniowym procesie, z pomocą Stanów Zjednoczonych w ramach planu Marshal-

la, następowała poprawa europejskiej gospodarki. W kwietniu 1948 roku utworzo-

no Organizację Ekonomiczną Współpracy Europejskiej (The Organization for Eu-

ropean Economic Cooperation – OEEC). Następnie w 1950 roku powstała Euro-

pejska Unia płatnicza (European Payments Union). Jednak właściwa integracja 

nadeszła 18 kwietnia 1951 roku wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Wę-

gla i Stali (European Coal and Steel Community – ECSC), której inicjatywa nale-

żała do Francji, stricte Roberta Schumana i Jeana Monneta. Tutaj należy zazna-

czyć, że plan Marshalla zapewniający ekonomiczną pomoc Europie zachodniej 

zaowocował nie tylko w sferze ekonomicznej, ale także w sferze politycznej i 

ideologicznej, w tym właśnie: ograniczenie nacjonalizmu i dążenie do powstania 

europejskiej federacji. Kolejnym etapem było utworzenie na mocy traktatów pod-

pisanych w Rzymie 25 marca 1957 roku: Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

(European Economic Community – EEC) i Europejskiej Wspólnoty Energii Ato-

mowej (Euratom)
117

 – wtedy gospodarka europejska przeżywała nowy rozkwit  

i przyszedł czas na refleksje o nowych perspektywach jedności europejskiej. Na 

postęp i przezwyciężenie nacjonalizmów potrzeba było jeszcze dużo cierpliwości. 

Nastąpił impas, którego prowodyrem była między innymi gaullistowska koncepcja 

Europy – mocno skonfrontowana z ideą Jeana Monneta o stworzeniu nowej suwe-

renności. A więc kolejne trudności, na które napotkał proces integracji europej-

skiej płynęły z Francji, która przez kilkanaście lat znacząco opierała się jedności 

ponad narodami. Europa zaczęła przeżywać renesans nacjonalizmów, lecz wskutek 

zderzenia z globalizacją, Wspólnota Europejska nie mogła pozwolić sobie na zna-

czące podziały wewnętrzne i tym samym na mocy Traktatu z Maastricht 1 listopa-

da 1993 roku doszło do zawiązania się Unii Europejskiej. Nastąpił rozwój racjo-
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nalnego podejścia do kwestii narodowej i tym samym naturalistyczny kontekst 

narodu został efektowanie „zamazany”. 

Przekonanie o tym, że każdy naród ma swój koniec i początek, tak jak  

i żadne państwo w historii nie trwa wiecznie, przyczyniło się do pomyślności my-

śli postmodernizmu
118

, która zepchała na margines rolę tożsamości narodowej  

w życiu kulturowym, a także politycznym.  

3. DYLEMATY I WYBORY TOŻSAMOŚCIOWE W EUROPIE 

Nowe oblicze, jakie zaczęła przyjmować jednocząca się Europa, wpłynęło 

na strukturę kulturowo-polityczną, a tym samym na europejską tożsamość zbioro-

wą. Do takiego stanu przyczyniło się szereg nowych zjawisk mających wpływ na 

społeczeństwo. Obok szeroko pojętej globalizacji można wymienić: kapitalizm, 

konsumpcjonizm, pluralizm, uniwersalizm, wielokulturowość, kultura masowa czy 

też separatyzm – to oczywiście tylko kilka tendencji towarzyszących globalizacji, 

które zdają się być na tyle wyraziste i znaczące, by je wyodrębnić. Najistotniejsze 

jest to, że wskutek kształtowania się nowego systemu gospodarczego dynamika 

zmian tożsamościowych staje się wprost proporcjonalna do rosnących współzależ-

ności ogólnoświatowych, czyli zawrotnie szybka i to właśnie zaczyna być bolącz-

ką XXI wieku w Europie i nie tylko. 

Parafrazując słynny cytat Jana Himilsbacha o tym, że tyle dróg budują, a nie 

ma dokąd iść, można powiedzieć: tyle tożsamości produkują, a żadna nie pasuje. 

Dziś z łatwością nawiązuje się nowe relacje i tworzy różnego rodzaju wspólnoty, 

które starają się odpowiedzieć na doczesne potrzeby społeczne. Jest to dużo prost-

sze niż budowa tożsamości narodowej i etnicznej, ale także dużo bardziej ulotne. 

Cyberprzestrzeń to wygodne pole do eksperymentów na tle różnych ludzkich 

mrzonek tożsamościowych. Można być wszystkim i nikim jednocześnie. Jednak 

bycie tym, kim się tylko zechce, w rezultacie jest wyłącznie pozorną możliwością  

i prowadzi do zgubienia siebie samego. Wielość wyrażona w zmienności osobo-

wości zaczyna społeczeństwu doskwierać. Taka tendencja znajduje ujście w po-

glądzie Michaela Billiga o tym, że siły globalizacji (…) znoszą różnice między na-

rodowymi kulturami, ale też mnożą różnice wewnątrznarodowe
119

. Nie jest to by-

najmniej myśl przeciwko jedności i uniwersalizmowi, lecz reakcja oglądu obecne-

go stanu rzeczy. Trudno bowiem nie zauważyć, że liberalizm zawoalowany tole-
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rancją, wolnością, naturą ludzką, jednością jest nieco bardziej skomplikowany niż 

głoszą piewcy tej teorii.  

Uwolnienie jednostki od więzów społecznych, religijnych, narodowych 

miało stać się wybawieniem, powrotem do pierwotnej formy ludzkiej, która jest 

sensem i ostatecznym celem. Jednak hasła podkreślające swobodę wyznawania 

wartości, samoświadomość, czy też samorealizację nie spełniają swojej właściwej 

roli, czyli wyzwolenia człowieka z sideł symboli. Stały się pokusą dla przerostu 

egoizmu w ludziach. Ujmowanie społeczeństwa jako zbioru indywidualnych jed-

nostek, które mogą wierzyć w co chcą i czynić jak chcą, przerodziło się w konflikt 

– poczucie niezgodności i uczucia ambiwalencji do norm, zasad i kultury, które 

stanowią strukturę społeczeństwa, a więc podstawę jego istnienia. Antonina Kło-

skowska taką rozbieżność wartości nazywa dysonansem aksjologicznym, który jest 

stanem przykrym i powodującym psychiczne napięcie
120

. W takim miejscu może 

znajdować się właśnie społeczeństwo europejskie. Czyniąc krok w stronę jedności, 

utraciło dawny sens idei narodowej, a nowy ponadnarodowy sens okazał się zbyt 

powierzchowny i obcy, aby być wiarygodnym. Z drugiej strony, to, co dla jednych 

jest upadkiem myśli narodowej, dla innych jest postępem ku tożsamości europej-

skiej, który aby przełamać barierę, musi przejść pomost między jedną tożsamością, 

a drugą. Tym samym społeczeństwo europejskie można umiejscowić na początku 

drogi do przyswojenia sobie koncepcji transwersalności Wolfganga Welscha, która 

przyjmuje istnienie osoby transwersalnej, tj. radzącej sobie z wielorakością, gdyż 

jest otwarta na inne formy życia, a także ramy znaczenia
121

. Być może do takiego 

właśnie stanu dąży Europa próbująca się otworzyć na swoją wewnętrzną i ze-

wnętrzną wielokulturowość. 

Jeszcze inne stanowisko zakłada, że tożsamość europejska nie dewaluuje 

tożsamości narodowej, a jedynie stwarza nowe możliwości dla kapitalistów, którzy 

w tych „znoszonych” strukturach państwowych opartych na idei narodowej nie 

znajdują już swojej ojczyzny.  

Skądinąd jeśli wierzyć starej brytyjskiej zasadzie, że narody nie mają sta-

łych przyjaciół ani stałych wrogów, tylko stałe interesy, to może się okazać, że 

przezwyciężenie obecnej struktury państwowej jest bardzo wątpliwe. Trwanie  

w tożsamości narodowej nie musi być słuszne z racji przesłanek kulturowych, ale 

przede wszystkim ze względu na to, że może okazać się wciąż najkorzystniejszą 

formą zbiorowości. Jak twierdzi George Friedman, Unia Europejska uczyniła  

z bezpieczeństwa i dobrobytu swój cel moralny
122

, a to zdecydowanie za mało, aby 

budować jakąkolwiek retorykę do walki w imię ideałów Unii Europejskiej. George 

Friedman jest zdania, że rzeczywista siła rodzi się w państwie stworzonym przez 
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naród, który rozciąga nad nim władzę. Oczywiście istnieją państwa wielonarodo-

we, choćby Rosja, czy państwa reprezentujące tylko część narodu, jak dwie Koree. 

Ale przywódcy danego państwa muszą rządzić ludźmi mającymi poczucie wspólnej 

tożsamości i wspólne interesy
123

. To wskazuje na to, że interes narodowy jest bez-

względnym priorytetem w stosunkach między państwami. 

Dlatego też najważniejsze jest, by w myśl zasady istoty autonomicznego 

społeczeństwa: edoxe te boule Kai to demo, doprowadzić do poprawy kondycji 

europejskiej świadomości społecznej, która coraz bardziej pogrąża się w frustracji 

i dysharmonii. System, w którym utkwiło społeczeństwo przestaje odnosić się do 

człowieka jako celu ostatecznego i przekształca go w środek do osiągnięcia wyż-

szej abstrakcji, która okazuje się niewdzięcznym ludzkim wymysłem. To sprawia 

wrażenie utkwienia w pułapce sprzeczności. W tym właśnie miejscu nasuwa się 

refleksja dotycząca europejskich tożsamości narodowych, jak i tożsamości euro-

pejskiej w ogóle. Być może to tylko kolejny etap niedokończonej przygody Euro-

py, o jakiej pisał Zygmunt Bauman, lecz w jego następstwie Europa stoi przed 

poważnym moralnym wyborem, a jego odwlekanie to tylko kwestia czasu. Rozter-

ki w tej sprawie stały się odczuwalne w całej Unii Europejskiej i zdają się być nie-

korzystne zarówno dla narodów europejskich, jak i samych państw członkowskich, 

których głównym zadaniem jest działanie na rzecz interesu narodowego. Stąd za-

sadnym zdaje się mówienie o kryzysie tożsamości
124

 narodów europejskich. Uży-

cie pojęcia kryzys do opisu obecnego stanu tożsamościowego w Europie nie jest 

tworzone na wyrost. Należy bowiem pamiętać, że słowo kryzys nie odnosi się do 

tego, że tożsamość narodowa zanika. To zbyt dalece wysunięta teoria i nieko-

niecznie musi być związana z samym zjawiskiem kryzysu. Nie mniej jednak dzi-

siejsza tożsamość narodowa zaczyna budzić napięcia i ideologiczne sprzeczności, 

co może mieć negatywne skutki – i znów: „może” nie oznacza, że „musi”.  

Warto przywołać socjologiczne definicje kryzysu dla głębszego zrozumienia 

jego właściwości, a mianowicie kryzys społeczny jest to sytuacja skumulowania 

napięć i konfliktów społecznych, (…) towarzyszą mu na ogół takie zjawiska, jak 

brak stabilizacji, osłabienie więzi międzyludzkich, zachwianie ładu społecznego. 

Natomiast kryzys aksjologiczny wiąże się z zachwianiem społecznego systemu war-

tości i charakteryzuje się m.in. podważeniem ocen oraz norm moralnych
125

. Obie 
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te definicje znajdują swój wyraz w sytuacji Europy i jej dylemacie tożsamościo-

wym. 

PODSUMOWANIE 

Z pewnością kryzys tożsamości narodowej w następnej dekadzie będzie 

przedmiotem wielu naukowych rozważań. Tragiczny obraz II wojny światowej 

sprawił, że Europa musiała szukać nowej ideologii, która wzmocniłaby morale 

społeczeństwa europejskiego. Obserwowane dylematy tożsamościowe narodów 

europejskich świadczą o tym, że ten problem nie został w pełni rozwikłany. To 

może stać się dużym wyzwaniem dla wspólnej polityki państw europejskich –  

w tym dla współpracy w ramach Unii Europejskiej. 

Zdecydowanie potrzebne jest nowe spojrzenie na kwestie narodową, której 

dotychczasowe ujęcie zaczyna odstawać od rzeczywistości Europy XXI wieku – 

tym bardziej, że powstały kolektyw Unii Europejskiej jest niepewną ostoją naro-

dów europejskich, a powrót do nacjonalizmu zbyt nieefektywny dla poszczegól-

nych członków – w szczególności państw Europy Środkowo-Wschodniej, które są 

słabsze i w dużo większym stopniu odstąpiły od swojej niezależności na rzecz 

rozwoju struktur ponadnarodowych. 
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THE CONSEQUENCES OF THE WORLD WAR II  

ON CHANGES OF EUROPEAN IDENTITY 

Abstract: After the World War II, Europe needed to rebuild not only economically, but 

also ideologically. Previous conviction, which created the basis of national entities, was 

deformed as a result of the fascist idea. Today, the questions are: Is Europe equal to post-

war situation? Is the concept of post-national identity a new chapter in Europe, or is it 

only a small paragraph, which is already corrected by the radical-national environment? 
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Zbigniew Bednarek
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REPUBLIKA MACEDONII:  

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA JEJ MIESZKAŃCÓW  

I BUNT MNIEJSZOŚCI ALBAŃSKIEJ  

(STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2001) 

Streszczenie: Artykuł opisuje i analizuje historię ziem macedońskich, powstanie oraz 

rozwój macedońskiej i albańskiej idei narodowej, problemy Macedonii na arenie między-

narodowej oraz przyczyny, przebieg i skutki walk podczas konfliktu albańsko-

macedońskiego w 2001 roku. 

Słowa kluczowe: konflikt albańsko-macedoński w 2001 r., tożsamość narodowa, kultura  

i polityka macedońska, mniejszości etniczne, albańscy partyzanci, kryzys grecko-

macedoński, społeczeństwo wieloetniczne w Macedonii 

WSTĘP 

Wyjątkowość współczesnej Macedonii w porównaniu do innych krajów 

bałkańskich wyraża się co najmniej w kilku kwestiach, które są głównym proble-

mem badawczym opracowania. Zagadnienia te wydają się istotne zarówno z per-

spektywy studiów politycznych, jak i socjologicznych, a nasuwające się w trakcie 

ich analizy pytania mogą prowadzić do ważnych wniosków. Aktualność niektó-

rych problemów wskazanych na przykładzie Macedonii wydaje się być bardzo 

wyraźnie widoczna w innych kryzysach społecznych XX i XXI wieku. Wieloet-

niczność, jeden z głównych aspektów charakterystycznych dla wspólnoty histo-

ryczno-kulturowej, jaką są Bałkany, często występuje w społeczeństwach innych 

regionów świata, gdzie może być podłożem destabilizacji (np. zamieszki z udzia-

łem emigrantów).
127

 Jak podaje Marian Golka, o ile dawniej istniała jedynie róż-

nokulturowość, to obecnie można mówić o wielokulturowości, a do przemiany tej 

przyczyniły się m.in. migracje ludności, w tym spowodowane działaniami militar-

nymi, czy globalizacja. Pomimo że różnicowanie kulturowe ulega ograniczaniu, 

chociażby przez uniwersalizującą kulturę masową, to wielokulturowość – rozu-

miana jako uświadomione współwystępowanie na tej samej przestrzeni dwóch lub 

więcej grup społecznych o odmiennych cechach kulturowych, takich jak wygląd 
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zewnętrzny, język, wyznanie religijne, układ wartości itd.
128

 – jest istotna nie tylko 

dla Bałkanów, ale i krajów postkolonialnych czy udostępniających swe miejsca 

pracy cudzoziemcom po rozszerzeniu Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Kwe-

stia powstawania i zażegnywania kryzysów społecznych jest dla tych państw bar-

dzo istotna. Ponadto wydarzenia mające miejsce na świecie w ostatnich latach – 

chociażby ekspansywne działania Rosji (Gruzja 2008 r., Ukraina 2014 r.) czy pla-

nowane referenda niepodległościowe i wzmożone dążenia do suwerenności niektó-

rych regionów (Katalonia, Szkocja) – wskazują, że dzisiejsze społeczeństwa funk-

cjonują w turbulentnych czasach. Aby możliwie najpełniej scharakteryzować pro-

blemy polityczno-społeczne Republiki Macedonii, a w szczególności tożsamość 

narodową jej mieszkańców i bunt mniejszości albańskiej, który miał miejsce od 

stycznia do sierpnia 2001 r., należy odnieść się do krótkiego zarysu historii ziem 

macedońskich. Ponadto artykuł opisuje i analizuje powstanie oraz rozwój mace-

dońskiej i albańskiej idei narodowej, problemy Macedonii na arenie międzynaro-

dowej, przyczyny, przebieg i skutki walk podczas konfliktu albańsko-

macedońskiego w 2001 r. 

1.  HISTORIA REGIONU A IDEE NARODOWE (DO KOŃCA XIX 

WIEKU) 

Ziemie starożytnej Macedonii znajdowały się początkowo niejako na grani-

cy dwóch światów: greckiego i barbarzyńskiego, dlatego też trudno jest określić, 

do którego z nich należała zamieszkująca je ludność. Wiadomo, że jej pierwszym 

historycznym władcą był Perdikkas I Macedoński (VII wiek p.n.e.), a już w IV 

wieku p.n.e. król Macedonii Filip II podbił Trację, Tesalię i większość państewek 

greckich. O silnym wpływie kultury greckiej na starożytnych Macedończyków 

świadczy na przykład to, że większość z nich mówiła po grecku i czciła greckich 

bogów (np. Arystoteles), tym samym czuła się Grekami, a ponadto na Bliskim 

Wschodzie, podbitym przez Aleksandra Wielkiego, rozpropagowali oni właśnie 

grecką kulturę.  

Ziemie obecnej Macedonii znajdowały się kolejno pod władaniem Greków, 

Rzymian (Bizancjum), Słowian, którzy osiedlili się na tych terenach między IV  

a X wiekiem n.e. (przyłączone zostały do Bułgarii i Serbii), a od końca XIV wieku 

pod rządami Turków. Pierwsze państwo albańskie powstało już w XII wieku,  

a jego pierwszym władcą był książę Progon rządzący w okresie 1190-1198. Wojna 

między Albanią i Serbią, która wybuchła w pierwszej połowie XIV wieku, spowo-

dowała, że Albania została włączona w skład Serbii, a ta w drugiej połowie tego 

samego wieku również została podbita przez Turcję. Częściowe uniezależnienie 

się Serbii od Turcji nastąpiło w efekcie dwóch powstań serbskich, których rezulta-
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tem było utworzenie Księstwa Serbii w 1815 r. Po osłabieniu się w XIX wieku na 

Bałkanach wpływów tureckich pojawiły się dwie tendencje polityczne – były to 

idee „wielkiej Serbii” i „wielkiej Albanii”
129

. Należy jednak zaznaczyć, że – jak 

podaje Tadeusz Czekalski – do końca XIX wieku nie było w Europie geograficz-

nego pojęcia Albanii.
130

 

Odrębna świadomość narodowa współczesnych Macedończyków zaczęła 

się rozbudzać dopiero w drugiej połowie XIX wieku
131

. Poczucie regionalnej od-

rębności mieszkańców ziem macedońskich nie było wcześniej odczuwane jako 

przeciwieństwo jednolitej świadomości bułgarskiej. W kontekście Bułgarii zary-

sowuje się problem nazwy języka, ponieważ w świadomości Macedończyków za-

korzeniło się poczucie odrębności językowej. Bułgarzy natomiast stoją na stanowi-

sku, że język macedoński jest jedynie dialektem języka bułgarskiego
132

. Piśmiennic-

two w języku słowiańskim sięga na tych ziemiach X wieku i związane jest z dzia-

łalnością arcybiskupstwa w Ochrydzie, również pod rządami Turków, aż do jego 

zlikwidowania w 1767 r. Ponadto zwiększenie się wpływów Grecji prawdopodob-

nie zahamowało rozwój piśmiennictwa słowiańskiego. Szkoły przy cerkwiach 

prowadzone były przez greckich duchownych, chociaż nauczanie początkowe 

prowadzone było w miejscowym języku – to w nim na początku XIX wieku, choć 

nie miał jeszcze nazwy, powstały pierwsze teksty literackie, których autorami byli 

Kiril Pejčinovik i Joakim Krčovski
133

. Od 1870 r. na większości terytoriów mace-

dońskich szkoły prowadzone przez duchownych bułgarskich dążyły do ujednolice-

nia nauczanego języka, traktując mowę, którą posługiwała się ludność na ziemiach 

macedońskich jako zniekształcony i trudno zrozumiały dla nich dialekt. Wywołało 

to reakcję miejscowej, nieco lepiej wykształconej ludności, co zaowocowało pierw-

szymi próbami samookreślenia się językowego i etnicznego (…)
134

. Tym bardziej, 

że formowanie się narodu bułgarskiego w nowożytnym rozumieniu miało miejsce 

również na ziemiach macedońskich, a gdy Turcja przegrała wojnę z Rosją, to na 

mocy postanowień traktatu pokojowego z San Stefano z 1878 r. Bułgaria odzyska-

ła niepodległość. Jan Rychlik uważa, że można z dużym prawdopodobieństwem 

stwierdzić, że gdyby po tym roku terytorium Macedonii stało się częścią państwa 

bułgarskiego, macedońscy Słowianie prawosławni staliby się Bułgarami niczym 

się nie różniącymi od Bułgarów w księstwie albo we Wschodniej Rumelii. Jednak 
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właśnie fakt, że Macedonia pozostała poza terytorium Bułgarii, prowadził do od-

rębnego rozwoju jej społeczności
135

. Należy wspomnieć, że w 1880 r. Georgi Pa-

levski opisał różnice między językiem, którym posługiwała się ludność Macedonii, 

a literackim językiem bułgarskim. Okres po kongresie berlińskim (1878 r.) to czas, 

w którym Macedonią – znajdującą się nadal pod rządami Turcji – również zainte-

resowała się Serbia, co było związane z jej planami uzyskania dostępu do Morza 

Egejskiego, w efekcie których w serbskich tekstach publicystycznych posługiwano 

się stwierdzeniem, że ludność macedońska to Serbowie. Momentem przełomowym 

– choć wpisującym się w dość słaby ruch – zdaje się być wystąpienie serbskiego 

dyplomaty Stojana Novakovicia w 1888 r., który oznajmił, że wedle jego przeko-

nania słowiańscy mieszkańcy Macedonii nie są ani Serbami, ani Bułgarami, ale 

tworzą odrębny naród macedoński
136

. Chociaż pogląd ten – jak zakładał S. Nova-

ković – miał na celu osłabić wpływ kultury bułgarskiej, to w rzeczywistości mógł 

przyczynić się do rozwoju macedońskiego ruchu narodowego. Dla analizowanego 

zagadnienia istotne jest, że nowoczesna narodowość (…) jest to opowiedzenie się 

jednostki za określonym programem narodowym i jej utożsamienie się z nim (…). 

Przy takim więc podejściu przynależność narodowa jest kategorią subiektywną
137

. 

2.  SPOŁECZEŃSTWO REGIONU W XX WIEKU 

W latach 1912-1913 miały miejsce tzw. wojny bałkańskie – określeniem 

tym w historii politycznej nazywa się dwa konflikty, jakie toczyły się w tym rejo-

nie świata na początku XX wieku. Pierwsza wojna bałkańska trwała od 9 paź-

dziernika 1912 r. do 30 maja 1913 r. i prowadzona była między Turcją a państwa-

mi Ligi Bałkańskiej (Bułgarią, Serbią, Grecją, Czarnogórą), które chciały nowego 

podziału administracyjnego na Półwyspie Bałkańskim poprzez odebranie Turkom 

Macedonii. Wojna zakończyła się sukcesem Ligi, ale niecały miesiąc później mię-

dzy koalicjantami rozgorzał konflikt dotyczący nowego podziału zdobytej Mace-

donii. Zerwanie przez cara Bułgarii Ferdynanda I negocjacji z Serbią w tej sprawie 

zaowocowało drugą wojną bałkańską, toczoną w okresie od 29 czerwca do  

10 sierpnia 1913 r. i zakończoną przegraną Bułgarii. Zaprowadzony nowy podział 

terytorialny przedstawiał się następująco: Serbia otrzymała tzw. Macedonię War-

darską, Grecja – Macedonię Egejską, a Bułgaria – Macedonię Pirińską. 

Tym, co miało znaczący wpływ na umacnianie się macedońskiej i albań-

skiej tożsamości narodowej było proklamowanie przez Josipa B. Titę „nowych 

narodów” w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. Jednak, jak pisze 

Izabela Rycerska, proklamowanie przez Tito i komunistów nowych narodów było 
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kolejnym błędem, który przyczynił się do następnych podziałów między ludnością 

Jugosławii
138

. Społecznościami, które po raz pierwszy w historii oficjalnie zostały 

uznane za narody, byli Macedończycy i Albańczycy. Decydowały o tym względy 

polityczne, ponieważ chodziło m.in. o to, aby zlikwidować tendencje filobułgar-

skie. Zdaniem przedstawicieli serbskiego ruchu nacjonalistycznego nadawanie 

nieuznawanym dotychczas za naród społecznościom praw przysługującym naro-

dom miało na celu pokazanie, że Serbowie nie stanowią w Jugosławii większości. 

Podobnie zresztą wypowiadają się historycy, twierdząc, że w zamierzeniu miało to 

osłabić Serbię
139

. Partia Komunistyczna Jugosławii odłączyła od niej dawną Ma-

cedonię Wardarską i przekształciła ten region w Socjalistyczną Republikę Mace-

donii.  

Jak podaje grecki polityk Nikolaos K. Martis: Historyk E. Kefos w swej 

pracy pt. „Macedonia w jugosłowiańskiej historiografii” podkreślił, że dla uzna-

nia odrębnej narodowości, muszą być spełnione następujące warunki: oddzielny 

byt państwowy, osobny język, niezależny kościół i tradycja historyczna, a wszyst-

kie te czynniki narodowotwórcze rząd socjalistycznej Jugosławii miał spreparo-

wać
140

. Po pierwsze, oddzielnym bytem państwowym była utworzona 2 sierpnia 

1944 r. Socjalistyczna Republika Macedonii i jako jedna z republik włączona do 

Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii w dniu 31 stycznia 1946 r. Po 

drugie, dialekt, w którym ze względów historycznych mieszały się słowa z języ-

ków bułgarskiego, tureckiego, greckiego, albańskiego i wołoskiego, zgodnie  

z konstytucją Jugosławii, został uznany za odrębny język. Po trzecie, rząd Jugo-

sławii ustanowił w 1968 r. Niezależny Kościół Macedoński, którego nie zaakcep-

tował żaden Kościół prawosławny, a jedynie Watykan. Serbski nacjonalista – 

Vojslav Šešel – Niezależny Kościół Macedoński uważał za sztuczny twór, a nawet 

za proste przedłużenie macedońskiego Komitetu Centralnego (KC) Związku Ko-

munistów Jugosławii, którego politykę ten kościół realizował. Po czwarte, w 1969 

r. wydano monografię pt. „Historia narodu macedońskiego”, w 1973 r. opubliko-

wano w kilku językach album, w którym przedstawiono tęsknotę za ojczyzną emi-

grantów osiadłych na ziemiach Macedonii Egejskiej i Pirin, a o świadomości naro-

dowej Macedończyków przekonywano na łamach czasopism
141

. 

Po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i uzyskaniu 

przez Socjalistyczną Republikę Macedonii niepodległości 8 września 1991 r. po-

wstał silny sprzeciw Grecji, odnoszący się do nowo przyjętej nazwy Republika 

Macedonii (tzw. konflikt grecko-macedoński). Grecy nie uznali istnienia narodu 
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macedońskiego, przytaczając powody historyczne i odwołując się do starożytno-

ści. Twierdzili bowiem, że mieszkańcy historycznej Macedonii byli Grekami, a nie 

żadnym odrębnym narodem, a współcześni Macedończycy są jedynie Słowianami 

zamieszkującymi okolice Skopje. Tym samym nie powinni nazywać się Macedoń-

czykami. Stąd na arenie międzynarodowej oficjalnie używana jest przejściowa 

nazwa Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.  

Już w 1992 r. Albańczycy zamieszkujący okolice Tetova opowiadali się za 

własną autonomią, ale przez kilka lat panował tam względny spokój. Dopiero  

w styczniu 1998 r. albańscy partyzanci UÇK (Armii Wyzwolenia) oficjalnie ogło-

sili rozpoczęcie działań zbrojnych na terenie Macedonii. Gdy Serbowie w pierw-

szych dwóch tygodniach października tego samego roku wypędzili z Kosowa po-

nad 280 tysięcy kosowskich Albańczyków, uchodźcom schronienia użyczyła także 

Macedonia. Gdy większość uchodźców powróciła do Kosowa na przełomie 

czerwca i lipca 1999 r., statystki demograficzne w Macedonii prezentowały się 

następująco: Macedończycy stanowili ok. 66% ludności kraju, a Albańczycy ok. 

23%
142

. Pomimo konfliktu, który rozegrał się od stycznia do sierpnia 2001 r., sta-

tystyki te w odniesieniu do obu narodowości zmieniły się nieznacznie, ponieważ 

spis powszechny z 2002 r. wskazuje następujące dane: Macedończycy 64,18%  

i Albańczycy 25,17%; ponadto Turcy 3,85%, Romowie 2,66%, Serbowie 1,78%, 

Bośniacy 0,84%, a pozostali 1,52%
143

. 

Członkowie paramilitarnej formacji, jaką była albańska Wyzwoleńcza Ar-

mia Narodowa, skierowali swoją agresję nie tylko wobec Macedonii, ale także 

Serbii. W listopadzie 2000 r. zajęli oni tzw. strefę bezpieczeństwa (pas ziemi  

o szerokości 5 km, ciągnący się wzdłuż granicy Kosowa z Serbią) i ostrzeliwali 

serbskie posterunki, m.in. na górze Sveti Ilija. W tzw. pasie bezpieczeństwa znaj-

dowała się wieś Oraovica i to właśnie w niej ok. 250-300 Albańczyków przez kil-

ka dni prowadziło zbrojne walki i stawiało zacięty opór wojskom federalnym (ju-

gosłowiańskim). Na ich wkroczenie do pasa bezpieczeństwa i rozbrojenie albań-

skich bojówkarzy musiało pozwolić NATO. Niezwykle istotny jest fakt, że w 2000 

r. albańscy bojówkarze potajemnie przechodzili z Kosowa na teren Macedonii, 

czego nie mogli powstrzymać żołnierze sił międzynarodowych stacjonujący na 

granicy kosowsko-macedońskiej.  
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3.  KONFLIKT ALBAŃSKO-MACEDOŃSKI (STYCZEŃ-SIERPIEŃ 

2001) 

Konflikt albańsko-macedoński z 2001 r. pomimo pewnych podobieństw do 

pozostałych wojen w tym regionie miał jednak od nich odmienne źródła. Jak pisze 

Jolanta Mindak-Zawadzka, konflikt ten różni się dość istotnie od wcześniejszych 

odsłon postjugosłowiańskiego dramatu. (…) wzajemne stosunki obu narodów nie 

są w zasadzie obciążone trudnym bagażem historii (co na Bałkanach należy do 

rzadkości)
144

. Ponadto, jak pisze Adam Balcer, islam macedońskich Albańczyków 

stanowił element ich tożsamości, budowanej w opozycji do prawosławnych Mace-

dończyków, jednak w konflikcie albańsko-macedońskim religia nie odgrywała 

pierwszoplanowej roli, lecz podział etniczny Macedonii
145

. W publikacji Ryszarda 

Bilskiego pt. „Łuny nad Tetovem: Macedonia i jej sąsiedzi: zbiór reportaży 2001-

2002”, przedstawiającej m.in. obraz społeczeństw, zostały wskazane inne przyczy-

ny buntu mniejszości albańskiej, z których jedne są mniej, a inne bardziej prawdo-

podobne. Choć oficjalnie macedońscy Albańczycy zapewniali, że nie chcieli tego 

zrobić, to istniało podejrzenie, że pragnęli oni wymusić na zachodnich politykach 

zgodę na secesję Kosowa, którego Albańczycy stanowili ok. 80% ludności lub po-

dział Macedonii i przyłączenie jej zachodnich ziem do jego terytorium.  

Jednocześnie na światowej scenie politycznej utwierdzało się przekonanie  

o słuszności nowego statusu samej Albanii. Po obaleniu Slobodana Miloševicia 

wspólnota międzynarodowa coraz bardziej opowiadała się za poszanowaniem re-

zolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z którą Albania może mieć jedynie 

autonomię. Mogło to budzić zrozumiały sprzeciw Albańczyków. Ponadto w latach 

90. ci z nich, którzy mieszkali w Kosowie, mogli podróżować do Macedonii jedy-

nie na podstawie dowodu osobistego, a po podpisaniu przez Skopje i Belgrad 

umowy granicznej miało to ulec zmianie. R. Bilski przytacza wypowiedź Arbena 

Xhaferi’ego, przewodniczącego Demokratycznej Partii Albańczyków, wchodzącej 

w skład istniejącej rządowej koalicji macedońsko-albańskiej, który sam stwierdził, 

że nieodpowiedzialne akcje terrorystyczne szkodzą przede wszystkim samym Al-

bańczykom, dyskredytują albańskich przywódców w oczach świata
146

. Bunt Albań-

czyków był o tyle niespodziewany, że mieli oni bardzo dużo swobód w Macedo-

nii: prawie cały handel skupili we własnych rękach, mieli własne stacje telewizyj-

ne i radiowe, wydawnictwa, uprzywilejowany system przyjęć na wyższe uczelnie, 

a w samym Tetovie – własny uniwersytet. Społeczeństwo albańskie, które stano-

wiło przecież ok. 1/4 ludności zamieszkującej Macedonię i grupę jedynie ok. trzy-
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krotnie mniejszą od Macedończyków, chciało jednak zmiany w konstytucji, by być 

traktowane jak naród, który współtworzy Macedonię, a nie jak zamieszkująca ją 

mniejszość narodowa.  

Podczas konfliktu albańsko-macedońskiego w 2001 r. jedne z najważniej-

szych walk rozegrały się w rejonie Kumanova, gminy Lipkovo i Tetova. W przy-

padku Tetova nastąpił bardzo podobny scenariusz walk co w Sarajewie podczas 

wojny w Bośni i Hercegowinie (1992-1995), bowiem albańscy ekstremiści ostrze-

liwali to miasto ze stanowisk ukrytych w okalających je górach. Należeli oni do 

nowo powstałej wówczas formacji paramilitarnej o nazwie Wyzwoleńcza Armia 

Narodowa, działającej na terenie całej Macedonii i posiadającej kilka oddziałów. 

W jednym z nich, ostrzeliwującym Tetovo, było ponad 200 albańskich ekstremi-

stów, z czego tylko ok. 40-50 pochodziło z okolic tego miasta, a ok. 160 z sąsied-

niego Kosowa. Jednym z ich przywódców był Milaim Fazliju. Ukrywali się  

w dawnych tureckich fortach na szczycie góry Baltepe oraz na zboczach masywu 

górskiego Šar Planina, stanowiącego granicę macedonsko-kosowską i ostrzeliwali 

Tetovo z granatników i broni maszynowej. Z kolei dobrze przygotowana policja 

macedońska, która jako jedyna początkowo brała udział w obronie miast i wsi, 

odpowiadała im tylko pociskami dymnymi i granatami, a parlament nie ogłosił 

nawet stanu wojennego (wprowadzono jedynie godzinę policyjną). Była to walka 

przypominająca zabawę „w kotka i myszkę”, ponieważ gdy siły macedońskie 

przepędziły partyzantów z fortów tureckich, to ci ukryli się w położonych wyżej 

okolicznych wioskach zamieszkałych przez Albańczyków, m.in. Djerma, Vejce 

czy Šipkovica, a gdy macedońska policja nie wkroczyła do tych wiosek, chcąc 

oszczędzić jej mieszkańców i uniknąć rozlewu krwi cywilów i powróciła do Te-

tova, ekstremiści ponownie zeszli ze szczytów gór, zajęli forty i przeprowadzali 

kolejne ostrzały miasta.  

Macedończycy od samego początku domagali się rozbrojenia albańskich 

partyzantów siłą, ale nie było to możliwe głównie z dwóch powodów. Po pierwsze 

– bojownicy chowali się w wioskach za cywilami, czyniąc z nich tzw. żywe tarcze, 

a władze Macedonii nie chciały zabijać bezbronnych cywilów. Po drugie – na po-

kojowe rozwiązanie sytuacji naciskała opinia międzynarodowa. Samochody z woj-

skiem i czołgi wjechały do Tetova dopiero 19 marca 2001 r. Wprowadzono rów-

nież 24-godzinne ultimatum, dając albańskim bojownikom możliwość poddania 

się lub opuszczenia Macedonii – skorzystała z niego tylko część osób. Pod naci-

skiem wspólnoty międzynarodowej władze Macedonii odłożyły decydujący 

szturm wojskowy na pozycje albańskich partyzantów w górach, zapowiadany na 

czas po upływie ultimatum. Doszło do niego niewiele później, bo o świcie 24 mar-

ca 2001 r.  

Obraz wsi Selce – w której mieściła się jedna z głównych baz albańskich 

czekistów – jaki po odbiciu przez wojska macedońskie zobaczyli dziennikarze  
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i obserwatorzy OBWE przybyli na miejsce za żołnierzami, był przygnębiający. 

Ryszard Bilski opisuje go następująco: Wieś – widmo. Puste domy, spalone samo-

chody, na jezdniach i chodnikach walają się pociski, zdjęcia, pościel, książki
147

. 

Międzynarodowi dziennikarze zobaczyli także sztab partyzantów ulokowany  

w jednym z domów. Ryszard Bilski zwrócił uwagę na znajdujący się w sztabie 

dowodzenia komputer i drukarkę, a na ścianie wiszącą fotografię dowódcy UČK  

z Kosowa – Jaskoriego. Z kolei jak podaje: W sąsiedniej willi kuchnia. Kilkadzie-

siąt bochenków białego chleba, słoiki z dżemem, ser, pomidory. Niedopita kawa… 

Magazyn materiałów wybuchowych (…). Szpital. Wszędzie zaschnięta krew, na 

schodach, na bandażach, na kocach, na poduszkach. Zestaw do kroplówki. Wielki 

zapas lekarstw
148

. 

Co prawda wczesną wiosną 2001 roku w decydującym szturmie armii ma-

cedońskiej rozbito grupy albańskich partyzantów w okolicach Tetova, ale krótko 

później walki wybuchły z jeszcze większą siłą w rejonie Kumanova. Bojownicy 

okupowali także gminę Lipkovo (obszar najcięższych walk w całej Macedonii), 

liczącą 22 wsie, a zamieszkaną przez ok. 30 tysięcy Albańczyków i zaledwie kil-

kanaście tysięcy Macedończyków, którzy uciekli, gdy tylko wybuchła wojna. Re-

jon gminy Lipkovo, w której mieszkali sami Albańczycy, został przez macedońską 

policję otoczony kordonem blokującym przejazd do poszczególnych wsi i wyjazd 

z nich. Ponadto były one celem nalotów macedońskich sił powietrznych. Gdy 

ósmego dnia blokady Ryszard Bilski spotkał się z burmistrzem tej gminy, dowie-

dział się szczegółowo jak wyglądała w niej sytuacja. Okazało się, że nie ma prądu, 

nie działają wodociągi, brakuje lekarstw dla chorych i rannych. Kończą się zapasy 

żywności (…). Policja nie przepuszcza konwojów z pomocą humanitarną
149

. Jak 

powiedział burmistrz: Chcą nas wziąć także głodem a ludzie dniami i nocami sie-

dzą w piwnicach
150

. Dopiero po kilku miesiącach (na początku sierpnia) wznowio-

no dostawy prądu, wody i pomocy humanitarnej. 

Dowódcy albańskich partyzantów domagali się możliwości uczestniczenia 

w rozmowach politycznych, których celem było ustalenie warunków trwałego po-

koju w Macedonii, jednak rząd nie chciał z nimi prowadzić dialogu, uznając ich za 

terrorystów i wychodząc z założenia, że z nimi się nie pertraktuje. Nie brano także 

poważnie ich obietnic, że wraz z podpisaniem porozumienia politycznego złożą 

broń i przeobrażą się w partię polityczną. Co prawda nie uczestniczyli oni w ro-

kowaniach pokojowych, ale następnego dnia zaakceptowali przyjęte założenia  

i obiecali, że będą ich przestrzegać. Tymczasowe porozumienie pokojowe (tzw. 

ochrydzkie) parafowano 8 sierpnia 2001 r. w Ochrydzie, natomiast kilka dni póź-

niej – 13 sierpnia – podpisano w Skopje właściwe porozumienie pokojowe. Tym 
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samym zakończono trwający pół roku konflikt zbrojny macedońsko-albański. Po-

stanowiono, że język albański będzie drugim (obok macedońskiego) językiem 

urzędowym na terenach, gdzie mieszka ponad 20% Albańczyków, na tych samych 

obszarach szkolnictwo wyższe w języku albańskim będzie finansowane z budżetu 

państwa, ustanowiono równy status religii prawosławnej, katolickiej i islamskiej,  

a policja miała przyjąć dodatkowo tysiąc Albańczyków. Dokonano także noweli-

zacji w konstytucji, bowiem w preambule miało znaleźć się odniesienie do obywa-

teli Republiki Macedonii. Dzięki tym zmianom Albańczycy otrzymali więcej praw  

i większy wpływ na politykę państwa. 

NATO zobowiązało się do wysłania do Macedonii 3,5 tysiąca żołnierzy. 

Międzynarodowe siły pokojowe zorganizowały w lipcu i sierpniu 2001 r. operację 

o kryptonimie „Istotne żniwa”, polegającą na odbieraniu albańskim partyzantom 

broni, która po zarejestrowaniu miała zostać zniszczona. KFOR dał jednak na to 

Albańczykom trzy miesiące, co – jak się wskazuje – było wystarczającym czasem 

na ewentualne ukrycie przez nich nowoczesnych karabinów i na oddanie starej, 

bezużytecznej broni. Rozbrojeni albańscy partyzanci ogłosili rozwiązanie UÇK
151

. 

Dla społeczeństwa ważny był jeszcze jeden skutek omawianych walk – Macedoń-

czycy mieszkający przed konfliktem w Tetovie, Kumanovie, Gostivarze i ich oko-

licach po jego zakończeniu – jak podaje Ryszard Bilski – sprzedawali swoje domy, 

mieszkania i przeprowadzali się do Skopje. W tamtych rejonach bowiem domino-

wali Albańczycy, a ci – bojąc się ich – uciekali i w pewnym sensie stawali się 

„uchodźcami” we własnym kraju.  

PODSUMOWANIE 

Na pobudzenie poczucia tożsamości narodowej współczesnych Macedoń-

czyków i zarazem na hamowanie jej rozwoju duże oddziaływanie miały wpływy 

Grecji, Bułgarii i Serbii (oświata, podziały ziem). Kontrowersje wokół Byłej Jugo-

słowiańskiej Republiki Macedonii dotyczące nie akceptowania przez Grecję na-

zwy Republika Macedonii powodują, że jej akcesja do Unii Europejskiej i NATO 

jest utrudniona. Ponadto prezydent Bułgarii Rosen Plewnelijew w grudniu 2012 r. 

oznajmił, że Bułgaria nie przekreśla unijnej perspektywy Macedonii, ale nie popie-

ra jej bezwarunkowo oraz stwierdził, że w Macedonii prowadzi się antybułgarską 

kampanię, stwarza się administracyjne przeszkody biznesowi bułgarskiemu oraz 

prześladuje się osoby o bułgarskiej tożsamości narodowej
152

. Wydaje się, że moż-

na przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, iż główną przyczyną wybuchu w 2001 

r. buntu społeczności albańskiej była potrzeba traktowania jej w charakterze naro-
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du współtworzącego państwo, a nie zamieszkującą go mniejszość narodową, skoro 

zwiększenie uprawnień i wprowadzenie zmian do konstytucji spowodowało sku-

teczne zakończenie konfliktu. Okolicznością sprzyjającą było zapewne to, że  

w porównaniu do innych krajów bałkańskich wzajemne relacje macedońsko-

albańskie nie zostały obarczone ciężarem przeszłości.  
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the problems of Macedonia in the international arena, the causes, course and conse-

quences of the fighting during the Albanian-Macedonian conflict in 2001. 

Keywords: Albanian-Macedonian conflict in 2001, national identity, Macedonian culture 

and politics, minority ethnic, Albanian partisans, the crisis of the Greek-Macedonian, 

multi-ethnic society in Macedonia 

 



M. Bodziany 

Z. Abou Saleh, P. Kocoń, A. Kotasińska, M. Kutycka,  

 
73 

 

Bartosz Wujec
153

 

HETEROGENICZNOŚĆ SPOŁECZEŃSTW  

PRZYCZYNĄ KRYZYSÓW SPOŁECZNO-KULTUROWYCH  

NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI I USA 

Streszczenie: Tekst poświęcony został współczesnej heterogeniczności społeczeństw. Opi-

suje samo zjawisko, jak również doszukuje się i wyjaśnia jego możliwe przyczyny. Głów-

nym celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób zjawisko heterogeniczności – zaistniałe 

w wielu społeczeństwach – przekłada się na konflikty i kryzysy w tamtejszych społeczno-

ściach. Dodatkowo przedstawia on krótko genezę heterogeniczności w wybranych pań-

stwach; podaje przykłady kryzysów wynikłych z opisywanego zjawiska oraz doszukuje się 

płaszczyzn owych konfliktów. W tekście podjęta została także próba doszukania się ogól-

nych tendencji i elementów wspólnych dla omawianego zjawiska. Za przykład posłużyły 

kraje, w których występuje silna heterogeniczność: Francja, Wielka Brytania i Stany 

Zjednoczone.  

Słowa kluczowe: heterogeniczność, religia, terroryzm, społeczeństwo, konflikt społeczny, 

kultura 

WSTĘP 

 Wiek XX przyniósł ze sobą istotną zmianę. Rozwój technologii oraz prze-

miany społeczno-kulturowe – takie jak rozwój praw człowieka (np. prawo do swo-

bodnego poruszania się) – sprawiły, że cały świat stał się dostępny dla wszystkich. 

Wzrastająca rola procesu globalizacji połączona z technicznymi możliwościami 

podróżowania sprawiły, że migracje ludności osiągnęły niespotykaną dotąd skalę. 

Również powojenny rozwój gospodarczy państw, które zwycięsko wyszły z dru-

giej wojny światowej, znacząco przyczynił się do tego procesu. Oczywiście to nie 

jedyne powody, jakie skłaniały ludzi do podjęcia migracji. Istotne znaczenie miał 

także szereg innych czynników – politycznych oraz społeczno-kulturowych, takich 

jak: nowe ruchy społeczne (ruch alterglobalistyczny) oraz idee społeczne i poli-

tyczne (idea państwa dobrobytu), które, połączone z wyżej wymienionymi aspek-

tami, powodowały podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Praca ta poświęcona została 

ukazaniu skutków gwałtownych – w perspektywie dziejów – migracji oraz mie-

szania się kultur i religii. Za exemplum posłużą zdarzenia będące konsekwencją 

przemiany społeczeństw homogenicznych w heterogeniczne. Najbardziej jaskra-

wymi wzorcami są Wielka Brytania oraz Francja, w których w XX wieku odsetek 

cudzoziemców wzrósł w znaczny sposób. Kolejnym krajem, w którym notuje się 
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dużą liczbę konfliktów i kryzysów społecznych, wywołanych heterogenicznością 

społeczeństwa, będzie USA. Jest to osobna kategoria omawianego zjawiska. Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej są społeczeństwem heterogenicznym od począt-

ku swego istnienia, dlatego przykład ten stanowił będzie pewnego rodzaju wyją-

tek. Mimo historycznych różnic dotyczących omawianego zjawiska, opisywane 

przykłady zaistniałe na terytorium tego państwa doskonale wpisują się w tematykę 

pracy. Problem ten jest niezwykle aktualny i kontrowersyjny, a także skłania do 

stawiania pytań o przyszłość społeczeństw multikulturowych. 

1. HETEROGENICZNOŚĆ SPOŁECZEŃSTW – PRZYCZYNY I OPIS 

ZJAWISKA  

 Heterogeniczność społeczeństw nie jest bynajmniej zjawiskiem nowym. 

Jednak dopiero na przestrzeni ostatnich dekad zaczęła ona generować kryzysy spo-

łeczne w miejscach, dla których jest charakterystyczna. Przyczyny takiego stanu 

rzeczy są złożone i skomplikowane. Pojmowanie i znaczenie podstawowych kate-

gorii używanych w poniższej pracy zmieniało się znacząco na przestrzeni dziejów. 

Niektóre z nich nie istniały w ogóle w ludzkiej świadomości jeszcze kilka wieków 

temu. Pierwszym z terminów, o których mowa, jest społeczeństwo. Kategoria ta 

jeszcze u schyłku średniowiecza znaczyła tyle samo, co państwo; w Polsce z kolei 

zamiast słowa „społeczeństwo” posługiwano się terminem „towarzystwo”
154

. Do-

piero nowożytni filozofowie społeczni zaczęli odróżniać zorganizowaną formę 

życia społecznego, jakim jest państwo, od spontanicznej, żywiołowej oraz kierują-

cej się prawami niezależnymi od władzy politycznej i jakiejkolwiek woli zbioro-

wości, jaką jest społeczeństwo
155

. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ta-

kich wyrażeń, jak naród czy państwo, których znaczenie i rozumienie znacząco 

różnią się w zależności od okresu historycznego, w którym były używane. Silne 

rozwarstwienie społeczne, zwyczaje oraz brak istnienia podstawowych praw czło-

wieka powodowały, że przez stulecia elity tworzące trzon organów władczych da-

nego państwa sprawnie tłumiły wszelkie przejawy niezadowolenia i konfliktów 

między członkami niższych warstw. Rozwój praw człowieka oraz poszanowanie 

godności i równości stało się także przyczyną wzrostu konfliktów i kryzysów spo-

łecznych. Ludzie, którzy po raz pierwszy mieli możliwość ekspresji poglądów  

i zachowań, z biegiem czasu zaczęli to prawo wykorzystywać i ścierać się z gru-

pami osób o przekonaniach zupełnie innych. Rozwój technologii w wielu dziedzi-

nach (jak inżynieria lotnicza, elektronika, systemy łączności i komunikacji czy 

energetyka) sprawił, że grupy o odmiennych poglądach religijnych, społecznych 

czy światopoglądowych zaczęły w coraz większym stopniu mieszać się wzajem-

nie. 
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 Nim jednak przytoczone zostaną przykłady występowania owego zjawiska, 

należy pochylić się nad samym terminem oraz okolicznościami, w jakich miał on 

okazje zaistnieć. Pojęcie heterogeniczność jest zbitką dwóch wyrazów. Pierwszy  

z nich, pochodzący z greckiego heteros, oznacza inny, drugi, również pochodzenia 

greckiego – genikós –odnosi się do terminu rodowy
156

. Połączenie tych dwóch wy-

razów oznacza wszelkie zróżnicowanie, nie tylko w zakresie omawianego zjawi-

ska. W naukach społecznych, a szczególnie tych bezpośrednio zajmujących się  

i badających społeczeństwa, oba pierwotne znaczenia członów tworzących oma-

wiane pojęcie mają ważne znaczenie. Jest tak, ponieważ oprócz różnorodności 

równie ważna wydaje się kwestia jej źródeł. Należy także wspomnieć o terminach 

zazwyczaj towarzyszących pojęciu heterogeniczności. Będą to takie kategorie, jak: 

asymilacja kulturowa, czyli proces wzajemnego przyswajania treści kulturowych  

w wyniku zbiorowych lub jednostkowych kontaktów między różnymi grupami
157

, 

szok kulturowy – stan dezorientacji i załamania uznawanych za oczywiste norm  

i wartości oraz wyobrażeń na temat rzeczywistości społecznej, przeżywany przez 

jednostkę w czasie kontaktu z inną kulturą
158

 oraz akulturacja oznaczająca proces 

oraz rezultaty ciągłych i głównie bezpośrednich kontaktów między różnymi kultu-

rami. 

 Kolejnym z przytaczanych terminów jest społeczeństwo. Definicja najpro-

ściej określająca to wyrażenie została zawarta w encyklopedii naukowej PWN: 

termin społeczeństwo używany w publicystyce i mowie potocznej najczęściej  

w znaczeniu ogółu mieszkańców danego kraju lub jego wyróżnionego obszaru
159

. 

Innym przykładem zdefiniowania tego terminu jest próba podjęta przez Anthonego 

Giddensa: społeczeństwo to system ustrukturyzowanych relacji społecznych, które 

łączą ludzi w ramach jednej kultury
160

. To wyjaśnienie słowa społeczeństwo zwra-

ca z kolei uwagę na inny ważny element – kulturę. Od razu trzeba zaznaczyć, że 

nie chodzi tu o kulturę w rozumieniu powszechnym, czyli jako ogół materialnych  

i niematerialnych wytworów człowieka, lecz o kulturę w znaczeniu węższym. 

Znaczenie to odnosi się do kręgu kulturowego (założenia filozoficzne, systemy 

wartości, stosunki społeczne, obyczaje i światopogląd). Jest to kolejny ważny ele-

ment wpływający na zróżnicowanie społeczeństw (temat ten zostanie poruszony  

i rozwinięty w dalszej części). Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto definicję spo-

łeczeństwa zmierzającą do ujęcia go i zamknięcia w ramach geografii politycznej, 

czyli zbioru jednostek zamieszkujących cały obszar państwa, będący pod formal-

no-prawną kontrolą tegoż państwa. Najodpowiedniejszą dla przyjętej koncepcji 
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oraz wpasowującą się w ramy tej pracy jest definicja opisująca społeczeństwo jako 

wszelkie formy życia zbiorowego w ramach jednego narodu czy państwa, oparte 

na zasadzie odrębności, utrzymujące swój byt przez dłuższy okres
161

. Naturalnie 

pomija ona cały katalog czynników uwzględnianych przy sporach socjologów na 

temat tego, co tworzy społeczeństwo. Nie występuje tu także zjawisko więzi spo-

łecznych, jednakże nie jest to przedmiotem owej pracy. Zauważalne jest za to po-

jęcie narodu, które do czasów nowożytnych w większości przypadków pokrywało 

się z pojęciem społeczeństwa. Ostatnie stulecia przyniosły jednak kres państwom 

narodowym i sprawiły, że w ramach jednego społeczeństwa funkcjonuje kilka na-

rodowości. 

Najprościej rzecz ujmując – społeczeństwa heterogeniczne to takie, wśród 

których istnieje wielość. Może być ona widoczna na płaszczyźnie religijnej, kultu-

rowej czy też etnicznej. Będzie się wówczas przejawiać, w zależności od płasz-

czyzny, dużą ilością praktykowanych religii, różnorodnością językową, różnicami 

w wyglądzie fizycznym, zwyczajami, postawami czy systemami wartości. Jeżeli 

owo zróżnicowanie występować będzie na jednej z wymienionych wcześniej 

płaszczyzn, to będzie miało charakter najistotniejszy z punktu widzenia państwa, 

na terenie którego istnieje. Społeczeństwa multikulturowe charakteryzują się tym, 

że na obszarze zintegrowanym terytorialnie i prawnie funkcjonują ze sobą grupy 

niezintegrowane społecznie. Wynika to z tego, że do krajów o jednolitym społe-

czeństwie przybyli w którymś momencie inni ludzie, różniący się zasadniczo pod 

wieloma względami od rdzennych mieszkańców. Następstwem tego, że migranci 

często nie znają języka czy kultury kraju, do którego przybyli, albo też nie potrafią 

się odnaleźć w nowym miejscu, jest ich postrzeganie samych siebie jako gorszych. 

Stają się także źle postrzegani przez społeczeństwo przyjmujące i często są wyko-

rzystywani do podrzędnych prac. Przez to zamykają się we własnym świecie, wła-

snej kulturze, religii, która staje się ostoją ich tożsamości. Łańcuchowi takich zda-

rzeń towarzyszy zazwyczaj szok kulturowy oraz akulturacja. To właśnie w dużej 

mierze prowadzi do tego, iż przybyli imigranci, zamiast asymilować się z rdzen-

nymi społecznościami, decydują się zamykać we własnych kręgach, a z czasem 

nawet izolować. Próbują oni w ten sposób zbudować pewnego rodzaju enklawę,  

w której będą mogli normalnie i swobodnie funkcjonować. Wykorzystują do tego 

własne wartości, kulturę i religię. Starając się zapobiec swojej marginalizacji, usi-

łują sprawić, aby elementy ich wyróżniające były bardziej widoczne. Proces ten 

sprawia, że pomiędzy poszczególnymi społecznościami dochodzi do braku zrozu-

mienia, co prowadzi do powstawania konfliktów społecznych. Struktura społeczna 

w krajach, gdzie istnieje heterogeniczność, wymusiła na rządach tych państw do-

datkowe działania. W społeczeństwie heterogenicznym religia oraz przynależność 
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etniczna, kulturowa czy też językowa odgrywają rolę elementów dodatkowych, 

zmiennych, coraz częściej uwzględnianych w modelach społeczno-gospodarczego 

rozwoju państwa
162

. Wymusza to bowiem na państwach konieczność stałego kon-

trolowania oraz reagowania na napięcia społeczne między poszczególnymi grupa-

mi społecznymi, dostosowywania programów i pakietów rządowych do ich po-

trzeb, jednakże z uwzględnieniem zasad równości obywateli wobec państwa.  

Warto się zastanowić, jakie czynniki determinują w największej mierze ist-

nienie podziałów w społeczeństwach heterogenicznych oraz jakie okoliczności 

sprzyjają wystąpieniu zjawiska społeczeństw heterogenicznych. Tak więc głów-

nymi płaszczyznami warunkującymi występowanie kryzysów i konfliktów w spo-

łeczeństwach będą: religia, narodowość oraz kultura (w opisanym wyżej sensie).  

Zaczynając od pierwszej z nich, czyli religii, należy stwierdzić, iż nie 

wszystkie religie będą jednakowo oddziaływać na tworzenie podziałów w społe-

czeństwach. Obecnie największy wpływ na występowanie zjawiska heterogenicz-

ności społeczeństw mają religie monoteistyczne. To w obrębie występowania 

chrześcijaństwa, islamu i judaizmu dochodzi do największych różnic we współ-

czesnym świecie. Swoją rolę religia zawdzięcza temu, iż każdorazowo występuje 

ona w dwóch wymiarach: osobistym i publicznym, w którym zachowania jednost-

ki wynikają z faktu przynależności do wspólnoty
163

. Jednakże religia staje się pro-

blemem różnorodności dopiero wtedy, kiedy wymagane przez nią wierzenia  

i praktyki religijne przeciwstawiają się zarządzeniom wspólnoty politycznej i war-

tościom, które ją cechują
164

.  

Kolejną płaszczyzną występowania kryzysów społecznych we współcze-

snych państwach jest płaszczyzna etniczna. Etniczność oznacza pochodzenie ze 

względu na urodzenie lub pochodzenie rodowe
165

. Jak zostało to wspomniane na 

wstępie, z punktu widzenia historii etniczność przez długi czas nie była przyczyną 

powstawania konfliktów w społeczeństwach. Stało się tak dopiero w wieku XVIII 

za sprawą przyznania władzy ludowi; imperatywem stało się ustanowienie wspól-

nych więzi miedzy członkami wspólnoty a ich politycznymi władcami oraz od-

dzielenie jednej wspólnoty od drugiej
166

. Również w tym przypadku nie wszystkie 

grupy narodowościowe i etniczne w jednakowym stopniu determinują pojawianie 

się animozji w społeczeństwach. Istnieją bowiem takie społeczeństwa, jak cho-

ciażby szwajcarskie, w których mimo występowania kilku narodowości nie do-

chodzi do występowania konfliktów społecznych. Zależy to w dużej mierze od 

kolejnej płaszczyzny, czyli kręgów kulturowych. Zarówno bowiem w przypadku 

                                                 
162

 R. J. Barro, R. M. McCleary, Religion and Economic Growth across Countries, American Sociological 

Review, 2003, vol. 68, nr 5, s. 760-781. 
163

 J. P. Preece, Prawa Mniejszości, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 34. 
164

 Ibidem, s. 36. 
165

 Oxford English Dictionary, Wyd. 2, Oxford University Press, Oxford 1989. 
166

 J. P. Preece, op. cit., s. 165. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 
78 

 

religii, jak i w przypadku narodów podstawowe znaczenie odgrywać będzie to, jak 

dalekie są od siebie wspomniane kręgi cywilizacyjne. Można do nich zaliczyć  

9 cywilizacji: zachodnią, latyno-amerykańską, prawosławną, afrykańską, islamską, 

hinduistyczną, buddyjską, chińską i japońską
167

. Jak podkreśla Samuel Huntington, 

cywilizacje to największe plemiona, w jakie łączą się ludzie, a zderzenie cywilizacji 

jest konfliktem na skalę globalną
168

. Jest to zapewne słuszna teza, jednakże wydaje 

się, że należy skupić się na owych konfliktach między cywilizacjami w nieco 

mniejszej skali – państw. Można więc powiedzieć, że będą to konflikty społeczne 

w rozumieniu definicji społeczeństwa zaproponowanej powyżej. W tej materii ist-

nieją w socjologii dwa stanowiska. Jedno z nich określa konflikt społeczny jako 

rzecz naturalną w życiu społeczeństw, drugie wręcz przeciwnie – stwierdza, iż jest 

to stan patologiczny
169

. Jak się okazuje (zostanie wykazane to w dalszej części 

pracy), to głównie na płaszczyźnie tarć między cywilizacjami dochodzi do naj-

większych podziałów. Wydaje się, że największy obecnie dystans kulturowy dzieli 

cywilizacje zachodnią i islamską. To właśnie w ramach tych cywilizacji na płasz-

czyznach religijnych i etnicznych powstaje najwięcej konfliktów. Istnieją także 

cywilizacje, między którymi dystans ideologiczny i światopoglądowy jest niewiel-

ki, a ich koegzystowanie w ramach jednego tworu państwowego jest niemal nie-

zauważalne, gdyż nie wywołuje społecznych napięć. Przykładem mogą być cho-

ciażby cywilizacje Zachodu i prawosławia.  

Czynnikami sprzyjającymi występowaniu kryzysów społecznych są wszel-

kie czynniki ułatwiające czy sprzyjające migracjom. Mowa tu o postępie, jaki do-

konał się w dziedzinie technologii (głównie transportu), ale także o rozwoju eko-

nomicznym i ideowym. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój szeroko rozumia-

nych idei, jakie przyświecają współczesnemu społeczeństwu globalnemu. Poja-

wienie się nowych idei sprawiło, że zaczęto promować takie kategorie, jak wol-

ność, równość, tolerancja czy godność. W połączeniu z ideami ekonomicznymi 

głoszonymi w wysoko rozwiniętych krajach Zachodu – czyli państwach prawa  

i dobrobytu – stały się one zachętą do migracji właśnie do owych krajów. W obec-

nych czasach zależności miedzy państwami a zjawiskiem migracji stały się obu-

stronne. Z jednej strony państwo wywiera wpływ na charakter procesów migracyj-

nych, z drugiej migracje stały się tak istotnym zjawiskiem, że wpływają na polity-

kę państw
170

. Ludność, migrując do miejsc, które dzięki wierze i konsekwentnemu 

wprowadzaniu w życie głoszonych idei stały się atrakcyjne, postanowiła zabrać ze 

sobą także własne idee i wartości zaczerpnięte z miejsca pochodzenia.  
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2. KRYZYSY SPOŁECZNO-KULTUROWE O PODŁOŻU ETNICZ-

NYM I RELIGIJNYM WE FRANCJI 

Francja jest państwem imigracyjnym. Powoduje to, iż społeczeństwo fran-

cuskie jest wysoce heterogeniczne. Największe fale migracyjne przybywały do 

Francji w latach 1918-1929 i 1925-1974
171

. Były one przyczyną trzech procesów: 

industrializacji, dekolonizacji oraz niskiego przyrostu naturalnego. Ponadto na-

pływ imigrantów był możliwy dzięki braku barier prawnych, konkurencji między 

mocarstwami europejskimi oraz nieistnieniu w społeczeństwie problemów imigra-

cyjnych
172

. Przed drugą wojną światową większość emigrantów pochodziła z kra-

jów europejskich. Napływająca w ten sposób ludność nie miała problemów adap-

tacyjnych w społeczeństwie francuskim, toteż powstał we Francji powszechny 

konsensus pośród polityków i opinii publicznej co do pozytywnego wpływu mi-

gracji, szczególnie na rozwój gospodarczy kraju. Postawa, jaką prezentowało 

wówczas państwo francuskie wraz z tradycjami republikańskimi, które głosiły za-

sady wolności i egalitaryzmu, sprawiły, że poziom migracji w tym kraju był bar-

dzo wysoki. Konsekwencją tych zasad było to, iż kraj ten nie zajmował się kwe-

stiami mniejszości narodowych, ponieważ wszyscy ludzie zamieszkujący Francję 

są sobie równi, a więc nie ma tam mniejszości
173

. W roku 1974 Francja ograniczy-

ła liczbę przyjmowanych imigrantów. Mimo to do roku 1982 samych imigrantów  

z Algerii przybyło 805 tys
174

. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że w latach 1990-

1999 liczba imigrantów przebywających na terenie Francji wzrosła o 145 tys. – 

tyle samo, co w identycznym okresie liczba obywateli francuskich
175

. Obrazuje to, 

w jak szybkim tempie następuje heterogenizacja społeczeństwa francuskiego. 

Obecnie spośród imigrantów największy odsetek stanowią przedstawiciele państw 

Maghrebu (Algeria, Maroko). Jest to skutek polityki kolonialnej i dawnych aspira-

cji mocarstwowych. Przez długi czas Francja traktowała terytorium Algierii nie 

jako swą kolonię, lecz jako zamorskie terytorium Francji. Wiązało się z tym zjawi-

sko masowej migracji Algierczyków do Francji, ponieważ mieszkańcy tego kraju, 

na skutek porozumienia z Evian (1962), posiadali francuskie obywatelstwo. Stan 

taki panował do końca wojny francusko-algierskiej (1954-1962). Obecnie Francję 

zamieszkuje około 3,74 mln imigrantów
176

. 
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Francja jest państwem laickim. Wynika to z artykułu pierwszego konstytu-

cji francuskiej, który stanowi, iż Francja jest Republiką (…) świecką
177

. Stwier-

dzenie to jest pochodną Rewolucji Francuskiej, która nowy ład społeczny opierała 

na idei sprawiedliwości
178

. W związku z postępującym procesem globalizacji we 

Francji nastąpił kryzys kultury, wartości, tożsamości oraz upadek państwa naro-

dowościowego
179

. Kraj ten stał się podatny na coraz silniejsze wstrząsy wewnętrz-

ne, spowodowane wzrastającym zróżnicowaniem kulturowym społeczeństwa. Naj-

jaskrawszym przykładem takiego stanu rzeczy były masowe zamieszki w 2005 

roku. Mimo iż został on nazwany „buntem wyklętych klas”, to jego podłoże nie 

miało bynajmniej charakteru konfliktu na tle klasowym. W tym czasie w całym 

kraju młodzi ludzie, głównie z rodzin pochodzących z Afryki Północnej i z Czar-

nej Afryki, podpalali samochody i rzucali kamieniami w stronę policji. Genezą 

zdarzeń była sytuacja, kiedy trzech młodych mężczyzn zobaczyło policjantów, 

którzy zatrzymali i poprosili o okazanie dowodów tożsamości innych cudzoziem-

ców. Jednakże osoby te nie postąpiły zgodnie z zaleceniami policjantów i posta-

nowiły uciec. Przedostały się przez mur na teren stacji transformatorowej. W wy-

niku tego dwóch z nich zostało śmiertelnie porażonych prądem.  

Było to zarzewiem trwających blisko dwa tygodnie zamieszek. Efektem te-

go było 8973 zniszczonych samochodów, 200 milionów euro strat spowodowa-

nych zniszczeniami, 2888 aresztowanych, 126 rannych (policjantów i strażaków), 

2 ofiary śmiertelne (Jean-Jacques Le Chenadec i Salah Gaham)
180

. Przyczyn kry-

zysu można upatrywać w wielu czynnikach. Zdarzenie, które go zapoczątkowało, 

było tylko pretekstem i iskrą zapalną do i tak już napiętej sytuacji, jaka panowała 

wówczas we Francji pomiędzy wyznawcami islamu a katolikami. Z całą pewności 

można stwierdzić, że gdyby nie tak znacząca heterogeniczność społeczeństwa 

francuskiego, do konfliktu by nie doszło. O tym z kolei, że był on spowodowany 

konfliktami na tle religijnym, świadczyć może fakt, że podczas zamieszek spalone 

zostały dwa kościoły. Z drugiej strony padają oskarżenia o to, iż motywami zamie-

szek były: bieda, bezrobocie, rasistowskie nastawienie policji francuskiej, a przede 

wszystkim brak uznania obywatelstwa i statusu mniejszości kulturowej w przy-

padku osób, które w większości mają do tego prawo
181

. Były to argumenty osób 

opowiadających się po stronie biorących udział w zamieszkach. Jednakże nieza-

leżnie od motywów, jakimi kierowali się uczestnicy zajść, sytuacja ta miała miej-

sce i wynikała z dużego zróżnicowania kulturowego we Francji.  
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Kolejnym przykładem napięć w społeczeństwie francuskim był przypadek 

pobicia policjantów w Marsylii, którzy chcieli sprawdzić tożsamość kobiety idącej 

po ulicy w burce
182

. Sytuacja ta, mimo iż nie ma znamion kryzysu na skalę całego 

społeczeństwa, jest typowym przykładem uzewnętrzniania napięć panujących 

między wyznawcami obu religii. Z jednej strony padają oskarżenia o rasizm ze 

strony funkcjonariuszy policji, z drugiej panuje wszechobecna podejrzliwość  

i nieustanna nieufność spowodowana wcześniejszymi doświadczeniami. Wszystko 

to rozgrywa się na tle różnic między grupami społecznymi. Niewątpliwie, to i po-

dobne zdarzenia istnieją w dużej mierze dzięki postępującej fragmentaryzacji spo-

łeczeństwa francuskiego.  

Innym przykładem kryzysu wywołanego poprzez multikuturowość  

we Francji był spór na temat zakazu noszenia symboli religijnych we francuskich 

szkołach. Mimo iż zakaz ten dotykał wyznawców wszystkich religii, zarówno 

chrześcijan (zakaz noszenia krzyży), Żydów (zakaz noszenia jarmułek), jak i wy-

znawców islamu (zakaz noszenia hidżabu), stał się powodem kolejnych zamie-

szek. Przykładem owych zajść może być sytuacja, do jakiej doszło w Trappes koło 

Paryża, kiedy to policjant wdał się w szamotaninę z mężem kobiety, która miała 

zasłoniętą twarz. Pod komisariatem, gdzie przesłuchiwano zatrzymanego i następ-

nie uwolnionego mężczyznę, rozgorzały bójki z policją z udziałem kilkuset ludzi, 

którzy obrzucali gmach kamieniami i koktajlami mołotowa
183

. Jest to kolejny 

przykład tarć, jakie niosą za sobą różne katalogi wartości, reprezentowane przez 

poszczególne grupy społeczne. Społeczeństwo europejskie, w którym panuje pro-

ces laicyzacji, łatwiej pogodziło się z zakazem manifestacji symboli religijnych. 

Natomiast społeczności islamskie z krajów Maghrebu oraz Afryki Centralnej,  

u których religia wciąż stanowi kluczową pozycję w hierarchii wartości, odczytały 

ten zakaz jako wymierzony konkretnie w ich społeczność.  

Oprócz konfliktów na tle religijno-etnicznym, we Francji występują także 

konflikty społeczne na tle stricte etnicznym, a dotyczące ludności europejskiej. Za 

przykład posłużyć może Francuski Kraj Basków, gdzie Iparretarrak (odpowiednik 

ETA) dokonywał przez lata akcji sabotażowych i zamachów bombowych
184

. Ist-

nieją także grupy separatystyczne na Korsyce i w Bretanii. Na Korsyce działa 

groźny FLNC (Front Wyzwolenia Narodowego Korsyki). Często dokonuje on za-

machów, podczas których giną niewinni ludzie. Obecnie jest wprawdzie mniej 

aktywny, jednakże powiązania mafijne i spektakularność przeprowadzanych za-

                                                 
182

 Francja: policjanci pobici, gdy chcieli wylegitymować kobietę w burce, http://konflikty.wp.pl/kat,10202 

31,title,Francja-policjanci-pobici-gdy-chcieli-wylegitymowac-kobiete-w-burce,wid,14793372,wiadomosc 

.html [dostęp z dnia: 31.08.2014]. 
183

 T. Bielecki, Zamieszki we Francji. Poszło o zakaz noszenia burek, http://wyborcza.pl/1,76842,14312842, 

Zamieszki_we_Francji__Poszlo_o_zakaz_noszenia_burek.html [dostęp z dnia: 31.08.2014]. 
184

 T. Jerzak, Separatyzm i terroryzm o podłożu etnicznym w Europie Zachodniej, http://www.psz.pl/tekst-

1132/Tadeusz-Jerzak-Separatyzm-i-terroryzm-o-podlozu-etnicznym-w-Europie-Zachodniej [dostęp  

z dnia: 31.08.2014]. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 
82 

 

machów mogą wskazywać, że problem nadal istnieje i może rozgorzeć na nowo
185

. 

Działalność Bretończyków, a szczególnie ARB (Bretońskiej Armii Rewolucyjnej), 

można by uznać za pewnego rodzaju „folklor polityczny”. Jednakże członkowie 

tej organizacji w latach 70. i 80. dokonali kilku zamachów bombowych. Sam ruch 

niepodległościowy Bretanii skupia tylko garstkę ludzi, ale wśród prawie wszyst-

kich mieszkańców istnieje zgoda co do konieczności zachowania własnego języka 

i kultury
186

. Są to przykłady kolejnych kryzysów spowodowanych heterogeniczno-

ścią społeczeństwa francuskiego. Tym razem różnice w społeczeństwie wynikają 

jednak z czysto etnicznych powodów. 

Podsumowując przypadek Francji, w społeczeństwach o silnie heteroge-

nicznym składzie istnieje duża szansa pojawienia się i wystąpienia kryzysów spo-

łecznych. Obok tego zjawiska nie można przejść obojętnie. Jest ono na tyle istotne 

– co pokazały zdarzenia mające miejsce w kraju nad Sekwaną – że potrafi swoim 

zasięgiem objąć teren nawet tak dużego państwa. Siły i środki użyte do opanowa-

nia sytuacji, która niewątpliwie stała się zagrożeniem dla bezpieczeństwa we-

wnętrznego państwa, pokazują skalę zjawiska. Dodatkowo, oprócz konsekwencji 

ekonomicznych, kryzysy wywołane heterogenicznością kulturową powodują dal-

sze pogłębianie podziałów w społeczeństwie. Przykładem jest chociażby wizeru-

nek muzułmanów, jaki panuje w francuskich mediach. Badania przeprowadzone  

w latach 2003-2005, a dotyczące materiałów na temat islamu w trzech najbardziej 

opiniotwórczych tygodnikach (tj. „L’Express”, „Le Nouvel Observateur” oraz „Le 

Point”) wykazały, iż w 42,6% stanowiły one krytyczny obraz muzułmanów we 

Francji
187

. Warto zwrócić uwagę, że była to największa wartość wśród wszystkich 

tonów wypowiedzi. Ponadto o powszechnym charakterze takiej opinii świadczyć 

może to, że choć wszystkie trzy gazety sympatyzują z różnymi partiami politycz-

nymi, to mimo wszystko pozostają zgodne w tej kwestii. Temat mniejszości naro-

dowych i religijnych we Francji pozostaje w dalszym ciągu problemem nierozwią-

zanym. Istnieje potrzeba ciągłych i systematycznych prób integracji społeczeństwa 

francuskiego, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszło-

ści. 

3. KRYZYSY SPOŁECZNO-KULTUROWE O PODŁOŻU ETNICZ-

NYM I RELIGIJNYM W WIELKIEJ BRYTANII 

 Sytuacja Zjednoczonego Królestwa jest zbliżona do tej, która została opisa-

na wyżej w odniesieniu do Francji. Podobnie jak tam, również w tym kraju naj-

większą płaszczyzną konfliktów społecznych jest religia. Jednakże procentowy 
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rozkład i zróżnicowanie wśród osób wyznających inne religie w Wiekiej Brytanii 

jest dużo bardziej skomplikowany i złożony niż w przypadku wschodniego sąsia-

da. Podobnie rzecz ma się ze strukturą narodowościową tych osób. Królestwo Bry-

tyjskie również uznawane jest za kraj imigracyjny, do którego przybywają ludzie  

z całego świata. Ponadto kraj ten również musi się zmagać ze skutkami swojej po-

lityki kolonialnej. Kolejnym podobieństwem jest równie wysoka heterogeniczność 

społeczeństwa brytyjskiego. Na tym jednak podobieństwa między tymi krajami się 

kończą. W Wielkiej Brytanii istnieje dużo większe zróżnicowanie pod względem 

krajów pochodzenia imigrantów oraz coraz bardziej zauważalny staje problem 

związany z imigrantami z Europy Środkowo-Wschodniej, również z Polski. Nie 

jest on jednak spowodowany przez różnice kulturowe, a przez aspekty ekonomicz-

ne. W Wielkiej Brytanii jeszcze w latach 50. XX w. było zaledwie około 50 tys. 

imigrantów spoza Europy
188

. Do roku 1962 r. obowiązywała na Wyspach Brytyj-

skich bardzo liberalna polityka migracyjna. Obywatele Wspólnoty Brytyjskiej 

mieli nieograniczoną możliwość osiedlania się na terenie Zjednoczonego Króle-

stwa
189

. W latach 80. XX w. do Wielkiej Brytanii zaczęli napływać masowo, 

oprócz imigrantów z Wysp Karaibskich i Półwyspu Indyjskiego, również ludzie 

pochodzący z Chin i Afryki
190

. Ostatnia fala migracji była związana w rozszerze-

niem UE w 2004 r. i obejmowała ludność z Europy Środkowo-Wschodniej.  

 Pierwszym, najbardziej znanym i zarazem najtragiczniejszym kryzysem 

społecznym, zaistniałym w Wielkiej Brytanii, były zamachy na londyńskie metro  

z 7 lipca 2005 roku, w wyniku których zginęło 56 osób, a setki zostały ranne. 

Sprawcami zamachu terrorystycznego byli trzej obywatele brytyjscy wyznania 

muzułmańskiego oraz jeden muzułmanin pochodzący z Jamajki. Mimo że był to 

przykład zamachu terrorystycznego, a nie konfliktu społecznego w ramach społe-

czeństwa brytyjskiego, to jego podłoże niewątpliwie tkwi w heterogeniczności 

Brytyjczyków. Był to pewnego rodzaju komunikat obywateli Wielkiej Brytanii 

przeciwko polityce prowadzonej przez ten kraj. Był on także przyczyną zaostrze-

nia się animozji w społeczeństwie brytyjskim na linii między Europejczykami  

a mieszkańcami pochodzącymi z innych kręgów cywilizacyjnych. Zamachu doko-

nały jednak osoby urodzone na Wyspach Brytyjskich. Zaznaczyć trzeba, że islam 

w Europie przestał być tylko religią imigrantów, a stał się także religią obywateli 

urodzonych w Europie
191

. Coraz częściej społeczeństwa w Europie mają formę 

heterogenicznych nie dlatego, że przybyła do nich nowa fala imigrantów, lecz dla-

tego, że rozrasta się grupa pełnoprawnych obywateli kontynuujących swe dzie-

dzictwo kulturowe. Sprawia to, że zaistniałe konflikty nie mają już tylko charakte-
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ru zewnętrznego, ale są przykładem problemów wewnętrznych. Dodatkowo coraz 

więcej osób w samej Wielkiej Brytanii zostaje konwertytami. Zjawisko to nasila 

się w ostatnich latach i dotyczy głównie kobiet
192

.  

 Podobnym rodzajem działań na tle religijnym było zabicie żołnierza, który 

szedł ulicą. Był to Lee Rigby, 26-letni dobosz z 2 Batalionu Królewskiego Regi-

mentu Fizylierów. Napastnicy potrącili go samochodem, a następnie brutalnie za-

bili rzeźniczym tasakiem i nożem. Sytuacja miała miejsce w maju 2005 roku. Całe 

zdarzenie zostało zarejestrowane telefonem komórkowym przez przypadkowych 

przechodniów. Jeden z morderców podszedł do osoby, która to zdarzenie nagrywa-

ła i powiedział: Jest wiele Ayah (wersów w Koranie), które mówią, że musimy  

z nimi walczyć, tak jak oni walczą z nami oko za oko, ząb za ząb
193

. Wskutek tego 

doszło w Wielkiej Brytanii do fali antyislamskich zamieszek. Po tych zdarzeniach 

brytyjski premier Dawid Cameron powiedział: Tak samo, jak stawimy czoła tym, 

którzy wypaczają islam głosząc ekstremizm, nie będziemy tolerować grup demoni-

zujących islam, takich jak Angielska Liga Obrony, usiłujących podsycać nienawiść 

wobec muzułmanów, wprowadzając nieład i nieporządek do naszych miast
194

. Była 

to próba załagodzenia konfliktu społecznego, jaki powstał po brutalnym zabój-

stwie żołnierza. Wskutek zajść aresztowano blisko 60 osób, a zamieszki miały 

miejsce m.in. w Londynie, Sheffield i Leeds
195

.  

 Najnowszym zobrazowaniem konfliktów w społeczeństwie brytyjskim jest 

ostatni akt zamordowania amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foley’a w Syrii 

przez obywatela Wysp Brytyjskich. Mimo iż nie odnosi się on bezpośrednio do 

zdarzeń na terytorium kraju, to jednak ma wpływ na poziom nastrojów społecz-

nych Brytyjczyków. Zachowanie to wywołało falę oburzenia pośród osób za-

mieszkujących Wielką Brytanię oraz spowodowało kolejny wzrost nastrojów an-

tymuzułmańskich.  

Wszystkie opisane wyżej wydarzenia obrazują, na jakiej płaszczyźnie do-

chodzi w Wielkiej Brytanii do konfliktów wewnątrz społeczeństwa. Zdarzenia  

w Zjednoczonym Królestwie, w przeciwieństwie do zdarzeń w Francji, nie odno-

szą się do polityki wobec imigrantów wewnątrz kraju, ale są skutkiem prowadze-

nia polityki zagranicznej Londynu.  

Innym rodzajem kryzysów społecznych (wywołanych heterogenicznością) 

są te związane z imigracją zarobkową. Osobami imigrującymi do Wielkiej Bryta-
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nii są głównie Polacy, Litwini, Rumuni i Bułgarzy. Początkowo byli oni przyjmo-

wani z entuzjazmem, jednak kryzys gospodarczy z końca pierwszej dekady XXI 

w. sprawił, że kwestia imigrantów z nowych państw członkowskich UE stała się 

tematem powszechnej dyskusji. Dominującymi kwestiami w tej materii były miej-

sca pracy, które imigranci zabierali rodzimym mieszkańcom oraz koszty socjalne 

utrzymania tak dużych populacji imigrantów. Były one i są do dzisiaj powodem 

utarczek między tymi grupami społecznymi. Jednakże skala, rodzaj i ważkość tych 

konfliktów przybiera nieporównywalnie mniejsze znaczenie niż w przypadku kon-

fliktów z grupami o bardziej odmiennej kulturze.  

4. KRYZYSY SPOŁECZNO-KULTUROWE O PODŁOŻU ETNICZ-

NYM I RELIGIJNYM W USA 

Od czasów kolonialnych społeczeństwo amerykańskie wykazywało dużą 

zdolność do przyjmowania fal imigrantów
196

. Kraj ten – stworzony przez imigran-

tów – musiał ze wzmożoną siłą próbować zmniejszyć dystanse między poszcze-

gólnymi grupami. Za sprawą imigrantów dokonały się w nim przemiany we 

wszystkich sferach życia społecznego, od ekonomii po kulturę
197

. Dodatkowo fakt, 

iż tworzyli go właśnie imigranci sprawiał, że podchodzili oni w sposób dużo bar-

dziej pragmatyczny do kolejnych przybyszów zza oceanu. Warunkiem rozwoju  

i sukcesu, jaki odniosły Stany Zjednoczone, był sprawny proces asymilacji. Wtedy 

to wywierano silny nacisk, aby przybywający do nowej ziemi osadnicy wyzbywali 

się swojej odrębności kulturowej na rzecz nowo kształtującej się kultury amery-

kańskiej
198

. Każda grupa imigrantów przybyła na kontynent amerykański zmienia-

ła się z pierwotnej, rodzimej grupy w Amerykanów. W roku 1850 struktura imi-

grantów składała się przede wszystkim z osób pochodzących z Meksyku, Anglii, 

Niemiec Irlandii i Francji
199

. Pierwsza fala imigracyjna trwała od roku 1880 do 

1924 (w tym roku przyjęto ustawę narzucającą limity migracyjne), a jej liczebność 

wynosiła ok. 26 mln osób
200

. Do głównych nacji migrujących w tamtym czasie do 

USA należały: włoska, polska, czeska, węgierska i żydowska. Druga fala migra-

cyjna trwała od 1965 r (zniesienie ustawy z 1924 r.) i trwa do dzisiaj
201

. Jednakże 

istnieją znaczące obostrzenia co do możliwości swobodnej migracji z niektórych 

państw, w tym Polski. To, co różni w dużej mierze Stany Zjednoczone od krajów 

europejskich, to fakt, że są one narażone na mniejsze tarcia pod względem religij-

nym. Obecnie w USA nie dochodzi do konfliktów społecznych na płaszczyźnie 

                                                 
196

 J. Węgleński, Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 

Warszawa 2012, s. 47. 
197

 Ibidem, s. 13. 
198

 Ibidem, s. 49. 
199

 Ibidem. 
200

 Ibidem, s. 15. 
201

 J. Węgleński, op. cit., s. 19. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 
86 

 

religijnej. Dzieje się tak dlatego, iż kraj ten już od zarania swych dziejów uregu-

lował kwestie wolności religijnej. W roku 1789 została zaproponowana pierwsza 

poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych, mówiąca o tym, iż żadna ustawa 

Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania 

jej
202

. Specyfika konfliktów społecznych opiera się w dużej mierze o podział ra-

sowy. Jest to kolejna różnica pomiędzy USA a Europą, gdzie osią podziałów są 

raczej konflikty etniczne i religijne. W Stanach Zjednoczonych znikły jednak po-

działy związane z krajem pochodzenia i wyznawaną religią, a uwypukliły się ani-

mozje rasowe. Na przykładzie USA widać, że relacje pomiędzy rasą a etnicznością 

są od siebie dalekie. Cechą rozróżniającą podziały na tle rasowym – charaktery-

styczne dla USA – od innych jest punkt odniesienia osób usiłujących je kreować  

i zaogniać. Można stwierdzić, że w przypadku zróżnicowań rasowych pada bardzo 

często pytanie: kim oni są i dlaczego tak bardzo różnią się od nas, natomiast jeśli 

chodzi o podziały etniczne, to zasadniczym problemem jest kwestia: kim my jeste-

śmy
203

? To właśnie na tej płaszczyźnie panuje obecnie najwięcej konfliktów i po-

działów w społeczeństwie USA pod kątem heterogeniczności.  

Pierwszym przypadkiem potwierdzającym tę tezę jest sprawa pobicia przez 

czterech policjantów czarnoskórego taksówkarza Rodneya Kinga, który opierał się 

podczas próby aresztowania go. Do mediów trafiło nagranie wideo ukazujące Kin-

ga bitego przez policjantów. Po tym wydarzeniu rozpoczął się proces oskarżonych 

o pobicie. Jednakże ława przysięgłych uniewinniła czterech białych policjantów. 

Po tym werdykcie rozpoczęły się zamieszki. Trwały od 29 kwietnia 1992 przez 

sześć kolejnych dni. Podczas zamieszek, określanych mianem „powstania Rod-

neya Kinga”, zginęły 53 osoby, a ponad 2800 zostało rannych. Straty materialne 

oszacowano na 1 mld dolarów
204

. Zamieszki na mniejszą skalę wybuchły także  

w innych amerykańskich miastach. Obraz, jaki wyłania się z tych feralnych zda-

rzeń, pokazuje, że mimo wielu lat walki z rasizmem, w USA nadal istnieją podzia-

ły w społeczeństwie. Zdarzenie to było przykładem wywołania głębokiego kryzysu 

społecznego, który nie zaistniałby w społeczeństwie homogenicznym.  

Innym przykładem podobnego zdarzenia, ale tym razem w nieodległej prze-

szłości, było zabójstwo 18-letniego Michaela Brown’a. Do sytuacji doszło  

10 sierpnia 2014 roku w miasteczku Ferguson, kiedy to biały policjant zastrzelił 

młodego, czarnoskórego mężczyznę. Zeznania świadków w tej sprawie nie są 

spójne. Jedni twierdzą, że mężczyzna stał z podniesionymi rękami, a policjant wy-
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konał na nim egzekucję
205

, inni świadkowie twierdzą, iż biegł wprost na policjanta, 

a ten strzelał w samoobronie. Tuż po tym incydencie w zamieszkanej przez 23 tys. 

osób miejscowości wybuchły protesty, które w niedzielę po zmroku przerodziły 

się w zamieszki. Tłum czarnoskórych mieszkańców rozbijał witryny sklepowe  

i szyby w samochodach. Sytuacja ta przypominała zdarzenia sprzed 22 lat i ukaza-

ła, że w społeczeństwach tak wysoce heterogenicznych, jak w USA, konflikty spo-

łeczne mogą wyniknąć bardzo łatwo.  

Ostatnim przykładem zamieszek i protestów społecznych spowodowanych 

konfliktem rasowym były zajścia spowodowane przez 29-letniego George'a Zim-

mermana, który zastrzelił w lutym 2013 r. na Florydzie czarnoskórego nastolatka – 

Trayvona Martina. Proces Zimmermana śledzony był w Stanach Zjednoczonych  

z dużą uwagą, bowiem skupiał on w sobie problemy rasowe, prawo do samoobro-

ny i równego traktowania przez wymiar sprawiedliwości
206

. Sprawą interesował 

się nawet prezydent Barack Obama.  

Opisane wyżej zajścia pokazują, jak bardzo ludność – szczególnie czarno-

skóra – wyczulona jest na sprawy choćby tylko pobieżnie związane z kontekstem 

rasowym. Do protestów i zamieszek prawdopodobnie by nie doszło, gdyby feralne 

zdarzenia rozegrały się w obrębie tej samej rasy lub gdyby stopa życiowa mieszka-

jących tam ludzi była wyższa. Problemy ekonomiczne w połączeniu z problemami 

natury społecznej i kulturowej spowodowały opisane wyżej wydarzenia. Gdyby 

biali policjanci dokonali swych czynów na białych ofiarach, z pewnością podno-

szone byłyby kwestie uprawnień policji, systemu sądowego czy miejscowego pra-

wa, jednakże w tych sytuacjach na pierwszy plan wysunął się kontekst rasowy, 

spychając dramat i powagę zaistniałych sytuacji na drugi plan. Podobnie byłoby, 

gdyby policjanci byli czarnoskórzy. Wówczas nikt nie podnosiłby argumentów 

oskarżających ich o to, iż działali z pobudek rasowych. Oczywiście w USA istnia-

ły także inne przypadki wywoływania konfliktów na tle zarówno etnicznym (za-

mach w Bostonie dokonany przez czeczeńskich imigrantów), jak i religijnym (za-

mach na WTC, po którym wzrosła niechęć i podejrzliwość do muzułmanów na 

całym świecie). Nie były one jednak spowodowane przez obywateli Stanów Zjed-

noczonych i należy je jednak odczytywać jako ataki z zewnątrz.  

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w powyższym tekście exemplifikacje konfliktów i kryzysów 

społecznych były przykładami zdarzeń, których niewątpliwym katalizatorem była 
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heterogeniczność społeczeństw. Po zamachach na WTC z 11 września 2001 stały 

się powodem zaostrzenia konfliktów (szczególnie na tle religijnym). W społeczeń-

stwach, gdzie funkcjonują obok siebie islam i chrześcijaństwo, doszło do wzmo-

żonej nieufności i podejrzliwości względem muzułmanów. Oczywiście – podane 

przykłady stanowią tylko wybiórczą część zjawiska. Z całą pewnością na terenie 

Europy doszukać się można niezliczonej ilości konstruktywnych działań ludności 

muzułmańskiej, lecz są one mniej nagłaśniane przez media. Doszukać się można 

także wielu pozytywnych przykładów koegzystencji wyznawców różnych religii 

oraz członków różnych grup społecznych. Takie działanie nie budzą jednak sensa-

cji i pozostają niemalże niezauważone. W wielu państwach wciąż pokutują utarte 

stereotypy na temat członków innych grup społecznych. Również one, podsycane 

przez skrajne środowiska, są zarzewiem konfliktów społecznych. 
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THE HETEROGENEITY OF SOCIETIES  

AS A CAUSE OF SOCIAL-CULTURAL CRISISES  

ON THE EXAMPLE OF THE UNITED KINNGDOM,  

FRANCE AND THE USA 

Abstract: This text has been devoted to the heterogeneity of modern societies. It describes 

the phenomenon itself, as well as detects and explains its possible causes. The main aim 

of this article is to demonstrate how the phenomenon of heterogeneity occurring in many 

societies translates into conflicts and crises in local communities. In addition, it presents 

a brief description of the causes of the heterogeneity in selected countries; gives examples 

of crises resulting from this phenomenon, and detects faces of these conflicts. Then in  

the text there has been an attempt to search the general trends and common elements of 

this phenomenon. The countries where there is a strong heterogeneity: France, United 

Kingdom, the United States served as examples. 

Keywords: heterogeneity, religion, terrorism, society, social conflict, culture 
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Katarzyna Gierczak
207

 

WIELOKULTUROWOŚĆ JAKO ALTERNATYWA  

DLA UMIERAJĄCEJ  

CYWILIZACJI ZACHODNIEJ 

Streszczenie: Przyszłość cywilizacji zachodniej rysuje się w ciemnych barwach. Kryzys 

społeczny natury demograficznej tworzy podstawy do rozważań nad losem jednej z naj-

starszych i najbardziej produktywnych cywilizacji świata – cywilizacji Zachodu. Czy Eu-

ropa skazana jest na pożarcie przez ekspansywną i rozwijającą się w zastraszającym 

tempie cywilizację arabską? A może ekspansja islamu stanowi alternatywę dla umierają-

cej cywilizacji zachodu?  

Słowa kluczowe: wielokulturowość, zderzenie cywilizacji, muzułmanie, asymilacja 

kulturowa 

WSTĘP 

 Ekspansja odmiennych kultur na kontynent europejski stwarza warunki do 

dyskusji nad przyszłością cywilizacji zachodniej, która niewątpliwie boryka się 

obecnie z kryzysem społecznym natury demograficznej, politycznej, ekonomicznej 

i kulturowej. W czasach, gdy populacja rdzennych Europejczyków kurczy się  

w zastraszającym tempie, kraje Afryki i Bliskiego Wschodu charakteryzują się 

wysokim współczynnikiem dzietności, co stwarza wizję umierającej cywilizacji 

Zachodu. Globalizacja i wymuszona problemami demograficznymi polityka wie-

lokulturowości Europy doprowadziły do przekształcenia się państw narodowych  

w wielokulturowe i wieloetniczne twory, w których funkcjonowanie licznych 

mniejszości narodowych staje się wyzwaniem dla tożsamości narodowej grupy 

dominującej w społeczeństwie. Szybki przyrost naturalny w krajach Trzeciego 

Świata oraz napływ ich reprezentantów na kontynent europejski doprowadziły do 

mieszania się kultur i wyodrębnienia różnic pomiędzy nimi. Kontrast między kul-

turami widoczny jest przede wszystkim w sferze aksjo-normatywnej, czyli w re-

prezentowanych wartościach i zwyczajach, jak również w cechach zewnętrznych, 

takich jak ubiór czy sposób zachowania. Istotna różnica wynika również z wyzna-

wanej religii. Europa – zamieszkiwana przede wszystkim przez chrześcijan –  

w zetknięciu z wyznawcami religii muzułmańskiej stoi w obliczu próby akceptacji 

wyznawców Mahometa, pomimo negatywnych naleciałości historycznych związa-

nych ze średniowiecznym konfliktem chrześcijańsko-muzułmańskim. Tak wi-
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doczne różnice miedzy cywilizacją Zachodu a masą ludzką napływającą na Stary 

Kontynent rodzi przesłanki do pochylenia się nad teoriami zderzenia cywilizacji, 

czyli wizji Feliksa Konecznego czy Samuela Huntingtona, którzy prognozowali 

zmierzch cywilizacji Zachodu. Zatem, czy cywilizacja Zachodu umiera? A może 

alternatywą staje się ekspansja islamu?  

1. KULTURA – CYWILIZACJA – ZDERZENIE CYWILIZACJI 

 Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura – myśl niemieckiego 

filozofa J. G. Herdera doskonale odzwierciedla złożoność i rozległość pojęć, które 

kryją się pod hasłem kultura. Każda kultura składa się z części materialnej (wy-

tworu rąk ludzkich na przestrzeni dziejów) oraz z części niematerialnej, będącej 

duchowym wytworem społeczeństwa, przekazywanym przez pokolenia
208

. Pojęcia 

kultury nie należy utożsamiać z terminem cywilizacja. J. Maritain stwierdza, że 

kultura odnosi się do życia rozumnego i moralnego, natomiast cywilizacja do życia 

politycznego i organizacyjnego
209

. Kultura jest zatem przede wszystkim postrze-

gana w kategoriach duchowych i moralnych, natomiast cywilizacja obejmuje po-

ziom materialny funkcjonowania ludzkości.  

 Wielość kultur kształtujących się w innych środowiskach społecznych do-

prowadziła do powstania różnorodności kulturowej. Oznacza to, że przedstawicie-

le każdej z kultur, ukształtowani w innych wartościach, religii czy zwyczajach, 

inaczej oceniają te same zjawiska społeczne, przez co kontakt z reprezentantami 

odmiennych kultur skutkować może konfliktami kulturowymi. Wraz z powstaniem 

idei wielokulturowości i napływem na Stary Kontynent przedstawicieli innych kul-

tur i religii, Europa stała się tzw. tyglem kultur, czyli mieszanką odmiennych war-

tości, symboli, zwyczajów czy wyznań. Można zatem uznać, że zjawisko zderze-

nia cywilizacji rozgrywa się obecnie na naszych oczach – stykają się ze sobą bo-

wiem nie tylko pojedyncze jednostki czy państwa, ale przede wszystkim całe cy-

wilizacje.  

 Za twórcę pierwszej teorii zderzenia cywilizacji uznaje się polskiego profe-

sora – Feliksa Konecznego, autora typologii siedmiu cywilizacji. Według Konecz-

nego wyróżnia się cztery cywilizacje starożytne (bramińska, żydowska, turańska  

i chińska) oraz trzy cywilizacje średniowieczne (bizantyjska, łacińska i arabska)
210

. 

Na szczególną uwagę w kwestii zderzenia cywilizacji zasługują dwie główne tezy 

Feliksa Konecznego, a mianowicie: 

1. Każda cywilizacja dąży do ekspansji, gdziekolwiek spotkają się ze sobą 

dwie cywilizacje, muszą ze sobą walczyć. 
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2. Nie ma większego absurdu, jak doktryna o upadaniu cywilizacji w skutek 

starości. Nigdy żadna cywilizacja nie musi zamierać ani umierać na uwiąd 

starczy, lecz w każdej chwili może się zatruć pomieszaniem cywilizacyj-

nym
211

. 

 Koneczny uważał zatem, że kontakt dwóch odmiennych od siebie cywiliza-

cji prowadzi do powstania wzajemnych antagonizmów, a w konsekwencji do star-

cia i zanikania jednej z nich. Wyparcie następuje przede wszystkim na skutek zde-

rzenia słabszej cywilizacji z inną, charakteryzującą się wysokim poziomem eks-

pansywności. Rozważania Feliksa Konecznego stały się podstawą do stworzenia 

przez Samuela Huntingtona jednej z najgłośniejszej teorii zderzenia cywilizacji. 

Huntington w artykule zatytułowanym „The Clash of Civilizations” – w oparciu  

o typologię cywilizacji Feliksa Konecznego – wyróżnił 9 podstawowych cywiliza-

cji: Zachodu, prawosławną, islamu, afrykańską, Ameryki Łacińskiej, indyjską, 

chińską, buddyjską oraz japońską. Rysunek 1 przedstawia obszar występowania 

cywilizacji według S. Huntingtona. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Obszar występowania cywilizacji według Samuela Huntingtona 

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d5/Clash_of_Civilizations_map2.png 

[dostęp z dnia: 14.01.2015]. 

  Według teorii zderzenia cywilizacji Huntingtona świat stoi w obliczu kon-

fliktu cywilizacji Zachodniej z innymi cywilizacjami – w szczególności z cywili-

zacją islamu. Według twórcy: w świecie, który tworzy się na naszych oczach, sto-

sunki między państwami i grupami państw należącymi do różnych cywilizacji nie 
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będą zażyłe, a często przybiorą charakter antagonistyczny. Jednakże na styku nie-

których cywilizacji konfliktów tych może być więcej
212

. Huntington przewidział  

i wskazał na nieuchronność zjawiska zderzenia kultur, wyznaczając tym samym 

kierunki ich powstawania: centralnym problemem między Zachodem a resztą jest 

niewspółmierność między zamiarami Zachodu (zwłaszcza Ameryki), który stara się 

propagować swoją uniwersalną kulturę
213

.  

 Analizując teorie Feliksa Konecznego i Samuela Huntingtona oraz współcze-

sne negatywne trendy demograficzne można stwierdzić, że jeżeli Europa nie pora-

dzi sobie z kryzysem związanym ze starzeniem się społeczeństw europejskich  

i niskim współczynnikiem urodzeń, rodzimi Europejczycy mogą zostać wyparci ze 

Starego Kontynentu – szczególnie przez ekspansywną cywilizację islamu. Być 

może ratunkiem dla Europy jest prowadzenie polityki wielokulturowości, opiera-

jącej się na próbie przyciągnięcia do kraju, a potem asymilacji migrantów. Wielo-

kulturowość ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, przede wszystkim dla-

tego, że oprócz korzyści demograficznych czy ekonomicznych niesie ze sobą rów-

nież zagrożenia.  

2.  DLACZEGO CYWILIZACJA ZACHODNIA ZANIKA? 

 Aby móc wskazać determinanty zanikania mieszkańców Europy, należy 

cofnąć się do XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej na Starym Konty-

nencie wybuchł prawdziwy boom demograficzny – po niespokojnych czasach 

wojny nastały czasy rosnącej zamożności, wolności i bezpieczeństwa. To właśnie 

czasy powojenne charakteryzowały się wzrostem współczynnika dzietności, jakie-

go do XXI wieku Europa już później nie doświadczyła. Jednak wraz ze wzbogaca-

niem się społeczeństw pojawiły się również tendencje konsumpcjonistyczne, przez 

co etap zakładania rodziny zrzucany był na dalszy plan. Za początek niżu demo-

graficznego w Europie uznaje się lata 60. XX wieku. Według Patricka Buchanana 

miały na to wpływ następujące czynniki: 

1. Zjawisko New Economy
214

 – gospodarki opartej na rolnictwie; miejscem 

pracy męża i żony był dom. W gospodarce przemysłowej mąż wychodził  

z domu, żeby pracować w fabryce, a żona odpowiadała za opiekę nad do-

mem i dziećmi. Jednak w czasach postindustrialnych zarówno kobieta, jak  

i mężczyzna pracują poza domem, pozostawiając swe dzieci same – jeżeli 

w ogóle je mają. 

2. Strach przed ideą bomby populacyjnej Paula Ehrlicha – teoria Ehrlicha zo-

stała stworzona na przełomie lat 60. i 70. XX wieku; w pewnym stopniu 
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przyczyniła się do zahamowania wzrostu populacji w Stanach Zjednoczo-

nych i Europie. Przesłanie Ehrlicha trafiło przede wszystkim do ludzi za-

możnych i klasy średniej w krajach uprzemysłowionych, zostało natomiast 

zignorowane przez jego prawdziwego adresata – kraje Trzeciego Świata. 

Rezultaty widoczne są dzisiaj – zanikająca cywilizacja Zachodu i boom po-

pulacyjny w Afryce. 

3. Ruchy feministyczne – dla wielu feministek wyzwolenie kobiet oznacza wy-

zwolenie od tradycyjnej, ograniczającej i sprowadzonej do poziomu więzie-

nia roli żon, matek i opiekunek ogniska domowego
215

. Współcześnie spro-

wadza się to do przedkładania własnej kariery i możliwości rozwoju zawo-

dowego ponad planowanie założenia rodziny. 

4. Rozwój środków zapobiegających ciąży i brak protestów przeciwko aborcji 

– pigułki antykoncepcyjne po raz pierwszy pojawiły się Stanach Zjednoczo-

nych w 1960 roku i już do roku 1970 zażywało je prawie 40% Ameryka-

nek
216

. Specyfiki szybko przedostały się do Europy, gdzie zyskały podobną 

rzeszę zwolenniczek. Historycy mogą pewnego dnia nazwać ową pigułkę 

samobójczą tabletką Zachodu
217

. Niewątpliwie rozwój medycyny i respek-

towanie przez niektóre kraje europejskie prawa do aborcji hamują przyrost 

naturalny na Starym Kontynencie.  

5. Upadek ładu moralnego – przejawia się przede wszystkim w zmianie sys-

temu wartości i systemu moralnego. Zmianie uległ przede wszystkim po-

ziom akceptowalności zjawisk, które jeszcze w latach 50. XX wieku uzna-

wane były za dewiacje. Wówczas każdy rozwód był skandalem, życie bez 

zawierania związku małżeńskiego było nieakceptowalne, a aborcja budziła 

wstręt. Dzisiaj rozwody są czymś naturalnym, ludzie żyją w związkach 

partnerskich, a aborcji dokonać można legalnie w wielu krajach świata
218

. 

Według demografa Rona Lesthaeghe: Upadek małżeństwa i płodności mał-

żeńskiej jest efektem odchodzenia przez zachodni system ideowy od warto-

ści chrześcijańskich – a więc od poświęcenia, altruizmu czy zobowiązań – 

do kierunku wojowniczego, świeckiego indywidualizmu skoncentrowanego 

wyłącznie na sobie
219

. 

 Wszystkie przedstawione wyżej czynniki doprowadziły do obniżenia 

współczynników dzietności i przyrostu naturalnego w krajach europejskich. Jak 

widać, wizja umierającej cywilizacji Zachodu nie jest kwestią pojedynczych przy-

czyn, a korelacją wielu zjawisk i nowych idei powstałych jeszcze w wieku ubie-

głym.  
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 Znając determinanty zaniku społeczeństw Starego Kontynentu, warto przyj-

rzeć się również skutkom, z jakimi przyjdzie się zmierzyć współczesnym pokole-

niom. Istotne są przede wszystkim próby predykcji przyszłych trendów demogra-

ficznych w krajach europejskich. Tabela 1 przedstawia współczynnik dzietności  

w wybranych krajach europejskich. 

Tabela 1. Współczynnik urodzeń w wybranych krajach Europy 

Państwo Rok 1980 Rok 2012 

Belgia 1.68 1.79 

Irlandia 3.21 2.01 

Hiszpania 2.20 1.32 

Francja 1.95 2.01 

Włochy 1.64 1.43 

Polska 2.06 1.30 

Wielka Brytania 1.90 1.92 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php 

/File:Total_fertility_rate,_1960%E2%80%932012_%28live_births_per_woman%29_YB

14.png [dostęp z dnia: 19.11.2014]. 

 Analizując współczynniki dzietności, należy stwierdzić, że w roku 2012 

żadne z państw nie osiągnęło wartości współczynnika na poziomie 2,1 – określa-

nego jako gwaranta zapewniającego zastępowalność pokoleń. Na uwagę zasługuje 

jednak fakt, że wśród państw o najwyższym wskaźniku dzietności znajdują się 

współczesne państwa wielokulturowe, takie jak Irlandia, Francja, czy Wielka Bry-

tania. Oznacza to, że być może ratunkiem dla cywilizacji europejskiej jest próba 

asymilacji migrantów i włączenie ich w struktury społeczne państwa.  

 Obok niskiego współczynnika urodzeń, drugim czynnikiem godzącym  

w strukturę demograficzną krajów Starego Kontynentu jest starzenie się społe-

czeństw europejskich. Rysunek 2 przedstawia udział osób w wieku 65 lat i więcej 

w populacji w krajach europejskich, przewidziany na lata 2013-2050. 
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Rys. 2. Zmiana liczby ludności między rokiem 2013-2050 [w %] 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014-2050,  

Warszawa 2014, s. 166. 

 Dane przedstawione na rysunku 2 jednoznacznie potwierdzają, że liczba 

ludności powyżej 65. roku życia wzrasta we wszystkich państwach Europy. Naj-

bardziej starzejącym się społeczeństwem jest Portugalia, w której w 2050 roku 

osoby powyżej 65. roku życia stanowić będą 35% całego społeczeństwa; na dru-

gim miejscu znajduje się Grecja (34%), a dalej kolejno: Hiszpania (33%), Niemcy 

(32%) czy Polska (30,2%). Oznacza to, że w tych krajach ludzie starsi będą stano-

wili aż jedną trzecią całej populacji, co znacząco obciąży europejskie systemy 

emerytalne. Mniej dzieci i więcej osób w wieku poprodukcyjnym oznaczają rów-

nież słabiej prosperującą gospodarkę, przez co decyzja o powiększeniu rodziny 

będzie prawdopodobnie odkładana. Według raportu World Population Prospects, 

stworzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, szacuje się, że do 2050 

roku populacja na świecie wzrośnie do 9,6 miliardów, a do 2100 roku prawie do 

11 miliardów. Co ciekawe, populacja Europejczyków w stosunku roku 2013 do 

2050 zmaleje z 742 milionów do 622 milionów ludzi, natomiast do roku 2100 licz-

ba Europejczyków prawdopodobnie wyniesie zaledwie 383 miliony
220

. Oznacza to, 

że populacja rodzimych Europejczyków między 2013 a 2100 rokiem zmaleje aż  

o połowę. Warto również przyjrzeć się predykcji rozwoju potencjału demograficz-

nego państw Bliskiego Wschodu, która w przeciwieństwie do cywilizacji zachod-

niej rozwija się w bardzo szybkim tempie. Tabela 2 przedstawia potencjalną zmia-

nę liczby ludności między rokiem 2013 a 2025 w wybranych krajach Bliskiego 

Wschodu w milionach. 
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Tabela 2. Zmiana liczby ludności między rokiem 2000 a 2025 w wybranych krajach 

Bliskiego Wschodu [w mln] 

Państwo Rok 2000 (mln) Rok 2013 (mln) Rok 2025 (mln) 

Irak 23,1 33,4 41 

Iran 67,7 77,4 94,5 

Izrael 6,2 8 8,3 

Jordania 4,7 6,5 12,1 

Egipt 68,5 82 96,6 

Syria 16,1 22,8 26,3 

Liban 3,3 4,4 5,6 

Arabia Saudyjska 21,6 28,8 40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Buchanan, Śmierć Zachodu,  

Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2005, s. 140-151. 

 Pierwszym wnioskiem nasuwającym się podczas analizy danych z tabeli  

2 jest fakt, że we wszystkich przedstawionych państwach spodziewany jest zdecy-

dowany przyrost liczby ludności. Największy wzrost spodziewany jest w Iranie,  

w którym populacja wzrośnie aż do 94,5 mln oraz Egipcie – do 96,6 mln. Oznacza 

to, że zarówno Egipt, jak i Iran będą posiadały większy potencjał demograficzny 

niż którekolwiek z państw europejskich, nie licząc Rosji. Dodatkowym atutem 

państw Bliskiego Wschodu jest średni wiek populacji oscylujący w granicach  

21 lat, co oznacza znacząca przewagę osób w wieku produkcyjnym na tle struktury 

społecznej. Zestawienie młodych i reproduktywnych społeczeństw Bliskiego 

Wschodu z zanikającą i starzejącą się cywilizacją Zachodu pozwala na stwierdze-

nie, że obawa o przyszłość cywilizacji Zachodu nie jest bezpodstawna. 

 Należy zatem zadać istotne pytanie: co zrobić, żeby uratować cywilizację 

zachodnią? Alternatywą w obecnej sytuacji Europy staje się otwarcie granic na 

przybyszów z innych i najczęściej odmiennych kręgów kulturowych. Jedną 

z największych grup migrujących współcześnie do Europy stanowią muzułmanie, 

przede wszystkim z Bliskiego Wschodu i Afryki. Wyzwaniem dla społeczeństw 

europejskich będzie zatem akceptacja różnorodności kulturowej migrantów i próba 

zastąpienia luk powstałych przez negatywne tendencje demograficzne przybysza-

mi spoza Starego Kontynentu.  

3.  EKSPANSJA WYZNAWCÓW ISLAMU – ZAGROŻENIE CZY  

ALTERNATYWA DLA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTW 

EUROPEJSKICH? 

 Wszystko wskazuje na to, iż Allah zapewni islamowi zwycięstwo w Europie 

bez użycia miecza czy broni, bez podboju. Nie potrzebujemy terrorystów, nie po-
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trzebujemy zamachowców. Miliony europejskich muzułmanów zmienią ten konty-

nent w islamski, w ciągu zaledwie kilku dekad
221

. 

 Napływ wyznawców islamu na kontynent europejski nie jest zjawiskiem 

charakterystycznym dla XXI wieku. Można powiedzieć, że muzułmanie zamiesz-

kują Europę już od czasów średniowiecznych, kiedy to w VIII wieku duża część 

Półwyspu Iberyjskiego podbita została przez ekspansywnych wyznawców Maho-

meta. Kolejne kontakty europejsko-muzułmańskie przypadają na wiek XIII, wów-

czas najazdy mongolskich wojowników przyczyniły się do pojawienia się Tatarów 

na terenach Europy Wschodniej. Jednak na szczególną uwagę w kontekście na-

pływu reprezentantów religii muzułmańskiej na Stary Kontynent zasługują migra-

cje ludności zapoczątkowane w II połowie XX wieku, kiedy to zniszczona, powo-

jenna Europa stanęła w obliczu odbudowy zdewastowanych miast. Szybki wzrost 

gospodarczy oraz zapotrzebowanie na siłę roboczą doprowadziły do przyjmowania 

coraz większej liczby migrantów. Tak więc obecność wyznawców islamu w Euro-

pie nie jest zjawiskiem nowym, zmianie uległa jedynie skala migracji i liczba mu-

zułmanów, jaka co roku przybywa na kontynent europejski. Istotną „furtkę” dla 

muzułmanów stanowi niewątpliwie polityka wielokulturowości prowadzona 

współcześnie przede wszystkim przez Francję, Niemcy, Wielką Brytanię czy Ho-

landię. Sama idea pojawiła się już w latach 50. XX wieku jako odpowiedź na za-

potrzebowanie szybko rozwijających się gospodarek europejskich. Jak duża jest 

zatem populacja muzułmańska w poszczególnych krajach Europy? 

 Według badań Pew Research Center, Europę zamieszkuje blisko 21 milio-

nów muzułmanów, nie wliczając Rosji, w której dodatkowo rezyduje prawie  

16 milionów wyznawców Mahometa. Jak widać na rysunku 3, najliczniejsze grupy 

wyznawców islamu zamieszkują kolejno: Niemcy (4,7% całej populacji), Francję 

(4,7%), Wielką Brytanię (2,9%) oraz Włochy (2,2%). Oprócz państw wymienio-

nych wyżej spora grupa muzułmanów rezyduje również w Holandii (6% całej po-

pulacji) oraz Belgii (5,9% całej populacji). Szacuje się, że do 2030 roku populacja 

wyznawców Mahometa wzrośnie o jedną trzecią, a więc będzie wynosiła prawie 

30 milionów. Wśród państw, w których do roku 2030 spodziewa się największego 

wzrostu procentowego udziału populacji muzułmańskiej, znajdują się kolejno: 

Francja (10,3%), Belgia (10,2%), Szwecja (9,9%) oraz Wielka Brytania (8,2%).  
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Rys. 3. Procentowe rozmieszczenie populacji muzułmańskiej w krajach europejskich 

Źródło: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/15/5-facts-about-the-muslim-

population-in-europe./ [dostęp z dnia 20.01.2015]. 

 Tak szybki wzrost populacji wyznawców islamu w połączeniu z prognozo-

wanym niskim współczynnikiem urodzeń rdzennych Europejczyków rodzi obawy 

o przyszłość cywilizacji zachodniej. Z jednej strony obecność muzułmanów  

w państwach europejskich korzystnie wpływa na współczynniki dzietności państw 

Starego Kontynentu, jednak kultura islamu charakteryzuje się wysokim stopniem 

hermetyczności i odporności na próby asymilacji kulturowej. Tworzy to warunki 

do izolacji społecznej muzułmanów, przez co kolejne procesy integracji kulturo-

wej nie są możliwe. Dodatkowym problemem staje się współcześnie niechęć ro-

dzimych społeczności względem wyznawców Mahometa, spowodowanych zagro-

żeniem terrorystycznym ze strony islamskich ekstremistów. Należy zatem zadać 

sobie pytanie: czy następne pokolenia muzułmańskie zamieszkujące Europę będą 

asymilowały się ze społeczeństwem, czy to Europa stanie w obliczu próby narzu-

cenia jej muzułmańskich wartości, symboli, religii? W celu odpowiedzi na to py-

tanie, warto przyjrzeć się bliżej krajom obleganym współcześnie przez największe 

grupy muzułmańskie, czyli Francji, Niemcom i Wielkiej Brytanii. 

 Francja. Kraj zamieszkały przez ponad 4,7 miliony muzułmanów. Głów-

nym czynnikiem determinującym otwarcie Francji na przyjmowanie muzułmanów 
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był powojenny boom gospodarczy. Muzułmanie przybywali przede wszystkim  

z Algierii, Tunezji i Maroka, czyli z byłych kolonii francuskich, często na zasadzie 

polityki łączenia rodzin. Francja stoi obecnie na wielokulturowym rozdrożu, mię-

dzy kulturową i polityczną poprawnością względem migrantów a niezadowole-

niem społecznym rodzimych obywateli. „Oliwy do ognia” dolał atak terrorystycz-

ny na redakcję Charlie Hebdo, w którym śmierć poniosło 12 osób. Nie ulega wąt-

pliwości, że akty terroru dokonywane przez muzułmanów tworzą warunki do izo-

lacji kulturowej oraz powstawania wśród Francuzów antymuzułmańskich nastro-

jów. 

 Niemcy. Państwo niemieckie zamieszkuje, podobnie jak Francję, ponad 4,7 

mln muzułmanów. Napływ wyznawców Mahometa zapoczątkowały lata 50. i 60. 

XX wieku, kiedy to władze niemieckie, potrzebując siły roboczej, zezwoliły na 

przyjazd setek tysięcy tureckich migrantów. Co ciekawe, już kilka lat później sta-

rały się bezskutecznie przekonać setki muzułmańskich migrantów do powrotu do 

kraju. Współcześnie Niemcy, podobnie jak większość krajów europejskich, bory-

kają się z niskim współczynnikiem dzietności – w 2012 roku wskaźnik wyniósł 

jedynie 1,38. Szacuje się, że do 2050 r. w Niemczech ubędzie 10 mln mieszkańców. 

Niemcy plasują się bowiem na czwartym miejscu na świecie wśród państw o więk-

szej liczbie zgonów niż urodzeń
222

.  

 Wielka Brytania. Zjednoczone Królestwo znajduje się na trzecim miejscu 

pod względem liczby mieszkających tam muzułmanów. Rezyduje tam prawie  

3 mln wyznawców islamu, głównie z południowej części Azji i północnej Afryki. 

Podobnie jak Niemcy i Francja, Wielka Brytania otworzyła swoje granice przede 

wszystkim dla mieszkańców byłych kolonii brytyjskich, znajdujących się niegdyś 

pod jurysdykcją Zjednoczonego Królestwa. Szczególne ułatwienie w przedostaniu 

się muzułmanów do Wielkiej Brytanii stanowiła polityka łączenia rodzin, przez co 

Pakistańczycy, Bengalczycy czy mieszkańcy tzw. Czarnej Afryki mieli szansę na 

sprowadzenie rodziny i legalne zamieszkanie na Wyspach. Według Raportu Bry-

tyjskiego Urzędu Statystycznego, jeśli Wielka Brytania nie ograniczy napływu 

imigracji, kraj czeka przemiana nie tylko ilościowa, ale też jakościowa – za ok.  

50 lat rdzenni mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mniejszością narodową w swoim 

kraju
223

. Tak negatywna prognoza tworzy przesłanki do dyskusji nad słusznością 

polityki wielokulturowości, która najwyraźniej przekroczyła granice wyobraźni 

nawet największych zwolenników tej idei. Jak się okazuje, multikulturowość może 

prowadzić do wyparcia rodzimej kultury przez kultury bardziej ekspansywne, cze-

go przykładem jest społeczność brytyjska. 
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PODSUMOWANIE 

  Analizując współczesne i przyszłe trendy demograficzne, można jedno-

znacznie stwierdzić, że społeczeństwa europejskie stoją przed realnym zagroże-

niem, godzącym w dalsze funkcjonowanie i zrównoważony rozwój kontynentu 

europejskiego. Zmierzch cywilizacji Zachodu – zapowiadany chociażby przez Fe-

liksa Konecznego czy Samuela Huntingtona – staje się współcześnie coraz bar-

dziej realny. Wraz ze zmniejszaniem się populacji rodzimych Europejczyków 

wymiera to, bez czego żadna cywilizacja nie może przetrwać – potencjał ludzki.  

W czasach, gdy mieszkańcy Zachodu popadają w destrukcyjny konsumpcjonizm  

i kult pieniądza, kultury Afryki i Azji rozwijają się w szybkim tempie, charaktery-

zując się przy tym wysokim poziomem reproduktywności. Tworzą demograficzne 

„imperium”, gotowe zastąpić słabą i regresywną cywilizację Zachodu. Nie pomo-

gła nawet idea wielokulturowości, co więcej, można powiedzieć, że zaproszenie 

ekspansywnych wyznawców Mahometa tylko przyspieszyło proces destrukcji spo-

łeczeństw narodowych. W ich miejscu pojawiły się wielokulturowe twory, w któ-

rych rodzime społeczności ustępują miejsca przybyszom z zewnątrz, podpisując 

tym samym wyrok na cywilizację Zachodu. Państwa europejskie stoją w obliczu 

zagrożenia już nie zewnętrznego, jak to bywało w wieku ubiegłym, ale zagrożenia 

wewnętrznego, bezpośrednio sprokurowanego przez nie same. Zmiana paradyg-

matów, wartości i systemów moralnych współczesnych Europejczyków komplet-

nie odwróciła życiowe priorytety, spychając gwarancję zastępowalności pokoleń 

na dalszy plan – parafrazując słowa Zofii Nałkowskiej: sami sobie zgotowaliśmy 

ten los
224

. 
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MULTICULTURALISM  

AS AN ALTERNATIVE FOR DYING  

WESTERN CIVILIZATION 

Abstract: The future of Western civilization is painted in dark colors. Demographic na-

ture of the social crisis creates the basis for considering the fate of one of the oldest and 

most productive civilization in the world – Western civilization. Is Europe destined to be 

devoured by the Arab civilization, expansive and growing at an alarming rate? Or maybe 

the expansion of Islam is an alternative to dying Western civilization? 

Keywords: multiculturalism, clash of civilizations, Muslims, cultural assimilation 
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Anna Kotasińska
225

 

MIĘDZY WIELOKULTUROWOŚCIĄ A STEREOTYPAMI 

Streszczenie: Artykuł podejmuje tematykę wielokulturowości, która w XXI wieku stale 

zyskuje na znaczeniu, głównie za sprawą masowych migracji ludności arabskiej do kra-

jów Europy oraz konfliktów toczonych w państwach Europy Wschodniej, gdyż przemiesz-

czanie się ludności będzie skutkować coraz częstszymi kontaktami międzykulturowymi. 

Ponadto autor próbuje przedstawić, w jaki sposób stereotypy mogą na te kontakty wpły-

wać, w szczególny sposób opisując kształtowanie się wzajemnych uprzedzeń. 

Słowa kluczowe: wielokulturowość, uprzedzenie, stereotypy, wykluczenie społeczne 

WSTĘP 

Dzisiejszy świat jest otwarty dla każdego. Możemy polecieć w najdalszy 

zakątek kuli ziemskiej, spróbować egzotycznych potraw i poznać ludzi, których 

kultura diametralnie różni się od naszej. Świat się rozwija, a my mimo to nadal 

czasem żyjemy w lęku przed tym, co obce. Co więcej lęk ten nie wynika ze stra-

chu przed nieznajomym, ale z naszej pozornej wiedzy na ten temat. Jest to szcze-

gólnie widoczne, gdy ktoś zapyta nas o obywateli innych państw. Nie musimy ich 

odwiedzać, by w naszej głowie pojawiło się wyobrażenie, jacy są przedstawiciele 

innych grup etnicznych. Niemal automatycznie przypisujemy im konkretne cechy 

– pozytywne lub negatywne, tak jak i powielane przez nas stereotypy mogą mieć 

różny charakter. To dzięki nim wiemy, a przynajmniej tak nam się wydaje, które 

narodowości są sympatyczniejsze, lepiej gotują czy też przeciwnie – są zadufane  

w sobie, skłonne do nadużywania alkoholu lub leniwe. Wszystko dzieje się bez 

większego zastanowienia. Można by zapytać, skąd zatem czerpiemy wiedzę na 

temat innych, skoro nie mieliśmy z nimi kontaktu, a nawet się nimi nie interesuje-

my. To stereotypy sprawiają, że potrafimy wartościować, przypisywać rzeczom, 

osobom bądź sytuacjom określone cechy. Wobec dość dynamicznie rozwijającej 

się sytuacji międzynarodowej w Europie i na świecie warto się zastanowić, jaki 

jest nasz stosunek do wielokulturowości, stanowiącej proces mieszania się przed-

stawicieli różnych kultur. Czy potrafimy patrzeć na drugiego człowieka bez uprze-

dzeń, których głównym źródłem są właśnie stereotypy o pejoratywnym wydźwię-

ku? Czy jest możliwe wyzbycie się stereotypów i opieranie się w swej ocenie na 

faktach, a nie przekazywanych (czasem od pokoleń) przekonaniach? 
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1. WIELOKULTUROWOŚĆ 

Pojęcie wielokulturowości jest stosunkowo nowym azymutrm naukowym, 

gdyż zostało wprowadzone do świata nauki w drugiej połowie XX wieku. Pod ko-

niec lat 60. znalazło zastosowanie w debacie nt. struktury etnicznej Kanady, od-

znaczającą się pewnego rodzaju mozaikowością
226

. Jednak kilkadziesiąt lat wcze-

śniej, bo już w 1915 r. Horace Kallen wprowadził do świata nauki zagadnienie 

pluralizmu kulturowego, które bywa często z wielokulturowością utożsamiane. 

Można się jednak doszukać między nimi różnic, odnoszących się przede wszyst-

kim do rodzaju interakcji zachodzących wśród współegzystujących grup etnicz-

nych. W przypadku społeczeństw pluralistycznych kontakt przedstawicieli od-

miennych kultur zwykle odnosi się do szeroko pojętego rynku, więc jest ograni-

czony w stosunku do społeczeństw wielokulturowych, starających się rozszerzyć 

współpracę także na inne sfery
227

. 

Proces przenikania się kultur zaczął się pogłębiać po II wojnie światowej, 

kiedy w państwach Europy wzróśł popyt na siłę roboczą, która byłaby zdolna od-

budować zrujnowane gospodarki, miasta, zakłady pracy. Wymianę ludności za-

pewniły też przemiany związane z jednoczenieniem się Europy Zachodniej, rozpa-

dem systemu kolonialnego i rozwojem liberalnej polityki ludnościowej. Wydarze-

nia te na dobre rozpoczęły proces przemiany dość homogenicznego społeczeństwa 

europejskiego w struktury mozaikowe, heterogeniczne, zróżnicowane. Wszystko 

wskazuje na to, że w najbliższym czasie nawet najbardziej zamknięte społeczeń-

stwa Europy – jak np. polskie – zaczną coraz bardziej doświadczać kontaktów 

międzykulturowych, których dziś prawdopodobnie nie można już uniknąć
228

. Jak 

wskazuje Jerzy Nikitorowicz: Wychodząc z perspektywy pluralistycznej w inter-

pretowaniu rzeczywistości, przyjmuję, że społeczeństwa są i będą coraz bardziej 

wielokulturowe
229

. 

Wielokulturowość bywa rozpatrywana dwutorowo. Z jednej strony można 

ją pojmować jako stan społeczny, w którym współistnieje ze sobą wiele kultur 

wewnątrz jednej społeczności, z drugiej zaś występuje w charakterze projektu po-

lityki społecznej, związanego ze świadomym budowaniem społeczeństwa hetero-

genicznego. Marian Golka definiuje ją jako uświadomione współwystępowanie na 

tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedztwie bez wyraźnego rozgrani-

czenia, albo w sytuacji aspirowania do zajęcia tej samej przestrzeni) dwóch lub 
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więcej grup społecznych o względnie odmiennych kulturowych (niekiedy też raso-

wych) cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religij-

nym, układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania 

idmienności z różnymi tego skutkami
230

. Nie ulega więc wątpliwości, że wielokul-

turowość jest zjawiskiem cywilizacyjnym, które w istotny sposób zmienia sposób 

postrzegania zbiorowości oraz jej części składowych, czyli jednostek, zwłaszcza 

wywodzących się z odrębnych kultur. Zjawiskiem, które rodzi pewnego rodzaju 

dylematy, np. te związane z prawami zbiorowości i jednostek oraz wskazaniem ich 

priorytetów. Stąd wielokultuwość może być rozpatrywana w dzisiejszym świecie – 

wobec burzliwych przemian w krajach arabskich i wschodniej części Europy,  

a także coraz powszechniejszych procesów migracji – jako szansa lub zagroże-

nie
231

. 

Multikulturalizm cechuje się silnie podkreślaną autonomią etniczną człon-

ków danej grupy oraz heterogenicznością kulturową, co niejako narzuca koniecz-

ność uznania wszystkich kultur za równe sobie
232

. Czynnikiem, który w ciągu 

ostatni kilku lub kilkunastu lat nasilił kontakty wielokulturowe, jest globalizacja. 

Stanowi ona pewien proces integracji, zacierania się granic między państwami,  

a więc również ich gospodarkami czy kulturami, które tracą swoje cechy, elementy 

narodowe na rzecz jednego systemu globalnego. Globalizacja sprawiła, że społe-

czeństwa całego świata zaczęły się do siebie upodabniać na poziomie makrostruk-

tur, jednak nie powinna wpływać na poziom mikrostruktur, odznaczających się 

zwykle indywidualnością. Takie spojrzenie wyraźnie wskazuje na dwa przeciw-

stawne elementy: odrębność oraz wspólnotowość. Ich odpowiednie zrównoważe-

nie pozwala zachować własną tożsamość w wielokulturowym świecie, a coraz 

częściej też w tego typu społeczeństwach
233

. Nie jest to jednak proste zadanie, dla-

tego wielokulturowość wiąże się z tolerancją międzykulturową oraz uznaniem 

wartości obcych kultur, jednak nie w sposób całościowy, gdyż nie każdy z aspek-

tów danej kultury jest godny akceptacji i szacunku, zwłaszcza w ujęciu europej-

skim. Nie można wymagać od Europejczyka aprobaty wobec działań przedstawi-

cieli innych kultur, które leżą w zupełnej sprzeczności z jego własnymi poglądami 

(jak np. stosowanie wobec złoczyńców w niektórych kulturach starożytnej zasady 

„oko za oko, ząb za ząb”)
234

. 

Dzisiejszy świat opiera się na wzajemnych współistnieniu, a czasem przeni-

kaniu wielu kultur, co może rodzić wiele wątpliwości, a nawet problemów. Wyni-
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kają one przede wszystkim z braku zrozumienia osób, które są inne niż my, a także 

poczucia niepewności i zagrożenia, obawy przed możliwością wyparcia jednej 

kultury przez inną. Jest to problem o tyle istotny, że zaostrza się wraz z nasileniem 

procesów migracyjnych, które Europa obecnie dość dotkliwie odczuwa na skutek 

nagłego i masowego napływu na jej teren ludności arabskiej. Byłby on mniej wi-

doczny, gdyby przebiegał tak, jak wskazuje jedna z socjologicznych definicji mi-

gracji, czyli procesu przystosowywania się do systemu społecznego, który wiąże ze 

sobą dwa systemy społeczne, mianowicie kraju pochodzenia i kraju przyjmującego 

i wywołuje w obu krajach określone skutki
235

. Chociaż coraz częściej migranci są 

zmuszeni do opuszczenia własnego kraju w poszukiwaniu lepszego życia lub  

w celu jego ratowania, to nie zawsze chcą się oni dostosowywać do zasad panują-

cych w nowym państwie zamieszkania, co już od samego początku ich pobytu 

stwarza sytuację konfliktową, głównie w kontaktach z rdzennymi mieszkańcami, 

którzy reagują w sposób mniej lub bardziej wyrozumiały. Dość oczywiste jest, że 

osoba mająca styczność z nowym otoczeniem kulturowym doświadcza pewnego 

rodzaju szoku kulturowego. Jest on tym silniejszy, im bardziej odmienny od na-

szego jest system funkcjonowania obcych dla nas społeczności, z którymi mamy 

do czynienia
236

. 

2. NEGATYWNE POSTAWY WOBEC ODMIENNOŚCI KULTURO-

WEJ 

Reakcje ludzi na kontakty międzykulturowe przybierają różne formy – za-

równo pozytywne, jak i negatywne. Zwykle zawierają się w następujących posta-

wach: otwartego lub pasywnego antagonizmu, segregacji czy izolacji (jawnej bądź 

skrywanej), koegzystencji opartej na wzajemnej akomodacji, asymilacji połączo-

nej z wzajemną akceptacją, adaptacją amalgamacją oraz współdziałaniem. Zdarza 

się, że się one w czasie przeplatają, a reakcja grupy czy jednostki jest uzależniona 

od rodzaju sytuacji, do której się odnosi – np. funkcjonowanie w koegzystencji nie 

wyklucza występowania krótkotrwałych antagonizmów, a separatyzm wynikający 

z jednego zdarzenia wcale nie musi oznaczać braku współpracy w innych obsza-

rach. Podobnie jak wielokulturowość jest zagadnieniem złożonym, tak i reakcji 

ludzi nie można opisać w sposób jednoznaczny
237

. 

Można wyróżnić kilka typów reakcji ludności przyjmującej cudzoziemców 

na nowych „przybyszów”, ściśle związanych z etapem ich poznawania i rodzajem 

doświadczanych reakcji psychologicznych. Na początku zwykle występuje faza 

ciekawości, zainteresowania nową osobą, jej sposobem zachowania czy wyglą-
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dem, która z czasem może przerodzić się w etnocentryzm. Skutkuje to tym, że no-

wa osoba bywa oceniania według kryterium panująch w obcej dla niego kulturze, 

przez co jest przedstawiany w złym świetle, bo nie pasuje do powszechnie przyję-

tych wzorców kulturowych. Przy dłuższym poznaniu etnocentryzm może – z ko-

rzyścią dla obcokrajowców – przekształcić się w policentryzm. Wówczas zauważa 

się już ich odmienność i stara zrozumieć motywy ich zachowania i bliżej poznać 

inną kulturę, a nie tylko dokonać oceny. Jest to zdecydowanie najbardziej opty-

malne podejście do obcej kultury i dobrze jest, jeśli tolerancyjność względem innej 

kultury jest traktowana w granicach zdrowego rozsądku. Przesada prowadzi do 

ksenofilii jako przeświadczenia, że wszystko co obce jest lepsze. Ani etnocen-

tryzm, ani ksenofilia nie pomagają budować wspólnych relacji międzykulturo-

wych. Prowadzą natomiast do sytuacji konfliktowych oraz długotrwałych sporów, 

które mogą nawet uniemożliwiać dłuższe funkcjonowanie przedstawicieli odmien-

nych kultur na jednym obszarze
238

. 

Współczesny świat wskutek przyrostu demograficznego, migracji, rozwoju 

komunikacji i informacji oznacza zwielokrotnienie obecności Innych, zwielokrot-

nienie kontaktów międzyludzkich, a w związku z tym międzykulturowych. Stąd nie-

słychanej wagi nabiera stosunek do Innego; nasz sposób postrzegania przedstawi-

cieli innych narodów, ras i religii
239

. Przytoczone słowa Ryszarda Kapuścińskiego 

wskazują na stały rozwój kontaktów międzykulturowych oraz różne podejścia do 

nich. Nie ma problemu tam, gdzie wielokulturowość spotyka się z tolerancją i zro-

zumieniem. Inaczej jest w przypadku wrogich postaw, które skutkują odrzuceniem 

społecznym osób odmiennych kulturowo, dlatego warto się im bliżej przyjrzeć. 

Wynikają one z uprzedzeń wobec osoby bądź grupy osób, występujących jeszcze 

przez nawiązaniem relacji. Uprzedzenia mogą przybierać łagodną lub bardzo wro-

gą formę i uznaje się je za zbiór stereotypów. Te zaś odgrywają bardzo ważną –  

a czasem i najważniejszą – rolę w kształtowaniu opinii o innej kulturze, można 

zaryzykować nawet stwierdzenie, że od nich wszystko (uprzedzenie) się zaczyna, 

dlatego zostaną szczegółowo opisane w dalszej części pracy. Pewne jest, że stereo-

typy wiążą się z pewnego rodzaju generalizacją, jednostronnością poglądów 

kształtowanych w oparciu o uproszczone i nie znajdujące odzwierciedlenia w rze-

czywistości przekonania na temat danej zbiorowości. Nie wszystkie stereotypy 

mają wydźwięk pejoratywny, jakim z kolei cechują się przesądy. Kolejną, szerszą 

od pozostałych formą uprzedzenia jest segregacja, która wiąże się z unikaniem 

innych osób, izolowaniem się od nich i dokonywaniem podziału na „swoich”  

i „obcych”. Zdarza się, że podziały ludziom nie wystarczają i by jeszcze bardziej 

podkreślić swoją wyższość i odmienność, próbują ograniczać inne grupy poprzez 

nierówne traktowanie czy minimalizowanie ich szans (np. na rynku pracy). Mowa 
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wówczas o dyskryminacji. Następną formą uprzedzenia jest prześladowanie, wią-

żące się z jawną wrogością oraz przemocą wobec osób odmiennych. Jest to zdecy-

dowanie niebezpieczna forma odrzucenia społecznego, od której bardziej nega-

tywnie nacechowana jest już tylko eksterminacja, wyrażając swoją niechęć w spo-

sób fizyczny
240

. 

Sześciostopniowa skala Piotra Sztompki dość wyraźnie wskazuje, w jaki 

sposób kształtują się uprzedzenia i jakie formy mogą one przybierać. Nie należy 

ich lekceważyć, nawet jeśli przyjmują najsłabszą formę, gdyż mogą się rozwijać  

w niepożądanym kierunku i prowadzić do wykluczenia danej grupy z otoczenia, co 

z kolei uniemożliwia jej asymilację. W skrajnych przypadkach może dochodzić 

nawet do konfliktów między przedstawicielami różnych kultur, nie wyłączając 

przemocy fizycznej i szykanowania jednej ze stron sporu przez drugą. 

Szczególną formą wykluczenia jednostki ze środowiska jest stygmatyzacja, 

która może nieść konsekwencje nie tylko dla osoby dopuszczającej się czynu 

sprzecznego z obowiązującymi normami, ale też całego otoczenia kulturowego,  

z którego się ona wywodzi. Jeśli Polak za granicą dopuści się kradzieży, to nie 

tylko on poniesie tego konsekwencje, ale często ogół społeczeństwa polskiego, do 

którego inne narodowości będą uprzedzone. Podobnych sytuacji można mnożyć 

wiele. W związku masowymi migracjami ludności arabskiej do Europy, media 

coraz częściej nagłaśniają sytuacje mające na celu dyskredytację wszystkich imi-

grantów w oczach Europejczyków. Mowa np. o zdarzeniach związanych z pobi-

ciem kobiety przez muzułmanów czy nawet gwałtem. Wówczas nie jest możliwe 

zidentyfikowanie sprawcy, w związku z czym społeczeństwo postrzega wszystkich 

wyznawców islamu jako osoby za ten czyn odpowiedzialne, a nawet jeśli sprawca 

jest znany, to on sam ulegnie stygmatyzacji, a pozostali muzułmanie padną ofiarą 

uprzedzenia. Nie jest celem artykułu wskazanie na to, po czyjej stronie leży racja. 

Ważny jest natomiast schemat powstawania niechęci do innych kultur jeszcze 

przed ich rzeczywistym poznaniem. W tym miejscu warto wrócić do przytacza-

nych wcześniej stereotypów, które ułatwiają życie wszędzie tam, gdzie nasza wie-

dza jest niedostateczna, a umiejętności społeczne niewystarczające
241

. 

3. STEREOTYPY 

Dlaczego mimo braku znajomości niektórych kultur potrafimy się wypo-

wiadać na ich temat? Człowiek wyraża skłonność do kierowania się w życiu ste-

reotypami, które w XX wieku zaistniały jako zjawisko psychologiczne, społeczne  

i kulturowe. Stało się tak za sprawą trudnych doświadczeń z tego okresu: dwóch 
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wojen światowych, licznych konfliktów narodowych i etnicznych, działań ruchów 

narodowowyzwoleńczych oraz prób eliminacji nacjonalizmów i konfliktów, gdyż 

zdarzenia te uwydatniły wpływ stereotypów na stosunki międzyludzkie, między-

państwowe i zdolność do wydawania osądów
242

. 

Do nauk społecznych pojęcie stereotypu wprowadził Walter Lipmann, który 

stwierdził, że ono wyrazem ekonomiki myślenia i pomaga dokonywać selekcji 

informacji pochodzących z otaczającego nas świata. Jednocześnie nie jest do tego 

konieczne osobiste doświadczenie związane z ocenianą rzeczywistością, a jedynie 

przekaz zaczerpnięty z mediów, od rodziny czy otaczającego środowiska. Co za 

tym idzie, powielane informacje mogą być niezgodne z prawdą i silnie poruszające 

sferę emocjonalną ludzi. Najczęściej stereotypy są przejmowane przez człowieka 

mimo braku jego świadomości i są uzależnione od bycia członkiem danej grupy 

społecznej, odznaczającej się własną tradycją i kulturą. To one niejako narzucają 

sposób postrzegania świata, dokonywania jego oceny i wypowiadania się na dany 

temat w sposób zbliżony bądź tożsamy do przekonania panującego wewnątrz gru-

py. Należy więc zdać sobie sprawę, że stereotypy swoją rację bytu zawdzięczają 

temu, że jednostka nie jest podmiotem wyalienowanym, ale żyjącym pośród in-

nych, które poprzez ich wyrażanie identyfikują się z otoczeniem społecznym
243

.  

Można zatem przyjąć, że stereotypem jest wartościujący sąd, który jest po-

łączony z własnym przekonaniem. Z jednej strony stwarza złudzenie posiadania 

wiedzy na dany temat, z drugiej zaś zakłóca przebieg procesu poznawczego i za-

myka człowieka na rzeczywistość. Jego przedmiotem są przede wszystkim okre-

ślone zbiorowości (najczęściej etniczne, narodowe czy rasowe) i zachodzące mię-

dzy nimi stosunki społeczne. Ponadto przekazywane sobie schematy mogą doty-

czyć pojedynczych osób, rzeczy czy sytuacji. Ludzie odnoszą się do rozmaitych 

tematów, często posiadając o nich jedynie znikomą wiedzę, a nawet jej brak. Nie 

jest jednak prostą sprawą odcięcie się od nich i działanie w oderwaniu od stereoty-

pów, gdyż nie zawsze ludzie są ich w pełni świadomi
244

. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że stereotypy są złe lub stwarzają za-

grożenie dla danych grup społecznych. Problem z kierowaniem się nimi polega na 

tym, że mogą one prowadzić do opisywanych wcześniej uprzedzeń, dlatego okre-

śla się je jako jedną z odmian patologicznych przejawów świadomości społecz-

nej
245

. Jak niejednokrotnie wskazała historia, przekonanie o czyjejś wyższości 

względem innych – wyznawane (wymyślone!) przez jednostkę, a powielane przez 

tysiące czy miliony innych osób – może prowadzić do tragedii. To uświadamia 

nam, że stereotypy mogą stać się przyczyną wielu konfliktów na mniejszą lub 
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większą skalę, niosących za sobą różne skutki – nie wyłączając śmierci niewin-

nych osób. Jak zostało wcześniej wskazane, to właśnie stereotypy stanowią po-

czątkową formę uprzedzenia, która może się nasilić i doprowadzić do dyskrymina-

cji, prześladowań, a nawet eksterminacji, nie wspominając o stygmatyzacji, sta-

nowiącej nieco inną kategorię. Niejednokrotnie stosowanie „uproszczonego obra-

zu” pozwala na autowaloryzację, czyli podniesienie własnej samooceny
246

.  

Ponadto w stereotypach można dostrzec etnocentryzm obserwatora, który 

nie rozumiejąc wartości kulturowych zewnętrznej grupy, ocenia członków tej grupy 

pod kątem widzenia ich odbiegania od odmiennych wartości jego własnej kultury, 

przyjętych z milczącym założeniem jako oczywiste
247

. To właśnie etnocentryzm 

sprawia, że człowiek uznaje własne przekonania za najlepsze, wartościuje, stara 

się porównywać innych do siebie bądź zbiorowości, do której przynależy. Przesą-

dy pełnią wówczas rolę barier komunikacyjnych, pogłębiających niechęć i brak 

tolerancji, co z kolei często prowadzi do nasilania postaw ksenofobicznych. Jest to 

problem z czasem zyskujący na znaczeniu (zwłaszcza w odniesieniu do wielokul-

turowości), ponieważ coraz częściej mamy do czynienia w rzeczywistości z oso-

bami, o których dotychczas jedynie byliśmy w stanie się wypowiedzieć na pod-

stawie panujących w społeczeństwie przekonań i jeśli są one złe, to z góry skazu-

jemy się na porażkę komunikacyjną, a co za tym idzie – poznawczą. Istnieje wiele 

osób, w tym wielu Polaków, którzy żyją w przekonaniu, że każdy muzułmanin to 

terrorysta, co więcej – że każdy Arab to terrorysta, nie widząc nawet często różni-

cy między pochodzeniem (kulturą) a wyznawaną religią. Postawa ta budzi jeszcze 

większe niezrozumienie, gdy wyrażana jest np. przez Polaków-chrześcijan na te-

mat Arabów-chrześcijan. Raz jeszcze podkreślić należy, że wynika ona z niewie-

dzy oraz braku chęci zrozumienia osób spoza naszego kręgu kulturowego czy 

przyswajania rzetelnych informacji. 

Istnieje wiele mechanizmów wpływających na powstawanie stereotypów 

(m.in. afektywnych czy społeczno-motywacyjnych), jednak na szczególną uwagę 

zasługują mechanizmy kulturowe. Stereotypy są jak kultura – przekazywane z po-

kolenia na pokolenie w charakterze zgromadzonej przez daną zbiorowość wiedzy. 

Nabywamy je w procesie socjalizacji i z czasem potrafimy odnieść je nie tylko do 

kultury, ale i określonej grupy etnicznej. Od najmłodszych lat słyszymy dowcipy 

drwiące z pewnych zbiorowości i czymś zupełnie naturalnym jest, że z czasem 

staramy się je powtarzać. Śmiejemy się z Źydów czy osób o ciemnej skórze. 

Oprócz rodziny również media są poważnym przekaźnikiem stereotypów, zwłasz-

cza jeśli mówimy o kulturach Zachodu, które przez odpowiednie kreowanie przed-

stawianego obrazu starają się wpływać na odbiorców i dzieje się to z ogromnym 
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sukcesem. Działo się tak przede wszystkim w latach 80. XX wieku, gdy kreowano 

obraz biednych, brutalnych i niebezpiecznych Afroamerykanów, leniwych, niemo-

ralnych i nadużywających alkoholu Indian oraz niestabilnych i zdolnych do prze-

mocy Latynosów. Mogłoby się wydawać, że w ciągu ostatnich 35 lat sytuacja dra-

stycznie się zmieniła. Czy na pewno? Już na początku XXI wieku atak z 11 wrze-

śnia 2001 roku na WTC wskazał, że słowa „muzułmanin” można używać zamien-

nie z „terrorystą”, a „prawdą” staje się to, co jest najbardziej medialne
248

. 

Na zakończenie warto zdać sobie sprawę z tego, że często to my sami wy-

stawiamy sobie negatywną opinię i kreujemy swój wizerunek „w krzywym zwier-

ciadle”. Jak wskazują badania, spośród mieszkańców USA, Wielkiej Brytanii, 

Francji, Iraku, Iranu, Polski i Turcji to właśnie Polaków wskazywali Arabowie 

jako osoby, którym najbardziej ufają
249

. Nawet jeśli nie odwzajemniamy tej sym-

patii, to musimy wiedzieć, że ich migracja do krajów Europy również spowodo-

wana jest w dużej mierze stereotypem, stanowiącym o panującym w destynacji 

dobrobycie i szansie na lepsze życie. My zaś lubimy żyć otoczeni autostereotypa-

mi, poprzez które sami sobie wystawiamy złą „etykietę”. Czasem jednak warto 

poświęcić chwilę i sięgnąć do wiarygodnych źródeł informacji na temat odmien-

nych kultur. Może się wówczas okazać, że wielokulturowość nie jest taka straszna, 

na jaką wygląda i można z niej również czerpać korzyści
250

. 

PODSUMOWANIE 

Jakie dziś stanowisko przyjmują Polacy wobec wielokulturowości? Chętnie 

czytamy o kulturach, które przeminęły lub przekształciły się w inne, odwiedzamy 

miejsca z nimi związane, ale odcinamy się od otaczającej nas rzeczywistości, od 

tego, co jest na wyciągnięcie ręki. Prawdopodobnie zachowujemy się tak z obawy 

przed zastąpieniem naszej kultury obcą, nieznaną. Jednak czymś innym jest akcep-

tacja innej kultury przy jednoczesnym pielęgnowaniu i reprezentowaniu własnej,  

a czymś zupełnie przeciwnym skazywanie wszystkich na to, by byli tacy sami jak 

my. Każdy z migrantów opuszczając własny kraj jest zobowiązany dostosować się 

do praw i zasad panujących w państwie go przyjmującym. Nikt nie powinien być 

natomiast zmuszany do wypierania się swojego pochodzenia, gdyż proces adapta-

cji danej grupy społecznej czy kultury do nowego otoczenia nie jest ani prosty, ani 

niejednokrotnie przyjemny. Wyznawana kultura jest jak godność, której nikt nie 

powinien być pozbawiony, ani migranci kosztem „nowego społeczeństwa”, ani na 
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odwrót. Nie chodzi więc o dzielenie ludności danego państwa, ale o ułatwienie jej 

integracji pod jednymi rządami i we wzajemnym szacunku. Istnieją poglądy,  

w myśl których to właśnie ideologia multikulturalizmu pozwala uniknąć krzywd 

wyrządzanych przedstawicielom innych kultur czy mniejszościom narodowym 

oraz niweluje możliwość wystąpienia starć między nimi. Warto nie uprzedzać się 

od razu do innych kultur, nie odgradzać ich od siebie „grubą, mentalną ścianą” 

i nie poddawać się emocjom i stereotypom jeszcze zanim przyjdzie nam takiego 

multikulturowego kontaktu doświadczyć, gdyż (…) wielokulturowość może się 

także okazać już wkrótce naszym polskim losem, i dobrze byłoby, abyśmy byli doń 

przygotowani(…)
251
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BETWEEN MULTICULTURALISM AND STEREOTYPES 

Abstract: The article presents multiculturalism as a social phenomenon of XXI century. 

Its main causes are globalization and migrations, which lead to exploration of different 

cultures. Nowadays Europe is a “witness” of many conflicts (in the Arab countries and in 

Ukraine). This situation affects people’s movement and intensification of intercultural 

contacts. Moreover, the author tries to present the impact of stereotypes in shaping mutu-

al prejudices. 

Keywords: multiculturalism, prejudice, stereotypes, social exclusion 
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Anna Słomowicz
252 

THE CULTURE OF CONSUMPTION  

– HIDDEN COSTS 

Abstract: This case study discusses current trend in the market which is collecting per-

sonal details by numerous institutions and companies and the use of this knowledge  

in marketing strategies. Schools, banks, mobile phone operators, fitness clubs or retail-

ers; they all collect information on people, who use their services, not to mention the gov-

ernmental institutions, which have the personal details of all citizens since these have 

been born. People leave their traces without being even aware of it. On the other hand, 

even if they realize it, there are many situations, when they cannot use a given service 

unless they give their personal details. The consequence is that millions of people disclose 

their private details in order to open a bank account, take a mobile phone with the con-

tract or get a doctor’s advice. The main issue, which majority of people does not realize  

is that information which is given to companies gives them power. Nowadays, the mecha-

nism of Panopticon is widely used, particularly by the authorities. Taking everything into 

account, this system of collecting and processing the information is simply the system of 

observing, monitoring – surveillance. 

Keywords: collect information, monitoring, services, personal details, power, Panopticon, 

governmental institutions, surveillance 

INTRODUCTION  

This case study discusses current trend in the market which is collecting 

personal details by numerous institutions and companies and the use of this 

knowledge in marketing strategies. It is also about privacy as a value in the con-

temporary world. Finally, it discusses the surveillance in general and the mecha-

nism of the Panopticon.  

The case study is based on my own observation and has been inspired by 

every day life. In order to demonstrate the results of this observation, the fictional 

story has been written: John is an average British man living in London. He is 22 

and this year he is graduating from the university. Normally he gets up at 7. He 

starts his day with a cup of vanilla coffee and two toasts with cheese. While sa-

vouring his breakfast, he reads the news on the Internet. Today, John finds  

a really interesting article about the globalization, which is the topic of his disser-

tation project, and to explore this issue in depth, he has to browse through the ar-

chive of “the Independent” newspaper. Finally, he finds text which seems to be 

very interesting, however to get the whole article, John has to register and pay for 
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this article by credit or debit card. Although he has not much time, he decides to 

go through the registration and after a couple of minutes John can read the text he 

longed for. Suddenly, he realizes that it is very late so he leaves in a hurry. Fortu-

nately, there is bus 188 coming, which takes John directly to the university and he 

gets there just 10 minutes after he uses his Oyster card. After the classes, John 

takes his girlfriend to the shopping centre. It is her birthday today and John wants 

to make Jude very happy. This is why he buys her cosy sweater and takes her to the 

restaurant. John does not like to pay cash, because paying “plastic” is more con-

venient. John hopes that it is going to be a wonderful and romantic evening today, 

when Jude says that she has to go home and prepare for the test. John is disap-

pointed; however he decides to go to the gym with his friend. Because John has  

a membership card in the fitness centre, he does not have to make previous book-

ings. After the gym John is hungry and he decides to buy some groceries. Although 

there is a small shop next to his house, he visits the supermarket, which is located 

two blocks further. He prefers shopping there because he has a DIVIDEND card, 

by means of which he can save some money. What is more, he thinks that the su-

permarket takes care of its customers and this is why he normally does the shop-

ping there. After one hour John enters his house and picks up numerous leaflets 

and letters lying on the floor. John is very tired and he is about to go to bed, when 

suddenly he receives a phone call. The woman from “Jelly-Jell” company wonders 

whether he prefers strawberry or vanilla jelly and whether he is willing to take 

part in a focus group. John is exhausted and refuses to answer these questions. 

One hour later John is already in bed until 7 am when he normally gets up. 

 The story about John is not an unusual one. John uses the Internet, member-

ship cards and receives great amount of junk mail as millions of people all over the 

world do. These activities are not exceptional and this is why people very often do 

them automatically without even realizing why they do it and what the conse-

quences may be. Somebody uses the membership card in the gym, whereas other 

person gets a discount when pays debit card. These two activities at glance seem to 

be very different; however there is one thing, which they both have in common: 

people who use such facilities (direct debit or discount cards) leave their traces for 

numerous institutions and companies.
253

  

 In other words, the story about John is to demonstrate the range of this phe-

nomenon – a problem of surveillance, because John might as well be called Mary, 

Ted or Bob. It is because probably all people are being monitored, and what is 

more, they often help the institutions and companies to do it. Why do they do it? 

What is the price they pay for it and why it may be dangerous, all of these are the 
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main issues discussed in this project. On the other hand, the origins of surveillance 

and how it is used in practice will be discussed as well.  

 In some situations people are being monitored whether they like it or not, 

particularly in case of the governmental control. These, who live in London, could 

not live normally if they would like to avoid the CCTV cameras. What is more, it 

is not possible to refuse to show one’s income to the Tax Office, unless somebody 

wants to have problems with law. However, in many cases people are to decide 

whether to reveal their personal details and to what extent, but very often they give 

in the temptation of discounts, gifts or free minutes in case of the mobile phones. 

Does it mean that the privacy is not a value anymore? 

1. ANONYMITY 

 If anybody thinks that nowadays people could be anonymous, particularly 

in the metropolis, they are probably wrong. Very often one may think that big cit-

ies, like London, are so crowded that a single person could be invisible to others. It 

may be partially true because it is said that people in big cities may feel lonely and 

that, unlike in small villages, people are more indifferent to each other; however it 

does not mean that the person is anonymous.  

 First of all, huge number of institutions and companies hold information on 

personal data of millions of people all around the world. Schools, banks, mobile 

phone operators, fitness clubs or retailers; they all collect information on people, 

who use their services, not to mention the governmental institutions, which have 

the personal details of all citizens since these have been born. People leave their 

traces without being even aware of it. On the other hand, even if they realize it, 

there are many situations, when they cannot use a given service unless they give 

their personal details. The consequence is that millions of people disclose their 

private details in order to open a bank account, take a mobile phone with the con-

tract or get doctor’s advice.  

 John is an example of the average man, who makes use of many facilities of 

the civilization. There is nothing wrong with it, but one has to realize that there is  

a certain price for convenient life: our privacy. Let’s analyze John’s day:  

 The first situation, when John is asked to give his personal details occurs 

early in the morning while he is using the Internet. In order to read a specific text 

from “the Independent” archive, he has to register and pay for it by debit or credit 

card. Otherwise he cannot reach the archival articles. What is more, John could not 

read it unless he had a bank account with a debit or credit card. Additionally, one 

should know that the anonymity on the Internet is an illusion. People leave their 

traces whenever they enter any web site or download files. 

 Later on, when John realizes that it is very late and he has to hurry up in 

order not to be late for the class, he takes the bus and pays for it by the Oyster 
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card. It is another interesting mean of keeping track of people and places they visit. 

It is amazing that it is possible to check all bus routes and underground stations in 

London used by an individual a couple of days ago. Not to mention the fact, that 

many people decide to register their Oysters in order to have their money back in 

case their card gets lost or it is compulsory as far as long-term seasonal tickets are 

concerned.  

 The next situation, when John allows the institutions and companies to get 

insight in his personal life is shopping. Due to the simple fact that paying card is 

more convenient, John rarely has money on him. It is a very cheap market research 

for retailers, because they get very useful information wile their customers pay 

card. It also occurs in case of online shopping or ordering stuff via the phone. 

 What is more, it is not the last trace which John leaves today, not to mention 

the CCTV monitoring system in London, which is able to record the average per-

son by more than 300 different cameras in a single day
254

 and per capita there are 

more surveillance cameras in the UK than any other country in the world – more 

than a million according to one recent estimate. It is also worth to remember that 

one person's surveillance camera is another's spy lens
255

. 

However, let’s come back to John. When disappointed with her girlfriend’s 

decision to go home, John decides to go to the gym. He can go there without mak-

ing a previous booking, because he has a membership card. Membership cards of-

ten give additional conveniences for their owners. Usually, it is possible to come 

and use all services any time or get a little discount. Additionally, having a mem-

bership card may be a kind of honour, particularly if it is a prestigious fitness club. 

All these things may cause that the member feels that the company is caring and 

this is why they feel obliged to be loyal and uses only their services; however it is 

not the only profit, which the company has from “awarding” their membership 

cards. What they also have is detailed information on who and when uses particu-

lar services. It is a free market research and gives the company the knowledge of 

their customers and their habits. The discussion on why this kind of information, if 

owned by companies, may be dangerous for us will be presented later. 

 The next place, which is visited by John, is a supermarket. He chooses this 

store although it is not the nearest one. John likes shopping there because he has 

their DIVIDEND card, which gives him opportunity to save a little fraction of per-

centage of the amount he spent in the shop. It seems that he does not realize how 

little it is, because in fact it is hard to collect a couple of pounds a year, but he is 

happy that he can earn something, not to mention the fact that he is a “member” 

now.  
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 Later on, John reaches his house. He sees huge amount of junk mail as soon 

as he enters the house. There is nothing wrong with receiving letters and bro-

chures, unless one did not ask for them. Junk mail is a problem for many people all 

over the world; however it is often the result of their personal data not being kept 

in secret. The same problem exists in the virtual world. Majority of people having 

the e-mail boxes, receive huge amount of spam (unwanted mail) every day. It is 

because of numerous programs, which collect e-mail addresses found on the Inter-

net, for instance, on the Internet forums or websites in order to send advertise-

ments or viruses to their owners.  

 Finally, after a very busy day, John is tired and decides to go to bed. He is 

on his way to the bed room, when suddenly the phone is ringing. If John expects it 

to be his girlfriend, he is wrong. Instead he is asked to answer the questions about 

his habits. What happened to John is telemarketing, who knows, if not more irritat-

ing than the junk main on the doormat.  

2. PRIVACY AND FREEDOM  

 Now it is worth to ask: why am I writing it? Why is it important, what is 

this discussion all about? Much as it is really wonderful that people have mobile 

phones, receive discounts or use Oysters, which are more convenient and cheaper 

than buying tickets each time they travel; it is all about building a cobweb of in-

formation on where we go, what we buy and what we dream of – information on 

our private life. Larry Sontag claims in his book: It’s None of Your Business that 

with the proliferation of computer systems, the Internet, and the integration of 

medical, social, official and financial records, we have all become slaves to  

a system that increasingly controls our every act
256

. If we are to analyze Sontag’s 

words, the term: slaves relates to the freedom, which is limited by the system. It is 

because people often do not have any alternative, for instance, the record of their 

birth is in possession of the government whether they like it or not. What is more, 

in order to use some facilities, such as Internet broadband, the direct debit has to 

be set up. And in order to be able to set up the direct debit, one has to open a bank 

account. In a result, these, who do not want to belong to this system, do not have 

any choice.  

 On the other hand, one could ask: why should any information be private? 

Honest people should not have anything to hide. The best way to demonstrate how 

life would be without the privacy is to quote a fragment of Cavoukian’s book: Do 

you want your friends and neighbours to know how much money you make, or that 

you never paid off your student loan? What about past brushes with the law? What 

about the details of your medical history: that you had an abortion 10 years ago; 
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that you’re seeing psychotherapist; that you’ve had a sexually transmitted disease; 

that you’re receiving treatment for impotence…
257

. 

It can give some idea of how important the privacy is; however defining the 

privacy itself is not an easy task. Most people have a sense of what privacy is but 

have a hard time putting it into words. Privacy is easy to recognize, but difficult to 

describe
258

. According to Ruth Gavison privacy is the extent to which we are 

known to others, the extent to which others have physical access to us, and the ex-

tent to which we are the subject of other’s attention
259

. What is more, privacy is at 

the very soul of being human
260

 and it is the right to enjoy solitude, intimacy, and 

anonymity
261

. Taking everything into account, it can be said that privacy is one of 

the human rights and is undoubtedly the value one should take care of. 

 On the other hand, there are many people, who do not bother themselves on 

privacy matters and eagerly take part in talk shows telling intimate stories from 

their own life. One can say that they do it for money, while for others just want to 

appeare on the TV. However, is it possible that they are the products of this sys-

tem, which may shape people’s identity, and their perception of what should be 

private? Foucault writes in “The history of sexuality”: We have become a singular-

ly confessing society (…). [The confession] plays a part in justice, medicine, edu-

cation, family relationships, and love relations, in the most ordinary affairs or eve-

ryday life, and in the most solemn rites: one confesses one’s crimes, one’s sins, 

one’s thoughts and desires, one’s illnesses and troubles; one goes about telling, 

with the greatest precision, whatever is most difficult to tell
262

. 

By this opinion Foucault demonstrates social tendencies, which are to re-

veal the parts of people’s private lives to others. As in most case things happen for 

a reason, why does the society change in this particular way? The probable answer 

may be that people are exposed to confessions every day. There are many articles 

in the newspapers, particularly the tabloids, which tell real or rather “real” stories 

about diseases, love affairs, break downs or new purchases of the celebrities. It 

could influence the perception of privacy. What is more, when one goes to the in-

stitution it is enough to give them his or her name and by means of the computer 

they can easily identify this person. In case of the health care, they know people’s 

addresses, NI numbers, but also diseases they had. What could happen if such in-

formation would be available for Insurance Companies? It is obvious that they 
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want to make the most profit and in such case, would they sell the insurance to the 

person who has health difficulties? Where does it lead to?  

 Another important question, which should be asked, is: is it really danger-

ous and what the consequences can be? Some people may think that there is noth-

ing wrong if government, institutions and companies keep our personal data in 

case they get something in return. Having said that, it is funny how low people 

value their privacy. A couple of discounts, gifts or invitations to events are enough 

for majority of people to take to temptation. Many of them may think: why? Why 

should I resist? Why should I keep my name, address, habits and failures secret?  

 The main issue, which majority of people does not realize is that infor-

mation, which is given to companies gives them power. They gain knowledge on 

what we like, where we go, what we dream of etc. It all may help them to manipu-

late us. It is all about the individualization. The obvious fact is that people pay 

more attention to mail and brochures which are addressed to themselves rather 

than to everybody. If possession of the name and address may do so much, can we 

imagine the power, which they have if collected more intimate data? 

Let’s imagine the situation that a bank produces leaflets and sends them to 

people in order to encourage them to take a loan for holidays. If they are in posses-

sion of information of people’s hobbies, their habits and dreams, they can differen-

tiate their leaflets so that the person, who loves fishing, will receive the brochure, 

which says that thanks to the loan they can go for a weekend and spend lovely time 

wit their family. There would not be anything immoral with it unless the picture of 

happy family fishing in a sunny day. The same can occur in case of these dreaming 

of going to Japan, seeing the pyramids in Egypt or simply relax on the beach. It is 

much easier to persuade somebody to do something if one has information on what 

the subject of manipulation dreams of and what he or she fears of. Also knowledge 

on strengths and weaknesses are very helpful in manipulation, because knowing 

somebody’s weak points enables the companies to play with people emotions and 

it undoubtedly gives them opportunity to manipulate, which may be dangerous. 

The danger appears, because more serious decisions, such as loans or expensive 

purchases should be made in separation of emotions, which may very easily dis-

turb the rational thinking. What is more, the manipulation may be dangerous, be-

cause it does not reveal the real intentions. Manipulation is unethical and it con-

trasts with the honest communication. The main reason for it is that all participants 

of the communication process should have equal rights; however it is not possible 

if some hide their real intentions in order to persuade somebody that they are right. 

C. J. Bennett claims that for many moral theorists and much of society, lying, de-
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ception, and manipulation are a cluster of means that in and of themselves are eth-

ically questionable
263

. 

 In other words, people, when using various facilities, such as broadband 

Internet or credit cards, leave the traces with their personal details. These are often 

used by many institutions and companies, not to mention the government. Compa-

nies most often need this information in order to specify their target market and 

individualize their offer and be able to manipulate the customers. One of the major 

reasons why it is a negative phenomenon is that it limits people’s privacy, and it is 

worth to know that privacy and freedom, these two values, are inseparable. People 

lose their freedom when their privacy is being limited; however, not all people 

worry about it. Many of them are satisfied with discounts and gifts they get in re-

turn.  

 The reason for people to value their privacy so low may be the fact that con-

temporary societies become more and more consumption-minded and the priorities 

might have changed. The desire to own is stronger than the common sense and the 

numerous companies and retailers make use of this tendency. They offer discounts, 

gifts, membership cards, lotteries etc. in order to tempt the customers to reveal as 

much as possible about their private life. Nowadays, there are many so called ca-

thedrals of consumption, which are conducive to such tendency. The stores are 

organized in such a way that they look like galleries and present all the goods as 

being within one’s grasp. It is enough to register, become a member and belong to 

this wonderful world.  

 Taking everything into account, this system of collecting and processing the 

information is simply the system of observing, monitoring – surveillance. When 

has it all started? Who was the first person to discuss the surveillance and the in-

fluence it has on society?  

3. A PROBLEM OF SURVEILLANCE   

 The main person, who is associated with the phenomenon of surveillance, is 

a writer – George Orwell. Much as, he is not the first person to discuss this issue, 

his novel Nineteen eighty-four is a very popular one. It has also been filmed so that 

almost everybody knows the story of Winston and Julia. Orwell portrayed  

a futuristic society in which surveillance by the state was the norm, not the excep-

tion
264

. People were being monitored by means of the TV-sets and the Thought 

Police. What is more, Orwell writes about a very interesting issue, which in the 

influence of fear on ability to control. In this novel people are continuously afraid 

of something, and fictional information on war, victories and defeats but also rises 
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in production are given in order to manipulate people’s emotions. Creating fear is  

a certain technique, which gives the government or, in case of Nineteen eighty-

four, the party control over the society. This phenomenon was very popular in the 

past. If a given population was to be controlled and they did not have any real en-

emy, which they could be afraid of, this enemy was created. The enemies may 

have various forms. A couple of ages ago it could be a monster living in the wood 

or other nation; whereas nowadays the potential enemy may appear in the form of 

bird flu, country, which is able to produce the atomic bomb or terrorists. The form 

is not as important as the result of creating or having real enemy is. First of all, the 

need for safety is one of the basic people’s needs. If their safety is in danger, they 

are willing to sacrifice their rights in order to get the stabilization back. 

As one can see, it can also be a subject of manipulation and what is rapidly 

happening in our world is that governments are increasingly using crime control 

as an excuse to monitor our every act
265

. It is another interesting issue, because, 

obviously the personal details, if fall into the wrong hands, can lead to a crime and 

it may be one more excuse for the government to strengthen the control over the 

society. This kind of situation may be observed after the terrorist attacks on World 

Trade Centre, after which the government of the USA increased its rights to moni-

tor the society in the name of safety.  

However, as it has been previously mentioned, Orwell is not the first per-

son, who discusses the problem of surveillance. It is Jeremy Bentham, who invent-

ed the Panopticon – a symbol and instrument of constant surveillance
266

. It is the 

example how the architecture can be used in order to control people; however the 

idea of the Panopticon is not only limited to the great architectural invention. It 

demonstrates a given mechanisms, which is to evoke self-regulation and obedience 

regardless of whether people are in prison, at school or in the street. Much as Ben-

tham is not the first to explore this technique, his explanation is the best known
267

. 

Bentham’s invention is a plan of the prison, which consists of a courtyard, set of 

buildings divided into floors and cells and the tower in the central point. It is con-

structed in such a way that the guardian is able to see all the prisoners; however 

they cannot see the guardian. Therefore, they are never sure whether they are being 

observed or not and thus they prefer to act as if they were being observed all the 

time and they simply becomes the guardians of themselves. Foucault, French phi-

losopher, compares the cells to small theatres in which each actor is alone perfect-

ly individualized and constantly visible
268

. Additionally, he claims that it does not 

matter who exercises the power. Any individual, taken almost at random, can op-
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erate the machine
269

. Bentham did not merely imagine an architectural design cal-

culated to solve a specific problem, such as that of the prison, a school or the hos-

pital. He proclaimed it as a veritable discovery, saying of it himself that it was 

“Christopher Columbus’s egg”
270

. The major benefit Bentham claimed for this 

Panopticon was a maximum of efficient organization
271

; while in Foucault’s terms 

the Panopticon brings together knowledge, power, the control of the body, and the 

control of the space into an integrated technology of discipline
272

.  

 Nowadays, the mechanism of Panopticon is widely used, particularly by  

the authorities. The good example of it may be cameras, which are to monitor  

the speed of passing cars. For instance, in Poland these cameras are located in 

small boxes. The idea is that because of the high costs, there are five times as 

much boxes as cameras. Obviously policemen often change the location of the 

cameras and this is why a driver is never sure whether there is a camera in the box 

he is passing right now or not, so that it is better for him to slow down, in case the 

camera is there. It is undoubtedly the experience of self-regulation caused by the 

probable surveillance. The same conclusions can be drawn when analyzing how 

the CCTV monitoring works and the similar effect can be achieved in case of fake 

cameras at schools – recent plan of local authorities in Poland
273

. 

 However, what about the surveillance before Bentham and Orwell ap-

peared? Was there any? Foucault claims in his “Discipline and Punish” that it all 

started from the invention of writing. Procedures of writing that made it possible 

to integrate individual data into cumulative systems in such a way that they were 

not lost; so to arrange things that an individual could be located in the general 

register and that, conversely, each datum of the individual examination might af-

fect overall calculations
274

. 

CONCLUSION 

 Taking everything into account, the metaphor used by Evan Hendricks 

seems to be very true. He claims that you go through life dropping little bits of da-

ta about yourself everywhere. Following right after you are big vacuum cleaners 

sucking them up. The vacuum cleaners may take many forms, but you should have 

some control over what they pick up
275

. People are continuously monitored and 
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they very often help the numerous companies and institutions with doing it. Is it 

because the value of privacy is shrinking? And what if this system – the system of 

surveillance caused that people’s perception of what is private has changed and it 

is the system, which made them a kind of people they are now?  

 On the other hand, if the assumption is that people are free to choose, why 

cannot they choose to limit their privacy? However, it is a kind of paradox, be-

cause, as it has been already mentioned, privacy and freedom are inseparable and 

if people are free to limit their privacy, it means that they are free to limit their 

freedom, which causes that they are not free anymore. The problem is that it is 

hard to say to what extent it is an aware choice or giving in the manipulation
276

.  

It is also worth to say that in case of the facilities, which people use, such as credit 

cards etc., they are seldom aware that they are being monitored and how the in-

formation they give to the companies may be used. On the other hand, in case of 

the Panopticon, it assumes that people expect that they are being observed, even 

they are not; and in order to avoid possible punishment, they prefer to be obedient. 

These situations may seem to be very different and could be compared to two op-

posite ends of the stick; however, it is still the same stick – surveillance.   
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UKRYTE KOSZTY KULTURY KONSUMPCJI 

Streszczenie: Artykuł „Ukryte koszty kultury konsumpcji” zajmuje się zagadnieniem co-

raz powszechniej występującej w krajach rozwiniętych inwigilacji. Tematyka ta omawiana 

jest w kontekście znanych i bulwersujących opinię publiczna faktów, sygnalizujących ten-

dencję do zdobywania zarówno przez prywatne firmy, jak również agencje rządowe in-

formacji o zwyczajach i zachowaniach obywateli. Zbieranie danych odbywa się z reguły 

w sposób dyskretny, często niezauważalny, przy wysokim stopniu „nieświadomości” inwi-

gilowanych osób, co do zachodzących wokół nich procesów. Obywatele współczesnych 

państw zachodnich pozostawiają za sobą długi łańcuch „śladów informacyjnych”, służą-

cych do tworzenia ich profilów osobowych i określania zainteresowań oraz zachowań. 

Zdobywanie i wykorzystywanie pozyskanych informacji stwarzają niebezpieczną sytuację, 

w której rozmaite organizacje – w tym rządowe – uzyskują poprzez swą wiedzę „władzę” 

nad inwigilowanymi. Fakt występowania tych praktyk stanowi zagrożenie dla praw i wol-

ności obywatelskich.  

Słowa kluczowe: monitoring, zbieranie informacji, informacje osobiste, personel, obsłu-

ga, instytucje rządowe, inwigilacja, Panopticum 
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Sławomir Czapnik
277

 

Grzegorz Omelan
278

 

KULTURA JAKO BROŃ  

– FILMOWI WOJOWNICY AMERYKAŃSKIEGO  

IMPERIUM 

Streszczenia: Celem artykułu jest przybliżenie serialowych bohaterów amerykańskich 

seriali szpiegowskich. Są oni ukazani jako bojownicy amerykańskiego imperium – poli-

tycznego i kulturowego. Praca rozpoczyna się od przedstawienia wybranych sposobów 

recepcji telewizji, w tym teorii kodowania i dekodowania Stuarta Halla, konceptualizacji 

telewizji Neila Postmana i uwag o tym środku przekazu Bronisława Łagowskiego. W ko-

lejnej części opisuje się gatunek jakim jest film (serial) szpiegowski. Następnie opisuje się 

trzy seriale – „I Spy” z lat sześćdziesiątych XX wieku oraz dwie produkcje stworzone po 

11 września 2001 roku – „Sleeper Cell” i „24”. W podsumowaniu zwraca się uwagę na 

fakt, że poszczególne seriale w znacznym stopniu stanowią zapis nastrojów – rzeczywi-

stych i pożądanych – amerykańskiej opinii publicznej. Symbolem brutalizacji głównych 

bohaterów serialowych jest Jack Bauer, główny bohater „24”. 

Słowa kluczowe: imperializm kulturowy, teoria kodowania i dekodowania, telewizja, se-

riale, szpiedzy, agenci specjalni 

WSTĘP 

Jeśli musimy użyć siły – stwierdziła Madeleine Albright, sekretarz stanu  

w administracji Billa Clintona – to dlatego, że jesteśmy Ameryką; jesteśmy nieza-

stąpionym narodem. Stoimy wysoko i widzimy dalej w przyszłość niż inne kraje
279

. 

Prezydent Barack Obama, przypomnijmy: laureat Pokojowej Nagrody Nobla, po-

wiedział: Opinia międzynarodowa jest ważna, lecz Ameryka nigdy nie powinna 

pytać o pozwolenie, aby chronić swój naród, ojczyznę i nasz sposób życia
280

. Po-

wyższe słowa dobrze oddają żywotność idei – a może raczej mitu – amerykańskiej 

wyjątkowości, którego korzenie sięgają przynajmniej roku 1630. Wówczas pierwsi 

purytańscy koloniści przybyli na tereny dzisiejszego stanu Massachusetts, a ich 

przywódca religijny, John Winthrop, wygłosił przemówienie, w którym przeko-

nywał emigrantów z Europy, że ich kolonia powinna być jak miasto na wzgórzu,  

a oczy wszystkich powinny być zwrócone na nas
281

. Purytanie uważali się za lud 
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wybrany przez Boga, który osiedla się w miejscu, które ma wyznaczyć drogę do 

zbawienia i narzucić model chrześcijańskiego społeczeństwa
282

. Ameryka i Ame-

rykanie są wyjątkowi, ponieważ nałożono na nich zadanie obrony świata przed 

nim samym, co wymaga utrzymania wysokiego poziomu duchowego, polityczne-

go i moralnego oddania w celu wypełnienia wyjątkowego przeznaczenia
283

. Her-

man Melville, XIX-wieczny powieściopisarz amerykański, w pełnym charaktery-

stycznej dlań symboliki tekście „Biały kubrak” pisał: my Amerykanie jesteśmy 

szczególnie wybranym narodem – Izraelitami naszych czasów. (…) Jesteśmy pio-

nierami świata, przednią strażą wysłaną na nieznaną dzicz, by przetrzeć szlak do 

Nowego Świata, który jest nasz
284

. 

Do 1898 amerykańska wyjątkowość opierała się na micie ziemi obiecanej, 

rządach opartych na zasadach wolności, wyjątkowego przeznaczenia. Od 1898 

roku USA prowadzą krucjaty daleko poza swoimi granicami, nabrały cech kraju 

imperialnego, kreują się na państwo mające wyleczyć cały świat z jego dolegliwo-

ści. Ten drugi okres, w przeciwieństwie do pierwszego, cechującego się realizmem 

i dużą dawką – jak na warunki dzisiejszej amerykańskiej polityki zagranicznej – 

moralności, zamiast stać się ucieleśnieniem misji dziejowej USA, był i jest poka-

zem hipokryzji tego kraju
285

. W XX i XXI wieku kilku prezydentów – m.in. John 

F. Kennedy, Ronald Reagan i George W. Bush – odwołało się do tradycji wyjąt-

kowości. Bush junior niejednokrotnie powtarzał podczas swej prezydentury, że 

Bóg powołał go, aby propagował wolność w amerykańskim stylu. Amerykanie 

wierzą, że ich kraj ma zawsze czyste intencje, wypracował bezbłędny system poli-

tyczny i prawny, są świadomi potęgi gospodarczej i militarnej swej ojczyzny. Stąd 

ich przekonanie, że naród amerykański jest predestynowany do sprawowania 

przywództwa nad światem. George Hodgson uważa, że wyjątkowość USA, orygi-

nalnie opisywana z patosem i szczerym, religijnym żarem, jawi się obecnie jako 

mit, gdy kraj ten usiłuje eksportować demokrację do krajów Bliskiego Wschodu w 

sytuacji, w której stan demokracji w samych Stanach Zjednoczonych nie jest naj-

lepszy. Faktyczna wyjątkowość USA – jego zdaniem – przejawia się w ogromnej 

liczbie więźniów kryminalnych (nieproporcjonalnej do liczby mieszkańców kraju), 

niskiej dostępności służby zdrowia, nierówności w dystrybucji dochodu i bogac-

twa, braku troski o zmiany klimatyczne, braku szacunku dla prawa międzynaro-

dowego, organizacji międzynarodowych, stosowaniu kary śmierci w wielu sta-

nach, nadużywaniu władzy prezydenta wobec kongresu w czasie prezydentury 
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Busha, dwustopniowym, anachronicznym systemie wyboru prezydenta, w którym 

o wyniku wyborów może zdecydować pojedynczy sędzia stanowego sądu najwyż-

szego, a prezydentem zostaje kandydat, który otrzymał mniej głosów. Hodgson 

konkluduje, że administracja Busha zaatakowała Irak, by wprowadzić tam demo-

krację, ale – być może – demokracja w stylu amerykańskim nie zasługuje na to, by 

ją eksportować
286

. William C. Gay określa obecną amerykańską dyplomację 

wprowadzanym militarnie autorytaryzmem, przypominającym wyniszczający impe-

rializm
287

. 

Jak trafnie zauważa Benjamin R. Barber: Bezprecedensowa potęga oznacza 

również bezprecedensową podatność na zagrożenie: Ameryka musi nieustannie 

poszerzać zasięg swego władania, żeby zachować to, co już posiadła, tak więc nie-

jako z definicji, jest w stanie nieustannej ekspansji. „Chcąc zabezpieczyć swoje 

tereny – powiedział pewien wielki plantator – potrzebuję tylko ziemi sąsiadującej  

z moją”
288

. Niniejsza analiza seriali amerykańskich ma na celu ukazanie dynamiki 

tego ekspansjonizmu. 

Henry Luce, wtedy szef konglomeratu magazynów Time Life, opublikował 

w 1941 roku książkę „The American Century”, w której twierdził, że zdolność 

USA do wpływania – jeśli nie kontrolowania – obrazów i opinii za granicą była  

w gruncie rzeczy nowym ucieleśnieniem władzy
289

. Kwartalnik Army War Colle-

ge Parameters latem 1997 roku opublikował artykuł emerytowanego majora Ral-

pha Petersa, który przekonywał, że każdy, kto tego jeszcze nie uczynił, musi przy-

stosować się do „nowego amerykańskiego stulecia”
290

. Wojskowy z dumą i za-

chwytem opisywał podwójny amerykański atak – przeprowadzony za pomocą ar-

mii i masowo wytwarzanej kultury popularnej – na tych, którzy nie nauczyli się 

odpowiednio poruszać się w tym nowym geopolitycznym krajobrazie, wymienia-

jąc „talibańskich bojowników”, „amerykańskie niebieskie kołnierzyki” i „trady-

cyjne elity intelektualne”. Peters wprost ujmuje rolę kultury popularnej Stanów 

Zjednoczonych w zmiękczaniu „niepokornych” populacji na świecie – przygoto-

waniu ich na agresję gospodarczą i zbrojną, pisząc o sojuszu „kultury z siłą zabija-

nia”. Z dumą twierdzi, że obecna kultura amerykańska jest najpotężniejsza w dzie-

jach. „Geniusz”, tajna broń amerykańskiej kultury, jest esencją tego, czym pogar-

dzają liberalne elity – jest to pierwsza „kultura czysto ludowa”. Podkreśla on: Nie 

                                                 
286

 G. Hodgson, op. cit., s. 127-152. 
287

 W. C. Gay, Bush’s national security strategy: A critique of United States’ neo-imperialism,  

[w:] G. M. Presbey (red.), Philosophical perspectives on the ‘war on terrorism’, Rodopi, Nowy Jork 

2007, s. 131. 
288

 B. R. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Wyd. Muza SA, Warszawa 2005, s. 18. 
289

 Zob. H. Luce, The American Century, Farrar & Reinhart, Nowy Jork 1941. 
290

 D. Morley, Globalisation and cultural imperialism reconsidered. Old questions in new guises,  

[w:] J. Curran, D. Morley (red.), Media and Cultural Theory, Routledge, Londyn 2006, s. 33-34. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 
132 

 

będzie pokoju (…), zaś siły zbrojne USA będą utrzymywać świat bezpieczny dla 

naszej gospodarki i otwarty na naszą szturm kulturalny
291

. 

Poza sporem pozostaje, że amerykańska produkcja programów telewizyj-

nych, w tym seriali, od dziesiątków lat odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. 

Nie sposób uznać, że przesłanie seriali ma charakter neutralny, szczególnie w sy-

tuacji, gdy są to seriale szpiegowskie. Najważniejsze w nich są nie tylko wizerunki 

patriotycznych amerykańskich bohaterów, ale i obraz ich wrogów. Trudno odmó-

wić racji Edwardowi W. Saidowi: Obawa i strach wywołane przez natrętne obrazy 

„terroryzmu” i „fundamentalizmu” – nazwijmy je wizerunkami z międzynarodo-

wego repozytorium wyobrażeniowego, na które składają się „zagraniczne diabły” 

– przyspieszają podporządkowanie się jednostki dominującym w danej chwili nor-

mom. Odnosi się to zarówno do nowych społeczeństw postkolonialnych, jak i do 

Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych
292

. 

Niniejszy rozdział rozpoczyna się od przytoczenia kilku koncepcji odbioru 

przekazu telewizyjnego. Następnie pokrótce opisano specyfikę gatunku filmu  

i serialu szpiegowskiego. W kolejnej części omówiono trzy amerykańskie seriale – 

„I Spy” z czasów zimnej wojny oraz dwie produkcje z epoki obecnej wojny  

z terrorem – „Sleeper Cell” i „24”. 

1. KWESTIA RECEPCJI TELEWIZJI 

Telewizja, od czasu powstania, jest niezwykle wpływowym środkiem ma-

sowego przekazu i znaczącą częścią rzeczywistości medialnej. Przez kilkadziesiąt 

lat istnienia zdominowała – a w wielu krajach i wśród różnych grup ludności nadal 

dominuje – sferę dostarczania treści i kreowania opinii szerokiego spektrum od-

biorców. W tej sytuacji telewizja doczekała się szerokiej analizy naukowej, po-

wstało wiele teorii dotyczących tak treści zawartych w przekazie tego kanału ko-

munikacji, jak i sposobu ich odbioru przez widzów. Na potrzeby niniejszego arty-

kułu niektóre z nich zostaną w skrócie opisane. 

Teoria recepcji rozwinęła się w Niemczech pod koniec lat 60. XX wieku  

i początkowo dotyczyła dzieł literackich, potem nacisk położono na analizę odbio-

ru produkcji telewizyjnych i sztuk teatralnych. Jej głównym założeniem jest odej-

ście od tradycyjnego skupienia uwagi na autorze i treści jego dzieła oraz skoncen-

trowanie się na tym, w jaki sposób czytelnik (widz) odbiera ową treść. Twórca 

teorii, Hans Robert Jauss, położył nacisk na omawianie literatury z punktu widze-

nia odbiorcy, kładąc nacisk na dialektyczny proces tworzenia i odbioru. Dzieło 

literackie zyskuje swe prawdziwe znaczenie po połączeniu obiektywności tekstu  

z subiektywnością jego odbioru przez czytelnika. Jauss zrewolucjonizował teorię 
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literatury, gdyż po raz pierwszy przypisano tak ważną rolę odbiorcy
293

. Ten pogląd 

na potrzeby badań nad recepcją treści telewizyjnych rozwinął Stuart Hall, propo-

nując teorię kodowania i dekodowania. Jego zdaniem serial, program rozrywkowy, 

talk show, program informacyjny, film dokumentalny nigdy nie są pasywnie 

przyjmowane przez odbiorcę, ich znaczenie jest aktywnie interpretowane poprzez 

odwołania do doświadczenia życiowego i kulturowego odbiorcy. Autor koduje 

znaczenie w swym dziele, które odbiorca dekoduje przy pomocy wspomnianych 

odwołań
294

. Hall opisuje trzy modelowe sposoby dekodowania przekazu telewi-

zyjnego przez odbiorców. Pierwszy, hegemoniczny, występuje wtedy, kiedy od-

biorca odczytuje treść komunikatu przez pryzmat kodu dominującego.  

Najbardziej skuteczne są te kody, które jawią się jako naturalne, wręcz 

przezroczyste. Drugi ma charakter negocjowany: odbiorca część treści przyjmuje, 

a resztę odrzuca. Trzeci, opozycyjny, oznacza odrzucenie kodu nadawcy. Świa-

domość reguł tworzenia komunikatu pozwala na dokonanie własnej interpretacji 

na podstawie dyskursów przeciwhegemonicznych. Hall podkreśla, że proces ko-

munikowania nie ma charakteru linearnego, nie należy go postrzegać jako mecha-

nizmu przekazywania jednego znaczenia odbiorcy przez nadawcę. Na każdym eta-

pie procesu – od produkcji, przez cyrkulację i dystrybucję, aż po konsumpcję i re-

produkcję – znaczenie zmienia swoją postać. Wszelkie zakłócenia na każdym  

z tych etapów mogą zniweczyć wysiłki nadawcy, szczególnie wtedy, gdy przekaz 

w założeniu ma mieć charakter perswazyjny, czyli skłaniać odbiorcę do określo-

nych zachowań i przyjęcia oczekiwanych postaw
295

. 

Nadawcy i telewizyjni, mając świadomość, że ich audytorium nie podlega 

żadnej wstępnej selekcji i często jest przypadkowe, szybko pojęli, że powinni zna-

leźć taką formułę, która zadowoliłaby jak największą rzeszę odbiorców. Prowadzi 

to do wyzbywania się wszelkiego rodzaju skrajności światopoglądowych i arty-

stycznych oraz unikania kwestii zbyt wyrafinowanych intelektualnie. Innymi sło-

wy, następuje homogenizacja, czyli takie wymieszanie treści, aby były one atrak-

cyjne – a mówiąc precyzyjniej – strawne dla możliwie wielu ludzi
296

. Termin ten 

nawiązuje do przetwórstwa mlecznego, który mianem sera homogenizowanego 

określa produkt tak dokładnie wymieszany, że w każdej cząsteczce ma identyczny 

skład i smak. W tym kontekście uwagi o telewizyjnej papce wydają się jak najbar-

dziej uprawomocnione i trafne. 
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Telewizja, zauważa Neil Postman, jest częścią show-businessu. Globalnemu 

słabnięciu moralnego i politycznego prestiżu USA nie towarzyszył spadek popu-

larności amerykańskich produkcji: Amerykańskie programy telewizyjne cieszą się 

wszędzie powodzeniem nie dlatego, że wszyscy kochają Amerykę, ale dlatego że 

kochają amerykańską telewizję
297

. Postman podkreśla, że rozrywka jest nadideolo-

gią całego dyskursu w telewizji. Niezależnie od tego, co i z jakiego punktu widze-

nia jest przedstawiane, to zgodnie z przyjętym z góry założeniem – ma służyć na-

szemu rozbawieniu i przyjemności
298

. Ludzie oglądający telewizję kierują się jej 

epistemologią, która zakłada, że wszelkie relacje o okrucieństwach i śmierci są 

przesadzone – nie należy ich traktować poważnie ani reagować na nie rozumnie. 

Telewizja unika ukazywania zależności i niuansów, lekceważy słowną precyzję  

i czyni podnietę wizualną zamiennikiem myślenia. Innymi słowy, telewizja dezin-

formuje, wprowadza w błąd – umieszczając informację w niewłaściwym kontek-

ście, podając informacje oderwane, powierzchowne i pozbawione znaczenia – 

tworzy złudzenie wiedzy o czymś, choć promuje ignorancję
299

. Epistemologia te-

lewizji jest prosta: Nic bardziej nie bulwersuje jako skutek elektronicznej i graficz-

nej rewolucji niż to właśnie, że świat przedstawiany nam przez telewizję odbiera-

my jako prawdziwy, a nie dziwaczny. Ponieważ utrata daru wyczuwania obcości 

jest oznaką przystosowania, a stopień, w jakim się przystosowaliśmy, jest mierni-

kiem zmiany, jaka się dokonała
300

. 

Historyk idei Bronisław Łagowski zwraca uwagę, że telewizja prywatna to 

przedsiębiorstwo dążące do zysku, który osiąga głównie dzięki temu, że jej audy-

cje ogląda jak najwięcej ludzi. Jego zdaniem: W danych warunkach kulturowych 

największy dochód przynoszą telewizji sceny sadystyczne. Oczywiście, nie może 

ona ograniczyć się do pokazywania wyłącznie morderstw, strzelania w głowę, 

dźgania nożami, duszenia, podpalania, spychania samochodów w przepaść itp., 

ponieważ byłoby to zbyt monotonne; nie ma wyjścia, trzeba czasem pokazać obra-

zy sentymentalne, rozbierane sceny łóżkowe albo filmy o zwierzętach
301

. Twierdzi 

on, że telewizja komercyjna w głównej mierze handluje sadyzmem, a wszelkie 

pozostałe treści stanowią zaledwie dodatek. 

Podobne opinie formułuje John Condry. Jego uwagi dotyczą amerykańskiej 

telewizji, to jednak mają charakter bardziej uniwersalny i można je odnieść do te-

lewizji komercyjnej w ogóle. Zdaniem Condry’ego to instytucja chciwa, która słu-

ży bardziej interesom właścicieli niż interesowi publicznemu. Od początku poka-

zywała przemoc, żeby przyciągnąć uwagę i czyni tak nadal, koncentrując się na 
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funkcjach komercyjnych. Dodaje on, że choć telewizja jest odpowiedzialna za 

treść programów, to użytek, jaki ludzie z niej czynią, już od niej nie zależy
302

. 

Łagowski odwołuje się też do tekstu Karla Poppera o telewizji. Zdaniem te-

go drugiego degradacja poziomu telewizji jest spowodowana tym, że kanały tele-

wizyjne, chcąc utrzymać odbiorców, muszą produkować więcej sensacyjnych au-

dycji, zaś to, co sensacyjne, rzadko jest dobre. Problemem jest też brak ludzi z ta-

lentem, którzy mogliby stworzyć audycje zarazem ciekawe i dobre. Istnieje za du-

żo kanałów, które konkurują ze sobą, by przyciągnąć jak najwięcej odbiorców. 

Popper swego czasu spotkał w Niemczech osoby odpowiedzialne za jeden z kana-

łów telewizyjnych, usłyszał od nich „rzeczy przerażające”, które im wydawały się 

naturalne. Mówili wprost: Musimy dawać ludziom to, czego oczekują, choć na 

podstawie statystyk oglądalności można jedynie ocenić, jakie są preferencje wi-

dzów w odniesieniu do programów, które im są proponowane. Cyfry te nie mogą  

w najmniejszej mierze powiedzieć, co moglibyśmy, a tym bardziej powinniśmy im 

oferować
303

. Jak podkreśla z naciskiem Popper: Otóż nic w demokracji nie uspra-

wiedliwia tezy tego dyrektora stacji telewizyjnej, dla którego produkowanie coraz 

marniejszych programów odpowiada zasadom demokracji, „gdyż ludzie tego 

chcą”. Gdyby tak było, to do diabła z demokracją
304

! 

Pod koniec życia Popper doszedł do wniosku, że korzyści z telewizji są 

niewielkie w porównaniu ze szkodami moralnymi i intelektualnymi, należałoby 

więc całkowicie jej zakazać. Niestety, jest to nieziszczalne marzenie. Ponadto nie 

wiemy – przekonuje Łagowski – do czego ta zabawka, przedwcześnie dana lu-

dziom, może służyć w przyszłości, gdy ludzkość dojrzeje. Może do czegoś dobre-

go
305

. Jego zdaniem biorąc pod uwagę, czym telewizja jest, i oceniając ją wedle 

kryteriów etyki religijnej czy też laickiej (przy założeniu, że ludzkość pod wzglę-

dem moralnym czyni postępy), można być pewnym, że w przyszłości wykorzy-

stywanie telewizji do celów komercyjnych zostanie uznane za zbrodnię przeciw 

ludzkości. Dla tej zbrodni nie będzie przedawnienia. Co więcej, media można po-

równać z faszyzmem, a to ze względu na sadyzm, jaki otwarcie lub w formie ze-

stetyzowanej rozpowszechniają
306

. 
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2. ZACHODNIE FILMY I SERIALE SZPIEGOWSKIE 

Tematyka szpiegowska pojawiła się w dziewiętnastowiecznej literaturze ja-

ko podgatunek powieści, który – wraz z powstaniem agencji wywiadowczych  

w realnym świecie – stał się na początku XX wieku gatunkiem hybrydowym
307

. 

Jednym z bardziej znanych autorów opowiadań szpiegowskich tamtych czasów 

był Brytyjczyk William S. Maugham, agent brytyjskich służb wywiadowczych  

w czasie I wojny światowej, którego teksty były chętnie przenoszone na ekran 

(m.in. przez Alfreda Hitchcocka)
308

. Pierwsze filmy o działaniach wywiadów po-

wstały jeszcze w latach 90. XIX wieku, ale ten gatunek kinowy rozwinął się zna-

cząco po 1910 roku – jednym z pierwszych ciekawszych obrazów szpiegowskich 

był „Lucille Love, Girl of Mystery” z 1914 roku, opowiadający historię szpiega 

wykradającego plany militarne wrogiego kraju
309

.  

Renesans filmów i seriali szpiegowskich przypadł na lata 60. Gatunek za-

wdzięczał popularność powojennej sytuacji międzynarodowej – narastała zimno-

wojenna obawa o wzajemne zniszczenie atomowe rywalizujących bloków ideolo-

gicznych, co ułatwiło twórcom kreowanie trzymających w napięciu fabuł. Ta rze-

czywistość wymusiła na producentach stworzenie specjalnego typu bohatera (za-

znaczmy, iż mowa jest tu o filmach szpiegowskich powstałych w świecie Zacho-

du, podobnym dziełom powstałym w bloku radzieckim należałoby poświęcić 

osobny artykuł) – reprezentującego dobro, a zatem świat Zachodu. Agenci cecho-

wali się niczym nieograniczoną odwagą w chronieniu świata demokratycznego 

przed zagrożeniami zza żelaznej kurtyny, wierzyli w zachodnie ideały – rodzinę, 

demokratyczne instytucje i państwo prawa. Ich typowymi przeciwnikami były 

osoby dążące do zniszczenia tych wartości. Pozytywni bohaterowie czynili 

wszystko w obronie swego kraju, poświęcali się, a zarazem wykorzystywali  

w swych działaniach inteligencję, spryt i szeroką gamę różnorodnych umiejętno-

ści
310

. Co ważne, w wielu przypadkach działali oni poza prawem, gdyż osiągnięcie 

zakładanych celów w ramach legalnych ograniczeń byłoby niemożliwe. Twórcy 

filmów i seriali szpiegowskich zdają sobie sprawę z tego, czego oczekują widzo-

wie – bohaterowie broniący wartości świata zachodniego muszą zachowywać się 

w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia tak, jak zwykły obywatel oczekiwałby od 

niego w świecie realnym. Idealistyczne wyobrażenia widzów, a już szczególnie 

mocno wierzących w wyjątkowość swego kraju Amerykanów, muszą być od-
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zwierciedlone szpiegowskich filmach. Wszelkie konteksty socjologiczne, poli-

tyczne, kulturowe, artystyczne ukazywane w obrazach tego gatunku tworzą coś 

więcej, niż jedynie formę łatwego eskapizmu, co często zarzucano scenarzystom  

i producentom. Gdy fabuła toczy się z bardzo ważnymi, realnymi elementami w tle 

– w latach 50. i 60. w rzeczywistości amerykańskiej były to mccartyzm, wojny  

w Korei i Wietnamie, wyścig zbrojeń przeciw blokowi radzieckiemu, rewolucja 

obyczajowa, ruch przeciw segregacji rasowej, polityczne zabójstwa – serial prze-

staje być tylko rozrywką i artystyczną fikcją
311

. 

3. „I SPY”: SZPIEDZY EPOKI ZIMNEJ WOJNY 

Serial „I Spy” (w Polsce „Szpiedzy” lub „Ja, szpieg”) zdobył w latach 60. 

XX wieku popularność w wyniku zbiegu pewnych okoliczności. Jego produkcja 

była pod wieloma względami bezprecedensowa. Po raz pierwszy czarnoskóry ak-

tor (popularny w Polsce w latach 90. Bill Cosby) otrzymał tak znaczącą – równo-

rzędną z aktorem białym – rolę w serialu, co w okresie walki o prawa Afroamery-

kanów w USA miało ogromne znaczenie. Nigdy wcześniej nie było serialu, do 

którego zdjęcia kręcono w wielu krajach całego świata. „I Spy” produkowano  

w latach 1965-1968, był to czas wielu ważnych wydarzeń w Stanach Zjednoczo-

nych, definiujących ten kraj, co w połączeniu z napięciami w stosunkach między-

narodowych dało niezwykle interesujące tło serialu. 

Dla tematyki niniejszego artykułu ważniejsze jest jednak, w jaki sposób se-

rial ukazuje wyjątkowość ówczesnych Stanów Zjednoczonych i wpływa na uczu-

cia Amerykanów. Stephen Laurence Keane wymienia kilka takich składników se-

rialu „I Spy”
312

. Po pierwsze, w napisach początkowych producenci wymieniają 

kilka nazw państw i miast, słowo „USA” podane jest wyraźnie większą czcionką, 

w barwach narodowych Stanów Zjednoczonych. Po drugie, fabuła serialu odwołu-

je się od zimnej wojny, ruchu praw obywatelskich, wyścigu o dominację w ko-

smosie i innych ważnych wydarzeń lat 60., które plasowały Stany Zjednoczone  

w centrum wydarzeń zmieniających świat. W tych kontekstach kryje się najczę-

ściej poruszana przesłanka wiary w istnienie amerykańskiej wyjątkowości – idea, 

że USA i Amerykanie zajmują specjalne miejsce w świecie, gdyż mają do zapro-

ponowania ludzkości sposobność do kreowania swej państwowości na podobień-

stwo amerykańskie i nadzieję na osiągnięcie w tym dziele sukcesu. Podobnie jak 

Winthrop przed wiekami, współcześni Amerykanie wyobrażają sobie swój kraj 

jako „miasto na wzgórzu”, przyznając sobie prawo do spoglądania na inne kraje  

z pozycji moralnej wyższości. W kilku odcinkach przedstawiony jest wątek zdrady 
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narodowej i w każdym z nich jest ona odpowiednio ukarana. Przekaz jest prosty: 

każdy zdrajca odpowie za swoje czyny. W odcinku z 1967 roku nawiązuje się do 

programu kosmicznego „Apollo”. Przypomnijmy, że ówcześnie odbywał się wy-

ścig pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą o umieszczenie pierwszego człowieka 

na Księżycu, dla Stanów Zjednoczonych szczególnie ważny, gdyż kraj ten wyraź-

nie przegrał kosmiczną rywalizację o wysłanie człowieka w kosmos. Rzeczony 

odcinek, którego główny bohater, działając incognito, podejmuje pracę jako prze-

wodnik po amerykańskim centrum lotów kosmicznych, ukazuje w pozytywnym 

świetle dążenie do wyprzedzenia Rosjan. To charakterystyczne dla widzenia USA 

jako kraju wyjątkowego – gdy tylko traci pozycję lidera w jakiejkolwiek dziedzi-

nie, natychmiast podnosi się, by walczyć o utracone przodownictwo, gdyż bycie 

„numerem dwa” jest bardzo nieamerykańskie. Keane zauważa, że producenci se-

rialu w jednym z wątków znacząco zniekształcili obraz Stanów Zjednoczonych. 

Jakkolwiek wyjątkowość 

USA w różnych dziedzinach miała realne podstawy, kraj ten był w latach 

60. miejscem ostrej segregacji rasowej. Tym bardzie znamienne, jak już wspo-

mniano, odtwórcą jednej z dwu głównych ról w „I Spy” jest Murzyn. Jednakże  

w żadnym z ponad 80 odcinków serialu temat charakterystycznych dla ówczesnej 

Ameryki napięć rasowych nie jest poruszany, bohaterowie grają równych sobie 

agentów federalnych. Serialowa Ameryka jest zatem znacząco lepsza od prawdzi-

wej. Być może, jak twierdzi Keane, producenci pragnęli przekazać idealistyczny, 

przyszłościowy obraz Stanów Zjednoczonych. Autor konkluduje, że „I Spy” jest 

charakterystycznym produktem amerykańskiej kultury masowej, przedstawia bo-

wiem, podobnie, jak filmy i seriale szpiegowskie następnych dekad, Stany Zjedno-

czone na tle ważnych, decydujących o przyszłości kraju i świata wydarzeń. W XXI 

wieku takim punktem zwrotnym był atak terrorystyczny na Nowy Jork i Waszyng-

ton w 2001 roku. To wydarzenie zmieniło Amerykę, zmieniło także tematykę se-

riali szpiegowskich i sposób przedstawiania działań wywiadu w pojedenastowrze-

śniowym świecie
313

. 

4. „SLEEPER CELL”: MUZUŁMANIN KONTRA MUZUŁMANIE 

Serial „Sleeper Cell” (w Polsce „Uśpiona komórka”) powstał w latach 

2005-2006, kilka lat po atakach w Nowym Jorku i w szczycie amerykańskich in-

terwencji w Afganistanie i Iraku. Tło serialu jest zasadniczo inne niż w przypadku 

„I Spy”. Zagrożeniem nie jest już kraj rywalizujący militarnie, politycznie i ideo-

logicznie, wyzwanie rzucone American way of life jest asymetryczne – krucjatę 

przeciw Ameryce podejmują organizacje terrorystyczne, pochodzące głównie  

z krajów muzułmańskich. Osnową fabuły „Sleeper Cell” jest misja agenta federal-
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nego, który przenika do terrorystycznej komórki działającej na terenie Stanów 

Zjednoczonych, aby zapobiec planowanemu atakowi w Los Angeles. Co ważne, 

agentem jest Murzyn i oddany religii muzułmanin, a szefem komórki były żołnierz 

armii amerykańskiej. W obu sezonach agentowi udaje się uratować Amerykanów 

przed atakiem terrorystycznym, ale scenarzyści nie pozostawiają wątpliwości – 

choć udaremniono jeden atak, wrogowie Ameryki przygotowują kolejne. W recen-

zjach podkreślano, że producenci przedstawiają przyprawiający o dreszcze obraz 

muzułmańskich terrorystów – są to zwykli Amerykanie różnych ras, robiący zaku-

py w Wal-Marcie, organizujący przyjęcia urodzinowe w miejskich parkach.  

W jednym przypadku prominentnym członkiem komórki terrorystycznej jest biały 

blondyn – szef kręgielni, którego rodzice wykładają na Uniwersytecie Berkeley. 

Ten sposób pokazywania terrorystów pozostawia w widzach uczucie nieodpartego 

strachu – oni są wszędzie, nie sposób ich rozpoznać. To odczucie potęgują podty-

tuły obu sezonów – „Wróg jest tu” i „Przyjaciele. Sąsiedzi. Mężowie. Terroryści”. 

Na pozór normalni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych planują zamachy bombo-

we i ataki chemiczne w centrach handlowych, ogólnodostępnych boiskach sporto-

wych, miejscach, w których mieszkańcy Los Angeles wiodą beztroskie życie. 

Właśnie ta antynomia – prowadzący rzekomo normalne życie, nierzadko zajmują-

cy wysoką pozycje społeczną przyjaciel lub sąsiad, często urodzony w Stanach 

Zjednoczonych, tu wychowany i wykształcony, a zarazem osoba planująca ataki 

mające zabić wielu Amerykanów – pozostawia w odbiorcy wrażenie wszechogar-

niającego strachu. Terroryści, którzy jakoby całkowicie spenetrowali społeczeń-

stwo amerykańskie, umiejscowili się w najmniej spodziewanych miejscach i cze-

kają na rozkaz z centrali.  

Ów strach ma ogromną moc – może nawet przekształcić ideologię USA, 

które muszą uciekać się do naginania prawa (np. szef komórki, do której przenik-

nął główny bohater, by sprawdzić jego wiarygodność, nakazuje mu zabić podej-

rzewanego o zdradę członka grupy, co agent wykonuje) do osiągnięcia celu.  

O wszechobecnym stanie strachu pisze Barber w książce „Imperium strachu”. 

Twierdzi on, ze współcześnie Stany Zjednoczone są przestraszone, a ów strach jest 

wywołany nie tylko przez realne wydarzenia, a raczej przez ich ukierunkowane 

spostrzeganie. Terroryści zatem już wygrywają, zdają bowiem sobie sprawę, że 

wystarczy wzniecić psychozę strachu, aby uzyskać przewagę psychologiczną. 

Przekonuje on, że terroryści, skądinąd wcale nie tak bardzo silni, odcisnęli piętno 

na amerykańskiej wyobraźni, zasiewając w jej zakamarkach i szczelinach lęki, któ-

rych niepokojącymi wskaźnikami są jaskrawe kody alertów o zagrożeniu. Jednakże 

w swym podejściu do konfrontacji z terroryzmem Ameryka, zarówno wtedy, gdy 

prowadzi wojny w innych krajach, jak i wtedy, gdy stara się zapewnić bezpieczeń-

stwo u siebie, wyczarowała ten właśnie strach, który jest główną bronią terrory-

zmu. Jej przywódcy prowadzą nierozważnie wojowniczą politykę, dążąc do stwo-
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rzenia amerykańskiego imperium strachu, budzącego większy lęk niż jakiekolwiek 

pomysły terrorystów
314

. 

„Sleeper Cell” przedstawia motywację terrorystów w kontekście reakcji na 

potęgę Ameryki, jej dominację i wyjątkową pozycję w świecie. Jednym z głów-

nych powodów działań terrorystów, którzy, co ważne – i odmienne niż w „I Spy”  

i „24 godzinach” są wyłącznie muzułmanami – jest element wczesnej, czysto pro-

testanckiej doktryny wyjątkowości amerykańskiej, w której Ameryka samozwań-

czo określiła siebie jako „panów przeznaczenia”. Według islamu jedynie Bóg jest 

„panem przeznaczenia” i żaden człowiek – ani żaden naród – nie może uzurpować 

sobie jego prerogatyw. W serialu wyraźne są także pozareligijne motywy kierujące 

poczynaniami terrorystów. W kolejnych odcinkach dowiadujemy się, jak ważna 

jest też postawa zwykłych Amerykanów wobec muzułmanów – nieuzasadniona 

nienawiść, brak zrozumienia i uprzedzenia wywołują frustrację i prowadzą do 

skrajnych zachowań. Jako przeciwwagę takiej postawy producenci proponują po-

stać agenta-muzułmanina, który pomaga rządowi USA w rozpracowywaniu uśpio-

nych komórek terrorystycznych. Ta postać ukazuje wyraźne pęknięcie we współ-

czesnym islamie – na wyznawców skrajnie fundamentalistycznych, podejmują-

cych działalność terrorystyczną skierowaną przeciw Zachodowi, i na łagodnych 

muzułmanów, pracujących na dobre imię wyznawanej religii
315

. 

Po atakach z 11 września 2001 roku Stany Zjednoczone zostały poniekąd 

zmuszone do zmiany swego podejścia do świata, przewartościowania miejsca  

w nim i przygotowania się na kolejne, krwawe ataki terrorystyczne, które w obli-

czu tak spektakularnego ataku wydawały się bardzo prawdopodobne. Podobna 

zmiana musiała zajść w sposobach przedstawiania zagrożenia terrorystycznego  

w środkach masowego przekazu. W interesującym nas świecie filmowym zaszła 

znacząca zmiana. Na podstawie porównania odległych od siebie o ponad 40 lat 

seriali „I Spy” i „Sleeper Cell” trzeba zauważyć, że podobieństwem jest to, ze 

agenci federalni pracują od zawsze pod przykrywką, ale na tym zbieżności się 

kończą. W „I Spy” para agentów pracuje przede wszystkim za granicą, nierzadko 

w bardzo odległych zakątkach świata, co milcząco zakładało, że pół wieku temu 

nie obawiano się zamachów terrorystycznych na ziemi amerykańskiej. Serial „Sle-

eper Cell,” będący produktem pojedenastowrześniowej paranoi, przedstawia za-

grożenie w postaci kilkuosobowej komórki złożonej z osób mieszkających od wie-
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lu lat w USA lub nawet tam urodzonych i wychowanych
316

. Tego właśnie obawiać 

mogą się współcześni Amerykanie – że terrorystą okaże się ich sąsiad, nauczyciel, 

kolega z pracy. Zagrożenie może czaić się wręcz dosłownie za rogiem. 

Seriale i filmy szpiegowskie wyprodukowane po 2001 roku mają znacząca 

cechę wspólną – rysując zagrożenie terrorystyczne w taki sposób, jak w przypadku 

„Sleeper Cell”, przyczyniają się do narastania atmosfery zagrożenia. Widzowie 

dekodują seriale poprzez odniesienie ich do własnych doświadczeń życiowych,  

w tym obrazu zapadających się wieżowców w Nowym Jorku. 

Można przyjąć, że istnieje swoiste błędne koło, które warto przybliżyć. Sta-

ny Zjednoczone, wierząc w swą wyjątkowość i posłannictwo dziejowe, wprowa-

dzają tę ideę w życie. Wywołuje to frustrację u wielu ludzi na świecie, w tym mu-

zułmanów, co doprowadza do krwawych ataków na świat Zachodu, co z kolei 

znacznie zwiększa dawkę informacji o udanych aktach terroru – to wzbudza strach 

potencjalnych ofiar, co ułatwia ograniczenie swobód i wolności obywatelskich. 

Wymusza to doskonalenia metod przeprowadzania ataków terrorystycznych, co 

powoduje kolejną reakcję militarną. W tak skonstruowanym sprzężeniu zwrotnym 

ta część świata, która jest zagrożona działalnością terrorystyczną, nigdy nie docie-

ka jej przyczyn – pomijając sloganowe hasła typu: „oni nienawidzą naszej wolno-

ści”, „to ludzie obłąkani” – zawsze skupiając się na jej widowiskowych przeja-

wach. Prowadzona w ten sposób wojna z terrorem – ogłoszona przez Busha junio-

ra po atakach na World Trade Center i Pentagon – będzie długą wojną (long war), 

trwając dekady i przyczyniając się do tego, co można nazwać cywilizacją stra-

chu
317

. 

5. „24”: BYĆ JAK JACK BAUER 

Serial „24” (znany w Polsce pod tytułem „24 godziny”), emitowany na an-

tenie amerykańskiej stacji Fox, wywołał ożywioną dyskusję
318

. Przez kilka lat de-

batowano o sposobie prezentowania zagrożenia terrorystycznego, arkanach prezy-

denckiej władzy, zagubieniu jednostki w trybach machiny służb specjalnych, po-

staci Jacka Bauera jako amerykańskiego bohatera w świecie po ataku na Amerykę, 

a także wpływie serialu na wysokich urzędników administracji i sędziów Sądu 

Najwyższego USA. „24” zyskały tak znaczącą pozycję w świadomości Ameryka-

nów, że organizacje muzułmańskie składały oficjalne zażalenia do stacji Fox na 

pejoratywny obraz islamu i jego wyznawców, a generałowie-profesorowie z West 
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Point skarżyli się, że ich kadeci zaczynają uznawać tortury, często wplatane w fa-

bułę „24”, za efektywny i usprawiedliwiony sposób zdobywania informacji. Poja-

wiały się opinie, że „24” jest neokonserwatywną propagandą na rzecz antyterrory-

stycznej agendy administracji George’a W. Busha. 

„24” opisuje działania filii fikcyjnej jednostki administracji federalnej (CTU 

– Counter Terrorism Unit) w Los Angeles, a nade wszystko agenta Jacka Bauera. 

Zadaniem tej służby specjalnej jest działalność wywiadowcza i zapobieganie ata-

kom terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych. W serialu mamy zatem przesłu-

chania, pościgi, strzelaniny, wybuchy i ciągły wyścig z czasem, a zatem wszystko 

to, co widownia lubi najbardziej. Producenci przedstawiają także prezydenta USA 

i jego najbliższe otoczenie. To ważny element serialu – w obliczu śmiertelnego 

niebezpieczeństwa ukazane są intrygi urzędników, współpraca niektórych z nich  

z terrorystami, zacieranie śladów zdradzieckiej działalności.  

Jack Bauer stał się dla Amerykanów ikoną pojedenastowrześniowego świa-

ta. Jest odbiciem obecnego stanu umysłów obywateli USA, w którym silny jest 

sprzeciw wobec utraty amerykańskiej niewinności w wyniku ataków z 2001 roku. 

Amerykanie potrzebują popkulturowego bohatera, który będzie umiał walczyć  

z tym, co pozbawiło Amerykę poczucia bezpieczeństwa i oddalenia, przynajmniej 

geograficznego, od wszelkich światowych kłopotów. Bardzo ważnym jest dla spo-

łeczeństwa USA, aby mieć – choćby fikcyjną – postać, która efektywnie zareaguje 

na asymetryczne zagrożenie dla wolności. Ważnym elementem uwielbienia Ame-

rykanów dla Bauera jest to, że w serialu jawi się on jako człowiek kochający swój 

kraj i całkowicie lojalny wobec niego. Bauer przedkłada dobro kraju nad szczęście 

swej rodziny, ma odwagę sprzeciwić się przełożonym i złamać prawo w celu ra-

towania ojczyzny. Stosuje przy tym makiaweliczną zasadę: „cel uświęca środ-

ki”
319

. W przypadku Bauera Amerykanie są w stanie wybaczyć wszystko, nawet 

naciąganie – bądź jawne łamanie – ogólnie przyjętych zasad etycznych dla urato-

wania honoru USA.  

Interesujący punkt widzenia na postać Bauera zasygnalizował James Po-

niewozik, krytyk filmowy tygodnika Time. Ukuł on termin „baueryzm” na okre-

ślenie całokształtu działań głównego bohatera serialu. Uznał, że agenda Bauera nie 

jest ani lewicowa, ani prawicowa, ani centrowa. Jest poza polityką: jest dla ludzi, 

dla narodu. Poniewozik podkreśla elastyczność Bauera, który ostatecznie podej-

muje współpracę z byłym arabskim terrorystą w jednym z sezonów. Bauer intui-

cyjnie wyczuwa, że z czasem pole walki zmieniło się, jego realia wyewoluowały  

i należy robić wszystko, by się do tej nowej sytuacji dostosować. I to właśnie, zda-

niem publicysty, może być najważniejszym wnioskiem z oglądania „24” – by  
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w niespokojnych czasach wojny w Iraku nie trzymać się kurczowo wcześniej usta-

lonej agendy, a raczej reagować elastycznie na zmieniającą się rzeczywistość
320

.  

„24” to produkt rozrywkowy, który niesie jednak ze sobą elementy kiero-

wanego komunikowania się ze społeczeństwem. Treść poszczególnych sezonów 

skonstruowana jest w taki sposób, iż widz odnosi wrażenie, że torturowanie więź-

niów w obliczu zbliżającego się śmiertelnego zagrożenia terrorystycznego jest 

nieodzowne dla uratowania tysięcy istnień ludzkich. Agenci niemal zawsze tortu-

rują te osoby, które faktycznie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli 

USA, co w realnym świecie wydaje się mało prawdopodobne. Tortury w wykona-

niu Jacka Bauera są nader skuteczne – potrafi on zdobyć najpotrzebniejsze infor-

macje po 30 minutach przesłuchania, co jest niewiarygodne, szczególnie w ze-

tknięciu z torturowanymi islamistami, którzy przecież chcą być męczennikami. 

Bauer, choć przesłuchiwany w siódmym sezonie przez specjalną komisję senacką 

w sprawie przestępstw, jakich się wcześniej dopuszczał (nielegalne stosowanie 

tortur, zabójstwa na służbie), nie zostaje nigdy pociągnięty do odpowiedzialności 

karnej.  

Postać Bauera to niemal archetypowy amerykański superbohater, samotnie 

stawiający czoła niebezpieczeństwu. W czasie wykonywania ważnych zadań na 

rzecz państwa traci żonę, opuszcza go winiąca ojca za stratę matki córka, inne bli-

skie osoby giną w czasie akcji, odwracają się od niego współpracownicy. Bauer  

z każdym sezonem, każdą akcją, każdym zawartym kompromisem wydaje się być 

coraz bardziej zdehumanizowany, coraz trudniej funkcjonować mu w machinie 

bezpieczeństwa narodowego. Jednak za każdym razem, gdy wzywa ojczyzna, jest 

gotów na kolejne poświęcenia.  

Slavoj Žižek w postaci Bauera widzi największą manipulację ideologiczną 

serialu. Jego zdaniem pomimo całej bezwzględności CTU, gwałtownych przesłu-

chań, morderstw, a także załamania życia rodzinnego ten bohater jest też przesta-

wiany w scenach ciepła i miłości. Oznaką moralnej deprawacji jest właśnie to, że 

człowiek potrafi usprawiedliwić takie akty i normalnie z tym żyć. Žižek wniosku-

je, że fakt, że wiceprezydent USA (chodzi tu o Dicka Cheneya) stwierdza otwar-

cie, że tortury są potrzebne, jest dowodem na głęboką zmianę w naszych politycz-

nych i etycznych standardach
321

. 

Konserwatyści bronili „24” twierdząc, że serial to doskonała lekcja dla spo-

łeczeństwa, jak trudna i skomplikowana może być wojna z terroryzmem. Dotych-

czas nie ma w amerykańskim systemie prawnym ustawodawstwa, które można by 

uznać za stworzone pod bezpośrednim wpływem „24”, lecz nie umniejsza jego 

wpływu na amerykański wymiar sprawiedliwości. Time komentował republikań-
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skie uwielbienie dla serialu – jego fanem okazał się ówczesny wiceprezydent Che-

ney, a gościnny występ w „24” zanotował późniejszy kandydat na prezydenta, 

John McCain
322

. Inny republikanin, Tom Tancredo, kandydat na prezydenta we 

wczesnej fazie republikańskich prawyborów w roku 2008, stwierdził wprost, że 

Bauer ukazuje modelowy sposób postępowania ze schwytanym terrorystą
323

. 

Steven Keslowitz, prawnik i publicysta amerykański, uznaje, że „24” – bardzo 

ważne wydarzenie medialne w pojedenastowrześniowym świecie – ma wyraźny 

wpływ na prawników i waszyngtońskich urzędników. Podaje przykład spotkania 

zorganizowanego w 2006 roku przez Heritage Foundation, konserwatywny think 

tank, w którym udział wzięli producenci serialu. Podczas dyskusji ówczesny dy-

rektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Michael Chertoff, chwalił 

„24” za „realne przedstawianie świata”
324

. Kolejnym przykładem Keslowitza są 

odwołania do działań Bauera dokonane przez sędziego jednego z amerykańskich 

sądów apelacyjnych, który – zgłaszając zdanie odrębne od wyroku – cytował treść 

„24” w kontekście pozwalania agentom na kontrowersyjne prawnie i etycznie ak-

cje. Sędzia Sądu Najwyższego Antonin Scalia, posiłkując się treścią z sezonu dru-

giego „24” bronił agentów, którzy uciekają się do stosowania tortur: Jack Bauer 

uratował Los Angeles, setki tysięcy ludzi. Czy któryś sąd skarze Jacka Bauera? 

Stwierdzi, że prawo jest przeciw niemu? Nie sądzę
325

. Niemniej interesujący jest 

fakt, że najstarszy katolicki uniwersytet w USA, Georgetown University, prowadzi 

od 2007 roku kurs (przedmiot) „Prawo w serialu 24”
326

. 

PODSUMOWANIE 

Nie sposób zakwestionować, że każdy produkt przemysłu kulturalnego,  

w tym seriale telewizyjne, stanowi pod wieloma względami zapis rzeczywistości, 

w której powstał. Odzwierciedla on określony czas i miejsce, charakterystyczne 

dla nich uczucia, obawy i lęki. Specyfika programów telewizyjnych powoduje, że 

wiele z emocji zostaje wyolbrzymionych, przerysowanych, co pozwala uatrakcyj-

nić oferowany widzom przekaz. „I Spy” na tle „Sleeper Cell”, a zwłaszcza „24”, 

można określić jako serial dość pogodny, przedkładający brawurową intrygę nad 

epatowanie przemocą i brutalnością. Tajni agenci z czasów zimnej wojny tworzyli 

zgraną drużynę, tymczasem ich odpowiednicy z epoki wojny z terroryzmem byli 

samotnikami, koniec końców licząc tylko na siebie, wszędzie bowiem – nawet 

wśród innych agentów – mogą czaić się wrogowie. Bauer może aspirować do mia-
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na najbardziej brutalnej postaci w dziejach telewizji – w ośmiu sezonach „24” do-

liczono się 13 628 zabitych
327

. Na marginesie trzeba jednak dodać, że w dziewiątej 

serii (emitowanej w 2014 roku) agent CTU jest nieco mniej brutalny i – przynajm-

niej w pierwszych sześciu odcinkach – nikogo nie torturował, co wcześniej zdarza-

ło się bardzo często. Co więcej, już w pierwszym odcinku uratował kobietę, którą 

poddawano torturom, a jej oprawcę – agenta rządu amerykańskiego – pobił. 

Brutalność Bauera nie może dziwić, jeśli uwzględni się nastrój amerykań-

skiej opinii publicznej po zamachu na World Trade Center i Pentagon, co wykazu-

je Susan Faludi
328

. Jonathan Alter deklarował w Newsweeku, że należy zacząć my-

śleć o przeniesieniu niektórych podejrzanych do naszych mniej wrażliwych sojusz-

ników, nawet jeśli jest to oznaką hipokryzji. Nikt nie mówił, że będzie to ładnie wy-

glądać. Publicysta magazynu Time Charles Krauthammer stwierdził, że należy 

rozważyć tajne więzienia i trybunały oraz brutalne przesłuchiwanie terrorystów, 

nie przejmując się oburzeniem mięczaków (weenies) zajmujących się prawami 

człowieka, deklarował również, że z tego powodu nie zgrzytałby zębami, ani nie 

rozdzierał szat. Słynny dziennikarz New York Timesa Thomas Friedman doradzał, 

by zwalczać terrorystów bez względu na jakiekolwiek zasady. Publicysta tabloidu 

New York Post zarysował natomiast plan nowego Starego Dzikiego Zachodu, pod-

kreślając, że nie ma na myśli polowania, aresztowania i postawienia przed sądem 

terrorystów, lecz o wiele szybszą i porządniejszą formę odwetu przeciw tej tchórz-

liwej klice (cabal of cowards): „Strzał między oczy, rozwalić ich na kawałeczki”. 

Co więcej, należy trenować zabójców, wynająć najemników, wyznaczyć parę mi-

lionów dolarów na nagrody za dostarczenie ich żywych, a najlepiej martwych, 

zbombardować miasta, które goszczą „te robaki”, „polować na tego pustynnego 

szczura, zabić na miejscu jego i jego zwolenników”. 

Na zakończenie warto przytoczyć opinię Urszuli Jareckiej. Jej zdaniem 

działania medialne kreują, czyli typ idealny, który może być skonstruowany z an-

tywartości. Odbiorcy mogą odczuwać dysonans poznawczego, niepokój i dezo-

rientację. Wedle Jareckiej: Wykreowany w mediach stan pożądany jest stanem 

wielkiej niedoskonałości: zakłada dążenie do stanu szlachetnego podstępu, uza-

sadnionej masakry, uprawomocnionych gwałtów i upokorzeń. Te działania wpisa-

ne są w „słuszną” wojnę. Nic dziwnego, że wojownik jest nie tyle nikczemny, co 

zdezorientowany i „zcyborgizowany”: sprowadzony do roli maszyny obsługującej 

śmiercionośne narzędzia. Jakie cnoty może mieć maszyna?
329

. 
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CULTURE AS A WEAPON  

– MOVIE WARRIORS OF THE AMERICAN EMPIRE 

Abstract: The aim of his article is to acquaint the reader with the US one-hour TV spy 

dramas. Their main characters are portrayed as fighters of the American Empire, both 

political and cultural. The article starts with the depiction of selected theories of TV 

reception, among others Stuart Hall’s, Neil Postman’s and Bronisław Łagowski’s. Next, 

the authors talk about the spy film genre with special attention paid to its TV branch. 

Three one-hour dramas are presented – ‘I Spy’ of the 1960s, and two series of the post-

9/11 world – ‘Sleeper Cell’ and ’24’. In the summary it is argued that these TV 

productions record the mood – both real and desired – among Americans. The symbol  

of the brutalization of the characters is Jack Bauer, the main protagonist of ’24'. 

Keywords: cultural imperialism, coding/decoding theory, television, tv series, spies, spe-

cial agents 
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ARBËRESHË  

– ALBAŃSKA MNIEJSZOŚĆ HISTORYCZNA  

WE WŁOSZECH POŁUDNIOWYCH 

Streszczenie: Autor niniejszego artykułu miał okazję zetknąć się z Arbereszami podczas 

swojej pracy naukowo-dydaktycznej w Istituto Teologico Cosentino w Cosenza-Rende 

(Kalabria). Wśród studentów teologii znajdowali się kandydaci do kapłaństwa w obrząd-

ku greko-albańskim – byli to przedstawiciele kolejnego pokolenia Albańczyków, którzy od 

ponad już 500 lat zamieszkują na terenie Włoch Południowych. Niezwykła historia tego 

narodu i jego walka o zachowanie tożsamości kulturowej stały się inspiracją do opraco-

wania zagadnienia zaznaczonego w tytule. 

Słowa kluczowe: Arbëreshë, mniejszość etniczna, Włochy Południowe, historia narodu, 

tożsamość kulturowa 

WSTĘP 

W pierwszej części artykułu autor przedstawi krótką historię Albańczyków 

we Włoszech Południowych, która zdaje się być kluczem do odpowiedzi na pyta-

nie: dlaczego Albańczycy zostali zmuszeni do pozostawienia swojej ojczyzny i udali 

się na obczyznę ponad 500 lat temu? Druga część pracy będzie poświęcona języ-

kowi oraz literaturze Arbereszów. Zostaną ukazane różnice między archaicznym 

językiem arbëreshë a współczesnym językiem albańskim. Ta część ukaże również, 

jak możliwym było zachowanie własnego języka przez tak długi okres życia 

wspólnoty narodowej na obczyźnie. Trzecia część będzie dotyczyła religii. 

Współcześni Albańczycy są najczęściej wyznawcami islamu albo pozostają 

areligijni. Tymczasem Arberesze są katolikami obrządku greckiego. Jak to było 

możliwe, aby żyjąc na terenie Włoch Południowych, zachować własną tożsamość 

religijną i nie ulec wpływom katolików obrządku łacińskiego? Czwarta i ostatnia 

część ukaże niektóre zwyczaje Arbereszów. 

Do napisania niniejszego artykułu konieczne było dotarcie do bibliografii  

w języku włoskim, a także do źródłowych dokumentów Synodów Diecezji Bisi-

gnano, spisanych w języku łacińskim. Oprócz tego powołano się również na nie-

które dzieła w języku arbëreshë. Autor pragnie zaznaczyć, iż język włoski, obok 

języka poskiego, jest jego językiem ojczystym. Tłumaczenia w tekście (z języka 
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włoskiego, łacińskiego i arbëreshë) pochodzą od autora. W czwartej części pracy, 

dotyczącej niektórych zwyczajów, piszący te słowa nie korzystał z literatury 

przedmiotowej, gdyż opisał to, co wynika z jego bezpośrednich spotkań z Arbere-

szami i przeżyć osobistych. 

Autor pragnie podkreślić, iż na temat Arbereszów pisał już w Polsce na ła-

mach czasopisma „Nestor” (por. A. J. Katolo, Arborësch – zapomniana mniejszość 

etniczna w Kalabrii (Włochy Południowe), “Nestor” 2009, nr 2(8), s. 83-86), stąd 

niektóre fragmenty pracy mogą w części pokrywać się z wymienionym artykułem. 

1. OSADNICTWO ALBAŃSKIE WE WŁOSZECH POŁUDNIOWYCH 

Od 1444 r. Mahomet II, po zdobyciu Konstantynopola oraz wielu miast  

w Grecji, skierował swoje wojska przeciwko Albanii. Albańczycy, pod wodzą ca-

pitano d’Albania, Giorgio Castriota, zwanego Scandenberg, wielokrotnie zdołali 

odeprzeć ataki tureckie. Dopiero po nagłej śmierci Scandenberga, w 1467 r., Alba-

nia została częściowo zajęta. W 1487 r., na skutek pokoju zawartego między We-

necją a Mahometem II, terytorium albańskie zostało wcielone do Imperium Oto-

mańskiego
331

. Niezłomna postawa Giorgio Castrioty Scandenberga zyskała uzna-

nie w oczach ówczesnego świata chrześcijańskiego. Papieże – Kalikst III oraz Pius 

II – nadali mu tytuł athleta Christi
332

. 

Syn Giorgia Castrioty – Giovanni Scandenberg – zebrawszy resztki wojsk 

oraz tych, którzy zdecydowali się opuścić Albanię, udał się do Włoch, lądując na 

Sycylii. Stamtąd zwrócił się do Ferdynanda I z prośbą o pozwolenie na osiedlenie 

się. Król Neapolu, w obawie przed zagrażającą inwazją turecką, zabronił osiedla-

nia się Albańczykom na terenie królestwa. W tej sytuacji uciekinierzy podjęli de-

cyzję dotarcia do samego Neapolu
333

. Należy podkreślić, iż powodem emigracji 

oraz chęci osiedlenia się na Półwyspie Apenińskim było pragnienie zachowania 

narodowej kultury, zwyczajów oraz religii
334

. Byli to, w pełnym tego słowa zna-

czeniu, uchodźcy polityczni. 

Grupy uchodźców pod wodzą Giovanniego Scandenberga zostały przyjęte 

przez ludność Neapolu jako bohaterowie i obrońcy wiary. Dodatkowo, Irena Skan-

denberg – kuzynka Giovanniego – wyszła za mąż za księcia Bisignano – Pietroan-

tonio Sanseverino. Powstawaniu kolonii albańskich przychylni byli również Do-

minikanie z Altomonte, którzy w ten sposób chcieli zasiedlić wyludnione po trzę-

sieniu ziemi w 1456 r. majątki zakonne. W 1478 r. grupa Albańczyków otrzymała 
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na własność ziemie w okolicach Plataci, blisko miasta Cerchiara
335

 – tak zwana 

Kalabria Jońska. 

W Kalabria Citra pierwsze grupy uchodźców albańskich zaczęły osiedlać 

się w latach 1467-1471. Początkowo były to okolice miasta Acri, a następnie:  

S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo, Macchia i S. Demetrio. Albańczycy musieli 

jednak spełnić jeden warunek: uprawa ziemi oraz ogrodów, aby zapewnić sobie 

warunki utrzymania
336

. 

Albańskie kolonie wojskowe obecne były na terytorium Kalabrii już od 

1444 r. Kiedy wybuchła rewolta w Kalabrii pod wodzą Antonio Centelles  

w Marchesato di Crotone, tymi, którzy przyczynili się do jej stłumienia, byli żoł-

nierze albańscy. W dokumencie wydanym w Gaeta 1 września 1448 r. można zna-

leźć następującą wzmiankę: Demetrio Reres, dzielny kapitan Epiriotów [Albańczy-

ków – przyp. AJK], dowódca trzech kolonii albańskich, wielce się przysłużył,  

z ogromnym poświęceniem militarnym, do zdobycia całej prowincji Kalabrii Niż-

szej (Calabria Inferiore), wraz ze swymi synami Basilio i Giorgio
337

. 

Zdaniem P. De Leo, pierwsze kolonie albańskie pojawiły się w 1444 r.,  

w miejscowościach Amato, Andali, Arietta, Vena, Zangarona, Caraffa, Carfizzi, 

Pallagorio, S. Nicola dell’Alto i Gizzera. Były to okolice właściwie wyludnione,  

o czym zaświadcza Liber focorum z 1443 r., dlatego chętnie na tych terenach zo-

stali przyjęci Albańczycy
338

. Stosunki między Kalabryjczykami a Albańczykami 

układały się pokojowo. Albańczycy z Plataci, tak zwani toschi (z południa), uda-

wali się na do Cerchiara, aby sprzedawać żywność, załatwiać sprawy u notariusza 

oraz w Prefekturze. Podobna sytuacja, jak w Kalabrii Jońskiej, miała miejsce  

w Kalabria Citra, gdzie osiedlili się tak zwani geghi (z północy)
339

. 

Z czasem jednak pokojowe współżycie skończyło się. Jak pisze historyk ka-

labryjski G. M. L’Occaso: Albańczycy, którzy przybywają w nasze okolice, nie 

przynoszą ze sobą żadnej sztuki. Pół-barbarzyńcy, słabi rolnicy, mówiący innym 

językiem, uparci w swoich rytach i zwyczajach, nie potrafili zbratać się z innymi 

mieszkańcami. I ciągle miały miejsce bójki [...], kradzieże i obrazy
340

. W końcu 

nienawiść między Albańczykami a Kalabryjczykami doszła do takiego punktu, że 

zrodziło się powiedzenie: jeśli spotkasz wilka i Albańczyka, to puść wolno wilka,  

a zabij Albańczyka
341

. 

Na rysunku nr 1 przedstawiono obszar zamieszkania Albańczyków. 
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Rys. 1. Rejony zamieszkania przez Albańczyków we Włoszech 

Źródło: Mapa w zbiorach autora. 

Opinia G. M. L’Occaso jest zdaniem V. Barone bardzo przesadzona i nie do 

końca prawdziwa. Albańczycy z Plataci i Civita nigdy nie wchodzili w konflikty  

z Kalabryjczykami z Cerchiara. Toschi cieszyli się opinią sumiennych pracowni-

ków: byli bardzo dobrymi rolnikami i pasterzami. Mieli sukcesy w produkcji psze-

nicy, oliwy i wina. Tym bardziej, że zagospodarowali ziemie, których nikt nie 

chciał uprawiać z powodu jej stepowego charakteru i dużej gęstości zalesienia.  

Nierzadkie były również małżeństwa między Albańczykami i Kalabryjczy-

kami. Ponadto do pokojowego współistnienia dwóch narodów przyczyniło się 

małżeństwo Ireny Skandenberg z księciem Bisignano, Pietroantonio Sanseverino. 

Małżeństwo to potrafiło utrzymać w pokoju dwie grupy etniczne, które tak bardzo 

różniły się zarówno pod względem ekonomicznym, jak i politycznym. W Kalabrii 

Jońskiej Albańczycy cieszyli się ogromnym szacunkiem wśród miejscowej ludno-

ści
342

. 

W Calabria Citra sytuacja była jednak odmienna. Albańczycy, niezadowo-

leni z terenów, jakie otrzymali, dokonali zbrojnego zajęcia miasta San Sofia. Coraz 

częściej dochodziło do rozbojów i kradzieży. Jak pisze R. Capalbo: ta imigracja 

spowodowała wiele niepokojów wśród miejscowej ludności, gdyż wraz z dzielnymi 
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przywódcami, przybył agresywny plebs, który nie szanował nikogo. Skargi na kra-

dzieże, porwania, zniszczenia i rozboje nie kończyły się, co spowodowało wprowa-

dzenie bardzo surowych kar
343

. 

W 1564 r. vice-król Neapolu, Don Perafane, zmuszony został wydać dekret 

przeciwko rozbójnikom albańskim. W rzeczywistości jednak dekret ten dotknął 

pokojowo nastawioną ludność albańską: największe szkody w tych regionach, jak  

i w całym królestwie spowodowane są przez Albańczyków, którzy kradną, co się da 

i popełniają wiele innych przestępstw. Chcąc ukrócić te praktyki, zarządza się, iż 

żadnemu Albańczykowi nie wolno podróżować koniem, który wyposażony jest  

w siodło, uzdę, ostrogi, strzemiona. Albańczykom nie wolno posiadać ani używać 

żadnej broni, pod karą pięciu lat więzienia
344

. 

W 1596 r. niektórzy Albańczycy otrzymali przywilej posiadania konia 

wierzchowego. Wzmiankowany przywilej dotyczył mieszkańców miejscowości 

Demetrio i Lazzaro Bellusci, należących do dóbr miasta Civita: [niektórzy Albań-

czycy] będąc ludźmi uczciwymi, cichymi i bogatymi, jak ma to w przypadku wiel-

kiego kapitana oraz burmistrza rzeczonej miejscowości, mogą podróżować osio-

dłanym koniem z uzdą, ostrogami i strzemionami
345

. 

2. JĘZYK I LITERATURA 

Język arbëreshë (wł. – arberesco; alb. – gjuha arbëreshe) należy do grupy 

języków indoeuropejskich; filologicznie wywodzi się z języka albańskiego, a do-

kładniej z archaicznej odmiany dialektu tosco (dialekt Albanii Południowej). Po-

sługuje się nim do dziś albańska mniejszość etniczna we Włoszech Południowych 

(Arberesze). Według różnych źródeł przyjmuje się, iż arberesco używany jest 

przez 100 000-260 000 osób
346

. Jest on prawnie chroniony przez Republikę Wło-

ską na podstawie Ustawy n. 482 z 15 grudnia 1999. Przepisy dotyczące ochrony 

historycznych mniejszości językowych
347

. 

Alfabet składa się z 37 liter łacińskich: 7 samogłosek (a, e, ë, o, i, u, y) i 30 

spółgłosek. W odróżnieniu od współczesnego języka albańskiego, głoska y zastę-

powana jest w mowie potocznej samogłoską i. Spółgłoski mogą być nieme (c, ç, f, 

h, hj, k, p, q, s, sh, t, th) oraz dźwięczne (b, d, dh, g, gj, j, l, ll, m, n, nj, r, rr, v, 

x, xh, z, zh)
348

. Często spółgłoska gh zastępowana jest przez spółgłoskę ll (np.  

w miejscowościach: Piana degli Albanesi, Carfizzi i Eianina); niejednokrotnie po 

samogłosce u akcentowanej zanika spółgłoska ll (w miejscowości Greci); spółgło-
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ska h bywa wymawiana jako gh (w miejscowościach: San Demetrio Corone  

i Macchia Albanese). Arberesco posiada 4 deklinacje (5 przypadków), trzy rodzaje 

(męski, żeński i nijaki) oraz dwie formy (określoną i nieokreśloną)
349

. 

Jako ciekawostkę należy podać fakt, iż język arbëreshë niewiele ewoluował 

przez okres ponad 500 lat i zachował swoją oryginalną strukturę fonetyczną  

i morfosyntaktyczną. Wynika to z faktu, że przechował się on wśród Albańczyków 

żyjących poza granicami Albanii i Grecji, i nie poddał się wpływom języka turec-

kiego – języka agresorów; język nie poddał się również wpływom dialektu kala-

bryjskiego oraz włoskiego. Można w nim znaleźć liczne formy archaiczne i zapo-

życzenia z języka greckiego
350

. 

W Kalabrii język arbëreshë nazywany jest brescio. Przetrwał on dzięki tra-

dycji ludowej i Kościołowi obrządku grecko-albańskiego
351

. Dla przykładu można 

wspomnieć, że ks. E. G. di Eianina opublikował „Dizionario degli Albanesi 

d’Italia” [„Słownik Albańczyków Włoskich”]. Dzieło to zawiera ponad 19 000 

rzeczowników, zdań, powiedzeń, wierzeń ludowych, wiadomości historycznych, 

zwyczajów i przysłów mniejszości albańskiej mieszkającej w Kalabrii
352

. 

Początki literatury Arbereszów, która stanowi integralną część literatury al-

bańskiej, wywodzą się z dzieła ks. Lucchi Matrenga [arb. – papas Lekë Matrënga], 

opublikowanego w 1592 r. pod tytułem „E Mbësuame e Krështere” [„Chrześcijań-

ska Wiara Albańczyków”]. Wzmiankowany autor był proboszczem parafii obrząd-

ku greko-albańskiego w miejscowości Piana degli Albanesi na Sycylii. W dziele 

tym można znaleźć pierwszą poezję religijną napisaną w arbëreshë. 

W XIX w. zaczęły pojawiać się wątki polityczne. Szczególnie Girolamo De 

Rada (19.11.1814-28.02.1903), adwokat, pisarz i działacz narodowy z Macchia 

Albanese (Kalabria), w swoich dziełach umieścił wiele wątków literackich doty-

czących odrodzenia narodu albańskiego i wyzwolenia ojczyzny – Albanii.  

W 1836 r. w Neapolu opublikował pod włoskim tytułem tomik poezji w języku 

arbëreshë: „Poesie albanesi del secolo XV. Canti di Milosao, figlio del despota di 

Scutari” [„Poezja albańska od XV wieku. Pieśni Milosao, syna władcy Szkodry”]. 

Kolejne jego dzieło (1839 r.), zatytułowane „Canti storici albanesi di 

Serafina Thopia, moglie del principe Nicola Ducagino” [„Albańskie pieśni 

historyczne Serafiny Thopii, żony księcia Nikolasa Dukagjini”], zostało 

skonfiskowane przez władze burbońskie. Pod zmienionymi tytułami ukazało się 

jednak ono w latach 1843 i 1897. 

G. De Rada zjednoczył wokół siebie grupę intelektualistów italo-

albańskich, której celem było wzmocnienie tożsamości narodowej Arbereszów.  

W tym celu założył w 1848 r. czasopismo, redagowane w języku arbëreshë, 
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„L’Albanese d’Italia” [„Albańczyk z Włoch”]; czasopismo to, jak na ówczesne 

czasy, ukazywało się regularnie w znaczącym nakładzie 3200 egzemplarzy. Dzięki 

działalności tej grupy – poprzez prace lingwistyczne, poematy epickie i liryczne, 

zbiory piosenek i pieśni ludowych – kwestia albańska zaczęła się pojawiać na fo-

rum ówczesnej Europy. 

W latach 60. XIX G. De Rada skoncentrował się w swojej twórczości na hi-

storii narodu albańskiego. Jego „Antichità della nazione albanase” [„Dzieje staro-

żytne narodu albańskiego”] przyczyniło się do spopularyzowania wiedzy  

o Albańczykach w całej Europie
353

. 

Kolejnym znaczącym reprezentantem literatury arberejskiej jest żyjący do 

dziś Giuseppe Schiró Di Maggio [Zef Skiro Di Maxho] (ur. 11.01.1944), który 

przyczynił się do renesansu języka arbëreshë na terenie Sycylii. Jako literat, tłu-

macz i filolog (filologia klasyczna) założył przy bibliotece w Piana degli Albanesi 

czasopisma: „Kartularet e Biblos” [„Zeszysty Biblos”] i „Mondo Albanese” 

[„Świat Albański”]
354

. Wśród dzieł tego pisarza można wyliczyć poematy: „Nëpër 

udhat e Parrajsit Shqipëtarë dhe t’Arbëreshë” [Podróż do Raju Albańskiego]
355

; 

„Lufta e mivet me brethqit”
356

; „Fatosat” [Nowi bohaterowie italo-albańscy, albo 

logika rzeczy]
357

. Jest autorem licznych sztuk teatralnych, wśród których można 

wymienić kilka: „Dashuri magjkië” [Magiczna Milość]
358

; „Për tokën fisnike të 

Horës” [Ze szlachetnej ziemi Piana]
359

; „Ujët e Rruzahajnit” [W poszukiwaniu 

wody pitnej]
360

; „Gjëndje e përkohshme” [Sytuacja tymczasowa]
361

. 

W tym miejscu można z podziwem patrzeć na Arbereszów, którzy przez 

ponad 500 lat zdołali na obczyźnie utrzymać swój język żywym. Znaczącym przy-

kładem troski o żywotność języka jest fakt, że oprócz dzieł literackich istnieją 

prywatne rozgłośnie radiowe, które nadają swoje audycje w arbëreshë: Radio Ho-

ra, Radio Shpresa, Radio Skandenberg, Radio Arberëshe International. Ponadto 

ukazują się liczne tytuły czasopism i dzienników: „Arbëria Catanzaro”, „Basilicata 

Arbëreshe”, „Besa”, „Biblos”, „Jeta Arbëreshe”, „Kamastra”, „Katundi Ymë”, 

„Kumbora”, „Lidhja”, „Mondo Albanese”, „Rilindja Jug”, „Uri”, „Zëri  

i Arbëreshe”, „Zgjimi” i „Zjarri”. 
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Tabela 1. Niektóre zwroty i słowa z języka Arbereszów 

Język arbëreshë  Język albański Język polski 

Falem Përshëndetje Cześć 

Çë bën? Çfarë po bën? Co robisz? 

Haristis Faleminderit Dziękuję 

Je Arbëresh? Je Shqiptar? Jesteś Albańczykiem? 

Si të thonë? Si ju quajnë? Jak się nazywasz? 

Ndjésë/Ka më ndjésh Më falë / Më vjen keq Przepraszam 

O/Ëj Po Tak 

Jo Jo Nie 

Kjavarrisu Mirupafshim Do widzenia 

Mirëmenatë Mirëmëngjes Dobry ranek 

Źródło: Opracowanie własne. 

3. OBRZĄDEK GREKO-ALBAŃSKI 

Uciekinierzy albańscy byli greko-katolikami: uznawali władzę Biskupa 

Rzymu (Papieża) oraz nauczanie Magisterium Kościoła Katolickiego w całej roz-

ciągłości. Liturgia pozostawała grecka (bizantyjska), co skutkowało tym, iż nabo-

żeństwa odprawiane były w języku greckim. Bogata symbolika oraz cały ceremo-

niał były czymś nieznanym dla łacińskiego Kościoła lokalnego na południu 

Włoch. Dodatkowym curiosum była możliwość zawierania małżeństw przez du-

chownych, o ile uczynili to przed przyjęciem święceń kapłańskich
362

. 

Włoscy biskupi łacińscy nie zawsze umieli uszanować te odrębności. Nie-

jednokrotnie wydawali dyspozycje mające na celu całkowitą „integrację” wiernych 

i duchownych obrządku grecko-albańskiego z miejscowymi strukturami łaciński-

mi. Kres tym praktykom położył papież Leon X w 1521 r., zobowiązując bisku-

pów włoskich do poszanowania rytu oraz prawodawstwa grecko-albańskiego. Do-

datkowe dyspozycje Ojca Świętego zezwoliły żonatym duchownym albańskim na 

podejmowanie dodatkowych, acz uczciwych prac, w celu utrzymania rodzin. Po-

nadto zostali zwolnieni od wszelkich obciążeń podatkowych
363

. 

W tym miejscu należy wspomnieć zasługi ks. Giorgio Guzzetta [arb. – 

papas Giergji Guzzetta] (23.04.1682-21.11.1756), który założył instytucje: 

Congregazione dell’Oratorio oraz Collegio di Maria. Celem ich była stała forma-

cja kapłanów-celibatariuszy rytu greko-albańskiego. Był on również fundatorem i 

edukatorem Seminarium Greko-Albańskiego w Palermo. Dzięki tej uczelni młodzi 

Arberesze mogli przygotowywać się do posługi kapłańskiej w rycie greko-

albańskim. Zawdzięczać należy instytucjom założonym przez ks. G. Guzzetta fakt, 

iż ryt greko-albański mógł nie tylko przetrwać, ale również się rozwijać. Kapłan 
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ten nazywany jest „Apostołem Arbereszów na Sycylii”. Dzięki jego staraniom, 

jednak już po śmierci, zostało ustanowione biskupstwo dla wiernych obrządku 

greko-albańskiego w Piana degli Albanesi na Sycylii (06.02.1784, Bulla Papieża 

Piusa VI). Odzielnym dekretem, z dnia 10.01.1785, biskupstwo greko-albańskie na 

Sycylii zostało uznane przez Królestwo Neapolu
364

. 

Na przykład w Diecezji Bisignano problematyce kościelnej, związanej z ob-

rządkiem grecko-albańskim, poświęcono sporo uwagi podczas synodu w 1630 r., 

zwołanego przez bp. J. B. De Paola
365

; jeden z dokumentów zatytułowano wprost: 

De Albanensibus, seu graeco ritu viventibus
366

. W świetle wyżej wzmiankowanych 

dekretów zakazane zostały niektóre zwyczaje związane z kulturą ludową Albań-

czyków. W miejscowościach, gdzie mieszkała ludność mieszana (włoska i albań-

ska), jak na przykład w Rota, Albańczykom nakazano przyjęcie zwyczajów łaciń-

skich, aby uniknąć skandali: Ubi Graeci cum latinis permixti vivunt, sicut in terra 

Rotarum, die sabbathi, vigiliis, et quatuor anni temporibus, ut a carnis abstineant 

propter scandalum inducantur, sicut Synodis in prioribus cautum invenimus, dicen-

te Apostolo, si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in aeter-

num, ne fratrum meum scandalizem
367

. 

W 1676 r. myślano o ustanowieniu biskupstwa obrządku grecko-

albańskiego dla Kalabrii. Stało się to jednak dopiero 13 lutego 1919, kiedy to pa-

pież Benedykt XV konstytucją apostolską Catholici fidelis graeci ritus ustanowił 

diecezję w Lungro dla wiernych tegoż obrządku. Diecezja objęła terytorialnie 

dwanaście miejscowości zamieszkanych przez Albańczyków, biskup zaś cieszył 

się pełną jurysdykcją ordynariusza miejsca
368

. 

Jedną z największych zasług obrządku grecko-albańskiego było zjednocze-

nie etnicznej mniejszości albańskiej we Włoszech Południowych. Dzięki temu nie 

utraciła ona swojego języka, tradycji, zwyczajów i kultury
369

. 

4. NIEKTÓRE ZWYCZAJE 

Folklor Arbereszów odwołuje się do uczuć i postaw patriotycznych. Pieśni 

ludowe, pieśni religijne, opowiadania i legendy, powiedzonka i przysłowia wyra-

żają tęsknotę za utraconą ojczyzną. Tę nostalgię i pamięć o bohaterskiej obronie 

Albanii wyraża codzienne pozdrowienie: gjaku inë i shprishur [nasza krew prze-

lana]. 
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Rys. 2. Stroje ludowe Arbareszów 

Źródło: Zdjęcie w zbiorach autora. 

Arbereszów cechuje ogromna solidarność i tożsamość etniczna. Utwierdze-

niu tych postaw służą: vellamja – braterstwo duchowe i besa – wierność danemu 

słowu. Szczególnie ważna jest besa, która zobowiązuje bez względu na okoliczno-

ści (jest ona swoistą inicjacją dojrzałości społecznej). To właśnie w oparciu o besa 

rodzi się vellamja. Nie można się stać duchowym bratem kogoś, kto nie potrafi 

dotrzymać wierności danej obietnicy. 

Kolejnymi czynnikami i związanymi z nimi zwyczajami, które utwierdzają 

w tożsamości etnicznej, są vatra i gjitonia. Vatra to rodzina (ognisko domowe), 

która dla Arbereszów jest czymś najważniejszym. Natomiast gjitonia to sąsiedzi – 

znak jedności rodziny ze wspólnotą narodową. 

Najważniejszym świętem tożsamości narodowej Arbereszów jest święto le 

vallje, które nawiązuje do zwycięstwa Giorgia Castrioty Scandenberga nad Tur-

kami; obchodzone jest ono w godzinach popołudniowych w Niedzielę Zmar-

twychwstania Pańskiego. Kluczowym punktem obchodów jest taniec – vallja – 

wykonywany przez młodzież ubraną w albańskie stroje ludowe. Korowód tancerzy 

trzymających się między sobą chusteczkami przemierza uliczki miasteczka lub 

wioski. Na czele i na końcu korowodu znajdują się tzw. flamurtarë (chorążowie), 

którzy niosą chorągwie albańskie. Korowód kroczy w takt muzyki folklorystycz-

nej, jak również pieśni epickich, które opisują walkę z Turkami. Muzyka raz jest 

skoczna i taneczna, innym zaś razem – agresywna. Tę ostatnią można usłyszeć  

w chwili, w której przychodzi czas na vallja e burravet [taniec mężczyzn]. 

Vallja e burravet wykonywana jest jedynie przez mężczyzn. Krok oraz figu-

ry tańca ukazują taktykę wojsk Scandenberga w walce z Turkami; całość kończy 

się wirem tanecznym. W trakcie tego tańca zdarza się (co spotkało również piszą-

cego te słowa), że ktoś „postronny” zostaje wciągnięty w wir, w którym musi 
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uczestniczyć aż do momentu, kiedy złoży obietnicę, że w najbliższym barze wy-

kupi swoją „wolność” przy pomocy kilku lampek wina dla tancerzy. Słowa danego 

należy dotrzymać, jeśli chce się jeszcze kiedyś odwiedzić Arbereszów. 

Interesujący zwyczaj panuje wśród mieszkańców miejscowości S. Costanti-

no Albanese. W drugą niedzielę maja obchodzone jest Festa Madonna della Stella 

[Święto Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy], zwane również świętem nusazit 

[nowożeńcy]. Z tej okazji przygotowuje się pięć figur: dwie nowożeńców, dwóch 

kowali i jedną diabła (która posiada dwie twarze, cztery rogi, widły i łańcuch). 

Figury zostają wypełnione petardami. Kiedy z kościoła wynoszona jest figura Naj-

świętszej Maryi Panny, wówczas zostają odpalone petardy umieszczone w figu-

rach nowożeńców. Stosownie do zwyczaju albańskiego, najpierw odpala się petar-

dy w figurze mężczyzny, później – kobiety. Po spaleniu figur nowożeńców odpa-

lane są petardy umieszczone w figurach kowali. Na samym końcu zostaje spalony 

diabeł. Po spaleniu figur, przy akompaniamencie muzyki wyrusza procesja. Figura 

Najświętszej Maryi Panny niesiona jest w asyście osób trzymających zapalone 

świece [scigl], które proszą o dar dobrego małżeństwa. Podczas procesji kobiety 

intonują modlitwy w języku arbëreshë. Procesja kończy się w małym kościółku za 

miejscowością S. Costantino Albanese. 

  

Rys. 3, 4. Festa Madonna della Stella [Święto Najświętszej Maryi Panny 

Gwiazdy], zwane również świętem nowożeńsców – nusazit  

Źródło: Zdjęcie w zbiorach autora. 

PODSUMOWANIE 

 Historia i kultura Arbereszów pozwalają wyciągnąć następujący wniosek: 

tożsamość kulturowa nie musi się identyfikować z państwowością. Doświadczenie 

historii ukazuje, iż kultura narodu jest wcześniejsza od instytucji państwa. Innymi 

słowy: to nie Państwo tworzy kulturę, ale kultura może przyczynić się do utworze-

nia Państwa. Silne poczucie przynależności do narodu (a nie Państwa!) pozwoliło 

Arbereszom na przestrzeni ponad 500 lat życia na obczyźnie zachować własny 

język, obrządek religijny i zwyczaje. Ta kultura narodowa jest nadal bardzo żywo 

pielęgnowana we Włoszech Południowych. 
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Autor artykułu pragnie serdecznie podziękować swoim dawnym studentom 

arbereskim – obecnie już kapłanom obrządku greko-albańskiego – za przybliżenie 

kultury i historii tej praktycznie nieznanej grupy etnicznej. Szczególne podzięko-

wania składa koledze z pracy w Istituto Teologico Cosentino – ks. prof. dr. 

Raffaele De Angelis, rektorowi Seminarium Teologicznego Greko-Albańskiego  
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ARBËRESHË – HISTORICAL ALBANIAN  

MINORITY IN SOUTHERN ITALY 

Abstract: The author of the hereby article had the chance to meet Arbereshe when work-

ing in InsitutoTeologico Consentino in Consenza-Rende. Among the students of teology 

there were the future priests of Greek-Albanian formulary – those were the representa-

tives of the next Albanian generation, who for over 500 years have been living in southern 

Italy. The amazing history of this nation and its fight to maintain their culture identity 

became an ispiration to study the issue mentioned in the title of the paper.  

Keywords: Arbëreshë, ethnical minority, Southern Italy, history of nation, cultural identity 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 

 
162 

 

  



M. Bodziany 

Z. Abou Saleh, P. Kocoń, A. Kotasińska, M. Kutycka,  

 
163 

 

Beata Czuba
370 

ARCHETYP WĘDRÓWKI BOHATERA  

W OPOWIEŚCIACH DOWÓDCÓW WOJSKOWYCH  

– KONCEPCJA JOSEPHA CAMPBELLA 

Streszczenie: W artykule zastosowano metaforę „wędrówki Bohatera” jako ramę analizy 

narracji dowódców wojskowych na temat ich karier zawodowych. Autorka artykułu przy-

jęła, że dowódcy, podobnie jak mityczny Bohater opisany przez Josepha Campbella, rea-

lizują swoje kariery według schematu tworzącego tzw. monomit: „Odejście” („Oddziele-

nie”), „Inicjacja” i „Powrót”. Autorka stara się rozpoznać pod maską „racjonalnych” 

opowieści respondentów motywacje i postawy inspirowane przez archetyp Bohatera, po-

dzielając stanowisko Campbella, że archetypy są dla jednostek rezerwuarem najgłębszych 

motywacji, wartości, nadają sens doświadczeniu.  

Słowa kluczowe: dowódcy, wojsko, mity, archetypy 

WSTĘP 

 Jeśli analizujemy kulturę organizacji tak racjonalnej, jak wojsko, wydaje 

się, że zdominowana jest przez dążenie do efektywności i funkcjonalności. Jedno-

cześnie badania kultury organizacyjnej prowadzone w konwencji analizy narracji 

menadżerów na temat firmy wskazują na to, że pod maską racjonalności ukryte są 

znaczenia i sensy, które można identyfikować jako nasze wspólne dziedzictwo 

kultury – archetypy, mity i symbole
371

. Owo dziedzictwo przejawia się zresztą  

w opowieściach, które ludzie tworzą na temat własnego życia: historie o dobrych  

i złych braciach, opowieści o przeznaczeniu, o tym, że dobro i cnota zwycięża, 

motywy wielkiej, nieszczęśliwej miłości, historie miłości spełnionej, lecz okupio-

nej poświęceniem, opowieści o złym losie, który w końcu się odmienia, historie  

o poświęceniu, które prowadzi do nagrody, o złych macochach, okrutnych cza-

rownicach, o poszukiwaniu „wody życia” („koszuli szczęśliwego człowieka”, 

„Graala”, „złotego runa” itd.), i wiele, wiele innych, znajomych wątków. Jeśli 

wsłuchamy się w narracje ludzi na temat ich życia, usłyszymy powracające te sa-

me motywy, które pojawiają się w zmieniających się scenariuszach i obsadach. 

Owe scenariusze dopasowane są do kolorytu epoki, niemniej jednak wypełniają te 

same ramy, które wpływały na umysły naszych przodków. Istniejące w kulturze 

odniesienia, będące dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej, opowieści o bo-

gach i herosach czy motywy biblijne nieustannie wpływają na sposób myślenia, 
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motywacje, interpretacje ludzi, choć często dzieje się to w sposób przez nich nie-

świadomy. Joseph Campbell pisał: Wszędzie tam, gdzie żyli ludzie, zawsze i w każ-

dych okolicznościach kwitły mity. Były one nieustającą inspiracją dla wszelkich 

ludzkich poczynań w sferze materialnej i duchowej. Nie byłoby zbytnią przesadą 

stwierdzenie, że mit jest tajemnym otworem, przez który wpływa niewyczerpana 

energia kosmosu, napełniając wytwory ludzkiej kultury. Religia, filozofia, sztuka, 

prehistoryczne i historyczne formy organizacji społeczeństwa, szczytowe osiągnię-

cia nauki i techniki, widzenia senne – wszystko to wywodzi się z magicznego kręgu 

mitu
372

. Mity wywodzą się z archetypów
373

, czyli obrazów, które są dla nich inspi-

racją, podobnie jak dla religijnych obrzędów, wizji, wątków literackich, filmów  

i innych dzieł sztuki
374

. Archetypy są elementarnymi ideami, czymś, co można by 

określić jako idee bazowe (…). Te archetypy albo idee elementarne, na całym 

świecie w różnych okresach ludzkich dziejów występowały w rozmaitych przebra-

niach. Różnice w tych kostiumach są rezultatem warunków lokalnych i historycz-

nych
375

. Na przykład archetyp Bohatera, występuje w wielu mitach, bajkach, fil-

mach, a schemat jego wędrówki i przygód jest podobny. Bohater często wyrusza  

z rzeczywistości zwyczajnych, normalnych doświadczeń, następnie wchodzi  

w świat nadnaturalnych mocy, tam mierzy się z niebezpieczeństwem, pokonuje 

przeszkody, na końcu zwycięża i wraca do swojego zwykłego świata, wzbogacony 

o zdobycz – nadnaturalną moc, niosąc ratunek bliźnim, zmieniając rzeczywistość 

itd. Początek jego wędrówki, inicjacja przygody, związana jest z działaniem przy-

padku bądź nadnaturalnej siły sprawczej; często to właśnie on zostaje wybrany do 

wypełnienia szczególnej misji. Droga do celu jest wyboista, trudna, często okupio-

na poświęceniem. Wysiłek jednak zostaje nagrodzony. Bohater wraca wzbogacony 

nie tylko tym, co miał zdobyć, ale powraca ze zmienioną tożsamością, zyskuje 

większą samowiedzę. Szczęśliwy powrót to także nagroda i uznanie ze strony jego 

najbliższego otoczenia społecznego. Bohater jest kimś szczególnym, otoczonym 

podziwem, szacunkiem, zajmuje zasłużone miejsce wśród społecznej elity. Takim 

mitologicznym Bohaterem jest Odyseusz, który wyruszając na wojnę trojańską 

spodziewał się rychłego powrotu do żony i syna, jednak bogowie pokierowali jego 

losem inaczej. Jego tułaczka, trwająca wiele lat, prowadziła go w miejsca niezwy-

kłe i niebezpieczne. Towarzysze Odyseusza ginęli, a poszczególne przygody były 

próbami odporności jego charakteru i błyskotliwości umysłu. W końcu Odyseusz 
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powrócił do domu, dokonał zemsty na zalotnikach, którzy zgromadzili się w jego 

domostwie, a niezwykła moc oraz przebiegłość, które posiadł podczas swojej tu-

łaczki, pozwoliły mu odnieść zwycięstwo nad wrogami
376

.  

Podobny cykl wydarzeń związany jest z historią Prometeusza. Wykradł on 

bogom ogień z nieba i zaniósł ludziom. Zeus z zemsty kazał go przykuć do skały 

na Kukazie, gdzie orzeł wyjadał mu wątrobę, która stale odrastała. Kres mękom 

Prometeusza położył Herakles, który zabił strzałą orła i uwolnił bohatera. Prome-

teusz zapłacił zatem wysoką cenę za chęć poprawienia nędznego bytu ludzi. 

Współcześni bohaterowie literaccy, kultowe postaci filmów realizują ten sam ar-

chetypowy schemat doświadczeń, co bohaterowie mitów greckich i baśni. Spider-

man, Batman, James Bond, Harry Potter, Frodo Baggins, Geralt z Rivii i inni – oto 

postaci współczesnej mitologii, kolejne wcielenia Odyseusza, Jazona
377

, Enea-

sza
378

 itd.: (…) wszystko to, co ludzie mają wspólnego, jest objawione w mitach. 

Mity to opowieści o naszych trwających wieki poszukiwaniach prawdy, sensu, zna-

czeń. Wszyscy odczuwamy potrzebę opowiedzenia i zrozumienia naszej historii. 

Wszyscy usiłujemy zrozumieć śmierć i jakoś sobie z nią poradzić, wszyscy też po-

trzebujemy pomocy w przejściu od narodzin do życia, a potem do śmierci. Po-

trzebne nam jest życie, abyśmy mogli dostrzec to, co wieczne, dotknąć go, zrozu-

mieć jego tajemnicę, dowiedzieć się, kim jesteśmy
379

. Dlatego z chęcią wciąż słu-

chamy opowieści o dawnych lub współczesnych Bohaterach.  

1. METODY, TEREN BADAŃ, CHARAKTERYSTYKA BADANEJ 

PRÓBY 

Inspiracją do powstania tego artykułu były książki: „Bohater o tysiącu twa-

rzy”
380

 oraz „Trzy oblicza przywództwa”
381

. W pierwszej Joseph Campbell przyta-

cza mityczne historie z całego świata, w których dostrzec można odwieczne dąże-

nie ludzi do poszukiwania swojej tożsamości. Natomiast w książce „Trzy oblicza 

przywództwa” autorzy przyjmują ramy interpretacji wywiadów z menedżerami, 
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analizując archetypy organizacyjne, sięgając do greckiej mitologii i do metafory 

różnych form dramatu. W ten sposób autorzy wyróżnili różne typy przywódców, 

poprzez ich przypisanie do charakterystyk olimpijskich bogów. Bogowie, jak wia-

domo, mieli różne zdolności, kompetencje, usposobienie, cechy charakteru. De-

terminowały one, po części, to, co działo się w ich życiu, wpływało na wybory, 

których dokonywali i na sposób, w jaki traktowali siebie nawzajem i zwykłych 

śmiertelników. Bogowie nie byli idealni; oprócz ewidentnych przymiotów posia-

dali bowiem wiele negatywnych cech – niedostatków ciała i urody (jak np. kalec-

two Hefajstosa
382

) czy charakteru (zazdrość i próżność Hery
383

, okrucieństwo Are-

sa, mściwość Zeusa
384

 itd.).  

Zamiarem autorki jest analiza narracji przywódców wojskowych na temat 

ich doświadczeń zawodowych, dokonana według klucza „wędrówki Bohatera”. 

Jego istotą jest identyfikacja w narracjach respondentów trzech faz wędrówki, któ-

rymi są: „Odejście” (lub „Oddzielenie), czyli wezwanie do wyprawy, faza druga 

to „Inicjacja”, podczas której Bohater przechodzi kolejne próby oraz faza trzecia 

– „Powrót”. Ramy analizy, według pierwszego klucza, będzie wyznaczało podej-

ście Josepha Campbella, analizującego monomit wyprawy Bohatera według 

przedstawionych trzech etapów
385

.  

Badania, które stały się podstawą pracy, przeprowadzone zostały w 2013 

roku w jednostkach wojskowych oraz instytucjach resortu obrony narodowej,  

w których dowódcami są generałowie/admirałowie. Według stanu na 8 sierpnia 
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2013 roku zawodową służbę wojskową pełniło 91 generałów i admirałów. Badania 

prowadzone były od kwietnia do grudnia 2013 roku. Niniejszy artykuł powstał po 

zakończeniu badań, które objęły 30 respondentów, czyli ok. 1/3 populacji.  

W czasie badań zastosowano technikę wywiadu pogłębionego. Pytania za-

warte w schemacie wywiadu miały charakter ukierunkowujący rozmowę z respon-

dentem. Lista zawierała 40 pytań dotyczących różnych aspektów kariery zawodo-

wej respondentów. Wywiady (z wyjątkiem trzech przypadków, w których wypo-

wiedzi respondentów były notowane) zostały nagrane przy użyciu dyktafonu. Po-

nadto respondenci wypełniali ankietę dotyczącą ich cech społeczno-

demograficznych, a także 2 standaryzowane kwestionariusze (jeden do badania 

kompetencji społecznych i drugi do badania osobowości). Wyniki badań kwestio-

nariuszowych nie są przedmiotem niniejszego artykułu. 

Analiza cech demograficznych pozwala na stwierdzenie, iż przeważają do-

wódcy w przedziale wieku 50-55 lat (15 osób). W przedziale wieku 56-60 lat mie-

ści się 9 respondentów. Najmniej liczną grupę, bo 6 osób, stanowili badani w wie-

ku 46-50 lat. 

Charakteryzując badaną grupę pod względem stopnia wojskowego, należy 

stwierdzić, iż najliczniej reprezentowani są generałowie brygady (20 responden-

tów). Druga co do liczebności grupa liczyła 7 osób i byli to generałowie dywizji. 

Najmniej respondentów – 3 osoby – są w stopniach generała broni/admirała floty. 

Ponadto większość respondentów – 23 osoby – ma wysługę w zawodowej służbie 

wojskowej dłuższą niż 30 lat
386

, natomiast 7 osób reprezentuje wysługę wynoszącą 

ponad 25 lat. Można zatem powiedzieć, że są to żołnierze o bardzo dużym do-

świadczeniu, wyrażającym się zarówno liczbą lat zawodowej służby wojskowej, 

jak i różnorodnością stanowisk, które zajmowali.  

2. PYTANIA BADAWCZE, SPOSÓB ANALIZY WYWIADÓW 

W artykule sformułowano następujący problem badawczy: 

W jaki sposób archetyp wędrówki Bohatera ujawnia się w opowieściach dowód-

ców na temat swojej kariery wojskowej? 

Historie karier zawodowych generałów obejmują okres około 25-30 lat ży-

cia, które toczyło się przede wszystkim wokół wydarzeń związanych z zawodową 

karierą wojskową. Okres wyższych studiów i potem cała droga zawodowa to nie-

przerwany ciąg ich doświadczeń związanych z wojskiem. Specyficzne dla karier 

żołnierzy jest podporządkowanie swojego życia pracy. Zaproponowane w artykule 

ujęcie – zastosowanie metafory „wędrówki Bohatera” – wzięło się stąd, że praca 

żołnierza najczęściej związana była/jest z wędrówką. Ma ona wymiar zarówno 

fizyczny (dojeżdżanie do domu z miejsca służby, zmiany miejsca służby, wyjazdy 
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na ćwiczenia, poligony, udział w wojnie), jak i przemiany mentalnej (kształtowa-

nie osobowości, nabywanie nowych kompetencji, zyskiwanie coraz większej wła-

dzy, autonomii). Wędrówka ma również wymiar symboliczny – awanse na wyższe 

stopnie wojskowe, przekraczanie kolejnych progów w organizacji, aż po osiągnię-

cie najwyższego pułapu – stopnia generała brygady (kontradmirała) i wyższych 

stopni generalskich.  

2.1. Klucz analizy – wędrówka Bohatera – trzy etapy 

Autorka artykułu zakłada, że sposób postrzegania własnego losu przez re-

spondentów ma wspólne wątki, które, choć nieco odmienne ze względu na ich lo-

kalny koloryt, opierają się na mitologicznym schemacie – archetypie Bohatera.  

J. Campbell tak opisuje trzy fazy wędrówki Bohatera: Mitologiczny bohater, wy-

ruszając ze swej codziennej siedziby, którą może być równie dobrze wiejska chat-

ka, jak zamek, zostaje zwabiony lub przeniesiony za próg, za którym czeka go 

przygoda. Może też udać się tam z własnej woli. Spotyka widmową postać, która 

strzeże przejścia. Może pokonać albo obłaskawić ową siłę i wejść żywy do króle-

stwa ciemności (walka z bratem, walka ze smokiem; ofiara, magiczne zaklęcie) 

albo zostać zabity i zejść do Krainy Śmierci (rozczłonkowanie, ukrzyżowanie). 

Przeszedłszy przez próg, wędruje przez świat, który zaludniają nieznane, ale dziw-

nie znajome siły, z których część ogromnie go przeraża (próby), część zaś udziela 

mu magicznej pomocy (pomocnicy). Kiedy osiąga nadir tego mitologicznego koła, 

poddany zostaje ostatecznej, ciężkiej próbie i otrzymuje za to nagrodę. (…) Ostat-

nią pracą bohatera jest powrót (…). Dar, który z sobą przynosi, ocala świat (elik-

sir)
387

. 

Stosując opisaną metaforę do kariery wojskowej dowódców, można rozpo-

znać podobny szkielet zdarzeń: kończąc szkołę średnią, podjęli decyzję o związa-

niu się z armią. Dla niektórych wojsko było marzeniem, które umożliwiłoby ode-

rwanie się od skromnych warunków dotychczasowej egzystencji. Można powie-

dzieć, iż wojsko stało się dla tej grupy „trampoliną społeczną”, która umożliwiła 

przepustkę do świata o wyższym statusie społecznym. Ponadto wojsko kojarzyło 

się niektórym respondentom z romantyczną przygodą – spełnieniem marzeń o la-

taniu (piloci), pływaniem na morzu czy kierowaniem pojazdami, jakie oglądali 

dotychczas tylko w telewizji lub na defiladach. Niektórzy marzyli o pracy nauko-

wej, która możliwa była tylko i wyłącznie w niektórych jednostkach wojskowych 

itd. Część respondentów mówiła o roli przypadku w momencie „Odejścia”; gdyby 

nie to, ich życie potoczyłoby się inaczej. Ktoś usłyszał audycję w radiu na temat 

wojska, ktoś inny nie zdążył na egzamin na uniwersytecie, ktoś coś przegapił i tak 

trafił do szkoły wojskowej.  
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Szkoła wojskowa to pierwszy etap okresu „Inicjacji” – dla niektórych roz-

czarowanie, dla wszystkich sprawdzian samodzielności, odporności na frustracje. 

Przejście tego etapu umożliwiało pokonanie następnego progu – awans na pierw-

szy stopień oficerski. Wśród respondentów prawie nie było takich, którzy plano-

wali dojść na szczyty kariery – ten wydawał się prawie niemożliwy. Awansując na 

kolejne stopnie wojskowe, zmieniając garnizony, wędrując w sensie fizycznym  

i symbolicznym, jadąc na wojnę czy podejmując inne trudne wyzwania, pokony-

wali kolejne etapy swojej wędrówki. Niektórzy mieli szczęście, los im sprzyjał, ale 

nie tylko los – byli wytrwali i pracowici. Ci osiągnęli szczyty kariery – otrzymali 

nagrodę – zostali generałami, zdobyli cenne doświadczenie, wykształcenie, tytuły 

naukowe, a zatem pora na „Powrót”. Dla niektórych to prawie kres wędrówki. Ci 

mają poczucie, że dokonali wiele i niedługo odejdą z wojska, inni mają przed sobą 

otwartą drogę. Ich „Powrót” jeszcze potrwa.  

2.2. Analiza wywiadów – Wędrówka Bohatera - Odejście 

Wszyscy respondenci rozpoczynali karierę wojskową w szkole bądź w aka-

demii wojskowej. Po ukończeniu szkoły średniej należało podjąć decyzję na temat 

przyszłości – kontynuowania nauki, a jeśli nie nauki – czekała ich zasadnicza 

służba wojskowa. Pójście do szkoły lub akademii wojskowej dla wszystkich ozna-

czało przekroczenie progu samodzielnego życia. „Odejście” z domu miało wymiar 

zarówno fizyczny, jak i symboliczny. Oznaczało wkroczenie w nieznane, nieroz-

poznane wcześniej obszary, gdzie mogła się spełnić zarówno „Wielka Obietnica”, 

jak i najbardziej smutny scenariusz – niektórzy ich koledzy zakończyli życie czy to 

podczas wypadków w służbie kandydackiej, zawodowej, czy też później, na woj-

nie. Prawie wszyscy respondenci – opowiadając o tym etapie swojego życia – 

mówili, że zupełnie nie wyobrażali sobie, co ich może czekać. W tak złożonej or-

ganizacji, jak wojsko, do tego w zmieniających się okolicznościach społeczno-

politycznych trudno było wyobrazić sobie, co może nastąpić. Nie wszyscy respon-

denci podjęli decyzję o wstąpieniu do wojska, ponieważ jawiło się ono najlepszą 

alternatywą. Byli tacy, którzy trafili tam przypadkiem, a powody ich decyzji wcale 

nie były oczywiste. Oto przykłady takich wypowiedzi: 

1. 

B: Proszę przypomnieć sobie okres poprzedzający pana wstąpienie do szkoły woj-

skowej, a potem do wojska, jakie czynniki były istotne, że wybrał pan szkołę woj-

skową, a potem karierę wojskową? 

G: No właśnie tutaj jest problem, bo tak naprawdę decyzję o rozpoczęciu służby,  

o wstąpieniu do wojska podjąłem bardzo nieoczekiwanie dla siebie i dla wszyst-

kich moich bliskich. Taka historia, którą już kilka razy powtarzałem. Któregoś 

dnia rano po maturze, leżąc w łóżku słuchałem trójki tak zwanej i usłyszałem… to 

nie była trójka, to było jakieś lokalne radio (…), usłyszałem reklamę wyższej szkoły 
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oficerskiej wojsk pancernych, która zapraszała chętnych kandydatów do służby 

właśnie do tego, aby studiować w tej uczelni. Praktycznie decyzję podjąłem z dnia 

na dzień, już w za tydzień byłem w WKU, złożyłem wszystkie niezbędne dokumenty, 

pojechałem na egzaminy (…) – wywiad nr 10. 

2. 

B: Jeśli cofniemy się do czasów gdy pan rozpoczynał szkołę wojskową, kończył pan 

szkołę dęblińska, proszę powiedzieć dlaczego wstąpił pan do szkoły wojskowej  

i zdecydował się pan na karierę wojskową? Czy pan pamięta, jakie były to moty-

wy? 

G: No, trochę pamiętam, przez przypadek. Tak szczerze mówiąc, nigdy nie byłem 

tak przekonany do tego, żeby zostać żołnierzem zawodowym, jak najbardziej pilo-

tem, to było moim celem powiedzmy tak od połowy szkoły podstawowej, gdzie się 

już dobrze nauczyłem czytać i zacząłem czytać różnego rodzaju książki lotnicze, 

ale przede wszystkim fascynowały mnie te książki z okresu II wojny światowej, opi-

sujące to co się działo, ale nie tylko. Więc niejako, niejako, w cudzysłowiu, to woj-

sko gdzieś tam się przewijało, ale nie byłem do końca przekonany, czy pójdę do 

wojska czy nie. (…) Ale to były inne czasy. Jak się przyszło do wojska to nie można 

było tak od razu z niego wyjść, tak jak teraz, że podchorąży przychodzący może  

w każdej chwili zrezygnować. Wiązało się to ewentualnie… no zrezygnować mógł 

każdy, ale wiązało się to z odbyciem zasadniczej służby wojskowej i ewentualnie 

później, po tych dwóch latach odejściu z wojska. Chcąc nie chcąc już musiałem 

zostać, tak? No, ale powiedzmy po tym, te takie pierwsze wrażenia w miarę szybko, 

w miarę szybko minęły i tak już w zasadzie po tym roku, w zasadzie po półtora tak, 

kiedy rozpoczęło się już to szkolenie praktyczne na samolotach odrzutowych, no to 

już z powrotem wróciłem do tego mojego pierwszego zdania, że to jednak była do-

bra decyzja. Tak zostało do dzisiaj – wywiad nr 22. 

3. 

B: Jeśli przypomni pan sobie okres poprzedzający moment pana wstąpienie do 

wojska, (…) dlaczego zdecydował się pan na szkołę wojskową a później na karierę 

w wojsku? 

G: To jest prozaiczna sprawa. Ja przede wszystkim nigdy wcześniej nie myślałem  

o tym, że będę żołnierzem zawodowym. Wielu moich kolegów marzyło o tym żeby 

być w mundurze, ja takich marzeń nie miałem w związku z tym, że byłem dosyć 

czynnie uprawiającym sport człowiekiem, grałem w siatkówkę prawie zawodowo, 

a jednocześnie moja pasja życiową, do dnia dzisiejszego, jest historia. Całe swoje 

życie miałem związać z historią. I tak się złożyło, że po prostu trochę zlekceważy-

łem egzaminy na uniwersytecie wrocławskim. Nie miałem takiej średniej jak po-

winna być a w międzyczasie byłem na wakacjach i nie chciało mi się wracać, by-

łem tak pewny, że jestem studentem uniwersytetu wrocławskiego, że wróciłem  

we wrześniu. I się okazało, że trochę za późno wróciłem, bo w międzyczasie mia-
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łem propozycje na inne kierunki. W związku z tym, że się nie odzywałem, musiałem 

sobie szukać zajęcia w tym czasie. No i wojsko się o mnie upomniało. (…) I tak się 

rozpoczęła moja kariera wojskowa, tak, że z przypadku. Nie była zaplanowana – 

wywiad nr 15. 

 Jednak większość respondentów miała bardziej lub mniej ugruntowane po-

zytywne motywacje, aby wstąpić do wojska i należy podkreślić, że zwykle były 

one złożone. Wojsko było atrakcyjną alternatywą z kilku powodów: umożliwiało 

realizację marzeń, zainteresowań, było zapowiedzią przygody, środowiskiem naj-

bardziej odpowiednim z uwagi na duże zapotrzebowanie niektórych respondentów 

na stymulację. Kolejny ważny powód związany był z szansą na materialną nieza-

leżność; rodzice nie musieli pokrywać kosztów nauki. W niektórych przypadkach 

kariera wojskowa była naturalną kontynuacją drogi ojca, który stanowił pozytyw-

ny obiekt odniesienia. Dla tych respondentów wojsko było dość naturalnym śro-

dowiskiem, w którym wychowywali się i dobrze je znali.  

Co mają wspólnego historie generałów z mitycznym Bohaterem, który wy-

rusza na wędrówkę? W obu przypadkach impuls do odejścia ze swojego środowi-

ska, wyjścia z domu pochodzi z zewnątrz, jest pochodzenia społecznego – Odej-

ście jest nieuniknione. W niektórych przypadkach, tam, gdzie respondenci trafiają 

przez przypadek do armii, wydaje im się, że los tak ich pokierował, „los tak 

chciał”. Campbell pisze: (…) przeznaczenie upomniało się o bohatera i przesunęło 

jego duchowy środek ciężkości ze społeczności, której jest członkiem, w strefę nie-

znaną
388

. Dla respondentów, których wypowiedzi zostały przywołane wyżej (wy-

wiady nr 10, 15 i 22), imperatyw do Odejścia związany był z groźbą służby zasad-

niczej. W tym czasie mężczyźni, którzy nie studiowali, wzywani byli do odbycia 

zasadniczej służby wojskowej. Nie była to perspektywa oczekiwana przez respon-

dentów. Niezależnie od złożoności motywacji dla każdego Odejście było koniecz-

nym etapem, zmianą, z którą musieli się skonfrontować. Część z nich dojrzewała 

do tej zmiany pod wpływem młodzieńczych marzeń o zostaniu żołnierzem. A za-

tem Bohater wyrusza z własnej woli na wyprawę, tak jak Tezeusz, który idzie do 

Aten, aby spotkać swojego ojca Ajgeusa, lub może zostać przeniesiony w pewne 

miejsca przez dobre lub złe moce, jak Odyseusz błąkający się po morzach albo 

Sindbad Żeglarz
389

 wabiony do każdej wędrówki przez list Diabła Morskiego. 

Sprzeciwienie się wezwaniu nie leży w interesie Bohatera. Po drodze Bohater spo-

tyka „pomocników”. W przypadku respondentów były to osoby – najczęściej ich 

dowódcy, instruktorzy, wykładowcy – które wywarły silny, pozytywny wpływ na 

ich losy. W narracjach respondentów pojawia się często fraza – „miałem szczęście 

do dobrych dowódców”. Użycie sformułowania „mieć szczęście” przypomina opi-
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389

 Sindbad Żeglarz – bohater „Podróży Sindbada Żeglarza z Baśni 1001 nocy”. W wersji polskiej – „Przy-

gód Sindbada Żeglarza”, Bolesława Leśmiana; B. Leśmian, Baśnie i inne utwory prozą, Państwowy Insty-

tut Wydawniczy, Warszawa 2012, s. 5-208.  
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sywaną przez Campbella ingerencję w życie Bohatera nadprzyrodzonych mocy, 

które, przyjmując spersonalizowaną postać, pomagają mu: Życzliwa staruszka  

i opiekuńcza wróżka, będąca matką chrzestną bohatera, są znanymi postaciami 

europejskiego folkloru. W chrześcijańskich legendach o żywotach świętych tę samą 

rolę pełni zwykle Najświętsza Panna. Jej wstawiennictwo może wyjednać łaskę 

Ojca. (…) Nić Ariadny przeprowadziła bezpiecznie Tezeusza przez labirynt. Jest to 

owa życzliwa, prowadząca bohatera siła, która w dziele Dantego przybiera postać 

Beatrycze i Najświętszej Panny, i która pojawia się w Fauście Goethego jako, ko-

lejno, Gretchen, Helena Trojańska, i Święta Dziewica
390

. (…) Nierzadko pomocnik 

ze świata sił nadprzyrodzonych bywa rodzaju męskiego. W baśniach może nim być 

leśny skrzat, czarnoksiężnik, pustelnik, pasterz albo kowal, który pojawia się, aby 

dać bohaterowi potrzebne mu amulety lub udzielić niezbędnych rad. W bardziej 

wysublimowanych mitologiach rolę tę pełni zajmujący wysoką pozycję w panteonie 

nauczyciel, przewoźnik lub przewodnik dusz, prowadzący je do krainy umarłych
391

.  

Po drodze zatem, respondenci spotykali ludzi, którzy na różne sposoby oka-

zali się pomocni w ich wędrówce – byli świetnymi dowódcami, lub tymi, którzy 

wskazywali ich na określone stanowiska, kierowali na studia lub kursy, co miało 

istotnie znaczenie dla dalszego przebiegu służby itd. Jeden z dowódców takimi 

słowy wspomina znaczące postaci w swoim życiu zawodowym: 

B: Czy pamięta pan ludzi, którzy wtedy okazali się dla pana istotnymi postaciami 

czy też nie? 

G: Mogę powiedzieć, że (…) miałem wspaniałych dowódców wokół siebie, którzy 

może dla świata zewnętrznego dobrze nieznani, mogli być kontrowersyjnymi, albo 

różnie ocenianymi. Natomiast ja uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy, które 

sobie cenię w tych ludziach właśnie, nazwiska będą za chwilę, to było to, że od 

samego początku uczyli samodzielności, dawali możliwość w pewnych oczywiście 

granicach, realizacji jakiegoś tam pomysłu, jeśli można tak powiedzieć, czyli da-

wali możliwość pewnej swobody manewru. (…) Także miałem przyjemności ota-

czać się ludźmi, którzy, od których wiele się mogłem nauczyć – wywiad nr 27. 

2.3. Wędrówka Bohatera – Inicjacja 

Kolejnym etapem doświadczeń Bohatera są próby, które musi przejść, aby 

zdobyć jakieś dobro. Trudne zadania, które wykonuje, przybierają w mitologii 

rozmaitą postać: 12 prac Heraklesa, wyprawa Psyche do krainy podziemia w po-

szukiwaniu jej zaginionego kochanka Kupidyna czy – we współczesnej wersji – 

wędrówka Frodo Bagginsa w celu zniszczenia Pierścienia Saurona w ogniu Orodu-

riny to przykłady zadań do wykonania dla Bohatera. W przypadku żołnierzy – 

współczesnych Bohaterów organizacji – najpoważniejszą próbą jest oczywiście 
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doświadczenie wojenne, a także pełnienie funkcji trudnych, związanych ze zmianą 

w organizacji, taką, która przekracza możliwości zwykłej, rutynowej adaptacji. 

Wojsko Polskie w czasie ostatnich 20 lat obfitowało w takie zmiany. Większość 

dowódców, z którymi prowadzono wywiady, miała doświadczenia udziału w mi-

sjach poza granicami kraju, niektórzy kilkakrotnie. Dla części z nich wyjazd na 

misje był udziałem w wojnie. Niektórzy pełnili służbę na stanowiskach dowódców 

kontyngentów, inni w międzynarodowych strukturach wojskowych. Jeden z re-

spondentów tak wspomina swoją „próbę” w tym obszarze: 

G: (…) Ale myślę, że z sukcesem ta misja przebiegła. To był okres, kiedy rozmijały 

się decyzje polityczne z decyzjami odnośnie wielkości kontyngentu, skład kontyn-

gentu, się zaczęły… Może powiem tak, że decyzje polityczne o redukowaniu sił, 

zmianie charakteru wyprzedzały sytuację taktyczną, która była w terenie, czyli re-

belia. Oddziaływanie rebeliantów, terrorystów narastało a myśmy się po prostu 

redukowali. Doszło do tego, że zaczęło brakować wojsk operacyjnych, siły uderze-

niowej w kontyngencie. Ale udało mi się szczęśliwie całą tą zmianę, jako dowódca 

dywizji, w czasie mojej zmiany nikt z polskich żołnierzy ani z podległych żołnierzy 

nie zginął, a miałem 13 krajów. Tak, żeśmy mocno żeśmy się gimnastykowali tak-

tycznie, operacyjnie, stosowaliśmy różne fortele, można powiedzieć to była szczę-

śliwa misja, chociaż było bardzo gorąco w sensie takich zdarzeń natury kinetycz-

nej, walki z terrorystami, rebeliantami, a potem w tym Iraku zupełnie się pogorszy-

ło. Kolejne zmiany to już tak obrywały, że nie mieli pola manewru, ani czegoś ta-

kiego, co my nazywamy freedom of movement, czyli zdolności do przemieszczania 

– wywiad nr 17. 

 „Próby”, które były udziałem dowódców podczas ich służby zawodowej, 

miały wymiar nie tylko doświadczeń wojennych, choć niewątpliwie te należy 

uznać za sprawdziany wielkiego kalibru. Respondenci wspominali zatem o długich 

poligonach, trwających wiele miesięcy rozłąkach z rodziną, o życiu w trudnych 

warunkach, braku snu, zmęczeniu. Innym rodzajem doświadczeń były „pułapki” 

społeczne – konieczność ponoszenia poważnych konsekwencji w wyniku cudzych 

zaniedbań. Do najbardziej traumatycznych zdarzeń należały także nagłe wypadki 

śmiertelne z udziałem kolegów czy przełożonych. Kolejną kategorią „prób” były 

nagłe przeniesienia i obejmowanie stanowisk, do których nie było czasu się przy-

gotować; skierowanie do służby poza granicami kraju, skierowanie do zagranicz-

nych uczelni, podczas gdy znajomość języka nie pozwalała na swobodne porozu-

miewanie się i nauka wymagała ogromnych nakładów pracy. Przetrwać mogli ci, 

którzy nie odmawiali przełożonym, nie bali się wyzwań i odważnie ryzykowali 

pójście w nieznane. Niektórzy stawali wobec konieczności tworzenia nowych 

struktur, zarówno w wymiarze planów restrukturyzacji armii, współpracy między-

narodowej, formowania kontyngentów przeznaczonych na misje czy tworzenia od 
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podstaw nowych jednostek wojskowych. Poniżej zostały przytoczone wypowiedzi 

respondentów, które sygnalizują, jakiego rodzaju próby były ich udziałem: 

1. 

G: Myślę, że jeśli ktoś racjonalnie podejmuje decyzje kadrowe wyznaczając kogoś 

na stanowisko, a zależy mu na tym, żeby to miało i ręce i nogi, to raczej na ogół są 

to decyzje racjonalne. One chyba wynikają z oceny danego człowieka, na niższych 

stanowiskach jak sobie radzi. W związku z tym myślę, że w stosunku do mojej oso-

by to wynikało z ocen mnie na poprzednim stanowisku, a myślę, że to będzie dobry 

kandydat, a ja jako przełożony będę miał święty spokój (…). Ja osobiście tak czuję 

po sobie, nie wiem, może to moja subiektywna ocena, że akurat w życiu praca mnie 

kochała, mimo, że są takie stanowiska, takie brygady, takie dywizje, że można so-

bie odpocząć. Natomiast w mojej sytuacji, takie mam wewnętrzne przekonanie, 

gdzie trzeba było kogoś posłać do gaszenia pożaru, albo do naprawienia sytuacji 

to ja byłem lekarstwem. Było to wygodne dla przełożonych, natomiast dla mnie  

w pewnym sensie pewno też to była satysfakcja, ale mówię, mam takie wewnętrzne 

przekonanie, że trafiałem tam, gdzie był trudny odcinek, (…) brygada czy dywizja, 

czy obowiązki i trzeba było sobie radzić, prawda? – wywiad nr 17. 

2. 

G: Na mnie wszystkie nowe stanowiska spadały trochę znienacka. Nigdy nie przy-

gotowywałem się do obejmowania tych stanowisk, ponieważ na ogół wyznaczany 

byłem w sposób nagły, to znaczy nieprzewidywalny dla mnie. Z różnych powodów, 

albo zmieniające się przepisy kadrowe sprawiały, że moi poprzednicy rezygnowali 

ze służby. Albo też nieszczęśliwe wypadki eliminowały poprzedników, tak też było 

w kilku przypadkach, w związku z tym nawet nie miałem czasu zastanawiać się nad 

jakakolwiek strategią związaną z obejmowaniem stanowiska – wywiad nr 23. 

3. 

G: (…) Ja pamiętam takie czasy na poligonie, gdzie tam szkolenie no trwało cały 

czas i myśmy musieli się stawić na godzinę przed strzelaniem, przed rozpoczęciem 

strzelania na strzelnicy i żeby trzeba było stawić się o 7.00 na strzelnicy, musieli-

śmy być gdzieś 5.00 albo i wcześniej, bo to na pieszo, że tak powiem wszystkie po-

dejścia do strzelnic się odbywały. No i praktycznie taki dowódca kompanii to nie 

miał czasu na nic, bo jak przychodził, to wracał o pierwszej w nocy, potem szedł 

na odprawę, w tym czasie wojsko już spało, a już o piątej musiał wychodzić, więc 

nie spało się w ogóle a spało się jak były jakieś przerwy 10 minut, to siedząc pod 

drzewem, człowiek głębokim snem zasypiał i się budził. To wszystko ma wpływ na 

nasze osobowości na nasze charaktery. A ja to kojarzę najbardziej z taka obowiąz-

kowością, z takimi zasadami, przestrzegania terminów i zadań, po prostu tak czło-

wiek stał się żołnierzem, żołnierzem z krwi i kości. Ja sobie tego nie wyobrażam 

żeby nie skończyć jakiegoś zadania, nie zrealizować i iść sobie spokojnie do domu. 

A trochę się teraz, z mojej oceny, trochę się teraz zmienia. Nie wszyscy tak pod-
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chodzą. Szczególnie ci młodzi żołnierze no to już, że tak powiem, nie mają tego 

rytmu, o! Ja bym to nazwał rytmem takim wojskowym – wywiad nr 11. 

2.4. Wędrówka Bohatera – Powrót  

 Kiedy bohater zakończył poszukiwania, albo dzięki temu, że dotarł do źró-

dła, albo dzięki łasce, którą okazało mu wcielone w postać jakiegoś mężczyzny, 

kobiety lub zwierzęcia bóstwo, musi powrócić ze swą przekształcającą życie zdo-

byczą do punktu wyjścia. Wymaga tego norma monomitu, którą jest pełne koło.  

A zatem bohater powinien podjąć teraz trud przyniesienia zapisanej w runach mą-

drości, złotego runa czy sprowadzenia śpiącej królewny do królestwa ludzkości, 

gdzie owo zdobyte przez niego dobro może się przyczynić do odnowienia społecz-

ności, narodu, planety albo dziesięciu tysięcy światów
392

. 

 Dowódcy, którzy przeszli „próby” – wrócili z wojen, zdobyli bezcenne do-

świadczenie podczas swojej około 30-letniej służby, dysponują kapitałem, który 

przynosi pożytek organizacji. Znaczenie tego kapitału jest bardzo szerokie. Może 

on służyć wychowywaniu następców. Może w przyszłości owocować jako wiedza 

ekspercka przydatna zarówno w nauczaniu studentów, jak i w doradztwie w dzie-

dzinie obronności. Wreszcie – zdobyty kapitał ma także wymiar osobisty – do-

wódcy cieszą się z osobistego rozwoju, a także ze swoich rodzin – żon i dzieci, 

które są źródłem dumy, satysfakcji i nadziei.  

W opisie fazy „Powrotu” wykorzystano fragmenty wypowiedzi responden-

tów odnoszące się do tych obszarów, które, zdaniem rozmówców, są dla nich źró-

dłem dumy, satysfakcji, zadowolenia i spełnienia. Niżej przytoczono charaktery-

styczne ich wypowiedzi w tej sferze: 

1. 

B: Z czego jest pan dumny? 

G: Dumny w pewnym sensie, gdzie mi się udało zajść, że jestem pierwszym czło-

wiekiem w rodzinie. Mogę szczerze powiedzieć bez żadnych protekcji, bez żadnych 

jakichś zabiegów, więc mówię to być może nieskromnie, ale uważam, że to miejsce, 

w którym ja jestem, to zawdzięczam przede wszystkim sobie, i oczywiście tym lu-

dziom, którzy na pewnym etapie tam podali mi pomocną dłoń. Między innymi nasz 

tu dowódca. Więc to jest na pewno pewna kwestia, takiej osobistej satysfakcji, że 

jednak bez takich wielkich protekcji, zabiegów, telefonów zakulisowych, jest czło-

wiek coś tam osiągnąć. Więc to jest taka, oczywiście umiarkowana duma i satys-

fakcja, bo trzeba być pokornym, ale jakby nie patrzeć, to ja uważam, że na pewno. 

I to stanowisko i ten stopień generała to jakieś na pewno ukoronowanie już tak 

tych lat pracy w zawodzie – wywiad nr 27. 

2.  
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G: No jestem dumny z tego, że większość kolegów z promocji i moich podwładnych 

(…) mnie poznaje, nie? No i drugi – mówię tu o sprawach służbowych, bo wiado-

mo, w sprawach rodzinnych dzieci już są na swoim, z mojej eskadry, z tych, którzy 

zostali, są teraz na poważnych stanowiskach, ta eskadra, ci którzy pozostali, nie 

poddali się, są teraz na bardzo wysokich stanowiskach – wywiad nr 1. 

3. 

G: W kategoriach dumy nigdy o tym nie myślałem. Oczywiście byłem na przestrze-

ni służby dumny, może nie z moich działań, byłem dumny, że dowodzone przeze 

mnie jednostki były pierwsze, były najlepsze w siłach zbrojnych, było dla mnie 

niemałym powodem do dumy o satysfakcji, że takich jednostek było w Polsce 14. 

Ja byłem najmłodszym dowódcą w stopniu kapitana, pozostali dowódcy byli pod-

pułkownikami, bo takie to były etaty. Więc był to dla mnie oczywiście powód do 

dumy, że po 3 latach dowodzenia byłem kapitanem, bo trzeba było 5 lat być po-

rucznikiem, być 5 lat kapitanem żeby zostać majorem, moja jednostka była najlep-

sza w siłach zbrojnych. To był dla mnie powód do dumy, nie tyle dumy osobistej, 

natomiast do dumy ze wspólnie osiągniętych sukcesów (…) – wywiad nr 8. 

PODSUMOWANIE 

W narracjach generałów i admirałów można dostrzec schemat monomitu 

wędrówki Bohatera. Kultura organizacji wojska może kojarzyć się przede wszyst-

kim z bogiem wojny – Aresem (Marsem)
393

. Jednakże w niniejszym artykule au-

torka starała się wykazać, że w opowieściach dowódców wojskowych na temat ich 

karier zawodowych znaleźć można znacznie więcej mitologicznych odniesień, niż 

wynikałoby to ze stereotypu wojska. Dowódcy – generałowie i admirałowie, reali-

zują swoją karierę zawodową odtwarzając schemat zawarty w archetypie wędrów-

ki Bohatera. W ten sposób tworzą współczesną mitologię organizacji. Doświad-

czenia, które przeżywają, zyskują lokalny koloryt i są „ubrane” w całkiem racjo-

nalną szatę. Pod racjonalnością narracji odnaleźć można sensy, które wskazują na 

to, że motywacje i sposób doświadczania życia przez respondentów zakotwiczone 

są głębiej niż na poziomie efektywności funkcjonowania organizacji. Znajduje to 

wyraz choćby w sposobie, w jaki mówią o znaczeniu swojej służby: jest to dla 

wielu „pasja”, „misja”, „przygoda”, spełnienie marzeń”, możliwość realizacji „wi-

zji”, którą mają na temat sposobu funkcjonowania instytucji. Opowieści dowód-

ców, którzy osiągnęli szczyty w hierarchii wojskowych stanowisk – „panteon sta-
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nowisk”, przypominają historie mitologicznych bohaterów, którzy traktują swoją 

wędrówkę jak misję do wypełnienia. W służbie wojskowej żołnierze, tak jak mito-

logiczni bohaterowie, przechodzą szereg trudnych doświadczeń – uczestniczą  

w wojnach, hartują ciało i charakter. Muszą wyrzec się tego, co łatwe i przyjemne 

w imię wyższych wartości. W końcu zostają generałami – współczesnymi „króla-

mi organizacji”. Są otaczani szacunkiem w swoim środowisku. Niektórzy stają się 

bohaterami opowieści, anegdot, które tworzą kulturę organizacji wojska. Stając się 

przywódcami, żołnierze czerpią z wzorów, które tworzą etos zawodu. Jest on za-

kotwiczony w tradycji i wartościach, które pojawiają się w historii ludzkości od 

dawien dawna: odwaga, męstwo, wierność, poświęcenie, uczciwość, służenie 

sprawie większej niż własna itd. – oto katalog uniwersalnych wartości cenionych  

u wojownika, m.in. u mitologicznego Tezeusza, Jazona, Menelaosa, Achillesa czy 

Odyseusza. 

Będąc w tym momencie swojej kariery zawodowej, respondenci mają świa-

domość spełnienia: marzeń, zakładanych celów, sprawdzenia się również w sytua-

cjach najbardziej ekstremalnych, czyli na wojnie. Dowódcy przynoszą ze sobą po 

latach doświadczeń „nagrodę”, którą zdobyli podczas swojej wędrówki. Ta nagro-

da to ogromne doświadczenie – kapitał kulturowy i społeczny. Jest to nie tylko ich 

„zdobycz” w wymiarze osobistym – ma ona wymiar społeczny. W tym jej znacze-

nie jest egalitarne – mogą z niej korzystają podwładni żołnierze, mając w osobach 

tak doświadczonych dowódców – mentorów, którzy kształtują w swojej pracy ko-

lejne pokolenia żołnierzy. Darem, który zdobyli nasi Bohaterowie, jest szczególny 

rodzaj samowiedzy, który może uczynić życie ludzi lepszym.  

Na koniec warto wrócić do fragmentu rozmowy Billa Moyersa z Josephem 

Campbellem, w której odnoszą się do tego, czym w życiu ludzi jest mit: 

MOYERS: Ludzie jednak pytają, czy mit to nie kłamstwo? 

CAMPBELL: Nie, mitologia nie jest kłamstwem, jest poezją, bo operuje metafora-

mi (…). Jest ważne byśmy przeżywali życie doświadczając – a więc mając i świa-

domość – jego tajemnicy, a także naszej własnej tajemnicy. To nadaje życiu blask, 

nową harmonię, nową wspaniałość. Myślenie w kategoriach mitologicznych po-

maga nam dojść do zgody z tym, co nieuchronnie nas czeka na naszym padole łez. 

Człowiek uczy się rozpoznawać wartości pozytywne w tym, co na pierwszy rzut oka 

wydaje mu się ciemnym, negatywnym aspektem życia. Cały problem sprowadza się 

do tego, czy potrafimy rzec wspaniałomyślne „tak” naszej przygodzie.  

MOHYERS: Przygodzie heroicznej? 

CAMPBELL: Tak, heroicznej – bo samo życie jest ryzykowną przygodą
394

.  
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THE ARCHETYPE OF A WANDERING HERO 

IN THE STORIES OF MILITARY COMMANDERS  

– THE CONCEPT OF JOSEPH CAMPBELL 

Abstract: The article uses the metaphor of "Hero's journey" as a narrative frame analysis 

of the military commanders about their careers. The author has assumed that command-

ers, like the mythical hero described by Joseph Campbell, realize their career by forming 

the so-called scheme of monomyth: "Leaving" ("Separation"), "Initiation" and "Back". 

Under the guise of "rational" tales of respondents the author tries to recognize the moti-

vations and attitudes inspired by the Hero archetype, sharing the position of Campbell 

that archetypes are the units of the deepest reservoir of motivation, values and offer  

the meaning to the experience. 

Keywords: commanders, military, myths, archetypes 
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PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE W DOBIE KRYZYSU  

SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Streszczenie: W ostatnich dwóch latach w gospodarce światowej poszczególnych państw 

nastąpił kryzys gospodarczy. Jest on odczuwalny w szczególności w usługach, a także 

przemyśle. Firmy podejmują różnego rodzaju działania osłonowe, aby wyeliminować lub 

zminimalizować efekty owego kryzysu światowego. Jest to dość trudne, bowiem podejmo-

wane działania wiążą się często ze zwolnieniami pracowników czy wręcz z minimalizo-

waniem kosztów bieżącej działalności. Wszystko to stawia pod znakiem zapytania dalsze 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także przyszłość pracowników. Najbardziej widoczne 

zmiany wynikające z kryzysu gospodarczego są odczuwane w tzw. firmach rodzinnych, 

którym o wiele trudniej funkcjonować w konkurencyjnej gospodarce opartej na wiedzy. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przedsiębiorstwa rodzinnego w dobie 

kryzysu.  

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rodzinne, kryzys ekonomiczny, kryzys społeczny 

WSTĘP  

 W ostatnich dwóch latach w gospodarce światowej poszczególnych państw 

nastąpił kryzys gospodarczy. Jest on odczuwalny w szczególności w usługach,  

a także przemyśle. Firmy podejmują różnego rodzaju działania osłonowe, aby wy-

eliminować lub zminimalizować efekty owego kryzysu światowego. Jest to dość 

trudne, bowiem podejmowane działania wiążą się często ze zwolnieniami pracow-

ników czy wręcz z minimalizowaniem kosztów bieżącej działalności. Wszystko to 

stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także 

przyszłość pracowników.  

 Najbardziej widoczne zmiany wynikające z kryzysu gospodarczego są od-

czuwane w tzw. firmach rodzinnych, które należą raczej do mikroprzedsiębiorstw  

i którym o wiele trudniej funkcjonować w konkurencyjnej gospodarce opartej na 

wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie przedsiębiorstwa rodzin-

nego w dobie kryzysu. W szczególności autorzy starają się ukazać, czym charakte-

ryzuje się kryzys oraz jaki jest jego wpływ na działające przedsiębiorstwa rodzin-

ne. Tak zakreślonemu celowi podporządkowano konstrukcję artykułu. Problemem 
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badawczym przedmiotowej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka jest 

rola i znaczenie kryzysu społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorstwach rodzin-

nych. Problemami szczegółowymi są: zbadanie zachowań firm rodzinnych w kry-

zysie, określenie wpływu kryzysu społeczno-ekonomicznego na rozwój firm ro-

dzinnych, wreszcie zbadanie, czy postępujący kryzys społeczno-ekonomiczny do-

tknął ostatnimi czasy firmy rodzinne w Polsce. 

1. POJĘCIE KRYZYSU 

 Pojęcie kryzysu definiowane jest różnie. Wszystko zależy od dziedziny czy 

dyscypliny naukowej, która podejmuje tą tematykę. Inaczej do pojęć tych podcho-

dzą specjaliści z zakresu nauk politycznych, zupełnie odmiennie prawnicy, a jesz-

cze w inny sposób są to pojęcia definiowane przez nauki wojskowe czy zarządza-

nie. Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że kryzys oznacza pewien punkt zwrot-

ny, przełomowy; moment rozstrzygający; jakościową zmianę układu lub w ukła-

dzie
398

. Encyklopedia PWN definiuje kryzys jako przesilenie, moment rozstrzyga-

jący, okres przełomu, załamanie się dotychczasowej linii rozwoju
399

. Podobnie jest 

on formułowany przez Słownik Języka Polskiego
400

.  

 Kryzys, jak piszą W. Kitler i J. Gryz, jest identyfikowany z wieloma dzie-

dzinami działalności praktycznej oraz naukowej. Odnosi się głównie do zagrożeń  

i wyzwań dla systemów politycznych, integralności terytorialnej, stabilności eko-

nomicznej, życia i zdrowia ludzi, dóbr i środowiska. Wiąże się go również z pro-

blemami natury społecznej, religijnej, etnicznej i narodowościowej.  

W czasie kryzysu mamy do czynienia z bardzo krótkim czasem podejmo-

wania decyzji, niewielkimi możliwościami przewidywalności zdarzeń, występuje 

wysoki stopień niepewności. Do źródeł kryzysu zalicza się między innymi:  

 czynniki losowe;  

 problemy techniczne;  

 błędy ludzkie; 

 błędne decyzje kierownictwa
401

. 

 W naukach o zarządzaniu przyjmuje się, że pojęcie kryzysu w tradycyjnym 

rozumieniu straciło sens. Zakłada się, że kryzys występuje zawsze niezależnie od 

wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek – 

to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Kryzysy zda-
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rzają się najlepszym firmom, a wyjście z nich jest sprawą, którą zajmują się spe-

cjaliści do spraw zarządzania
402

. 

 Kryzysy dotykają wielu firm działających na współczesnym rynku. Niosą 

one groźbę utraty klientów, a co się z tym wiąże, także udziałów rynkowych  

i oczywiście przychodów. Kryzysy wpływają, co oczywiste, na utratę reputacji  

i pozytywnego wizerunku firmy
403

. 

 Istnieje wiele sposobów kategoryzacji kryzysów i sytuacji kryzysowych. 

Można je podzielić następująco:  

 kryzys natychmiastowy – charakteryzuje go brak czasu na badanie  

i planowanie. Decyzje muszą być podejmowane błyskawicznie;  

 kryzys przewlekły – może trwać miesiącami, a nawet latami. Długi 

okres nie sprzyja podjęciu skutecznych działań w celu opanowania kry-

zysu. Zazwyczaj zarządy firm i dyrekcja przyjmują postawę biernego 

wyczekiwania, licząc na to, że kryzys sam przeminie.  

 Kryzysy można podzielić ze względu na miejsce ich powstania. W tym 

aspekcie rozróżnia się kryzys wewnątrz i na zewnątrz organizacji:  

 kryzys wewnętrzny – spowodowany jest czynnikami występującymi 

wewnątrz przedsiębiorstwa
404

; 

 kryzys zewnętrzny – wywołany jest z kolei przez czynniki spoza organi-

zacji, które mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej czy gospodarczej 

państwa lub mogą być związane ze środowiskiem naturalnym.  

Według skutków, jakie wywołuje kryzys, można dokonać podziału na:  

 kryzys destrukcyjny – powoduje zniszczenie organizacji – na przykład 

jej upadek;  

 kryzys twórczy – doprowadza do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.  

Według przyczyn, które wywołują kryzysy, można wyodrębnić:  

 kryzys rzeczywisty – spowodowany jest różnymi czynnikami i prowadzi 

zwykle do wielu problemów w przedsiębiorstwach;  

 kryzys wirtualny – jest sztucznie wytworzony w celu doprowadzenia do 

zmian, a w konsekwencji do rozwoju i zwiększenia przychodów przed-

siębiorstwa
405

.  

 Reasumując, należy przyjąć, że nawet najlepiej funkcjonujące przedsiębior-

stwo, w którym kadra zarządzająca przygotowana jest do wystąpienia kryzysu, nie 

jest w stanie przewidzieć wszystkich czynników, które mogą go wywołać.  

W szczególności nie są na to przygotowane przedsiębiorstwa rodzinne, które cha-

rakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami.  
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2. PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE I JEGO FUNKCJONOWANIE 

W DOBIE KRYZYSU 

 Punktem wyjścia do rozważań nad przedsiębiorczością rodzinną w rozwi-

niętej gospodarce rynkowej jest twierdzenie jednego ze specjalistów z zakresu za-

rządzania, iż firmy rodzinne na świecie funkcjonują wedle tej samej logiki i są  

w zasadzie podobne pod względem swoich elementów składowych, zachodzących 

w nich procesów oraz istniejących barier i problemów, jak również możliwych 

sposobów rozwiązania. Nie można zatem mówić o jakiejś ścisłej specyfice naro-

dowej tych podmiotów, a jedynie o różnicach wynikających z poziomu rozwoju 

społeczno-ekonomicznego danego kraju czy też etapu rozwoju konkretnego przed-

siębiorstwa
406

. 

 Definicja firmy rodzinnej ulegała na przestrzeni wielu lat daleko idącej 

ewolucji związanej z procesem różnicowania się tych podmiotów na skutek prze-

mian społeczno-ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych i innych zorientowa-

nych rynkowo krajach. Klasyczna amerykańska teoria family business określa fir-

mę rodzinną jako przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej, którego kapitał  

w całości lub w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajm-

niej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam spra-

wuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rę-

kach rodziny. Innymi słowy jest to przedsiębiorstwo, którego własność jest kontro-

lowana przez rodzinę
407

. 

Przedsiębiorstwa rodzinne pełnią kluczową rolę w gospodarce większości 

krajów od samego zarania gospodarki kapitalistycznej, a więc rewolucji przemy-

słowej. Choć wielu autorów postrzegało family business jako rodzaj podmiotów, 

które będą traciły na znaczeniu wraz z profesjonalizacją zarządzania przedsiębior-

stwami, to okazuje się, że w większości krajów rozwiniętych, w tym w USA, 

Wielkiej Brytanii i Japonii, udział firm rodzinnych w tworzeniu dochodu narodo-

wego jest bardzo znaczący (w zależności od badań wynosi nawet 50% PKB)
408

. 

 W aspekcie przytoczonych definicji konieczne wydaje się odniesienie do 

polskiej rzeczywistości. Dotychczas przeprowadzone badania przez polskich bada-

czy pokazują, że większość polskich firm rodzinnych jest prowadzona przez 

pierwsze pokolenie właścicieli, a zagadnienie sukcesji dopiero pojawia się na ho-

ryzoncie planowania.  

 Kwestia własności także wskazuje, że formalnie większość biznesów jest 

własnością jednej osoby. Celowe wydaje się przyjęcie szerokiej definicji przedsię-
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biorstwa rodzinnego, jakie proponują Ł. Sułkowski i K. Safin, którzy uważają, że 

jest to: podmiot gospodarczy, w którym kontrola własnościowa i ewentualne za-

rządzanie podmiotem pozostają w rękach przedstawicieli rodziny
409

. Oznacza to, 

że w biznesie rodzinnym muszą być zaangażowani co najmniej dwaj członkowie 

rodziny, a zaangażowanie to może przybierać różne formy, niekoniecznie sforma-

lizowane prawnie. 

 Taki sposób pojmowania biznesu rodzinnego w Polsce uwzględnia społecz-

no-historyczne uwarunkowania naszej gospodarki oraz umożliwia podjęcie prób 

tworzenia modelu przedsiębiorstwa rodzinnego i jego funkcjonowania. Opisanie 

przedsiębiorstwa rodzinnego umożliwiają wymierne kryteria, jak własność i za-

rządzanie oraz chęć utrzymania firmy dla następnego pokolenia. Ale trzeba także 

odnieść się do zagadnień związanych ze specyfiką wynikającą z kultury organiza-

cyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz stylu kierowania.  

 Kluczowym zagadnieniem staje się także próba określenia, jakie czynniki, 

wynikające z ograniczonej wielkości przedsiębiorstwa, decydują o jego specyfice 

oraz w jaki sposób wpływają na zarządzanie i wyznaczanie strategii takiej firmy. 

 Reasumując, można przyjąć, że istota każdego przedsiębiorstwa rodzinnego 

polega na swoistym sprzężeniu dwóch elementów składowych – rodziny i firmy. 

Sprzężenie to wyznacza sposób funkcjonowania, cele, system kultywowanych 

wartości, politykę finansową, determinuje wszystkie poczynania podmiotu, powo-

duje zarazem specyficzne, niespotykane gdzie indziej sprzeczności, zagrożenia  

i słabości. Wszystko to jest konsekwencją faktu, że członkowie rodziny dzielą pra-

cę i własność. Dylematy, jakie rodzą się w rodzinie, stają się kwestiami bizneso-

wymi. Również odwrotnie – problemy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa 

mają istotny wpływ na stosunki wewnątrzrodzinne.  

 Na skutek powyższej zależności przedsiębiorstwa rodzinne stają często 

przed pewnymi problemami, których złożoność przerasta czasem możliwości ich 

samodzielnego rozwiązania
410

.  

Jak już wspomniano, przedsiębiorstwa rodzinne są najbardziej narażone na 

kryzys. Wśród najczęstszych wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn kryzysów  

w przedsiębiorstwach rodzinnych wymienia się przede wszystkim:  

 problemy organizacyjne
411

; 

 słabą kontrolę finansową
412

; 

 problemy ekonomiczne
413

;  
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 czynnik ludzki
414

; 

 niekorzystne zjawiska gospodarcze;  

 zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa;  

 decyzje rządowe
415

;  

 wzrost konkurencji wymuszający redukcję stawek marży, co prowadzi 

do spadku wypracowanego zysku, utraty części klientów i redukcji za-

trudnienia; 

 zawodność techniki;  

 zjawiska związane ze środowiskiem przyrodniczym
416

. 

 Wydaje się, że zanim firma rodzinna, która znajdzie się w kryzysie, zacznie 

opracowywać scenariusze wyjścia z impasu, musi przeprowadzić analizę i zdefi-

niować źródło powstania kryzysu. Oznacza to poszukiwanie odpowiedzi na pyta-

nie, czy kryzys był do przewidzenia czy też jest wynikiem błędów popełnianych 

na etapie planowania działań firmy lub konfliktów nagromadzonych w wewnętrz-

nym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa, czy wreszcie jest skutkiem nieu-

niknionej klęski żywiołowej lub nawet katastrofy.  

 Analiza źródła kryzysu powinna zmierzać do oceny, czy przedsiębiorstwo 

panuje nad objawami kryzysu czy wręcz przeciwnie – objawy kryzysu panują nad 

firmą i w jaki sposób w każdym z tych przypadków można skutecznie zarządzać 

kryzysem.  

 Generalnie w firmach rodzinnych można wyróżnić pięć stopni ich przygo-

towania do sytuacji kryzysowych:  

 1 stopień – obejmuje poziom przygotowania do zarządzania sytuacją 

kryzysową, ograniczający się do zastosowania przepisów bezpieczeń-

stwa i zaleceń prawnych. Planowanie jakichkolwiek działań, mających 

na celu powstrzymanie rozwijania się sytuacji kryzysowych, rzadko ma 

miejsce przed wystąpieniem problemów; 

 2 stopień – to kompleksowy program działań w przypadku problemów 

zaistniałych ze strony czynnika ludzkiego czy też klęsk żywiołowych; 

 3 stopień – organizacja ma szczegółowo dopracowane plany i procedury 

w przypadku ograniczonej liczby kryzysów spowodowanych działania-

mi człowieka;  

 4 stopień – przedsiębiorstwo rodzinne posiada zintegrowane plany dzia-

łań między poszczególnymi działami. Plany i procedury nadal ograni-

czają się jednak do niewielkiej liczby sytuacji kryzysowych dotyczących 

określonej branży działalności gospodarczej;  
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 5 stopień – zapewnia przedsiębiorstwu kompleksowe przygotowanie na 

wszystkie ewentualności. Przedsiębiorstwo wykazuje ogromny potencjał 

i umiejętności zarządzania sytuacją kryzysową. Jest ono przygotowane 

na stawienie czoła przynajmniej jednej trudnej sytuacji. Ponadto firma 

taka opracowuje plany i procedury działania, które uwzględniają 

wszystkie istotne elementy odpowiedzialne za powstanie sytuacji kryzy-

sowych bądź chroniące organizację przed podobnymi problemami
417

. 

 Zdolność do zachowania tzw. zimnej krwi, kiedy się wszystko psuje, jest 

cechą niezbędną i bardzo poszukiwaną u kadry menadżerskiej, zwłaszcza wtedy, 

gdy potrzebne jest zdecydowane oraz szybkie podejmowanie decyzji. W zasadzie 

szybkość reakcji na zmiany jest podstawą strategii każdego przedsiębiorstwa, ma-

jąca na celu wyprowadzenie go z sytuacji kryzysowej, jeśli taka istnieje. 

 Obserwując zachowania przedsiębiorstw rodzinnych znajdujących się  

w sytuacjach kryzysowych, można zauważyć, że narastają stany napięć i zagrożeń, 

rozszerzają się i wzmacniają sytuacje konfliktowe między kierownikami, specjali-

stami i wykonawcami. Podważana jest dotychczasowa struktura władzy i zaufanie 

do naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa rodzinnego.  

 Pojawiają się nowi przywódcy, ale nie zawsze potrafią oni sformułować 

pozytywny program zmian. Zachowania ludzi cechuje duże nasilenie emocji 

i deklarowanych chęci zmian. Wzmagają się również zachowania nieracjonalne, 

dotyczące tak zarządzania, jak i wykonywania zadań. Często te nowe zachowania 

i oczekiwania odzwierciedlają racje i interesy grupowe, niezależnie od poziomu 

ich racjonalności czy możliwości spełnienia.  

 Następuje silna dezintegracja programów działania i zespołów pracow-

niczych. Szczególnie dotkliwa w skutkach jest chęć zmiany miejsca pracy przez 

najlepszych, najbardziej efektywnych pracowników i kierowników. W związku  

z tym narastają nowe konflikty.  

 Duża presja czasu i odczuwanych zagrożeń nie sprzyja na ogół formułowa-

niu całościowych, spójnych koncepcji wychodzenia z kryzysu. Opracowywane są 

rozwiązania cząstkowe lub ogólne zalecenia. Występuje ograniczenie kanałów 

informacji i maleje koordynacja poszczególnych procesów decyzyjnych. Osłabie-

niu ulega przestrzeganie przepisów i procedur. Widać często wyraźną tendencję do 

ich „obchodzenia” i szukania w nich luk
418

. 

 W wielu przedsiębiorstwach rodzinnych dokonywana jest albo skrajna kon-

centracja władzy na naczelnym szczeblu kierowniczym, albo krańcowa jej decen-

tralizacja. Jedną z typowych reakcji kierownictwa jest wyczekiwanie, aż trudności 
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i stan zagrożenia ustąpi, podczas gdy w większości przypadków pogłębiają się one 

wraz ze zwłoką w działaniu
419

. 

 Wyjście z sytuacji kryzysowej jest często pochodną działań, jakie kierow-

nictwo firmy prowadziło w okresie stabilności firmy czy w okresie jej rozwoju. 

Zdobycie poparcia pracowników do wprowadzenia zamierzonych zmian jest jed-

nym z najważniejszych kroków na drodze do przezwyciężenia zaistniałego impa-

su.  

 Kryzys może przynieść jednak pewne pozytywne zjawiska. Należy do nich 

między innymi koncentracja na sprawach najbardziej istotnych, czyli kluczowych 

czynnikach sukcesu przedsiębiorstwa. Charakterystyczne są takie nowe postawy, 

jak wzrost gotowości do większej wydajności, efektywności i innowacyjności; 

mniejsze opory wobec zmian; wzrost osobistej aktywności i efektywności jedno-

stek; wzrost spójności grup i ich aktywności (wspólny cel nadrzędny oraz wspólny 

wróg łączy członków grup pracowniczych), spadek absencji oraz fluktuacji kadr,  

a także zmniejszenie biurokracji
420

. 

 Wykorzystanie pozytywnych następstw zjawisk kryzysowych zależy od 

sposobu podejścia do zarządzania zmianami w organizacjach zagrożonych bądź 

ogarniętych kryzysem. Obserwacja bieżącego sposobu funkcjonowania firmy jest 

w zasadzie jednym z najprostszych systemów ostrzegania przed nadchodzącymi 

problemami. W wielu wypadkach można uniknąć kryzysu lub rozwiązać go jesz-

cze na początkowym etapie. Należy jednak pamiętać, że bez kompromisu  

i ustępstw ze strony przedsiębiorstwa kryzys może się tylko pogłębiać
421

. 

 W celu uniknięcia elementu zaskoczenia przedsiębiorstwa powinny regu-

larnie przeprowadzać analizę finansową, która może być źródłem informacji  

o zmianach zachodzących w firmie. Ponadto nowoczesne rozwiązania informa-

tyczne umożliwiają wnikliwe przyjrzenie się zjawiskom zachodzącym w firmie. 

Dzięki nim mogą one modelować przebieg procesów i analizować skutki podej-

mowanych decyzji
422

. 

 Zarządzanie antykryzysowe jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym 

od kadry zarządzającej dużych umiejętności oraz stanowczości w podejmowaniu 

decyzji. Warto również pamiętać, że na przykre i nieprzyjemne zdarzenia trzeba 

być zawsze przygotowanym i mieć plan działania. Reakcja przedsiębiorstwa po-

winna być natychmiastowa. Nie można udawać, że nie zauważamy problemu. Ko-

nieczne jest rzetelne poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zaistniałej 

sytuacji: podjętych decyzjach, krokach i planowanych działaniach. Informacja mu-
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si być przekazana we właściwy sposób, przez osoby kompetentne, upoważnione  

i przygotowane do prowadzenia rozmów
423

. 

 Najczęściej pojawiającym się błędem w zarządzaniu kryzysowym jest jed-

nak brak skutecznej komunikacji: z pracownikami, klientami czy dziennikarzami. 

Duże problemy mogą wywołać z pozoru błahe wydarzenia związane z plotką, nie-

zadowoleniem pracowników czy informacją o wadliwych produktach wypuszcza-

nych prze firmę na rynek
424

. 

 Znalezienie pozytywnych stron problemów, z którymi się zetknęliśmy i któ-

re mogą ewentualnie prowadzić do sukcesu, jest podstawą właściwego zarządzania 

kryzysem. Bardzo często przedsiębiorstwa rodzinne robią pierwszy błąd przy kwa-

lifikacji problemu, koncentrując się na jego technicznych aspektach i ignorując 

inne kwestie.  

 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych wymaga zmiany ról menedżerskich. 

Dzisiejszą statystyczną firmę charakteryzuje nadmiar zarządzania i deficyt przy-

wództwa. Wybitny znawca problemów zarządzania – Peter Drucker – twierdzi, że 

nie ma złych lub dobrych firm, są natomiast dobrze lub nieudolnie zarządzane. 

Dobrych menedżerów wbrew pozorom nie ma wielu – „orły biznesu” są nielicz-

ne
425

. 

 Menedżer musi umieć zarządzać, lider powinien umieć przewodzić. Sekret 

sukcesu firmy, zwłaszcza w trudnych, kryzysowych sytuacjach, polega na tym, 

aby kierownictwo potrafiło spełniać obie te role: lidera i menedżera
426

. 

 Podsumowując, należy przyjąć, że zarządzanie organizacją, w tym przed-

siębiorstwem rodzinnym, jest bardzo trudną sztuką. Nie wszyscy menedżerowie są 

zdolni i skłonni podejmować wyzwania, które ono im stawia. Ważnym elementem 

procesu przekonywania ludzi do zmian, do wytrwałości w sytuacjach kryzyso-

wych, do identyfikowania się z firmą pomimo zaistniałych trudności jest sposób 

dostarczania dowodów – danych przemawiających za słusznością podjęcia zamie-

rzonych przez kadrę zarządzającą działań. 

PODSUMOWANIE 

 Panujący obecnie kryzys dotyka wszystkich przedsiębiorstw. Jego „łupem” 

padają duże korporacje, mniejsze przedsiębiorstwa, ale także przedsiębiorstwa ro-

dzinne. Szczególne ważne jest – jak wspomniano w przedmiotowym artykule – 

aby w momencie, kiedy kryzys dotknie dane przedsiębiorstwo, umiejętnie nim 

zarządzać. Często jest to sztuka, którą posiadają nieliczni menadżerowie/  
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właściciele, bowiem wykształca się ona nie w toku nabytego wykształcenia, ale 

wbrew pozorom swoje źródło ma w doświadczeniu.  

 Zatem można założyć, że doświadczeni menadżerowie czy właściciele  

w przedsiębiorstwach rodzinnych będą skuteczniej zarządzali danym przedsiębior-

stwem w kryzysie aniżeli osoby, które nie posiadają odpowiedniego bagażu do-

świadczeń. Wspomnieć jednak należy, że czasem nawet doświadczenie może nie 

wystarczać, gdyż – jak sama definicja kryzysu mówi – jest to zjawisko, które 

przychodzi szybko i powoduje nieodwracalne zmiany. Zatem od właściciela/  

menadżera przedsiębiorstwa rodzinnego wymaga się wielu cech przywódczych  

i umiejętności, których skonsumowanie pozwoli na skuteczne wyprowadzenie da-

nej firmy z kryzysu.   

 Reasumując przedmiotowe rozważania, można przyjąć, iż istnieje dość za-

sadnicza, a zarazem fundamentalna rola i wpływ kryzysu społeczno-

ekonomicznego na działające przedsiębiorstwa rodzinne. Z przeprowadzonych 

przez autorów badań, opierających się na pogłębionych wywiadach, można dojść 

do wniosku, że obecnie (w 2014 roku) efekty kryzysu coraz częściej dotykają fir-

my rodzinne. W szczególności wynika to z faktu, że nie są one wielkimi przedsię-

biorstwami o złożonych połączeniach kapitałowych, dlatego ich mechanizmy 

obronne przed skutkami kryzysu są ograniczone. To z kolei powoduje, że przed-

siębiorstwa takie tracą płynność finansową, co w konsekwencji może powodować 

upadek przedsiębiorstwa.  

 Eksploracja tak założonej tezy skłania do wniosku, iż kryzys społeczno-

ekonomiczny znacząco może wręcz destabilizować działanie firmy oraz próbować 

narzucać jej zupełnie odmienne działania niż te, które zostały przez nią pierwotnie 

założone. Firmy rodzinne zaczynają się w takich sytuacjach zachowywać nieracjo-

nalnie, a niekiedy wręcz ich zachowanie jest niewytłumaczalne. Postępują odwrot-

nie do teorii wyboru publicznego, która głosi, że jednostki zachowują się racjonal-

nie. To z kolei powoduje, że są one w ciągłym, jak na razie, dryfie.  

 Kryzys społeczno-ekonomiczny, którego początki sięgają 2008 roku, do-

tknął w zasadzie wszystkie sfery społeczno-gospodarcze, w tym działające firmy 

rodzinne. Taka konstatacja powoduje wysunięcie wniosku, że kryzys społeczno-

ekonomiczny negatywnie wpływa na działanie przedsiębiorstw oraz innych jedno-

stek działających w odmiennych obszarach społeczno-gospodarczych. Wydaje się 

zatem, że w tym okresie należy wdrażać możliwe działania naprawcze czy zmie-

niające filozofię działania poszczególnych podmiotów. 

Z drugiej strony nie wszędzie i nie wszystkim to się udaje, bowiem postępu-

jące zmiany są na tyle elastyczne i nieprzewidywalne, że trudno im się w jakikol-

wiek zasadny sposób przeciwstawiać. Niestety również nic nie wskazuje na to, że 

w 2014 roku kryzys społeczno-ekonomiczny nie będzie się dalej rozwarstwiał  

i obejmował inne grupy społeczne. Dużą rolę powinien pełnić w tym zakresie rząd 
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i jego działania antykryzysowe, które winny minimalizować negatywne skutki 

kryzysu. Z drugiej strony optymizmem napawa niedługie uruchomienie środków 

unijnych przeznaczonych na latach 2014-2020, które mogą w pewnym sensie po-

zytywnie wpłynąć na postępujący kryzys społeczno-ekonomiczny. 
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THE FAMILY BUSINESS  

IN THE SOCIAL AND ECONOMIC CRISIS 

Abstract: During the last two years, the economic crisis has taken place in the world 

economy in individual states. It is noticed particularly in the service, and also in the in-

dustry. Firms undertake various covering activities to eliminate or to minimize the effects 

of that world slump. This is difficult, because taken actions are often connected with job 

losses or with minimizing the costs of running activities. All that brings in a question  

of further functioning of the enterprise and also of the future of workers. The most visible 

changes resulting from economic crisis are felt in so called family businesses, for which it 

is more difficult to function in the competitive economy based on knowledge. The aim of 

this article is to present the family-owned enterprise in the twenty-four hours of the crisis. 

Keywords: family business, economic crisis, social crisis 
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KRYTERIA WOJNY SPRAWIEDLIWEJ CZ. II 

Streszczenie: Współczesna złożoność zjawiska wojny – zarówno w jej genetycznym, jak  

i funkcjonalnym wymiarze – implikuje wiele problemów związanych z jej prawną i etycz-

ną oceną. Dotyczy to szczególnie próby sformułowania kryteriów wojny sprawiedliwej 

adekwatnych do obecnych uwarunkowań konfliktów militarnych i niemilitarnych. Współ-

czesne konflikty pomiędzy jednostkami politycznymi wykraczają poza tradycyjne zasady 

wojny sprawiedliwej, co implikuje konieczność rekonstrukcji teoretycznej i poszukiwania 

nowego związku pomiędzy teorią etyczną i praktyką zdarzeń wojennych.  

Słowa kluczowe: wojna sprawiedliwa, etyka wojny, sprawiedliwość, bezpieczeństwo  

WSTĘP 

Analiza tradycyjnych kryteriów wojny sprawiedliwej, pomieszczona w czę-

ści pierwszej artykułu, została przeprowadzona w perspektywie historycznej. 

Wskazuje to na pewien chronologiczny porządek wywodu, od etiologii problemu, 

przez anatomię, do współczesnych jego aplikacji. Interesującym poznawczo wąt-

kiem, jaki jawi się w próbach interpretacji teorii wojny sprawiedliwej, jest odnie-

sienie tradycyjnych kryteriów tej teorii do współczesnych uwarunkowań szeroko 

rozumianych konfliktów zbrojnych. Pojawia się tu co najmniej kilka problemów 

dotyczących możliwości bezpośredniej aplikacji aktualnej teorii do praktyki. Po-

mijając już wcześniej zarysowane, choć stanowiące bazę refleksji w tym artykule, 

problemy obejmujące prawne i etyczne kryteria klasycznej teorii wojny sprawie-

dliwej
428

, pojawiają się nowe aspekty praktyczne, które inicjują głęboką rekon-

strukcję teorii, a być może rodzą potrzebę sformułowania nowego uzasadnienia dla 

prowadzonych działań zbrojnych.  

1. POSTĘP CYWILIZACYJNY I ETYCZNA EWOLUCJA NORMA-

TYWNA 

W toku rozwoju cywilizacyjnego, postępu naukowego, dynamicznej pro-

gresji technologicznej dokonuje się również zmiana paradygmatów naukowych, 

rekonstrukcja adekwatna do nowych osiągnięć i odkryć. Naukowa wiedza empi-

ryczna zawsze jest tylko prawdopodobna, a jej konstytutywną cechą jest zmien-

                                                 
427

 Krzysztof Drabik – pułkownik wojska polskiego, doktor habilitowany, pracownik naukowo-

dydaktyczny w Akademii Obrony Narodowej. 
428

 Por. K. Drabik, Kryteria wojny sprawiedliwej cz. I, [w:] M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna. 

Wojna – kryzys – bunty mas, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2014, s. 17-28.  



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 

 
192 

 

ność w czasie
429

. Nie inaczej procesy poznania naukowego zachodzą w etyce jako 

subdyscyplinie filozoficznej. Teorie etyczne, adekwatnie do współczesnych uwa-

runkowań społecznych i cywilizacyjnych, nie tylko ulegają modyfikacjom, ale 

wzbogacane są o nowe aspekty życia człowieka w świecie zaawansowanej cywili-

zacji i technologii
430

. Etyczna ewolucja normatywna odpowiada ewolucji cywili-

zacyjnej, wynika z tradycji wciąż wzbogacanej przez zmiany. Co ważne, etyczna 

refleksja deskryptywna, normatywna i metaetyczna jest tym bardziej uzasadniona  

i potrzebna, im bardziej współczesny postęp cywilizacyjny (paradoksalnie) zagra-

ża człowiekowi. Wynika to z potrzeby rekonstrukcji oceny dynamicznego procesu 

unowocześniania życia ludzkiego jako samoregulującego się układu w stronę po-

głębionej refleksji wartościującej i ukierunkowującej możliwe pozytywne rozwią-

zania. Próby kontroli skutków rozwoju naukowego powinny koncentrować się 

przede wszystkim na tych dziedzinach, które w swej materii pozornie nie generują 

zagrożeń
431

. Problem współczesnej wojny, szczególnie w perspektywie wykorzy-

stania energii jądrowej, od początku postrzegany jest w kategorii zagrożenia, co 

nie znaczy, że jest marginalizowany. Jak zauważa Francis Fukuyama, technika od 

początku obliczona na zniszczenie życia jest bardziej kontrolowana. Autor „Końca 

człowieka” stwierdza, że broń atomową oraz energię jądrową od początku uważa-

no za niebezpieczne i dlatego podlegały one ścisłej regulacji od momentu, kiedy  

w 1945 roku w ramach Projektu Manhattan zbudowano pierwszą bombę jądrową. 

(…) Jeżeli istnieje możliwość, że maszyna, którą stworzyliśmy, zabije nas, podej-

mujemy odpowiednie działania, by się bronić
432

. Powyższą tezę o „jawności” pro-

blemu wojny nuklearnej można poddać krytyce z pozycji współczesnej legali-

stycznej i etycznej niejednoznaczności konfliktów zbrojnych o charakterze hybry-

dowym. Oto współczesne przypadki przemocy nie są na tyle jawne i nie poddają 

się dotychczasowym kryteriom klasyfikacji, że ich etyczna ocena przysparza wiele 

trudności, co będzie przedmiotem moich dalszych rozważań w tym artykule.  
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2. TEORETYCZNA REKONSTRUKCJA POJĘCIA WOJNY 

Zasygnalizowana wyżej potrzeba rekonstrukcji odnosi się do teorii wojny 

sprawiedliwej w jej bazowych paradygmatycznych tezach – legalistycznej i etycz-

nej. Teza legalistyczna, wyartykułowana przez Cycerona, zakładająca, że wojna 

sprawiedliwa może być prowadzona przez państwo z prawnie usankcjonowaną 

władzą, nadała graniczne wyznaczniki refleksji nad oceną przyszłych wojen. Nale-

ży jednak zadać pytanie: w jakim stopniu teza legalistyczna odpowiada współcze-

snym przykładom występowania konfliktów zbrojnych? W tradycyjnym ujęciu 

podmiotem sankcjonującym konflikt zbrojny, zaklasyfikowany do kategorii woj-

ny, jest państwo. Oto wojna nie tylko jest czynem politycznym, jak wskazuje 

Clausewitz, wojna jest prawdziwym narzędziem polityki, dalszym ciągiem stosun-

ków politycznych, przeprowadzeniem ich innymi środkami
433

. Legalistyczny aspekt 

teorii wprowadzony przez Cycerona miał uzasadniać etycznie wojny prowadzone 

przez Cesarstwo Rzymskie i rzeczywiście wpisywał się w późniejsze średnio-

wieczne i nowożytne próby osądu etycznego wojen. Lokalne bitwy, potyczki  

i konflikty zbrojne nie spełniały kryterium legalistyczno-politycznego, de facto nie 

były wojnami i nie mogły być poddane ocenie etycznej przez pryzmat opisywanej 

teorii. Zatem jeżeli prawowity władca, prawomocnie sprawujący władzę, rozpo-

czął wojnę, jego działania podlegały ocenie etycznej, zgodnie z teorią wojny spra-

wiedliwej
434

. Należy tu odróżnić legalność od prawowitości władzy. W znaczeniu 

prawnym władza może być legalna, aczkolwiek nie będzie miała politycznego 

umocowania w poparciu społecznym. Będzie to np. władza autorytarna, a raczej 

totalitarna, która przy pomocy rożnych zabiegów będzie starała się zachować po-

zory demokracji, w istocie skupiając się na utrzymaniu wpływów umożliwiających 
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Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 

 
194 

 

realizację partykularnych interesów. W teorii wojny sprawiedliwej kryterium le-

galności władzy należy łączyć z kryterium jej społecznej legitymizacji
435

.   

Ten podstawowy, bazowy warunek oceny etycznej wojny współcześnie 

często nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce prowadzenia konfliktów zbroj-

nych, ale także konfliktów niemilitarnych. Owa trudność w identyfikacji pomiotu 

politycznego (według Raymonda Arona jednostki politycznej
436

), prowadzi do 

bardziej znaczących konsekwencji obecnych wydarzeń do konieczności redefinicji 

wojny, a to z kolei implikuje konieczność rekonstrukcji podstaw teorii wojny 

sprawiedliwej. R. Aron rozszerzył krąg podmiotów posiadających status jednostek 

politycznych, które wprost wpisują się w ramy teorii wojny sprawiedliwej. Jedno-

cześnie wyraża on wątpliwość, jaka dotyczy jednoznacznej identyfikacji tych 

podmiotów i co ważne, czy jednostką polityczną jest jednostka ludzka. Powyższą 

tezę autor wyraża w następującej konstatacji: Stosunki międzynarodowe to stosunki 

między jednostkami politycznymi, które to pojęcie dotyczy zarówno greckiej polis, 

Imperium Rzymskiego i Egiptu, jak monarchii europejskich, republik burżuazyj-

nych i demokracji ludowych. Definicja taka pociąga za sobą podwójną trudność. 

Czy w obszar stosunków pomiędzy owymi jednostkami politycznymi należy włączyć 

stosunki pomiędzy ludźmi należącymi do owych jednostek politycznych? Gdzie za-

czynają i gdzie kończą się owe jednostki polityczne, czyli terytorialnie zorganizo-

wane polityczne zbiorowości
437

? 

Nawet pobieżna analiza współczesnych konfliktów zbrojnych wskazuje na 

trudności w jednoznacznym klasyfikowaniu ich jako wojen w tradycyjnym clau-

sewitzowskim rozumieniu. Chodzi o trudności we wskazaniu podmiotu politycz-

nego prowadzącego wojnę, który by dodatkowo spełniał kryterium legalizmu. Po-

wyższy problem w identyfikacji uczestnika wojennego konfliktu wynika z co naj-

mniej kilku aspektów. Pierwszym z nich jest asymetryczny rozwój technologii mi-

litarnej, skłaniający do unikania przez jedną ze stron otwartej konfrontacji. Drugim 

aspektem, wynikającym z pierwszego, jest pozapolityczny charakter konfliktów 

zbrojnych, gdzie stroną nie jest określona jednostka polityczna, a ugrupowanie 

społeczne, religijne, organizacja zbrojna, grupa terrorystyczna. Jednak zasięg pro-

wadzonych działań i jego skutki jest porównywalny z konsekwencjami tradycyjnej 

wojny. Trzecim elementem, będącym połączeniem powyższych, są metody i środ-

ki prowadzenia agresywnych działań. Utrudniają one identyfikację politycznych 
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podmiotów naruszających pokojowe stosunki społeczne w wymiarze narodowym  

i międzynarodowym. Należy przytoczyć tu współczesne wymiary agresji w obsza-

rze cyberprzestrzeni, masowej propagandy, aktów terrorystycznych, sankcji eko-

nomicznych, które współcześnie określa się jako działania hybrydowe
438

. Asyme-

tryczność i skrytość współczesnych konfliktów zbrojnych wykracza poza czysto 

polityczną płaszczyznę odniesienia, zawartą w legalistycznym kryterium wojny 

sprawiedliwej. Czwarty aspekt dotyczy potencjalności użycia broni nuklearnej, co 

falsyfikuje dotychczasową teorię definiującą wojnę jako element rozwojowy, jako 

metodę osiągania coraz wyższych poziomów bezpieczeństwa podmiotów. Ponadto 

wyczerpała się dotychczasowa formuła wojny jako metody kształtowania bezpie-

czeństwa. Można zatem postawić dość śmiałą tezę, że współcześnie rekonstrukcja 

teorii wojny sprawiedliwej pozbawiona jest rozsądnego uzasadnienia. Na rzecz tej 

tezy przemawiają powyżej nakreślone argumenty oraz potencjalność totalnej za-

głady, jak również nieskuteczność aktów terrorystycznych jako współcześnie czę-

sto stosowanego narzędzia w osiąganiu celów bardziej ideologicznych niż mate-

rialnych. Z drugiej strony nie można popaść w absolutny idealizm i zaprzeczyć 

toczącym się konfliktom zbrojnym, których nie można sklasyfikować zgodnie  

z dotychczasową teorią wojny sprawiedliwej. Próba rekonstrukcji tej teorii będzie 

bazować na redefinicji samej wojny, dotychczas rozumianej jako starcie militarne 

uwarunkowanego normami prawa międzynarodowego. Współczesny charakter 

konfliktów wykracza poza aspekt militarny i coraz częściej obejmuje sferę aktyw-

ności bez użycia środków militarnych. Ataki hakerów nacelowane na paraliż sieci  

i stron internetowych kluczowych instytucji państwowych nie mają wymiaru mili-

tarnego, jednak równie skutecznie zaburzają proces prawidłowego funkcjonowania 

tych instytucji, często zarządzających infrastrukturą krytyczną
439

. Powstaje zatem 

pytanie: czy taki typ agresji można zdefiniować w kategorii wojny rozumianej  

w tradycyjnym sensie? Czy wymaga to działań odwetowych, tym bardziej utrud-

nionych, że często trudno ustalić podmiot dokonujący ataków? Dodatkowo agresor 

nie musi mieć statusu politycznego, nie będzie to jakaś agenda państwowa, a grupa 

ludzi, którzy – posiadając odpowiednią wiedzę i środki – potrafią przeprowadzić 

taki atak. Należy zauważyć, iż ataki w cyberprzestrzeni stają się elementem poli-

tycznego nacisku państwa, zmierzającego do realizacji własnego interesu narodo-

wego. Tradycyjna polityka militarna zostaje zastępowana przez politykę niemili-

tarną, ale przez różne formy agresji nakierowaną na osiągnięcie podobnych celów. 
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Jeżeli już dochodzi do konfliktu militarnego, ma on charakter prawnie niejedno-

znaczny, ograniczony do konkretnego obszaru lub miejsca (w przypadku ataków 

terrorystycznych). Wobec powyższego pozostaje jeszcze inny sposób rekonstrukcji 

przedmiotowej teorii, tj. wyłączenie pojęcia wojny i zastąpienie go bardziej ogól-

nym pojęciem konfliktu militarnego i niemilitarnego, weryfikowanego przez pry-

zmat zasad sprawiedliwości. Należy jednak uwypuklić trudności definicyjne zwią-

zane z ową rekonstrukcją, z których najistotniejszym będzie identyfikacja konflik-

tu (militarnego i niemilitarnego) zbliżonego do dotychczasowych kryteriów poli-

tycznych
440

. W tym przypadku niezbędne byłoby określenie innych atrybutów 

wojny, np. społecznych, instytucjonalnych, teologicznych, kulturowych. Prowadzi 

to jednak do nadmiernego rozproszenia obrazu znaczeniowego zdarzenia wojen-

nego, w istotny sposób zaciemniającego konkretny sens tego pojęcia.  

3. REFLEKSJA ETYCZNA NAD WOJNĄ WSPÓŁCZESNĄ. FATALI-

STYCZNA ALTERNATYWA 

Powyższe konstatacje obrazują wagę problematyki nie tyle (a może nie tyl-

ko) teorii wojny sprawiedliwej, ale pojęcia wojny jako takiej. Tradycyjne kryteria 

sprawiedliwości, bazujące na politycznym spektrum wojny, odnosiły się stosun-

ków politycznych między państwami. Wykroczenie poza tę zasadę rodzi trudności 

interpretacyjne. Należy zaznaczyć, iż wcześniej wymienione czynniki nowocze-

sności implikują konieczność wyjścia poza zasadę sprawiedliwości wojny i poszu-

kiwania kryteriów sprawiedliwości działań, które można pomieścić domyślnie  

w kategorii politycznej, chociaż nie w bezpośrednim, tradycyjnym ujęciu. Oto 

działania nieformalnych grup ekstremistycznych mogą być inspirowane przez 

władzę polityczną, która celowo dąży do ukrycia swojej agresywnej aktywności na 

arenie stosunków międzynarodowych. Takie działania, prowadzące do negatyw-

nych skutków po stronie atakowanej, muszą być poddane ocenie etycznej. Zatem 

także w tym przypadku konieczne jest sformułowanie jakichś zasad etycznych. 

Moim zamiarem nie jest rekonstrukcja teorii wojny sprawiedliwej ani tworzenie 

nowych kryteriów sprawiedliwości. To wymaga głębokiej refleksji, nie ograniczo-

nej tylko do rozważań moralnych. Chodzi raczej o uwypuklenie problemów zwią-

zanych ze współczesnymi aplikacjami tradycyjnych kryteriów wojny sprawiedli-

wej, które wynikają z wyżej wyartykułowanych aspektów współczesnych konflik-

tów militarnych i niemilitarnych i mają zasięg międzynarodowy.  

Kolejnym aspektem podważającym dotychczasowy status wojny i co za tym 

idzie – przesuwającym ją poza obszar tradycyjnych kryteriów sprawiedliwości, 

jest destrukcyjność wojny nuklearnej. Nie jest to problem nowy, wielokrotnie ar-

tykułowany, zwłaszcza w latach 50. i 60. XX w., do dnia dzisiejszego pozostaje 
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jednak aktualny. Obecnie w medialnych wypowiedziach polityków, specjalistów  

z nauk o bezpieczeństwie, pojawiają się wypowiedzi o możliwościach użycia nu-

klearnej broni taktycznej, nakierowanej na zniszczenie określonej infrastruktury 

krytycznej. Świadczy to o tym, że obawy co do użycia broni nuklearnej, dominu-

jące w połowie XX w., powracają i są uwzględniane w planowanych strategiach 

działań wojennych. Można stwierdzić, że użycie takiej broni na poziomie taktycz-

nym nie doprowadzi do całkowitej globalnej destrukcji, ale w moim ujęciu będzie 

ważnym punktem wyjściowym, swoistą równią pochyłą, prowadząca do globalnej 

katastrofy nuklearnej. Należy zatem wysnuć wniosek, iż potencjalność użycia 

środków masowego rażenia falsyfikuje teorię wojny sprawiedliwej. Skutki takiej 

wojny nie będą miały znaczenia w obliczu prób jej etycznej oceny. Totalna zagła-

da zniweluje zasadność odwoływania się do zasad sprawiedliwości, które miałyby 

znaczenie przed wybuchem konfliktu. Teoria wojny sprawiedliwej w obliczu 

współczesnych zagrożeń militarnych znajduje swój substytut w alternatywie traf-

nie postawionej przez prekursora polemologii – Gastona Bouthula. Uzasadniając 

poznawczą rolę polemologii, Bouthoul pisał: Po raz pierwszy w swych dziełach 

ludzie i stworzone przez nich cywilizacje stanęły w obliczu wyzwania zachowania 

zarówno siebie samych, jak i warunków własnego przetrwania. Odpowiedzi na 

pytanie, jak zachować i cywilizację, i warunki dla dalszego istnienia i rozwoju mo-

gą udzielić jedynie naukowe badania nad wojnami, ich etiologią i funkcjami. Dy-

lemat najeżonego transkontynentalnymi rakietami naszego wieku dochodzi do gło-

su w następujących słowach: Bomba (atomowa) lub polemologia
441

.   

Na aspekt braku odniesień do zasad sprawiedliwej wojny w stosunku do 

konfliktu nuklearnego zwracało uwagę wielu myślicieli, filozofów i polityków. 

Wśród nich należy wymienić propagatora rewerentyzmu Alberta Schweitzera, któ-

ry powyższą alternatywę sformułował w tytule swojej książki „Frieden oder 

Atomkrieg”. Filozof podkreśla nieklasyfikowalność wojny nuklearnej w okowach 

trakcyjnych ujęć etycznych. Nie chodzi tu o ocenę etyczną samej wojny, ale o du-

chową i moralną refleksję nad jej uniknięciem. W tym ujęciu teoria wojny spra-

wiedliwej nie ma właściwego znaczenia. Tę konstatację odnajdujemy w następują-

cych słowach Schweitzera: Wiele narodów nie zdaje sobie sprawy z tego, iż mamy 

tu do czynienia z problemem duchowym i etycznym. Sadzą one, iż w dalszym ciągu 

dylemat pokój albo wojna atomowa pozostaje zagadnieniem czysto politycznym  

i wojskowym, a jego rozstrzygnięcie należy pozostawić politykom, dyplomatom  

i generałom. (…) Wojna atomowa wyklucza prawdziwe zwycięstwo nad przeciwni-

kiem. (…) Zwyciężony może wyrządzić zwycięzcy tak straszne szkody, że ten nie 

odniesie żadnych korzyści ze swego zwycięstwa
442

. Argument korzyści i strat wo-
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jennych podniósł już Arystoteles, wskazując, iż nie rozpoczyna się wojny, jeżeli 

bilans strat przeważa nad możliwymi korzyściami. Wojna jest narzędziem osiąga-

nia najważniejszego celu, jakim jest spokojne życie obywateli polis. Wojna jest 

jedynie środkiem do osiągnięcia pokoju. Jeżeli ten środek ma być stosowany, po-

winien być skuteczny. Wojna jest elementem sprawowania władzy, ale jako narzę-

dzie realizacji tej władzy nie może stać się dominującym i przesłaniającym inne 

pokojowe sposoby aktywności społecznej i politycznej. Można toczyć wojny ade-

kwatnie do sytuacji, możliwości i celów, które przyniosą korzyści. Nie prowadzi 

się wojny dla niej samej, a tym bardziej prowadzącej do samozagłady. Utylitaryzm 

wojny jest fikcją, jeżeli nie można założyć, że nie osiągnie się pożytku w wyniku 

jej prowadzenia. Zdaniem Arystotelesa wojna spełnia swoją rolę, jeżeli zbliża 

obywateli do osiągnięcia szczęścia. Zdaniem Stagiryty wszelkie na wojnę obliczo-

ne urządzenia należy wprawdzie uznać za dobre, jednak nie stanowią one bez-

względnie ostatecznego celu państwa, a tylko są środkiem do niego. Zadaniem 

dzielnego prawodawcy jest raczej baczyć, w jaki sposób państwo i tworzący je ro-

dzaj ludzi oraz wszelka inna społeczność będzie mogła sobie życie dobrze urządzić 

i osiągnąć możliwe dla siebie szczęście
443

. Zasady sprawiedliwości nie dotyczą 

czynu, który w swej istocie pozbawiony jest racjonalności i logiki. Należy pamię-

tać, że ocena sprawiedliwości działań wojennych następuje przed podjęciem dzia-

łania ius ad bellum oraz w jego trakcie ius in bello. Jeżeli już w toku analizy stra-

tegicznej otrzymuje się dane o braku możliwości osiągnięcia założonego celu, nie 

podejmuje się działań. Nie oznacza to, iż w fazie ius ad bellum dodatni bilans stra-

tegiczny uzasadnia podjęcie działań wojennych. Z pozycji etycznej może być to 

wojna nie spełniająca kryteriów słusznej przyczyny. Z pewnością wojna nuklearna 

wykracza poza ten typ rozważań strategicznych, politycznych, a tym bardziej 

etycznych. W tym przypadku powyższe kategorie etyczne nie mają znaczenia  

i zostają zastąpione przez alternatywę – pokój albo wojnę
444

.  

Konstatacje dotyczące trudności w kategoryzowaniu współczesnych kon-

fliktów militarnych i niemilitarnych i definiowaniu pojęcia wojny nadają właściwy 
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bieg refleksji nad atrybutami wojny sprawiedliwej. Problem identyfikacji politycz-

nej uczestników konfliktów, a właściwie ich identyfikacji w ogóle, w połączeniu  

z metodami i technikami prowadzenia działań, które jeszcze kilkadziesiąt czy kil-

kanaście lat temu nie były znane, implikują główne dylematy w toku analizy teorii 

wojny sprawiedliwej. Nie oznacza to, iż etyczna ocena współczesnych wydarzeń 

na arenie politycznej jest bezzasadna. Wręcz przeciwnie – ważnym celem analizy 

etycznej jest wypracowanie wniosków i kryteriów adekwatnych do specyfiki 

współczesnych konfliktów zbrojnych. Biorąc pod uwagę alternatywę właściwą dla 

ery zbrojeń nuklearnych, nie można jednoznacznie zakwestionować poznawczej  

i ewaluacyjnej przydatności teorii wojny sprawiedliwej. Wojna nuklearna jest po-

tencjalnością, do której opisywana teoria nie może być zredukowana. Obok widma 

masowej zagłady nadal światem targają konflikty zbrojne, które muszą być podda-

ne ocenie etycznej. Ze względu na ich charakterystykę zadaniem badaczy jest 

zmodyfikowanie kryteriów wojny sprawiedliwej, co staje się postulatem ze wszech 

miar aktualnym, ale przede wszystkim pilnym.  

4. PROBLEM WSPÓŁCZESNYCH APLIKACJI SŁUSZNOŚCI WOJ-

NY 

Na owe współczesne implikacje nakłada się tradycyjny problem oceny 

słuszności prowadzonych działań wojennych. W klasycznym ujęciu wojnę spra-

wiedliwą odzwierciedlają jedynie działania obronne, ukierunkowane na zachowa-

nie niepodległości i integralności terytorialnej państwa. Zatem wojna obronna wy-

czerpuje kryteria wojny etycznie słusznej. Wynika to między innymi z norm prawa 

międzynarodowego, w których wojnę agresywną uznaje się za bezprawną, a zatem 

jest to wojna niesprawiedliwa
445

. Istotne są też przyczyny działań agresywnych, 

które być może stanowią odpowiedź na wcześniejszą agresję, skutkującą np. utratą 

określonego terytorium. Należy podkreślić, iż współcześnie trudna identyfikacja 

stron konfliktu łączy się z tradycyjną klasyfikacją stron pod względem przestrze-

gania zasad sprawiedliwości. Nie można z czynu agresywnego wprost wyprowa-

dzić konkluzji o etyczności bądź nieetyczności prowadzonych działań. Każdy 

przypadek jest inny i ma inną genezę polityczną i historyczną, co jest o tyle wąt-

pliwe, że droga poszukiwań uzasadnień wojny sprawiedliwej może prowadzić do 

zamrożonych konfliktów, będąc w istocie kwestią ad infinitum. Próbą przezwycię-

żenia dwóch tradycyjnych kryteriów wojny sprawiedliwej, adekwatnych do zapre-
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 Przykładem aktu prawnego w omawianym zakresie jest karta Narodów Zjednoczonych, gdzie zabrania 

się stosowania działań agresywnych wobec jakiejkolwiek jednostki politycznej: Wszyscy członkowie po-

wstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko inte-

gralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny spo-

sób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dz. U. 1947 nr 23, poz. 90, art. 2, ust. 4. 

Innym przykładem jest pakt Brianda-Kelloga z 1928 r., w którym zabrania się używania wojny jako metody 

realizacji interesów narodowych, z wyjątkiem wojny obronnej. J. L. Brierly, The Law of Nations,  
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zentowanego przykładu, jest kryterium uczciwej intencji przedstawionej przez św. 

Tomasza z Akwinu. Oto praktyka czynu wojennego winna być wsparta uczciwą 

intencją, czyli wewnętrznym przekonaniem co do słuszności podejmowanych 

działań. Ze strony walczących, stwierdza św. Tomasz, ma być uczciwa intencja,  

a więc krzewienie dobra lub uniknięcie zła
446

. Kryterium Akwinaty budzi jednak 

wątpliwości, szczególnie istotnych w próbach obiektywizacji owych uczciwych 

intencji. Paradoksalnie władza intuicji przydatna jest też stronie oceniającej słusz-

ność wojny, która jednoznacznie nie mieści się w ustalonych ramach kwalifikacyj-

nych. Na ten aspekt zwrócił uwagę D. Luban w następujących słowach: Nie należy 

oczekiwać, że jakakolwiek definicja wojny sprawiedliwej obejmie w sposób odpo-

wiedni wszystkie trudne przypadki – a nie ma takiej dziedziny ludzkich działań,  

w której trudne przypadki byłyby częstsze. W takich przypadkach koniecznym uzu-

pełnieniem zasad jest intuicyjny osąd praktyczny
447

. 

Nasuwa się pytanie: jaki podmiot posiada kompetencje i realną moc do te-

go, aby wskazać stronę walcząca w uczciwej intencji? Należy zaznaczyć, że kwe-

stia obiektywności w etycznej ocenie wojny, najbardziej widoczna w omawianym 

problemie, obejmuje całość zagadnień związanych z teorią wojny sprawiedliwej. 

Czy łacińska zasada nemo iudex causa sua obowiązuje również na arenie stosun-

ków międzynarodowych? Nawet jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to wskaza-

nie innego podmiotu oceny etycznej nie będzie pozbawione innych wątpliwości. 

Być może funkcję międzynarodowego arbitra powinna pełnić jakaś instytucja  

o zasięgu globalnym, np. Trybunał Sprawiedliwości ONZ, choć również tutaj ście-

rają się interesy narodowe państw, utrudniające względnie obiektywną i spójną 

ocenę wydarzeń, a także suwerenna wola stron konfliktu co do poddania się jurys-

dykcji Trybunału
448

. Praktyczny wymiar egzekwowania sprawiedliwości w sto-

sunkach międzynarodowych znacznie różni się od wymiaru krajowego. Arena sto-

sunków międzynarodowych, jak podkreśla T. Hobbes, charakteryzuje się porząd-

kiem, a raczej jego brakiem, właściwym stanowi natury w teorii umowy społecz-

nej. O ile w wyniku kontraktu jednostek bezpieczeństwo osiągnięto na gruncie 

państwa, to w stosunkach międzynarodowych nadal panuje zasada wojny wszyst-

kich ze wszystkimi. Hobbes podkreśla, iż naturalnym (…) stanem rzeczy między 
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 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna w skrócie, Wyd. Antyk – Marcin Dybowskim, Warszawa 

2006, s. 458. 
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 D. Luban, op. cit., s. 216. 
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 Władysław Czapliński i Anna Wyrozumska podkreślają, iż nie funkcjonuje w sferze międzynarodowej 

żaden organ sądowy o kompetencji uniwersalnej, którego jurysdykcja byłaby obowiązkowa dla wszystkich 

państw, niezależnie od ich woli. Zarówno Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, jak i inne sądy mogą 

rozpatrywać tylko takie spory, jakie państwa zgodziły się im przekazać, czy to na podstawie umowy wielo-

stronnej, kompromisu sądowego lub arbitrażowego, czy też na podstawie specjalnej deklaracji o uznaniu 

jurysdykcji. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, 

Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 2. Gdyby rozpatrywać teorię wojny sprawiedliwej w perspektywie 

ścisłych kryteriów etycznych właściwych etyce personalnej, jedyną konsekwencją w stosunku do agresora 

byłby międzynarodowy ostracyzm.  
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państwami jest stan wrogości. I jeśli nawet przestają one walczyć ze sobą, to stąd 

nie można mówić jeszcze o pokoju, lecz raczej o wytchnieniu i przerwie, w której 

wrogowie bacznie obserwują wzajemnie swe ruchy i oblicza i oceniają bezpieczeń-

stwo swoje nie na podstawie paktów, lecz na podstawie sił i zamiarów przeciwni-

ka
449

. Przyjmując, że konkluzje Hobbesa współcześnie się nieco zdewaluowały, 

głównie poprzez demokratyzację jednostek politycznych i dążenie do integracji 

państw w ramach organizacji międzynarodowych
450

, to nadal realizm wojny cha-

rakteryzuje relacje między narodami.  

PODSUMOWANIE 

Powyższe konkluzje, w moim ujęciu, ukazują konieczność redefinicji wojny 

nie tylko jako aktu zbrojnego (militarnego), ale również jako konfliktu niemilitar-

nego. Ponadto istotna jest identyfikacja podmiotów prowadzących wojnę, wykra-

czająca poza tradycyjne ramy politycznego umocowania. Po pierwsze w obszarze 

definicyjnym wojny należy umieścić konflikty, które nie mają stricte charakteru 

militarnego. W dobie dominacji agresji hybrydowej tradycyjna klasyfikacja staje 

się nieaktualna. Zatem wojną jest każdy konflikt militarny i niemilitarny, którego 

uczestnicy przy użyciu środków przemocy dążą do realizacji interesów politycz-

nych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, właściwych dla jednostek poli-

tycznych. Po drugie ważnym elementem konstrukcji bazy teoretycznej wojny 

sprawiedliwej są strony konfliktu – podmioty społeczne (narodowe), niekoniecznie 

posiadające status polityczno-prawny. Mogą to być wspólnoty (organizacje) spo-

łeczne, polityczne, grupy wyznaniowe, grupy zintegrowane wokół wartości kultu-

rowych. Obecnie często wśród tego typu podmiotów wyodrębnia się grupy terro-

rystyczne, kontestujące określony porządek prawno-polityczny. Taka klasyfikacja 

jest między innymi jednym z narzędzi propagandy legalnej władzy politycznej, 

uwikłanej w dany konflikt.   

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, można postawić tezę, iż pierwszym kry-

terium klasyfikacyjnym teorii wojny sprawiedliwej jest militarny i niemilitarny 

charakter konfliktu. Drugim kryterium jest podmiot realizujący cele polityczne 

właściwe dla jednostki politycznej, ale nie posiadający statusu prawnego w per-

spektywie prawa międzynarodowego. Oba kryteria można zaklasyfikować jako 

przedmiotowe i podmiotowe, pomieszczone w pierwszym, tradycyjnym kryterium 

teorii wojny sprawiedliwej (ius ad bellum). Stanowią one bazę wyjściową (ele-
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 T. Hobbes, Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, PWN 1956, s. 384-385. 
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 Amerykański fizyk i historyk, Spencer R. Weart, w sformułowanym przez siebie pytaniu: dlaczego pań-
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tycznego społeczeństwa obywatelskiego ogranicza rząd; państwom demokratycznym, połączonym między-

narodowymi sieciami powiązań kapitałowych, bardziej opłaca się handlować niż wojować. S. R. Weart, Bez 

wojny, tłum. L. Stawowy, Wyd. Politeja, Warszawa 2001, s. 11. 
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menty bazowe) do dalszych ocen słuszności bądź niesłuszności podjętych działań, 

które to nie zmieniają się i są paralelne wobec klasycznego kryterium słusznej 

przyczyny. Zidentyfikowane podmioty konfliktu w określonym obszarze przed-

miotowym, obejmującym metodę i środki stosowane w wojnie – militarne i niemi-

litarne, podlegają ocenie etycznej i ostatecznej klasyfikacji według kryterium 

sprawiedliwości i niesprawiedliwości.  

Poznawcze umocowanie kwestii bazowych, jak wspomniałem, nie rozwiązuje 

dylematów, które etiologiczne tkwią w teorii wojny sprawiedliwej. Obok wcze-

śniej zarysowanego problemu podmiotu sprawującego władzę sądzenia, niezwykle 

istotne są kryteria sprawiedliwości, tym bardziej, że mamy współcześnie do czy-

nienia z wyższym poziomem złożoności tzw. elementów bazowych. Jakie zasady, 

obok tradycyjnej i zmodyfikowanej w tym artykule zasady legalizmu polityczne-

go, stanowią fundament oceny słuszności działań stron w wojnie? Moim celem, 

jak wcześniej zaznaczyłem, nie jest tu sformułowanie zbioru zasad oceny słuszno-

ści działań wojennych, gdyż w obecnych uwarunkowaniach stosunków międzyna-

rodowych i złożoności metod i środków prowadzenia wojny wymaga to pogłębio-

nej refleksji badawczej, wykraczającej poza ramy tego tekstu. Sądzę, iż takich kry-

teriów słuszności nie da się wstawić wprost w ramy deontologii etycznej. Z kolei 

pominięcie fundamentalnych wartości i wyprowadzonych z nich zasad (imperaty-

wów) spowoduje, iż teoria wojny sprawiedliwej będzie czysto akademickim dys-

kursem, pomieszczonym poza obszarem etyki praktycznej. Dobrym przyczynkiem 

do wypełnienia treści tradycyjnego kryterium wojny sprawiedliwej – słusznej 

przyczyny – są imperatywy etyczne właściwe jednostce. Przydatnym narzędziem 

do określenia kryteriów słuszności wojny jest system etyczny Kanta. Oto zasadę 

powszechności można zastosować na potrzeby formułowania etycznych kryteriów 

wojny. Odniesienie się do etyki imperatywów jest tym bardziej uzasadnione, że 

podmioty działań wojennych wykraczają poza dotychczasowe kryterium klasyfi-

kacji prawno-politycznej. Zatem same normy prawa międzynarodowego nie wy-

starczą do oceny prawności (sprawiedliwości) bądź bezprawności (niesprawiedli-

wości) działań podejmowanych przez strony przeciwne. Treść imperatywów sta-

nowiących kryteria oceny słuszności działań wojennych mogłaby mieć formę za-

sad określających dobrze urządzone społeczeństwo, czyli zasad sprawiedliwości 

sformułowanych przez Johna Rawlsa
451

. Nie wyczerpuje to oczywiście możliwych 

koncepcji teorii wojny sprawiedliwej, natomiast wyznacza pewne kierunki w pró-

bach sprecyzowania norm słuszności, odnoszących się do współczesnych, złożo-
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 Fundament struktury i systemu społecznego państwa tworzą dwie zasady sprawiedliwości w następują-

cym brzmieniu: Każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszego systemu równych podstawowych 
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nych konfliktów międzynarodowych. Choć zawsze istnieje niepewność co do traf-

ności przyjętych zasad i norm, odzwierciedlająca nieredukowalny rozdźwięk po-

między teorią i praktyką.  
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JUST WAR CRITERIA – PART II 

Abstract: Contemporary complexity of the phenomenon of war, both in its genetic and 

functional dimension implies a number of problems related to its legal and ethical eval-

uation. These are particularly the attempts to formulate criteria of a just war to the pre-

sent conditions of adequate military and non-military conflicts. Contemporary conflicts 

between political entities are beyond the traditional just war principles, which implies  

the need for the reconstruction of the theory and search for a new relationship between 

ethical theory and practice of war events. 

Keywords: just war, war ethics, justice, security 
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KONFLIKT ENERGETYCZNY  

I JEGO WYBRANE ASPEKTY SPOŁECZNE 

Streszczenie: Tekst artykułu jest próbą przedstawienia zjawiska konfliktu energetycznego 

i jego znaczenia dla społeczeństwa w ujęciu wybranych aspektów. Natura konfliktu o cha-

rakterze energetycznym jest tutaj przedstawiona jako proces warunkujący nie tylko sektor 

gospodarczy, handlowy czy problem w ujęciu środowiska naturalnego. Podstawą tekstu 

jest charakterystyka pojęcia bezpieczeństwa energetycznego. Natura analizowanego zja-

wiska zmusza do szerokiego opisu pojęcia i różnic w jego definiowaniu. W tekście nastę-

puje próba wskazania wpływu energetyki i sporów z nią związanych wobec wybranych 

konsekwencji społecznych. Tekst dotyka problematyki prób regulacji energetycznych 

przeprowadzonych przez Unię Europejską jako największą gospodarkę świata. Artykuł 

kieruje uwagę czytelnika na szczególną pozycję bezpieczeństwa energetycznego jako ele-

mentu składowego bezpieczeństwa rozumianego w ogóle. W tekście wskazuje się na sytu-

ację konkretnych państw oraz ich położenie w obliczu konfliktu o charakterze energetycz-

nym, z wyraźnym wyróżnieniem tzw. Ukraińskiego kryzysu gazowego w 2009 roku. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, konflikt energetyczny, paliwa kopalne, 

gaz ziemny, Rosja, Ukraina 

WSTĘP – BEZPIECZEŃSTWO JAKO PROCES 

Bezpieczeństwo to termin, który stosowany jest w odniesieniu do stanu 

uzyskanego na drodze realizacji podstawowych, egzystencjalnych interesów pań-

stwa, narodu, grup sojuszniczych lub też ugrupowań złożonych z tych państw
453

. 

Pochodzi od łacińskiego sine cura = serucitas, sine – bez, cura – troska, securitas 

– wolność od trosk, poczucie pewności, wyzbycie się stanów niepokoju lub zagro-

żenia
454

. Bezpieczeństwo wyraża się w wielu formach, istnieje także wiele czynni-

ków warunkujących bezpieczeństwo, o czym będzie mowa w dalszej części pracy. 

Bezpieczeństwo energetyczne jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego. 

Obejmuje działania zorientowane na zaspokojenie zapotrzebowania gospodarki 

państwa na nośniki energii i składa się z kilku istotnych wymiarów
455

. Bezpieczeń-

stwo jako stan rzeczywistości znane jest ludzkości od czasów starożytnych. Jest to 

                                                 
452

 Krzysztof Buciak – doktorant w Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu 

Łódzkiego. 
453

 W. Malendowski, Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Cz. Mojsiewicz 

(red.), Wyd. Atla2, Wrocław 2004, s. 43. 
454

 S. Gawłowski, R. Listowska-Gawłowska, T. Piecuch, Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Wydawnic-

two Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010, s. 10. 
455

 J. Kowalski, J. Kozera, Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy naftowej  

i gazu ziemnego, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 9-10/2009, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, War-

szawa 2009, s. 301. 
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stan, kiedy państwo, naród, organizacja, grupa narodów nie czują zagrożenia, czy 

to w postaci zewnętrznej czy też wewnętrznej. Istnieje rozgraniczenie na bezpie-

czeństwo międzynarodowe i wewnątrznarodowe. W obecnych czasach bezpie-

czeństwo regulowane jest w sposób formalny. Instytucjonalizacja procesu bezpie-

czeństwa, z jaką mamy do czynienia, umowy i porozumienia są kontynuacją poli-

tyki poprzednich epok. Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych funkcji pań-

stwa. Zaliczane jest do funkcji zewnętrznych, poprzez które państwo zobowiązuje 

się do podejmowania działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa 

zewnętrznego swojemu społeczeństwu
456

. 

1. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE – CHARAKTERYSTYKA 

ZJAWISKA I WYBRANE ASPEKTY PAŃSTWOWE 

Opisując bezpieczeństwo jako całość oraz proces rządzący polityką, należy 

zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Pomimo wielu powiązań, wspólnych 

elementów nie powstało jedno, powszechnie uznane i akceptowane pojęcie bez-

pieczeństwa. Największą trudnością w zdefiniowaniu pojęcia bezpieczeństwa jest 

jego dynamika. Kolejny dylemat to ogromny zakres wartościowy pojęcia. Jest nim 

także mnogość podmiotów biorących udział w relacjach międzynarodowych. Po-

przez to kreują one czasami oddzielny termin dotyczący konkretnej sytuacji
457

. 

Bezpieczeństwo w rozumieniu stosunków międzynarodowych jest stanem najwyż-

szej konieczności. Państwo dąży do zapewnienia bezpieczeństwa jako dobra naj-

wyższego sobie – podmiotowi stosunków międzynarodowych oraz swoim obywa-

telom – elementowi składowemu państwa. Stały postęp technologiczny uniemoż-

liwia zaniedbanie bezpieczeństwa. Nie można też pozwolić sobie na naruszenie 

bezpieczeństwa innego państwa, nie spodziewając się jakiekolwiek reakcji zwrot-

nej, wymierzonej w agresora. Mowa tutaj o czynniku militarnym. Jest to jeden  

z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa jako całości. Ma on obecnie zdecy-

dowanie mniejsze znaczenie niż w przeszłości, kiedy aspekt militarny dominował 

w całym procesie bezpieczeństwa państwa. Mimo to w ujęciu tradycyjnym zajmu-

je on nadal bardzo wysoką pozycję
458

. Sytuacja uległa diametralnej zmianie wraz  

z wynalezieniem nowych rodzajów broni, m.in. broni taktycznej. Wszystko jest 

zależne od sytuacji politycznej, ekonomicznej czy społecznej danego państwa. 

Bardzo ważnym czynnikiem bezpieczeństwa państwa jest aspekt gospodarczy, 

powiązany w zależności od konkretnej sytuacji z czynnikiem militarnym. Czynnik 

gospodarczy decyduje o ekonomicznym potencjale państwa. Bezpieczeństwo 

energetyczne jest ściśle i nierozerwalnie powiązane z bezpieczeństwem państwa,  

                                                 
456

 J. Muszyński, Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 101. 
457

 T. W. Kaźmierczak, Bezpieczeństwo energetyczne – implikacje uzależnienia Polski od importu gazu 

ziemnego (zarys problemu), Wyd. Promotor, Warszawa 2008, s. 11. 
458

 Cz. Mojsiewicz, Co wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Stosunki Międzynarodowe,  

W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Wyd. Atla2, Wrocław 2004, s. 37. 
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z bezpieczeństwem jako ogółem
459

. Rozpatrywanie bezpieczeństwa energetyczne-

go w kategorii pojedynczej gałęzi czy dziedziny mija się z celem. Mnogość wza-

jemnych powiązań z innymi zagadnieniami wyklucza możliwość badania bezpie-

czeństwa energetycznego w sposób jednowymiarowy, zamknięty. Bezpieczeństwo 

energetyczne jest to integralna część bezpieczeństwa narodowego, obejmuje dzia-

łania zorientowane na zaspokojenie zapotrzebowania gospodarki państwa na no-

śniki energii
460

. Inna próba przedstawienia terminu to dostępność energii, która nie 

jest ograniczona czasowo, jest zróżnicowana pod względem form jej dostarczania 

oraz – co ważniejsze – dostarczana jest po rozsądnej cenie lub cenie, która może 

być uiszczona przez nabywcę, lub inaczej – po dostępnej cenie
461

. Próbę zdefinio-

wania terminu podjął Rząd Federalny Niemiec oraz Komisja Europejska. W efek-

cie bezpieczeństwo energetyczne określono jako możliwość wyprodukowania oraz 

wykorzystania energii, która jest stosunkowo niedroga, spełnia wymagania wzglę-

dem środowiska oraz jest przyjazna dla człowieka i jego otoczenia. Określenie 

„stosunkowo niedroga” należy rozumieć wielowymiarowo, w rozumieniu poli-

tycznym i gospodarczym
462

. Działania prowadzone w temacie energetyki są 

przedmiotem twardej i konsekwentnej realpolitik. Można przypuszczać, iż kontro-

la obecnych zasobów energetycznych świata jest przykładem gry. Końcowym 

efektem zdaje się być względnie rozumiana równowaga sił na świecie
463

. Dla uka-

zania, jak do problemu energetyki podchodzi Polska, należy w tym miejscu przy-

toczyć pojęcie wskazane przez ustawodawcę: bezpieczeństwo energetyczne – stan 

gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowa-

nia odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasad-

niony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska
464

. Według dokumentu 
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 S. Gawłowski, R. Listowska-Gawłowska, T. Piecuch, op. cit., s. 10. 
460

 J. Kowalski, J. Kozera, op. cit., s. 301. 
461

 P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] K. Żurkowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo mię-
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462

 Ogromne koszty gospodarcze, będące wynikiem działań politycznych, poniosły Stany Zjednoczone  

w 1973 roku wskutek kryzysu paliwowego, spowodowanego poparciem USA dla Izraela w wojnie  

z Egiptem (wojna izraelsko-arabska) w październiku 1973 roku (wojna Yom-Kippur od dnia ataku – naj-

większego święta religijnego). Podczas wojny Yom-Kippur arabscy członkowie OPEC zadecydowali  

o wstrzymaniu eksportu ropy naftowej do państw, które popierały Izrael. Embargo na dostawy ropy naf-
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„Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”
465

 można zauważyć zmianę pojęcia 

bezpieczeństwa energetycznego
466

. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” 

przedstawia sytuację w jeszcze inny sposób
467

. Można zauważyć, że zakres bez-

pieczeństwa energetycznego jest bardzo szeroki. Nie ujmuje on jedynie obecnych 

ram czasowych, poziomu zasobów czy zapotrzebowania, ale uwzględnia także 

prognozy. Co najmniej nieracjonalne byłoby opieranie się na sytuacji bieżącej bez 

uwzględnienia rozwoju gospodarki. W teorii spotykana jest także uwaga, że proces 

musi być technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Nie wystarczy jedynie wydo-

bycie surowca, potrzebne jest długie planowanie jego najbardziej efektywnego 

wykorzystania przy minimalizacji strat związanych z procesem technologicz-

nym
468

. Utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego przez państwo powinno być 

oparte na wielu działaniach. Najważniejsze to wytworzenie systemu prawno-

ekonomicznego, za pomocą którego zostałyby wymuszone takie elementy, jak 

pewność dostaw czy zachowanie konkurencyjności. Należy pamiętać o spełnieniu 

norm ochrony środowiska naturalnego przed jakimikolwiek niechcianymi, niepla-

nowanymi konsekwencjami ewentualnych awarii czy błędów ludzkich
469

. Niektó-

rzy autorzy, jak Marcin Kaczmarski, przekonują, że bezpieczeństwo energetyczne 

nie jest, samo w sobie, rodzajem bezpieczeństwa. Jest ono częścią bezpieczeństwa 

gospodarczego, ekonomicznego i – co ważne – wskazują na bezpieczeństwo eko-

logiczne jako oddzielny rodzaj bezpieczeństwa. Pozwala to sądzić, że energetyka 

oraz ekologia, o ile są ze sobą nierozerwalnie związane, stanowią w kwestii bez-

pieczeństwa oddzielne twory, istniejące równocześnie obok siebie
470

.  

Bardzo dobrym przykładem może być sytuacja, która miała miejsce w 1989 

roku u wybrzeży Alaski
471

. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa 
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doprowadziło do katastrofy ekologicznej, burząc w ten sposób bezpieczeństwo 

ekologiczne
472

. Bezpieczeństwo energetyczne należy rozpatrywać w odniesieniu 

do kryterium podmiotowego, które wyróżnia bezpieczeństwo energetyczne państw 

– producentów oraz państw – konsumentów. W odniesieniu do drugiego kryterium 

– kryterium przedmiotowego – należy wziąć pod uwagę takie aspekty, jak strate-

giczno-geopolityczny, ekonomiczny, a także środowiskowy
473

. Bezpieczeństwo 

państw producentów jest przez nich rozumiane odmiennie od państw konsumen-

tów. Producenci pod pojęciem bezpieczeństwa rozumieją przede wszystkim nieza-

grożone, nieprzerwane możliwości sprzedaży surowca. Analogicznie konsumenci 

stawiają na pewność oraz ciągłość dostaw do własnego państwa, gospodarki
474

. 

2. ELEMENTY SKŁADOWE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZ-

NEGO 

Rozpatrując opisywane zagadnienie, w wielu próbach definiowania pojęcia 

znajdujemy różne elementy powiązane ze sobą. Mowa tutaj o dywersyfikacji źró-

deł dostaw surowcowych, potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa instalacji i infra-

struktury
475

. Bezpieczeństwo energetyczne obejmuje kilka wymiarów, z których 

najważniejsze zostaną przedstawione poniżej
476

. Pierwszym z wymiarów jest wy-

miar surowcowo-produktowy. Jest on związany z procesem mającym na celu mo-

nitorowanie, jak i prognozowanie energetycznych potrzeb danego państwa. Kolej-

nym wymiarem jest aspekt infrastrukturalny, związany z koniecznością istnienia 

sprawnej technicznie, wydajnej instalacji zapewniającej nieprzerwane dostawy 

                                                                                                                                                  
Valdez – tankowiec zbudowany w stoczni San Diego w 1986 roku, ładowność ok 1,48 mln baryłek ropy. 
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surowcowe. Jednym z najważniejszych wymiarów jest wymiar polityczny, w któ-

rym państwo obejmuje rolę kontroli działalności w sferze koncesyjnej, wydawania 

pozwoleń, regulacji prawnych, czyli ogółu działań właścicielskich.  

Następnym czynnikiem jest czynnik międzynarodowy, w skład którego 

wchodzą decyzje dotyczące importu paliw kopalnych lub ewentualnych zobowią-

zań państwa, jak i sposobów ich realizacji. Nie można pominąć również czynnika 

kapitału ludzkiego, który w analizie ogólnej może urastać do rangi najważniejsze-

go czynnika. Zawiera się w nim dostępność osób będących w posiadaniu fachowej 

wiedzy, określanej jako niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

polityki bezpieczeństwa energetycznego danego państwa
477

. Wielka gra – dotyczą-

ca energetyki w XXI wieku – zostanie według niektórych rozegrana pomiędzy 

głównymi światowymi „aktorami”: Stanami Zjednoczonymi, Federacją Rosyjską, 

Chinami i Unią Europejską
478

. Dochodzi do starcia dwóch prądów myślowych. 

Pierwszym z nich jest filozofia określana mianem „nowej wielkiej polityki siły”, 

którą posługują się Stany Zjednoczone, Chiny i Federacja Rosja. Drugi nurt to 

koncepcja stawiającą na taki styl prowadzenia polityki, który skutkować będzie 

złagodzeniem konfliktów o zasoby naturalne
479

. Głosy zastrzeżeń i uwag wobec 

Unii Europejskiej kierowane są najczęściej wobec braku wspólnej polityki energe-

tycznej, pewnej, zdefiniowanej, opierającej się na solidnych podstawach. Prowa-

dzenie skutecznej gry w polityce zagranicznej jest dzisiaj wręcz niemożliwe bez 

posiadania jasno określonej polityki energetycznej. Co więcej, brak owej polityki 

doprowadzić może do znacznego osłabienia gospodarczego i ekonomicznego Unii 

Europejskiej jako całości. Europa nadal nie jest w stanie zrozumieć, że jej polityka 

w kwestii energii nie może skupiać się jedynie na krajach członkowskich. Unia 

jest i będzie uzależniona od importu surowców energetycznych od swoich 

wschodnich oraz południowych partnerów. Powinno to skutkować większym naci-

skiem na kształtowanie polityki energetycznej w nawiązaniu do tych państw
480

. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że można zaobserwować pewne zmiany w świa-

domości Europy. Problem bezpieczeństwa energetycznego jest sprowadzany do 

ujęcia bezpieczeństwa w ogóle. Dotyczy to obu wymiarów, tj. wewnętrznego  

i zewnętrznego
481

.  
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3. „UKRAIŃSKI KRYZYS GAZOWY 2009 ROKU”. KONSEKWEN-

CJE SPOŁECZNE, GOSPODARCZE I EKONOMICZNE 

Chcąc wskazać genezę kryzysu energetycznego określanego mianem 

„Ukraińskiego kryzysu gazowego w 2009 roku”, należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

sięga ona 2008 roku. W październiku 2008 roku w trakcie spotkania premier Ukra-

iny Julii Tymoszenko z premierem Rosji Władimirem Putinem doszło do uzgod-

nienia poziomu cen. Ustalenia zawarte w umowie określały cenę bazową na po-

ziomie 450 dolarów amerykańskich za każde 1000 m³ gazu. Nie bez znaczenia 

pozostaje fakt, że strona rosyjska obiecała rabat w wysokości 20% w zamian za 

decyzję aprobującą stawkę transportową na poziomie 1,7 dolara amerykańskiego 

za każde 1000 m³. Ustalono także, że do 2011 roku ceny osiągną wartość rynko-

wą
482

. Należy wspomnieć fakt ogromnego zadłużenia Ukrainy wobec rosyjskiego 

dostawcy, które przed 1 stycznia 2009 roku było równe ponad 2,45 mld dola-

rów
483

. W ostatnim dniu 2008 roku Naftohaz Ukrainy dokonał wpłaty na kwotę  

1,5 mld dolarów na konto spółki pośredniczącej – RosUkrEnergo. Istotnym jest 

fakt, że – zgodnie z informacjami przekazanymi przez zastępcę przewodniczącego 

zarządu RosUkrEnergo – środki nie wpłynęły na konto rosyjskiej spółki
484

. Jako 

kluczowy problem wskazywano brak porozumienia w negocjacjach umowy na 

2009 rok. Zgodnie z informacjami podawanymi przez rosyjskie media wiceprezes 

Gazpromu podjął kroki zmierzające do utworzenia sztabu operacyjnego, który 

miał rozpocząć swoje działania na wypadek nie wywiązania się Ukrainy ze zwrotu 

zobowiązań, wynikających z dostaw gazu ziemnego wobec Rosji. Ryzyko było  

o tyle duże, że w przypadku braku porozumienia negocjacyjnego zapowiedziano 

podniesienie ceny dla strony ukraińskiej do poziomu cen rynkowych, tj. 418 dola-

rów za tys. m³ wobec poziomu wcześniejszego, równego 179,5 dolarów za tys. 

m³
485

. Gdyby do podpisania umowy doszło 31 grudnia 2008 roku, wówczas stawka 

wynosiłaby 250 dolarów za tys. m³, uwzględniając zmianę stawki tranzytowej. 

Strona ukraińska gotowa była zgodzić się na cenę wysokości 230 dolarów za tys. 

m³, dodając do tego podniesienie stawki tranzytowej o 0,1 do poziomu 1,8
486

. Brak 

porozumienia w tej kwestii stał się powodem zaistnienia tzw. ukraińskiego kryzy-

su gazowego. 1 stycznia 2009 roku o godzinie 8:00 doszło do dużego ograniczenia 

dostaw surowca przez gazociąg ukraiński o 100 mln m³ w ujęciu doby, co było 
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odpowiednikiem przewidywanego importu. Mimo ograniczeń dostaw sytuacja nie 

dotknęła w sposób znaczny strony ukraińskiej. Mowa tutaj o zabezpieczeniu zwią-

zanym z magazynowaniem surowca w wysokości 17,5 mld m³. Dodając do tego 

wydobycie krajowe, wynoszące około 58 mln m³ w ujęciu dobowym, miało to za-

pewnić stabilność dostaw na najbliższe trzy miesiące. Postanowiono także, że tzw. 

gaz techniczny, który służył do obsługi tranzytu, będzie pobierany w wysokości 

20-25 mln m³ w ujęciu doby z dostaw rosyjskich.  

W ramach reakcji Gazprom zdecydował o ograniczeniu przesyłu o 63 mln 

m³ do poziomu 221 mln m³. Informacje takie spotkały się z zaprzeczeniem ze stro-

ny Naftohazu, który wskazał na odnotowanie przesyłu w godzinach przedpołu-

dniowych na poziomie 92 mln m³, który w godzinach popołudniowych uległ 

zmniejszeniu do poziomu 72 mln m³. Rozwój wypadków wskazywał na możli-

wość całkowitego wstrzymania przesyłu, co mogło być kwestią najbliższych dni 

lub nawet godzin. Do zrealizowania najgorszego scenariusza doszło 7 stycznia, 

pomimo zapowiedzianych dzień wcześniej wzajemnych negocjacji Naftohazu  

i Gazpromu
487

. Największe konsekwencje w ujęciu społecznym i gospodarczym 

poniosły państwa Europy Południowo-Wschodniej
488

. W państwach tych doszło 

do prawie całkowitego odcięcia dopływu gazu ziemnego. Europa Północno-

Zachodnia nie odczuła w tak dużym stopniu konsekwencji wstrzymania dostaw. 

Głównym powodem było prowadzenie polityki ukierunkowanej na dywersyfikację 

źródeł dostaw oraz dużych inwestycji w infrastrukturę przesyłową, w skład której 

wchodziły także obiekty służące do magazynowania paliwa. Spotyka się także 

opinie, w myśl których to przemysł odegrał ogromną rolę w kryzysie, podejmując 

działania mające na celu pomoc poszkodowanym. W przypadku Słowacji odwró-

cono klasyczny przepływ ze wschodu na zachód, gdzie gaz zaczął być transporto-

wany z Niemiec przez Czechy. Przedsiębiorstwa niemieckie rozpoczęły zwiększe-

nie dostaw błękitnego paliwa na Węgry, do Słowenii, Chorwacji, Bośni i Herce-

gowiny. Strona Węgierska przekazała część zapasów strategicznych Serbii.  

W miarę możliwości zwiększane były także sukcesywnie dostawy LNG
489

. W uję-

ciu tej sytuacji korzystną rolę odegrała recesja gospodarcza dotykająca w tamtym 

czasie Europę. Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej posiadało znaczne 

zasoby gazu ziemnego, które mogły zostać przekazane innym państwo przez 

zmniejszenie zapotrzebowania własnej gospodarki
490

. Konsekwencje gospodarcze 

odcisnęły także piętno na stronie rosyjskiej. Ogromne straty odnotował Gazprom. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi 11 stycznia przez Władimira Putina w trak-

cie wywiadu dla telewizji niemieckiej, straty powodowane wstrzymaniem przesyłu 
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określa się na ponad 800 mln dolarów. Kolejnym faktem zasługującym na szcze-

gólną uwagę jest wstrzymanie wydobycia na ponad 100 złożach gazowych. Sytua-

cja była dodatkowo komplikowana przez fakt czysto techniczny. Niemożliwe było 

całkowite wstrzymanie wydobycia w długiej perspektywie, ponieważ oznaczałoby 

to nieodwracalne uszkodzenie złóż, które nie nadawałyby się już w późniejszym 

czasie do eksploatacji. W tym aspekcie dla Rosji globalne spowolnienie gospodar-

cze dodatkowo przyczyniło się do utrudnienia sytuacji. Mowa tutaj  

o wcześniejszym ograniczeniu wydobycia poprzez spadek zapotrzebowania. Ma-

gazyny gazu nie mogły być użyte, ponieważ zgodnie z procedurami technicznymi 

zostały zapełnione jeszcze późną jesienią 2008 roku. Kolejnym aspektem była ko-

nieczność odbioru przez Rosjan gazu ziemnego zakupionego w państwach Azji 

Centralnej. Według analityków Ośrodka Studiów Wschodnich mogło wówczas 

dojść do sytuacji, w której Rosjanie zmuszeni byli wykorzystać procesy technolo-

giczne do kontrolowanego spalania nadmiaru gazu lub wypuszczania go do atmos-

fery. Warto zaznaczyć, że proces mógł przynieść straty nieporównywalnie większe 

wobec tych wspomnianych wcześniej przez Władimira Putina.  

Sytuacja wpłynęła bardzo negatywnie na kondycję finansową Gazpromu. 

Poziom zadłużenia wynosił około 35 mln dolarów, wliczając w to także odszko-

dowania za przerwy w dostawach dla odbiorców unijnych. Napotkać można na 

głosy i sugestie, jakoby świadome spalanie lub wypuszczanie gazu i ogromne 

koszta poniesione przez Gazprom były wkalkulowane w osiągnięcie celów czysto 

politycznych, bez względu na koszty ekonomiczne
491

. Pozytywnym aspektem była 

zapowiedź Dmitrija Miedwiediewa, który w trakcie konferencji w Moskwie  

12 stycznia zaproponował stworzenie międzynarodowego systemu, który miałby 

na celu uniemożliwienie zaistnienia podobnej sytuacji w przyszłości. Powiedział: 

powinniśmy pomyśleć, jakie nowe porozumienia międzynarodowe mogłyby  

w przyszłości regulować tego rodzaju problemy
492

. W ujęciu słów prezydenta Fe-

deracji Rosyjskiej celem systemu byłoby zapewnienie stałego, efektywnego, 

znormalizowanego transportu. Ustalono, że po zakończeniu konferencji zostaną 

przeprowadzone rozmowy, których celem byłoby załagodzenie skutków kryzysu. 

Tydzień później w Moskwie doszło do podpisania dziesięcioletniego kontraktu 

dotyczącego dostaw gazu dla Ukrainy oraz tranzytu przez jej terytorium
493

. Poro-

zumienie oznaczało zakończenie konfliktu trwającego blisko trzy tygodnie. Zgod-

nie z ustaleniami przesył gazu miał zostać wznowiony już następnego dnia. Tekst  

i ustalenia kontraktu nie zostały podane do wiadomości publicznej, jednak z in-
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formacji, jakie udało się uzyskać, rząd Ukrainy posunął się do daleko idących 

ustępstw wobec Rosji. W konsekwencji przyniosło to także pogorszenie sytuacji  

i kondycji Naftohazu. Cena paliwa została ustalona na pierwszy kwartał 2009 roku 

na poziomie 360 dolarów za tys. m³, w ujęciu następnych kwartałów miało to być 

odpowiednio 270 dolarów, 219 dolarów i 162 dolary, co według szacunków zapre-

zentowanych przez premier Tymoszenko miało w ostatecznym rachunku dać 230 

dolarów za tys. m³. Rezultatem porozumienia była zmiana relacji na korzyść Ro-

sji
494

. Efektem, jaki wywołał kryzys gazowy, było podjęcie przez państwa dotknię-

te jego skutkami rozmów dotyczących dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia.  

Sytuacja skutkowała wzrostem poparcia dla inicjatywy Nabucco przez Ko-

misję Europejską, instytucje finansowe, państwa tranzytowe oraz przedstawicieli 

Unii Europejskiej na konferencji w Budapeszcie, która odbywała się w dniach 26-

27 stycznia 2009 roku. Państwa, które uczestniczyły w konferencji, wystosowały 

zobowiązanie do przygotowania rządowego projektu, który miałby potwierdzać 

wolę realizacji przedsięwzięcia. Poruszono także temat terminali gazowych  

w Słowenii i Chorwacji
495

. Na odbywającym się rok później w Budapeszcie szczy-

cie Grupy Wyszehradzkiej doszło do podpisania deklaracji dotyczącej zacieśnienia 

regionalnej współpracy w dziedzinie wzmocnienia bezpieczeństwa energetyczne-

go. Jako główne działanie, które miałoby uniezależnić państwa od jednego do-

stawcy, należy postawić na szybkie zrealizowanie inicjatywy Nabucco, a także 

terminali LNG w Polsce, Chorwacji i państwach basenu Morza Śródziemnego. 

Jako ważny aspekt wskazano także konieczność rozbudowy połączeń międzyinfra-

strukturalnych, które w sytuacji zagrożenia pozwalałyby na swobodny przepływ 

gazu ziemnego, a także rozwój infrastruktury importowej.  

Według głosów ekspertów kryzys gazowy był tak naprawdę jednym z ak-

tów walki Gazpromu o przetrwanie. Wstrzymanie dostaw było powodowane chę-

cią wzmocnienia pozycji jednego z głównych dostawców paliw płynnych na świe-

cie. Konflikt ukraiński był konfliktem politycznym, którego celem było zwiększe-

nie cen dostaw gazu ziemnego. Zbliżenie cen gazu ziemnego dla Ukrainy do cen 

europejskich było dla Rosji niezbędne dla zrealizowania strategicznej formuły 

współpracy z państwami Azji Centralnej i Kaukazu. Kontrola cen i infrastruktury 

oraz przedstawienie realnego zagrożenia wstrzymania dostaw może zaowocować 

korzyściami na kilka następnych lat. Co warte podkreślenia, w trakcie rozmów  

w Moskwie prezydent Juszczenko poddawał pod wątpliwość jakość i sens prowa-

dzenia rozmów. Zdarzenia wykazały także słabość Brukseli zarówno pod wzglę-

dem infrastruktury, jak i dywersyfikacji źródeł dostaw.  
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PODSUMOWANIE 

Jak pokazał kryzys gazowy w 2009 roku, istnieje wyraźna konieczność dy-

wersyfikacji źródeł dostaw oraz rozwoju infrastruktury związanej z transportem  

i magazynowaniem paliw kopalnych. Konsekwencje społeczne i gospodarcze, ja-

kie odczuły państwa dotknięte ograniczeniem dostaw, nie były drastyczne, ale za-

wdzięczać to można w dużej mierze spowolnieniem gospodarczym i mniejszym 

zapotrzebowaniem przemysłu oraz stosunkowo krótkiemu okresowi niedoboru 

surowca.  

Tabela 1. Sytuacja państw europejskich w skutek przerwania dostaw gazu ziemnego 

w 2009 roku 

Kraj 
Ograniczenie 

dostaw 
Dywersyfikacja Zapasy gazu 

Alternatywne 

paliwo 

Bułgaria 100% Brak 

48-78h, pokrycie 

ok. 35% zapo-

trzebowania 

20 dni 

Słowacja 97% Brak 

Kilka tygodni, 

pokrycie 78% 

zapotrzebowania 

30 dni 

Grecja 80% 
Tylko terminal 

LPG 

Tylko terminal 

LPG 

Elektrownia ga-

zowa przełączona 

na olejową, do 

końca stycznia 

Austria 66% 
Wzrost importu z 

Niemiec i Norwegii 
Kilka tygodni Tak 

Czechy 71% Norwegia, Jamał 40 dni Tak 

Słowenia 50% Algieria, Austria Kilka dni Tak 

Węgry 45% Norwegia 45 dni Tak 

Polska 33% Jamał, Norwegia Kilka tygodni Tak 

Rumunia 34% Brak 
Zwiększenie  

produkcji o 60% 
Tak 

Niemcy 

60% Niemcy 

Płd, 10%  

całość 

Jamał, Norwegia, 

Holandia 
Kilka tygodni Tak 

Włochy 25% 
Libia, Norwegia, 

Holandia 
79% Tak 

Francja 15% Przemysł 80% Tak 

Serbia 100% Węgry 8% 20 dni 

Bośnia i Her-

cegowina 
40% Brak Brak 20 dni 

Macedonia 100% Brak Brak 
Jedynie na po-

trzeby przemysłu 

Chorwacja 40% Włochy 
Wzrost produkcji 

o 43% 

Jedynie na po-

trzeby przemysłu 

Mołdowa 100% Brak Brak Brak 

Źródło: S. Pirani, J. Stern, K. Yafimava, The Russop-Urainian gas dispute of January 

2009: acomprehensive assesement, Oxford Institute for Energy Studies, February 2009, 

NG 27, s. 54-55. 
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Strona Rosyjska pokazała, że jest jednym z najważniejszych dostawców  

w tej części świata. Zyskała wiele na płaszczyźnie politycznej, doprowadzając jed-

nocześnie do realizacji celów ekonomicznych. Wiadomym jest, że stan wstrzyma-

nia w przesyle surowca nie mógł trwać dłużej, jednak był wystarczający, aby 

wskazać, jakie problemy mogą spotkać państwa odbiorców w przyszłości. 
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THE ENERGY CONFLICT  

AND SOME OF ITS SOCIAL ASPECTS  

Abstract: In a nutshell, this paper aims to present the phenomenon of the energy conflict 

and its meaning to the society in the light of the chosen aspects. The character of such  

a conflict is exhibited as a process that not only conditions the economy, market or envi-

ronmental concerns, but also energetic security itself. Writing about energetic security 

needs an in-depth analysis of the discrepancies that appear in the way this concept is 

defined. This work tries to examine the influence of energetics and the disputes over it on 

some of the social consequences. It also covers the attempts at energy regulation that 

were taken by the European Union. Moreover, the paper draws attention to the special 

function of energetic security as a part of security in the global meaning. It defines  

the situation of particular countries and their position facing the energy conflict with  

the emphasis on so called Ukrainian gas crisis of 2009. 

Keywords: energy security, energy conflict, fossil fuels, natural gas, Russia, Ukraine 
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Przemysław Wywiał
496

 

ORGANIZACJA SAMOOBRONY POLSKIEJ NA WOŁYNIU  

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ  

JAKO PRZYKŁAD SAMOOBRONY POWSZECHNEJ 

Streszczenie: Artykuł przybliża temat organizacji samoobrony polskiej na Wołyniu w cza-

sie II wojny światowej w obliczu zagrożenia ze strony ukraińskich nacjonalistów. Tworzo-

na samorzutnie i oddolnie samoobrona opierała się na powszechnym udziale polskiej 

ludności, przygotowaniu terenu do obrony oraz współdziałaniu z oddziałami partyzanc-

kimi Armii Krajowej. Formacje samoobrony były wspierane przez terytorialne struktury 

AK, często ich dowódcy i żołnierze byli członkami AK. Przykładem działań Polaków na 

rzecz zapewnienia sobie bezpieczeństwa była baza samoobrony w Przebrażu, która prze-

trwała aż do wkroczenia na te tereny Sowietów. 

Słowa kluczowe: powszechna samoobrona, Armia Krajowa, Ukraińska Powstańcza Ar-

mia 

WSTĘP 

Samoobrona polska na Wołyniu w czasie II wojny światowej jest przykła-

dem samoorganizacji społeczeństwa na rzecz zapewnienia sobie bezpieczeństwa. 

Została ona utworzona w związku z brutalną akcją ukraińskich nacjonalistów, któ-

rzy rozpoczęli eksterminację polskiej ludności. Dzięki zorganizowaniu struktur 

samoobrony udało się uratować kilkadziesiąt tysięcy Polaków od śmierci. 

 Autorzy pracy „Samoobrona powszechna” proponują następujące sposoby 

definiowania pojęcia samoobrony powszechnej: 

 dziedzina (forma) obrony powszechnej (obrony narodowej) obejmująca 

samorzutnie (trwale lub doraźnie) działania człowieka w miejscu jego 

życia (środowisku miejscowym) mające na celu zapewnienie ochrony  

i obrony życia i zdrowia swoich bliskich, mienia i środowiska przed za-

grożeniami przestępczymi, nieszczęśliwymi zdarzeniami naturalnymi  

i technologicznymi oraz agresją i ewentualną okupacją; 

 forma obrony narodowej polegająca na samorzutnym (trwałym lub do-

raźnym) organizowaniu się ludzi (grup ludzi) w miejscu zamieszkania 

(życia) dla zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom porządku pu-

blicznego, ochrony i ratowania życia i zdrowia, mienia, środowiska  

w wypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń, klęsk naturalnych  

i technologicznych, a także walki zbrojnej i biernej z agresorem; 
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 dziedzina (rodzaj) samoorganizacji społeczności lokalnej obejmująca 

działania z zakresu bezpieczeństwa narodowego
497

. 

 Samoobrona ludności stanowi najstarszą formę mniej lub bardziej zorgani-

zowanej obronności. Obejmuje ona działania w obronie lokalnej społeczności  

w czasie wojny oraz przygotowania do niej w czasie pokoju
498

. 

1.  ANTYPOLSKA AKCJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW 

 Celem ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego w okresie międzywojennym  

i podczas II wojny światowej było utworzenie ukraińskiego państwa. W czasie 

wojny za wroga nr 1 uważany był przez ukraińskich nacjonalistów Związek So-

wiecki, nr 2 – Polska, natomiast Niemcy nie tylko byli wymieniani dopiero na 

trzecim miejscu, ale też z niemieckimi władzami, policją i armią współpracowano 

w „koniecznych rozmiarach”
499

. 

 W 1943 r. rozpoczął się masowy terror wymierzony przeciwko polskiej 

ludności na Wołyniu
500

. Pierwszy masowy mord nastąpił 13 listopada 1942 r.  

w Obórkach w powiecie łuckim, gdzie zginęło 50 osób narodowości polskiej. Na-

pady nasiliły się od stycznia 1943 r.: 9 lutego 1943 r. ukraińscy nacjonaliści za-

mordowali 173 osoby w kolonii Parośla (gmina Antonówka, powiat sarneński),  

a 23 kwietnia – przy bierności niemieckiego garnizonu – w Janowej Dolinie (gmi-

na Bereźne, powiat kostopolski) z rąk Ukraińców śmierć poniosło około 600 Pola-

ków
501

. 

 Od maja 1943 r. przeprowadzane były masowe ataki oddziałów UPA na 

polskie wsie na terenie całego Wołynia. 12 maja spalono miejscowości Mgły, Kon-

stantynówka, Osty, Ubereż w powiecie sarneńskim, 24 maja w Niemodlinie  

w powiecie kostopolskim zamordowano 170 osób, w nocy z 24 na 25 maja spalone 

zostały wszystkie dwory i folwarki w powiecie włodzimierskim, 28 maja wymor-

dowano wszystkich mieszkańców wsi Staryki, a samą wieś spalono, 2 czerwca 

zginęło 250 osób w polskiej wsi Hurby. Rozpoczęta w powiatach sarneńskim, ko-

sropolskim, rówieńskim i zdołbunowskim eksterminacja polskiej ludności rozsze-

rzyła się w czerwcu 1943 r. na tereny powiatów dubieńskiego i łuckiego, w lipcu – 

horochowskiego, kowelskiego i włodzimierskiego, a w sierpniu również lubomel-

skiego. Łącznie do lipca śmierć poniosło około 15 tys. Polaków
502

. 
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 11 lipca 1943 r. doszło do rzezi i zniszczenia około stu polskich osiedli  

w powiatach kowelskim, horochowskim oraz włodzimierskim. Akcję poprzedziła 

zakrojona na szeroką skalę agitacja, w trakcie której posługiwano się m.in. hasłem: 

„Wyrżnąć Lachów aż do 7 pokolenia, nie wyłączając tych, którzy nie mówią po 

polsku”. W celu uśpienia czujności przyszłych ofiar dwa dni przed masakrą pod-

rzucono do polskich gospodarstw ulotki wzywające do zjednoczenia Polaków  

i Ukraińców w walce z Niemcami i Sowietami. Tego dnia w Gurowie na 480 Pola-

ków zamordowano 410, w Porycku śmierć ponieśli wszyscy Polacy (200, z czego 

połowa podczas Mszy św. w kościele), w kolonii Orzeszyn na 340 mieszkańców 

zginęło 270, w Sadowej z 600 Polaków uszło z życiem zaledwie 20, w kolonii Za-

gaje z 350 przeżyło kilkunastu
503

.  

 Kolejna fala antypolskich wystąpień przeszła przez Wołyń w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia. Oddziały UPA wspierane przez miejscową ludność ukraińską 

zaatakowały wsie i ośrodki polskiej samoobrony w powiatach rówieńskim, łuckim, 

kowelskim, włodzimierskim
504

. 

 Jak wynika z dokumentów ukraińskich, antypolskie akcje miały na celu 

bezwzględne wyniszczenie polskiej ludności. Podpisana przez „Kłyma Sawura” 

(Dmytro Klaczkiwśkyj) tajna dyrektywa terytorialnego dowództwa UPA Piwnicz 

mówiła wyraźnie: powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego 

elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny mo-

ment dla zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat (...). Tej 

walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie 

oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni zie-

mi
505

.  

 W jednym z wielu meldunków, dotyczącym tym razem pogromu w Ziemli-

cy w powiecie włodzimierskim, dowódca kurenia „Łysoho” relacjonował: Do wsi 

Mosur spędzono wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości z toporami  

i widłami, którym „druże” Zuch wyjaśnił, że pod przewodnictwem jego uzbrojone-

go oddziału pójdą do wsi Ziemlica, aby rozprawić się z Polakami, i wymagał od 

nich, żeby byli bezlitośni wobec wszystkich kogo zastaną w tej miejscowości.  

W nocy okrążono wieś, a o świcie zebrali wszystkich mieszkańców w centrum wsi. 

Starców, dzieci i chorych, którzy nie mogli samodzielnie poruszać się, zabijali na 

miejscu i wrzucali do studni. Spędzonym do centrum kazali kopać dla siebie groby, 

a następnie przystąpili do ich zabijania przez uderzenie siekierą w głowę. Tego kto 

próbował uciekać zabijali z broni
506

.  

 Apolinary Oliwa, dowódca samoobrony polskiej w Rafałówce, wchodzącej 

w skład obozu warownego Przebraże, przytacza wstrząsającą relację z wiosny 
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1943 r.: 70-letniemu starcowi [Janowi Oliwie – PW] brutalnie związano ręce i no-

gi. Leżał skręcony na ziemi, jak go rzucono po związaniu, i przerażony milczał. 

Rolę oprawców staruszka powierzono... sanitariuszom. Mieli „wypróbować” za-

biegi chirurgiczne „w warunkach polowych”. Unieruchomiono starca: jeden  

z bandytów usiadł mu na nogach, drugi na piersi. Przy akompaniamencie pluga-

wych wyzwisk i rechotów obnażono mu brzuch. Staruszek drżał, naprężony kon-

wulsyjnie, w oczekiwaniu czegoś straszliwego. Jeden z sanitariuszy rozciął brzuch 

scyzorykiem, a drugi, babrząc się gołymi rękami w krwawiącej ranie, wyciął wyro-

stek robaczkowy. Następnie trzeci „asystent” zwykłym, workowym sznurkiem za-

szył ranę, używając w tym celu grubego szydła. 

 Zwyrodnialcy zdziwili się, że staruszek przeżył „operację”. – Chłopcy, gdzie 

wy? Chłopcy, gdzie wy? – szeptał staruszek zbielałymi z bólu wargami. 

 Bandyci wpadli na nowy, równie makabryczny pomysł. Jeden z nich ukląkł 

na leżącym, rozwarł mu szerzej usta i wyciął kleszczami język. Buchnęła struga 

krwi, lecz staruszek jeszcze jęczał. Dobili go kilkoma uderzeniami drąga. Wygrze-

bali płytki dołek, wrzucili doń ofiarę, zasypali ziemią i na znak triumfu rozpalili na 

grobie duże ognisko
507

. 

2.  BUDOWA STRUKTUR POLSKIEJ SAMOOBRONY 

 Okoliczności zmusiły polską ludność rozproszoną po całym Wołyniu do 

podjęcia działań na rzecz zapewnienia sobie bezpieczeństwa i przetrwania. Samo-

obrona ludności polskiej organizowana była początkowo w sposób oddolny, ale 

szybko została wsparta przez siły konspiracji. 

 Struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Wołyniu, rozbite przez So-

wietów na przełomie lat 1939 i 1940 i odbudowywane pod okupacją niemiecką, 

zostały zaskoczone siłą antypolskich wystąpień. Początkowo porozrzucana po ca-

łym terenie Wołynia polska ludność nie była w stanie przeciwstawić się zagroże-

niu. Z czasem zaczęła skupiać się w większych osiedlach i samorzutnie formować 

samoobronę. Komendant Główny AK tak oceniał sytuację wiosną i latem 1943 r.: 

Ludność polska nękana do ostatnich granic chroni się w większych miastach,  

w lesie, lub samorzutnie występuje do walki z wrogim elementem w obronie życia  

i dobytku. Taki stan zmusza komendy terytorialne do organizowania czynnej akcji 

przeciwko wrogim wystąpieniom obcych narodowości. Samoobrona staje się na 

terenie wschodnim równoległym zagadnieniem co do ważności, jak i przygotowa-

nie się do zadań na okres powstania
508

.  

 W ten sposób – jak napisze prof. Władysław Filar, żołnierz i historyk 27. 

Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej – w obliczu śmiertelnego zagrożenia ludności 
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polskiej, zadanie powszechnej samoobrony zostało postawione jako główne, cały 

wysiłek istniejącej sieci konspiracyjnej skierowano na organizację i dowodzenie 

oddziałami samoobrony pod maskującą nazwą Wołyńskiej Samoobrony
509

. 

 Już 17 maja 1943 r. komendant okręgu wołyńskiego Armii Krajowej wydał 

zarządzenie, w którym nakazywał zorganizowanie samoobrony w rejonach  

o przewadze ludności polskiej, sformowanie w rejonach o mniejszym nasileniu 

polskiej ludności samoobrony w miasteczkach, utworzenie zbrojnych oddziałów 

dyspozycyjnych i zorganizowanie systemu alarmowego
510

. 

 W czerwcu 1943 r. zreorganizowano siły i środki okręgu wołyńskiego AK. 

Część jego sił pozostała w konspiracji w ośrodkach miejskich, natomiast znaczna 

część kadry dowódczej oraz wszystkie siły wiejskie zostały skierowane do walki. 

W celu objęcia dowództwa w bazach samoobrony na najbardziej zagrożonych te-

renach południowo-wschodnich zostali wysłani oficerowie z Inspektoratów AK 

Łuck i Równe
511

. 

 19 lipca 1943 r., czyli kilka dni po tragicznej „krwawej niedzieli”, rozkazem 

Komendanta Okręgu AK scentralizowano obronę wojskową i cywilną w jego rę-

kach, podporządkowując dowództwu wojskowemu Państwowy Korpus Bezpie-

czeństwa, czyli konspiracyjną policję, do tej pory podległą Delegaturze Rządu
512

. 

 20 lipca podjęto decyzję o formowaniu oddziałów partyzanckich, zgodnie  

z którą na Wołyniu zorganizowano następujące oddziały: OP „Łuna”, OP „Ja-

strząb”, OP „Bomba”, OP „Strzemię”, OP „Gzyms”, OP „Ryszard”, OP „Sokół”, 

OP „Kord” oraz OP „Piotruś”. Działały one w rejonach baz samoobrony, z powo-

dzeniem wspierając je w walce z ukraińskimi nacjonalistami
513

.  

 W 1943 r. na terenie Wołynia działało ponad 100 ośrodków samoobrony. 

Pierwsze struktury samoobrony powołano we wschodniej części Wołynia w miej-

scowościach: Jeziory, Szachy, Serniki, Swarycewicze, Borowe, Dubrowica, Woł-

czyce, Huta Stepańska, Dobryń, Nowosiółki, Ostrowsk, Wieluń, Biała, Komary, 

Huta Sopaczewska, Hały. W powiecie kostopolskim powstały bazy samoobrony 

we wsiach: Głuszków, Moczulanka, Nowiny, Stara Huta, Bronisławówka, Rudnia, 

Stryj, Mokre, Myszków, Zawołocz, Marulczyn, Woronusze, Jakubówka, Huta Ste-

pańska. W rejonie Starej Huty powstał duży ośrodek samoobrony, w którego skład 

wchodziło czternaście wsi. Wkrótce powstały takie bazy również w innych rejo-

nach Wołynia: w powiecie kowelskim – Zasmyki z koloniami Janówka i Radomle, 

Dąbrowa; w powiecie krzemienickim – Derdekały i Rybcza; w powiecie lubomel-

skim – Jagodzin i Rymacze; w powiecie łuckim – Przebraże, Antonówka Szepel-
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ska i Rożyszcze; w powiecie włodzimierskim – Bielin i Andresówka; w powiecie 

zdołbunowskim – Witoldówka i Ostróg. Niestety, wskutek naporu ze strony lepiej 

uzbrojonych i przeważających liczebnie oddziałów ukraińskich większość ośrod-

ków oporu upadła. Do momentu wkroczenia na te tereny armii sowieckiej prze-

trwały tylko większe ośrodki, jak: Przebraże, Zasmyki, Pańska Dolina, Bielin, Hu-

ta Stara, Jagodzin-Rymacze
514

. 

3.  BAZA SAMOOBRONY W PRZEBRAŻU 

 Struktury samoobrony przedstawię na przykładzie obozu warownego  

w Przebrażu, który – w następstwie docierających informacji o ukraińskich zbrod-

niach – zaczęto tworzyć w lutym 1943 r. Odbyła się wówczas narada starszyzny, 

na której podjęto odpowiednie decyzje. Samoobrona zbrojna powstawała więc ja-

ko inicjatywa oddolna polskiej ludności, wymuszona zaistniałą sytuacją. Nieco 

później, na początku marca 1943 r. powołano dowództwo samoobrony (Albert 

Wasilewski, Władysław Cybulski, Stanisław Bochniewicz, Stanisław Olszewski, 

Franciszek Żytkiewicz). Tzw. siła główna, której zadaniem była obrona wsi w wy-

padku napadu, liczyła 25-30 ludzi skoszarowanych w szkole w centrum wsi. Po-

nadto w okolicznych koloniach samorzutnie powstawały grupy obronno-

alarmowe, czujki i posterunki liczące od kilku do kilkunastu osób. Organizowane 

były nocne warty i obserwacja terenu. Z powodu braku broni palnej zbrojono się  

w kosy, widły, bagnety, szable czy piki
515

. 

 Już w kwietniu 1943 r. – w obliczu zbrodni dokonanej na ludziach idących 

do kościoła z oddalonej o zaledwie cztery kilometry od Przebraża kolonii Dobra – 

zreorganizowano strukturę samoobrony. Koniecznym stało się ujednolicenie spo-

sobu działania poszczególnych placówek i koordynacji działań w czasie napadu 

oraz ustalenie zasad kontaktowania się placówek. Komendantem samoobrony wy-

brano Zygmunta Nesterowicza, starszego ogniomistrza z 2. dywizjonu artylerii 

konnej, stacjonującego przed wojną w Dubnie
516

.  

 Częściowo udało się rozwiązać problem braku broni palnej przez przekona-

nie władz niemieckich do dozbrojenia samoobrony – motywowano to potrzebą 

ochrony ludności i dostarczanych przez nią kontyngentów. Ponadto wydobyto 

ukryty w bagnach arsenał będący pozostałością z walki niemiecko-sowieckich la-

tem 1941 r. oraz kupowano broń od żołnierzy węgierskich (bardzo przychylnie 

nastawionych wobec Polaków) i niemieckich. Dużej pomocy w dozbrojeniu udzie-

lali samoobrony polscy kolejarze oraz rodacy w Łucku i Kiwercach, a środki na 

zakup broni i amunicji dostarczał Inspektorat Rejonowy AK w Łucku
517

. 
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 Wkrótce nastąpiła kolejna reorganizacja struktur samoobrony przez ich 

wzmocnienie i włączenie placówek powstałych wokół Przebraża w jeden system 

obronny. Obok dowództwa wojskowego, na którego czele stanął Henryk Cybulski, 

powołano komendanta obrony cywilnej. Po włączeniu do systemu obronnego pol-

skich kolonii dawnego sołectwa Przebraże, system obejmował ponad 330 zagród  

i 2 tys. mieszkańców. Zacieśniono współdziałanie z pobliskimi placówkami samo-

obrony w Rafałówce, Hermanówce i Komarówce. Dotychczasową „siłę główną” 

przekształcono w kompanię złożoną z czterech plutonów, których dowódcami zo-

stali młodzi podoficerowie rezerwy, mianowani przez Inspektorat AK Łuck. Zor-

ganizowano służbę zdrowia (szpital i przychodnia lekarska) oraz sąd ludowy,  

w którego skład wchodzili m.in. kierownik szkoły i proboszcz
518

.  

 Wśród ochotników do oddziału samoobrony byli zarówno tacy, którzy po-

siadali za sobą przeszkolenie wojskowe, jak i młodzi, pełni zapału mężczyźni, któ-

rych trzeba było dopiero wyszkolić. Henryk Cybulski, dowódca samoobrony, 

wspominał potem:  

 Tak więc Przebraże dysponowało już całym batalionem. Każda kompania 

miała teraz szeroki program szkolenia. Obejmował on musztrę, naukę o broni, tak-

tykę, walkę wręcz i tym podobne. Chłopcy nabierali wprawy w rzemiośle wojsko-

wym. Wrastali w atmosferę regularnego wojska
519

. 

 Szybko zaczęła napływać tutaj polska ludność z innych zagrożonych rejo-

nów – niejednokrotnie ewakuowana w asyście oddziału z Przebraża. W tej – jak ją 

nazwał Władysław Filar – „republice przebrażskiej” schronienie znalazło ok. 12 

tys. ludzi z kilkudziesięciu osiedli. Gdy zabrakło miejsca w gospodarstwach miej-

scowej ludności, wybudowano prowizoryczne zabudowania osiedla nazwanego 

Warszawą, które – ogrodzone drutem kolczastym i ufortyfikowane – włączono do 

systemu obronnego Przebraża.  

 Jak już wspomniano, podstawową siłą zbrojną samoobrony w Przebrażu 

były cztery plutony bojowe, latem 1943 r. powiększone i przemianowane na kom-

panie. Były one dość dobrze uzbrojone i skoszarowane. Utrzymywały one stałą 

gotowość bojową. Działały ponadto zwiady: pieszy i konny, stanowiący jednocze-

śnie bojowy oddział kawalerii. Funkcjonował wywiad antyukraiński i antynie-

miecki
520

. 

 Niezwykle ważne było przygotowanie terenu do obrony. Ustalono zatem  

w terenie przebieg linii obronnych, rozmieszczenie stanowisk ogniowych dla broni 

maszynowej, bunkrów i stanowisk obserwacyjnych. Następnie rozpoczęto budowę 

umocnień, okopów, gniazd karabinów maszynowych, schronów drewniano-

ziemnych i zasieków. Długość pasa obrony wokół Przebraża wynosiła około dwu-
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dziestu kilometrów, a głęboko obrony – dziesięć. Przy rozbudowie inżynieryjnej 

udało się wykorzystać ukształtowanie terenu (wysokopienny las szpilkowy, prze-

wrócone na wydmach rozłożyste sosny, a wewnątrz lasu – młody zagajnik jako 

wolne przedpole zwiększające możliwość obserwacji i pozwalające zwiększyć 

skuteczność ognia broni maszynowej). Bunkry i schrony połączono rowami strze-

leckimi. Do obrony przystosowano również zabudowania
521

.  

 Przebraże zostało przekształcone w obóz warowny. Henryk Cybulski 

wspominał: Każda kompania otrzymała swój odcinek do umocnienia go zasiekami. 

Co dwieście metrów wznosiliśmy potężne bunkry z ziemi i bali sosnowych. Bezpo-

średnio w nich albo między nimi umacniano gniazda karabinów maszynowych. Do 

pomocy wezwano całą ludność. Wszyscy mieli przydzielone prace, każdy musiał 

wykazać się konkretnym wkładem w umacnianie Przebraża. 

 Zadania stojące przed nami były ogromne. Obwód zasieków i umocnień 

miał teraz wynosić dwadzieścia kilometrów (...). Robota szybko posuwała się na-

przód. Ludzie wprost rwali się do pracy. Wyruszono w teren w poszukiwaniu drutu 

kolczastego. Przed zasiekami wycinano kilkudziesięciometrowy pas lasu. Chodziło 

o utrudnienie podejścia do zasieków i przygotowanie dobrego pola ostrzału. 

 Jako pierwsza wykonała swoje zadanie trzecia kompania pod dowództwem 

Tadeusza Mielnika. Na jej odcinku co kilkanaście metrów tkwiła jakaś mocna 

przeszkoda: rowy strzeleckie i łączące, bunkry, stanowiska karabinów maszyno-

wych. Wszystko otoczono gęsto najeżonymi zasiekami z drutu kolczastego i kozła-

mi, których sam diabeł nie potrafiłby przeskoczyć. 

 Podobnie umocniły swoje odcinki pozostałe kompanie. Rowy łączące pro-

wadziły z obydwu stron do punktów obrony pozostałych kompanii. Mogliśmy się 

spoza nich bronić tygodniami, byleby nie zabrakło amunicji i żywności
522

. 

 System obronny oprócz samego Przebraża obejmował także Rafałówkę  

i Komarówkę, gdzie działały placówki samoobrony oraz Chołopiny, Zagajnik, 

Wydrankę, Mosty i Józefin, tworząc obóz warowny, przygotowany do prowadze-

nia obrony okrężnej. Linię obronną podzielono na siedem odcinków, za które od-

powiadało siedem placówek (Przebraże, Wydranka, Zagajnik, Chołopiny, Jaźwiny, 

Rafałówka, Komarówka). Ujednolicony został system wart i dyżurów, prowadzo-

no ciągłe rozpoznanie, patrolowanie terenu wgłąb, obserwację ruchu oddziałów 

UPA, dokonywano wypadów ubezpieczeniowo-rozpoznawczych
523

. 

 Tak o przyczynach powodzenia akcji obronnej napisze potem Apolinary 

Oliwa, komendant samoobrony w Rafałówce: 

 W ogóle początki samoobrony oraz jej dalsza egzystencja możliwe były przy 

spełnieniu szeregu innych czynników typu konspiracyjnego. Samoobrony musiały 
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mieć silne zaplecze wywiadowczo-informacyjne i posługiwać się możliwie głęboką 

infiltracją zarówno w srodowiskach ukraińskich, jak i w urzędach i placówkach 

opanowanych przez Niemców. Stało się to potem szczególnie cenne w momencie 

podejmowania działań partyzancko-wypadowych i współpracy z partyzantką ra-

dziecką. Oczywiście, była to konspiracja AK. 

 Wśród żołnierzy AK, pomagających samoobronie, znalazło się wielu leśni-

ków (...). Setki Polaków z Kiwerc, Łucka, Kowla, Rożyszcz, Równego – organizo-

wało amunicję, żywność, leki, odzież, aparaty radiowe, baterie elektryczne (...). 

Organizacje samoobrony, wywiad, łączność, zielona poczta, współpraca z party-

zantką radziecką – wszystkie te elementy ówczesnej konspiracji współdziałały ze 

sobą precyzyjnie i dlatego wśród lasów, bagien, wśród setek nacjonalistycznych 

wiosek i organizacji ukraińskich mogliśmy przetrwać do wyzwolenia przez Armię 

Radziecką
524

. 

 Komendant Główny AK mógł natomiast zameldować Naczelnemu Wodzo-

wi:  

Samoobronę oparto na dwóch elementach: 

a) tworzenie silnych baz obronnych z kilkunastu wsi o dużych skupiskach lud-

ności polskiej, obronę tych baz podejmują miejscowe oddziały z zastosowaniem 

umocnień, rowów strzeleckich i zasieków, 

b) tworzenie silnych oddziałów partyzanckich, ruchliwych współdziałających 

od zewnątrz z obroną baz. 

Do oddziałów partyzanckich werbowana jest także największa ilość zdolnych do 

noszenia broni mężczyzn, z drugiej zaś strony dąży się jednocześnie do skupienia 

ludności polskiej w bazach obronnych koło kilku większych miast Okręgu Wołyń-

skiego, przeciwdziałając jednak ucieczce jej do miast
525

. 

 W wyniku podjętych przez ludność oraz Komendę Okręgu AK działań pod 

koniec 1943 r. powstrzymano napór UPA, ratując od zagłady ludność polską, która 

schroniła się w bazach samoobrony.  

PODSUMOWANIE 

 Warto wskazać na kilka przyczyn, dzięki którym w Przebrażu i innych 

miejscach działania samoobrony zostały zwieńczone sukcesem: 

1. Wysokie morale i świadomość konieczności budowy samoobrony oraz kon-

sekwencji braku zdolności do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Wcze-

śniejsze doświadczenia, brutalna akcja nacjonalistów ukraińskich przeciw-

ko polskiej ludności w innych rejonach Wołynia wskazywały na nieuchron-

ną zagładę w przypadku niezorganizowania obrony. 

2. Powszechne szkolenie wojskowe, jakim było objęte społeczeństwo w okre-
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sie międzywojennym. Kadrę samoobrony stanowili oficerowie, podofice-

rowie i żołnierze rezerwy, często młodzi, którzy stosunkowo niedawno od-

byli służbę wojskową. 

3. Wysoki stopień uświadomienia narodowego polskiej ludności, przejawiają-

cy się m.in. w mnogości organizacji społecznych. W samym Przebrażu 

przed 1939 r. działały: Związek Strzelecki prowadzący działalność wycho-

wawczą wśród młodzieży, Koło Obrony Narodowej i Koło Rezerwistów. 

Ich członkowie wchodzili następnie w skład kadry samoobrony. 

4. Bardzo dobre przygotowanie terenu do obrony, wykorzystanie atutu, jakim 

jest walka na własnym, dobrze sobie znanym terenie. 

5. Wsparcie ze strony ruchliwych, mobilnych, dobrze zorganizowanych od-

działów partyzanckich. 

 Reasumując, zwycięska samoobrona została oparta na trzech elementach: 

 powszechnej obronie miejscowej (terytorialnej); 

 odpowiednim przygotowaniu terenu do obrony; 

 mobilnych oddziałach partyzanckich. 

 Jest to zgodne z koncepcją strategii obronnej RP, którą w latach 90. wysunął 

prof. Zbigniew Brzeziński, a opartej na mobilnej, dobrze uzbrojonej, wyszkolonej  

i nowoczesnej armii regularnej (wojskach operacyjnych) oraz obronie terytorialnej 

opartej na powszechnej mobilizacji ludności
526

. Potencjał organizacji pozarządo-

wych o charakterze proobronnym wskazuje, iż mogłyby być one – podobnie jak  

w okresie międzywojennym i w czasie okupacji – podstawą tworzenia terytorialnej 

organizacji wojskowej (nowoczesnej Armii Krajowej). Niestety, tragiczne do-

świadczenia II wojny światowej (w tym wydarzeń na Wołyniu) udowadniają, iż 

aby mogła ona spełnić swoje podstawowe zadanie – zapewnienie bezpieczeństwa 

państwa i ludności – należałoby taką powszechną organizację przygotować jeszcze 

przed wybuchem konfliktu. Uchroniłoby to m.in. kilkadziesiąt tysięcy pozbawio-

nych możliwości obrony Polaków na Wołyniu od cierpień i śmierci. 
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THE ORGANIZATION OF POLISH SELF-DEFENSE  

IN VOLHYNIA DURING THE WORLD WAR II  

AS AN EXAMPLE OF COMMON SELF-DEFENSE 

Abstract: The article presents the self-defence organization Polish Volhynia during World 

War II in the face of threats from Ukrainian nationalists. Created spontaneously and bot-

tom-up self-defense based on universal participation of Polish population, it focused on 

the preparation of land for defense and cooperation with the Army partisan units. Self-

defense formations were supported by the territorial structure of the Army, often their 

commanders and soldiers were members of the Army. An example of Polish movement to 

ensure their security was a base of self-defense in Przebraż, which survived until  

the invasion on the grounds of the Soviets. 

Keywords: common self-defense, Home Army, the Ukrainian Insurgent Army 
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SYTUACJA SPOŁECZNA W II RZECZPOSPOLITEJ  

W DWÓCH DEKADACH PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ  

– CZYNNIKI KONFLIKTOGENNE I WPŁYW  

NA STOSUNKI SPOŁECZNE W PAŃSTWIE 

Streszczenie: Sytuacja narodowościowa w II Rzeczpospolitej generowała różnorodne 

czynniki konfliktogenne, zagrażające stabilności stosunków społecznych w państwie. 

Główną płaszczyzną generowania różnorodnych konfliktów była działalność mniejszości 

narodowych, zwłaszcza mniejszości ukraińskiej i niemieckiej. Mniejszości narodowe  

w latach 1919-1939 poddawały się różnorodnym wpływom zewnętrznym oddziałującym 

destabilizująco na sytuację społeczną w państwie polskim. Generowały one również we-

wnętrznie na różnych płaszczyznach (politycznej, społecznej, oświatowej, organizacyjnej 

itp.) czynniki konfliktogenne, powodując konieczność odniesienia się władz polskich do 

szeroko rozumianej polityki narodowościowej.  

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, mniejszość, stosunki społeczne, czynniki konflikto-

genne  

WSTĘP – OGÓLNA SYTUACJA PAŃSTWA POLSKIEGO PO 1918 ROKU 

POD KĄTEM WEWNĘTRZNYCH STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie sytuacji społecznej  

w II Rzeczpospolitej w perspektywie generowania konfliktów wewnętrznych. 

Wstępną tezą, którą przyjęto w tym artykule, jest wskazanie, że wewnętrzna sytua-

cja narodowościowa w latach 1919-1939 stanowiła źródło konfliktogenne na róż-

nych płaszczyznach życia społecznego, determinując stosunki społeczne w pań-

stwie. 

 Odrodzone w listopadzie 1918 roku państwo polskie było krajem charakte-

ryzującym się bardzo specyficzną strukturą narodowościową. Interpretując treści 

przedstawione w tabeli 1, należy zwrócić uwagę, że zarówno na początku lat 20. 

XX wieku, jak i na przełomie lat 20. i 30. osoby deklarujące narodowość polską 

stanowiły odsetek nieznacznie wyższy niż 2/3 obywateli II Rzeczypospolitej. Do-

datkowo, mając na uwadze okres 1921-1931, należy wskazać, że udział narodowo-

ści polskiej w II Rzeczpospolitej spadał, a przybywało przedstawicieli mniejszości 
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rosyjskiej, Żydów oraz innych narodowości (w tym „Tutejszych” z Polesia). 

Zwraca uwagę również bardzo wysoki udział ludności ukraińskiej w całym dwu-

dziestoleciu międzywojennym, kształtujący się na poziomie od 13,9 do 15,2%. 

Mniej więcej tyle samo, co Ukraińców w Polsce, było także Niemców, Białorusi-

nów oraz Żydów, uwzględniając łącznie te nacje. Zaprezentowana struktura naro-

dowościowa jasno wskazuje – w porównaniu chociażby do zupełnie innej struktu-

ry narodowościowej państwa w okresie po 1945 oraz po 1989 roku – że sytuacja 

wewnętrzna w państwie mogła w znacznym stopniu zależeć od stosunków naro-

dowościowych oraz etnicznych. Uwagę na tą tematykę zresztą zwraca się w licz-

nych badaniach historycznych
529

. 

Tabela 1. Struktura narodowościowa ludności zamieszkującej II Rzeczpospolitą na 

podstawie danych Pierwszego (1921) i Drugiego Narodowego Spisu Ludności 

(1931) 

 

Narodowości 

Pierwszy Narodowy Spis  

Ludności 

Drugi Narodowy Spis  

Ludności 

w tys. w % w tys. w % 

Polacy 17 789 69,3 21 932 68,9 

Niemcy 769 3,0 741 2,3 

Ukraińcy 3 898 15,2 4 442 13,9 

Białorusini 1 035 4,0 990 3,1 

Żydzi 2 048 8,0 2 733 8,6 

Rosjanie 48 0,2 139 0,4 

Inni (w tym „Tutejsi”  

z Polesia) 
96 0,4 878 2,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 

1925-1926, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1927,  

s. 26; Mały rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 

Warszawa 1939, s. 26. 

 Należy zdać sobie sprawę z faktu, że odrodzenie państwa polskiego prze-

biegało w trudnych warunkach, co też nie pozostało bez wpływu na kształtowanie 

ogólnej sytuacji społecznej w państwie. W końcu 1918 roku zasięg terytorialny 

Polski ocenia się jako stosunkowo niewielki, obejmujący jedynie te części ziem 

polskich, na których ustała faktycznie władza zaborców. Istniało wówczas wiele 

spornych kwestii terytorialnych, takich jak chociażby sprawa Wileńszczyzny, Ślą-

ska Cieszyńskiego, Galicji Wschodniej (gdzie kształtował się ukraiński ruch 
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zbrojny)
530 

czy ziem byłego zaboru pruskiego, na czele z Wielkopolską
531

. Osob-

nym problemem była sporna kwestia polsko-niemieckiej granicy państwowej
532

. 

W takich warunkach, jak się wydaje, sytuacja społeczna na niepołączonych jeszcze 

polskim, jednolitym samorządem terytorialnym i władzą zwierzchnią poszczegól-

nych ziemiach była napięta. Zmuszała ona równocześnie do funkcjonowania obok 

siebie różnych narodowości i grup etnicznych, w tym również tych, które trady-

cyjnie dzieliły względem siebie niechęć i sceptycyzm co do podstaw współpracy 

(na przykład Niemców i Polaków). 

 Odmienność sytuacji narodowościowej w II Rzeczpospolitej i jej specyfikę 

można lepiej zrozumieć przy odwołaniu się do porównania uśrednionej struktury 

narodowościowej w latach 1919-1939 w wybranych państwach Europy. Odpo-

wiednie dane w tym zakresie zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Państwa o największej liczbie mniejszości narodowych w okresie 1918-

1939 

Państwo 
Procentowy udział mniejszości narodowych  

i grup etnicznych 

Polska 30,8 

Rumunia 28,1 

Łotwa 26,5 

Czechosłowacja 24,5 

Bułgaria 18,7 

Jugosławia 17,2 

Litwa 15,0 

Estonia 12,3 

Węgry 10,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: O. I. Janowski, Nationalities and national 

minorities, The Macmillan Company, New York 1945, s. 111. 

 Interpretując treści przedstawione w tabeli 2, należy zwrócić uwagę, że to 

właśnie II Rzeczpospolita była państwem, w którym odsetek mniejszości i grup 

narodowościowo-etnicznych w analizowanym okresie był najwyższy spośród 
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wszystkich państw Europy. W całym okresie dwudziestolecia międzywojennego 

niespełna 1/3 mieszkańców Polski stanowili przedstawiciele innych narodowości 

oraz grup etnicznych. Odsetek taki był dla Polski niemal dwukrotnie lub ponad 

dwukrotnie wyższy w porównaniu do takich państw, jak Jugosławia, Litwa czy 

Estonia, zaś w porównaniu z Węgrami – nawet trzykrotnie wyższy. 

1. UKRAIŃCY W POLSCE – CZYNNIKI KONFLIKTOGENNE DZIA-

ŁALNOŚCI MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ 

 Najliczniejszą obcą grupą narodowościową w Polsce w okresie dwudziesto-

lecia międzywojennego byli Ukraińcy. J. Tomaszewski zwrócił uwagę na bardzo 

znamienity fakt, że w momencie odrodzenia Polski nie ustały dążenia sąsiednich 

państw do pobudzania antagonizmów w Polsce dzięki wykorzystaniu napięć we-

wnętrznych oraz niechęci względem Polaków dużej części mniejszości ukraiń-

skiej. W całym okresie dwudziestolecia zresztą nacjonalizm ukraiński był silnie 

budowany w oparciu o konstrukt, według którego śmiertelnymi wrogami wszyst-

kich Ukraińców byli Polacy oraz Żydzi
533

. 

 Wzrost nastrojów nacjonalistycznych wśród Ukraińców w Polsce wiązał się 

z powstaniem ukraińskiego ruchu odrodzenia narodowego, który silnie inspirował 

różnorodne działania i tendencje odśrodkowe wśród ludności ukraińskiej na teryto-

rium II Rzeczpospolitej. Powstanie wskazanego ruchu wiązało się, po pierwsze, 

z aktywnością duchowych unickich, po drugie zaś, z wyłonieniem się co prawda 

mało licznej, ale prężnie działającej oraz silnie patriotycznej grupy inteligencji 

ukraińskiej. Jak wskazuje P. Zaremba, znamienne jest to, że wiele spośród inteli-

genckich rodzin ukraińskich przechodziło proces powrotu do swej pierwotnej na-

rodowości. Rodziny te bowiem uległy wcześniej polonizacji, zachowując związek 

z ukraińską kulturą i tożsamością niemal wyłącznie dzięki wyznaniu unickiemu
534

. 

 Powstanie ukraińskiego ruchu odrodzenia narodowego spowodowało szyb-

kie generowanie nacjonalistycznych treści wobec licznych Ukraińców w Polsce. 

Należy zdać sobie sprawę z silnych tendencji odśrodkowych na przykład we 

Lwowie, w którym co prawda Ukraińcy stanowili mniej więcej 20% ogółu ludno-

ści (przy 62% Polaków oraz reszcie ludności żydowskiej oraz ormiańskiej)
535

, ale 

mimo to w okresie dwudziestolecia byli w stanie stać się zbiorowością silnie mani-

festującą antypolskie nastawienie, przenikające na cały teren Galicji Wschodniej. 

Licznych sporów między Polakami i Ukraińcami w tym okresie można szukać 

jednak bliżej, czego dobrym przykładem może być Leżajsk na Podkarpaciu. Jego 
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mieszkańcy identyfikowali przedstawicieli mniejszości ukraińskiej jako „innych”, 

zarówno pod względem języka, wiary, jak i obyczajów. Mieszkańcy Leżajska wy-

pominali przedstawicielom tej mniejszości represje, jakim poddawano Polaków za 

wschodnią granicą, z kolei Ukraińcy we wschodniej Rzeczpospolitej w okresie 

dwudziestolecia pozostawali pod coraz silniejszym wpływem ideologicznym na-

cjonalistycznych grup ukraińskich. Ponadto, jak wskazuje E. Łojko, mniejszość 

ukraińska nie chciała poddać się procesowi wynaradawiania, jakiego życzyłyby 

sobie lokalne władze samorządu terytorialnego, a który faktycznie nastąpił wiele 

lat po II wojnie światowej
536

. 

 Mówiąc o społecznym czynniku konfliktogennym na płaszczyźnie oddzia-

ływania przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce, należy odwołać się do 

działalności Ukraińskiego Zjednoczenia Ludowo-Demokratycznego (UNDO), któ-

rego członkowie opowiadali się między innymi za stworzeniem niezależnej od 

Polski republiki ukraińskiej, uzyskując przy tym wielokrotnie poparcie ze strony 

niemieckiej na różnych płaszczyznach (w tym na płaszczyźnie wsparcia finanso-

wego oraz politycznego dla ukraińskiej organizacji nacjonalistycznej)
537

. Kwestia 

powołania do życia Republiki Ukrainy z oczywistych względów nie mogła znaleźć 

poparcia władz II Rzeczpospolitej, choć niewątpliwie była na rękę chociażby 

Niemcom, którym zależało na dodatkowym osłabieniu wewnętrznym Polski po  

I wojnie światowej. M. Szumiło dodaje, że działalność UNDO stanowiła bardzo 

istotne zagrożenie dla stabilności wewnętrznej oraz rozwijania przyjaznych sto-

sunków narodowościowych w państwie polskim
538

.  

Dodatkowo w momencie, w którym okazało się, że część działaczy UNDO 

przeszła na stronę konspiracyjnej grupy zbrojnej i szpiegowskiej w postaci Ukraiń-

skiej Organizacji Wojskowej (UWO) po jej podziale w końcu lat 20. XX stulecia, 

zaostrzanie antagonizmów między Polakami a Ukraińcami skutkowało powsta-

niem zagrożenia o charakterze wojskowym
539

. Przedstawiciele władz polskich pa-

miętali zresztą o ogłoszeniu niepodległości Zachodnioukraińskiej Republiki Lu-

dowej w momencie odzyskania niepodległości przez Polskę, w związku z czym 

nie chcieli dopuścić do tego, by zagrożenie ukraińskie przyczyniło się po raz ko-

lejny do powstania nowego tworu (para)państwowego, zagrażającego integralności 

terytorialnej II Rzeczpospolitej
540

. 
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 Wpływ Ukraińców na kształtowanie stosunków społecznych w państwie,  

a także na realizowanie poszczególnych kierunków politycznych był znaczący. 

Stosunki polsko-ukraińskie w opisywanym okresie oraz ówczesna sytuacja mniej-

szości ukraińskiej w Polsce kształtowały się w oparciu o 3 decydujące czynniki, tj. 

specyfikę struktury społeczno-zawodowej ludności województw południowo-

wschodnich, następstwa konfliktów zbrojnych z okresu 1918-1920, a także różno-

rodne uwarunkowania polityki administracji polskiej wobec kwestii najliczniejszej 

mniejszości narodowej w II Rzeczpospolitej. Uznanie z kolei za prawidłowe 

stwierdzenia, że tak liczna ludność ukraińska znalazła się w Polsce nie z własnej 

woli, ale na skutek implikacji wojennych
541

, rodzić musi wniosek, że silne anty-

polskie nastroje tej ludności musiały w konsekwencji przełożyć się na generowa-

nie konfliktów na przestrzeni społecznej. 

 Innym czynnikiem konfliktogennym, który wyłonił się na skutek tendencji 

odśrodkowych w społeczności mniejszości ukraińskiej w Polsce w okresie dwu-

dziestolecia, był rozwój społeczno-tożsamościowy przedstawicieli tej ostatniej na 

ziemiach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej. Nasilenie się tendencji kulty-

wowania języka, tradycji oraz kultury ukraińskiej, odmienność religijna, a także 

rozwój ukraińskiej świadomości narodowej stwarzały poczucie zagrożenia zwłasz-

cza dla ludności polskiej na terenie województw w południowo-wschodniej 

Rzeczpospolitej. W literaturze przedmiotu dowodzi się, że: Na ziemi, którą uwa-

żano za niezaprzeczalnie i całkowicie polską, pojawiła się nowa siła, nawiązująca 

do tradycji powstań kozackich i Bohdana Chmielnickiego. Co więcej, siła ta za-

mierzała podnieść chłopską gwarę do rangi języka literackiego, administracji  

i szkoły, a to oznaczało, że większa część wieśniaków wymknąć się może spod du-

chowej kontroli dworu polskiego
542

. Interpretując to dość dosadne stanowisko, na-

leży dostrzec kolejny czynnik konfliktogenny w społeczeństwie II Rzeczpospoli-

tej, którym była krystalizacja ruchu chłopskiego oraz wzrost dążeń i aspiracji tej 

grupy w społeczeństwie polskim, silnie podzielonym pod względem narodowo-

ściowo-etnicznym. 

 W latach 30. XX wieku władze polskie nie umiały poradzić sobie z neutra-

lizacją pól konfliktowych w dziedzinie relacji polsko-ukraińskich wewnątrz pań-

stwa. Wprost przeciwnie, nasilenie represji ze strony obozu Piłsudczyków wzglę-

dem odmiennych wizji rozwoju państwa oraz przyjęcie po zamachu majowym 

nowej koncepcji polityki narodowościowej nie rozwiązało napięć i antagonizmów, 

jakie panowały między Ukraińcami i Polakami
543

. Innym ważnym czynnikiem 
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konfliktogennym, na który zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu, była rady-

kalizacja postaw ukraińskiej młodzieży, szczególnie widoczna już w okresie lat 30. 

XX wieku, na skutek której popularność zaczęły zdobywać nielegalnie funkcjonu-

jące organizacje o programie z treściami skrajnymi i nacjonalistycznymi (jak 

wspomniane wcześniej UWO). Dokonywały one aktów terroru, a część młodzieży 

zwróciło się w stronę treści komunistycznych, co rodziło dodatkowe zagrożenie  

i czynnik konfliktogenny dla stabilnego rozwoju stosunków społecznych  

w II Rzeczpospolitej
544

. 

 Dodatkowo należy wskazać wzmiankowo na przywołany powyżej czynnik 

konfliktogenny w postaci rozprzestrzeniania treści komunistycznych wśród róż-

nych przedstawicieli ludności ukraińskiej w Polsce. Sowieci starali się wykorzy-

stać między innymi negatywne położenie ukraińskiej warstwy chłopskiej w Polsce 

do szerzenia ideologii komunistycznej w II Rzeczpospolitej. Poprzez rozbudowaną 

sieć agenturalną Sowieci przekonywali przy tym ukraińskich chłopów, aby wysy-

łali oni swoich synów do ZSRR przed poborem do służby wojskowej, a także za-

chęcali ich do dywersji wobec władzy polskiej oraz bojkotowania polskiej polityki 

agrarnej na terenie Kresów. Ukraińskie akcje sabotażowe, wsparte ideologią ko-

munistyczną, były szczególnie widoczne na terenie Galicji Wschodniej, czego 

przykładem może być wskazane już w tej pracy wystąpienie Ukraińców, zakoń-

czone, jak wskazuje się w literaturze, pacyfikacją Małopolski Wschodniej (16.09-

30.11.1930 r.)
545

. 

 Przedstawionej analizie powinno towarzyszyć jednak również wskazanie na 

pewne próby załagodzenia czynniku konfliktogennego w postaci działań Ukraiń-

ców na ziemiach II Rzeczypospolitej. Przykładem może być działalność Tadeusza 

Hołówko, jednego z przedstawicieli tzw. ruchu prometejskiego, wymierzonego 

przeciwko ZSRR i opowiadającego się za przemianami niepodległościowymi  

w obrębie tego państwa. Wysiłki wskazanego polityka w Sejmie zmierzały do 

                                                                                                                                                  
wodowała, że już nie tylko Niemcy, ale również ZSRR włączył się w zaostrzanie antagonizmów polsko-

ukraińskich w II Rzeczpospolitej. A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich 

w latach 1921-1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wro-

cław-Warszawa 1979, s. 173. 
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 Takie grupy społeczne, jak chłopstwo, młodzież, paramilitarne organizacje społeczne czy inteligencja 
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r., T. Muś (red.), Kancelaria Sejmu, Warszawa 2009, s. 8. 
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przeforsowania idei ugody polsko-ukraińskiej w celu załagodzenia licznych czyn-

ników konfliktogennych, generowanych w rezultacie wpływu mniejszości ukraiń-

skiej na sytuację wewnętrzną II Rzeczypospolitej. Hołówko opowiadał się przy 

tym za potrzebą udzielania przez Polskę pomocy takim narodom, jak Ukraińcy czy 

Białorusini, które dążyły w okresie dwudziestolecia międzywojennego do stwo-

rzenia własnej państwowości
546

. 

 Niekiedy powoływano się również na możliwość stworzenia przyjaznego 

dyskursu z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej w Polsce tak, jak to miało 

miejsce chociażby w czasie wojny polsko-bolszewickiej z okresu 1919-1921, kie-

dy utworzono polsko-ukraiński sojusz. Miał on charakter sojuszu polityczno-

wojskowego, na mocy którego Ukraińcy zrzekli się pretensji do Galicji Wschod-

niej, a także zachodniego Wołynia po Styr, zaś Polacy zobowiązali się do zagwa-

rantowania wsparcia dla Ukraińskiej Republiki Ludowej w walce z ofensywą bol-

szewicką, a następnie uznania ewentualnej niepodległości Ukrainy (pod warun-

kiem zaakceptowania rządu ukraińskiego przez władze polskie)
547

. 

 Po zakończeniu wojny bolszewickiej ewentualne próby zbliżenia politycz-

no-wojskowego Polski i Ukrainy w okresie dwudziestolecia nie osiągnęły już po-

staci sojuszu. Wzmiankowo można wskazać, że istotny wpływ na to mógł mieć 

terroryzm ukraiński o charakterze nacjonalistycznym na ziemiach II Rzeczypospo-

litej. Prym w zamachach terrorystycznych wiedli członkowie Ukraińskiej Organi-

zacji Wojskowej, realizujący równocześnie działania sabotażowe, dywersyjne  

i szpiegowskie w celu wywołania walki zbrojnej o oderwanie od Polski i przyłą-

czanie do Ukrainy województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskie-

go
548

. Terroryzm nacjonalistów ukraińskich stanowił więc dodatkowy czynnik 

konfliktogenny, wpływający na stosunki społeczne w II Rzeczypospolitej. 

2. NIEMCY W POLSCE – CZYNNIKI KONFLIKTOGENNE DZIA-

ŁALNOŚCI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 

 Mimo że w II Rzeczpospolitej Niemcy stanowili liczebnie mniejszą siłę niż 

chociażby Białorusini czy Żydzi, to jednak z punktu widzenia jakościowego 

wpływ poszczególnych ich poczynań na sytuację społeczną w Polsce był trudny do 

przecenienia i należy go stawiać w szeregu z wpływem przedstawicieli ludności 

ukraińskiej. Ludność niemiecka była na ogół lepiej usytuowana ekonomiczne niż 
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przedstawiciele innych narodowości oraz wielu Polaków, co musiało rodzić pewne 

napięcia społeczne. Była ona również znacznie lepiej zorganizowana wewnętrznie 

od innych mniejszości
549

. 

 Dla szeregu Niemców, którzy znaleźli się po 1918 roku oraz po Traktacie 

Wersalskim na terytorium Polski, oznaczało to katastrofę. Niemcy stali się mniej-

szością narodową w wielu regionach mimo tego, że przed wojną byli tam grupą 

uprzywilejowaną. Co więcej, manifestowano wobec nich postawy niechęci i wro-

gości z powodu zaborów i I wojny światowej
550

. Już sama utrata uprzywilejowanej 

dotychczas pozycji musiała zrodzić poczucie pewnego rozgoryczenia oraz nasta-

wienie na przyjęcie potencjalnych tendencji odśrodkowych, wymierzonych w ad-

ministrację państwa polskiego. 

 Ważnym czynnikiem konfliktogennym z punktu widzenia stosunków spo-

łecznych w II Rzeczpospolitej było narastające wykorzystywanie przedstawicieli 

mniejszości niemieckiej w Polsce ze strony najpierw Republiki Weimarskiej,  

a następnie III Rzeszy, które mogło zagrażać stabilizacji odrodzonego państwa 

polskiego. To zaś wyrażało się między innymi poprzez agenturalne wspieranie 

nacjonalizmu przedstawicieli niemieckiej mniejszości, organizowanie niemieckie-

go systemu szpiegowskiego i dywersyjno-sabotażowego w Polsce, czy też finan-

sowanie druku czasopism i materiałów przedstawiających działania polskich władz 

względem poszczególnych mniejszości jako agresywne oraz pogwałcające posta-

nowienia tzw. Małego traktatu wersalskiego
551

. 

 Kolejnym czynnikiem konfliktogennym, z punktu widzenia funkcjonowania 

mniejszości niemieckiej w Polsce, było przyjęcie przez jej członków idei tzw. kon-

strukcji narodu kulturowego (Kulturnation), według której każdy naród powinien 

posiadać własne państwo
552

. W konsekwencji spora część Niemców w Polsce, 

przyjmując ideę zwierzchnictwa kulturowego, starała się negować zwierzchnictwo 

administracyjno-polityczne władz II Rzeczpospolitej, będąc równocześnie otwarta 

na różnorodne tendencje odśrodkowe. Idea Kulturnation została również włączona 

w ciągnący się przez cały okres dwudziestolecia polsko-niemiecki spór o kształt 

granicy między tymi państwami. Mniejszość niemiecka była zaś swoistą kartą 

przetargową polityków Republiki Weimarskiej, a następnie Adolfa Hitlera, a także 

służyła manipulowaniu opinią publiczną. Wykorzystanie w Niemczech sprzyjają-

cych rewizji granicy polsko-niemieckiej poglądów członków mniejszości niemiec-

kiej w Polsce stanowiło nie tylko czynnik konfliktogenny w perspektywie we-

wnętrznych stosunków społecznych, ale też mogło posłużyć do zaostrzenia sto-
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sunków zewnętrznych pomiędzy Polską a Niemcami. Konflikty społeczne wywo-

łane przez działalność niemieckiej mniejszości w Polsce zagrażały stabilności spo-

łecznej szczególnie takich regionów, jak Wielkopolska, Górny Śląsk czy Pomorze. 

Punktem zapalnym było również Wolne Miasto Gdańsk
553

. 

 Czynnikiem konfliktogennym w działalności mniejszości niemieckiej  

w Polsce było także przejęcie nacjonalistycznych treści przez poszczególne ugru-

powania polityczne, mające reprezentować Niemców w Polsce. Mowa tu chociaż-

by o takich dobrze zorganizowanych grupach, jak Deutsche Partei (Partia Nie-

miecka), Deutsche Vereinigung (Zjednoczenie Niemieckie), Jungdeutsche Partei 

(Partia Młodoniemiecka) czy Deutscher Volksbund (Niemiecki Związek Ludowy). 

Wskazane organizacje stały się w okresie dwudziestolecia międzywojennego źró-

dłem przenoszenia postaw antypolskich, podzielając nastawienie rewizjonistyczne, 

które Niemcy przejawiały względem państwa polskiego
554

. Ponadto korzystały one 

ze wsparcia finansowego zakonspirowanej agentury niemieckiej w II Rzeczpospo-

litej, co stanowiło kolejny przejaw rosnącego zagrożenia dla stabilnej sytuacji spo-

łecznej w odrodzonej Polsce
555

. 

 Mniejszość niemiecka w II Rzeczpospolitej stała się źródłem szerokiego 

wpływu ze strony niemieckiej agentury szpiegowskiej i dywersyjno-sabotażowej, 

nadzorowanej przez Abwehrę. Wpływ taki stanowił kolejny czynnik szerzenia 

konfliktów oraz antagonizmów w społeczeństwie polskim, a przy tym zagrażał 

bezpośrednio zarówno bezpieczeństwu wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu  

II Rzeczpospolitej. H. Kopczyk wskazuje, że oddziaływanie szpiegów i dywersan-

tów Abwehry wśród przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce zaznaczało 

się na bardzo wielu płaszczyznach. Wśród przykładowych wskazany autor wymie-

nia powoływanie i inspirowanie działania organizacji bojowo-sabotażowych, do 

których rekrutowano członków niemieckiej mniejszości, organizowanie ekspozy-

tur niemieckiego wywiadu wojskowego, wprowadzanie agentów wywiadu do 

Wojska Polskiego, czy też wykorzystywanie przedstawicieli mniejszości niemiec-

kiej do organizacji pracy biur szpiegowskich oraz informacyjno-wywiadowczych. 

Ponadto część przedstawicieli wskazanej mniejszości brała udział w przeprowa-

dzaniu zamachów na obiekty infrastruktury krytycznej w Polsce, pozyskiwaniu 

informacji z polskich przedsiębiorstw handlowych, zaś w 1939 roku również przy 

inspirowaniu incydentów na granicy polsko-niemieckiej
556

. 
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 Wpływ różnorodnych działań mniejszości niemieckiej, stwarzających na-

pięcie dla stosunków społecznych w II Rzeczpospolitej, skutkował w określony 

sposób na wewnętrzną sytuację społeczną. Po wyborach z 1928 roku, kiedy to 

mniejszość niemiecka zwiększyła swoją obecność w Sejmie z 17 do 21 mandatów, 

do głosu doszli zwolennicy ideologii nacjonalistycznej. Stosunek niemieckich po-

słów wobec polskiego rządu zaostrzył się, z kolei umiędzynarodowienie kwestii 

niemieckiej mniejszości w Polsce (zwłaszcza na forum Ligi Narodów) przez poli-

tyków z Berlina doprowadziło do zaostrzenia antagonizmów w polskim społeczeń-

stwie (zwłaszcza na Śląsku, Pomorzu oraz w Wielkopolsce). Dodatkowo, stoso-

wanie przez władze polskie ofensywnej polityki wewnętrznej w odniesieniu do 

mniejszości niemieckiej (przede wszystkim w województwie śląskim) doprowa-

dziło do trwałych podziałów klasowych i ideologiczno-politycznych
557

. Niewąt-

pliwie osłabiało to pozycję Polski w zakresie siły obronnej przez szeregiem kolej-

nych czynników konfliktogennych, generowanych zarówno przez przedstawicieli 

innych mniejszości, jak i przez wpływy z zewnątrz. 

 Dodatkowo warto odwołać się do hipotezy postawionej przez J. Tomaszew-

skiego, według której mniejszość niemiecka w Polsce międzywojennej miała być 

społecznością znacjonalizowaną (co nie dotyczyło jedynie, napotykających przy 

okazji na liczne przeszkody, polityków z opcji socjaldemokratycznej)
558

. Można, 

jak się wydaje, wskazać, że wpływy zewnętrzne płynące z Niemiec, a także 

sprawna organizacja wewnętrzna tej mniejszości stanowiły czynniki pozwalające 

na konsolidowanie się nacjonalizmu niemieckiego na terytorium Rzeczpospolitej. 

Rozwijanie niemieckiego szkolnictwa
559

 oraz działań organizacji społeczno-

kulturowych również sprzyjało narastaniu postawy nacjonalistycznej, sprzyjającej 

generowaniu konfliktów społecznych. Z drugiej strony, część niemieckich robot-

ników, inteligencji, rolników czy chrześcijan sprzeciwiało się polityce Hitlera, od-

rzucając opisywany rodzaj postawy, przez co zaprezentowana hipoteza nie może 

być uznana jako w pełni prawdziwa
560

. 

 Rola mniejszości niemieckiej wzrosła dodatkowo od marca do września 

1939 roku, kiedy to inicjowano oraz wzmacniano napięcia i incydenty na polsko-

niemieckiej granicy z wykorzystaniem wsparcia Niemców mieszkających w Pol-

sce. Równocześnie tych ostatnich rekrutowano do organizacji sabotażowych i bo-

jowych, mających destabilizować sytuację w państwie w obliczu zbliżającego się 
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konfliktu zbrojnego
561

. Część z Niemców z kolei wyjechała lub uciekła z Polski  

w obliczu narastających aktów wrogości wiosną i latem 1939 roku, które zresztą 

nie pozostały odosobnione w stosunku do restrykcji względem ludności polskiej 

chociażby na terenie Opolszczyzny w tym samym czasie. Dodatkowo propaganda 

niemiecka z wykorzystaniem prowokacji była czynnikiem, który konfliktował 

mniejszość niemiecką ze społeczeństwem polskim w ostatnich miesiącach przed 

wybuchem II wojny światowej
562

. 

3. CZYNNIKI KONFLIKTOGENNE DLA SYTUACJI SPOŁECZNEJ 

W II RZECZPOSPOLITEJ PŁYNĄCE Z DZIAŁALNOŚCI INNYCH 

MNIEJSZOŚCI 

 W ostatnim etapie prezentowanej analizy należałoby się krótko zastanowić 

nad tym, na ile czynniki konfliktogenne dla sytuacji wewnętrznej w państwie były 

generowane przez inne społeczności, w tym Rosjan, Żydów, Białorusinów czy 

Litwinów. Jeżeli chodzi o Rosjan, to byli oni reprezentowani przez stosunkowo 

nieliczną grupę, co musiało zaważyć na charakterze ich działań na terytorium Pol-

ski. Można pokusić się o stwierdzenie, że dopiero inspiracja oraz agitacja ze strony 

Związku Radzieckiego, wsparta szerokim szerzeniem treści ideologii komuni-

stycznej w Polsce, pozwoliła na to, aby Rosjanie w Polsce mogli stwarzać istot-

niejsze zagrożenie dla stabilności stosunków społecznych wewnątrz państwa. Co 

więcej, dopiero od połowy lat 20. XX wieku, a następnie w okresie Wielkiego 

Kryzysu na przełomie lat 20. i 30. niezadowolenie i nastawienie antypolskie wśród 

Rosjan stało się bardziej widoczne. Wiązało się to z odejściem przez władze pol-

skie po przewrocie majowym od silnie prosocjalnej polityki, stawiającej w uprzy-

wilejowanym miejscu masy pracujące. Czynnik rosyjski odegrał swoją konflikto-

genną rolę w ramach działań takich ugrupowań politycznych, jak Komunistyczna 

Partia Polski, Polska Partia Socjalistyczna czy Narodowa Partia Robotnicza
563

. 

Ponadto wywiad sowiecki starał się wykorzystać członków tzw. białej emigracji, 

którzy wyemigrowali po wojnie domowej w Rosji
564

. 

 Kwestia destabilizującego wpływu mniejszości żydowskiej na stosunki spo-

łeczne w II Rzeczpospolitej przedstawia się bardzo niejednoznacznie. Część śro-

dowisk żydowskich była skłonna współpracować na wielu płaszczyznach z władzą 

polską (na przykład Agudas Israel, a pod pewnymi warunkami również Mizrachi), 

inne, zwłaszcza Bund oraz Żydowska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza 
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„Robotnicy Syjonu” w Polsce, postulowały walkę o budowę socjalizmu i stworze-

nie narodowej autonomii Żydów w Polsce
565

. Stosunkowo korzystne położenie 

materialne ludności żydowskiej, zamieszkującej głównie miasta, było czynnikiem 

zapobiegającym potencjalnym konfliktom.  

Z drugiej strony, ludność żydowska poddawała się wpływom agentury so-

wieckiej, co nie pozostawało bez niekorzystnego wpływu z punktu widzenia sta-

bilności stosunków społecznych w II Rzeczpospolitej. Sowieci starali się przede 

wszystkim wykorzystać niechęć Żydów do asymilacji dla pobudzania tendencji 

odśrodkowych, osłabiających wewnętrznie Polskę. Dodatkowo potencjalnym 

czynnikiem konfliktogennym w ramach działalności ludności żydowskiej należy 

traktować podatność reprezentantów warstwy robotniczej na wpływy komuni-

zmu
566

. 

 Potencjalne czynniki konfliktogenne dla sytuacji społecznej wewnątrz od-

rodzonego państwa polskiego płynęły w latach 20. i 30. XX wieku również ze śro-

dowiska Białorusinów w Polsce. Z drugiej strony, warto dodać, że za zaognianie 

poszczególnych konfliktów były tutaj w dużej mierze odpowiedzialne władze pol-

skie, które na przykład w dziedzinie oświaty dążyły na przełomie lat 20. i 30. oraz 

w całym okresie ostatniej dekady przed wybuchem II wojny światowej do zmniej-

szenia białoruskiego stanu posiadania. Zamykano gimnazja dla dzieci białoruskiej 

mniejszości pod pretekstem wspierania komunizmu w Polsce, a także drukowano 

elementarze do nauki języka białoruskiego wykorzystując czcionki łacińskie, a nie 

cyrylicę
567

. Musiało to rodzić, co zrozumiałe, silne opory przedstawicieli mniej-

szości białoruskiej i manifestowanie przez nich nastrojów antypolskich. 

 Istotnym zagrożeniem, jakie stwarzała prezentowana mniejszość dla stabil-

nego układu stosunków społecznych w państwie polskim w prezentowanym okre-

sie, była podatność na wpływy komunizmu. Należy pamiętać, że mniejszość biało-

ruska charakteryzowała się silną asymetrią w zakresie struktury społeczno-

zawodowej, w której dominowali chłopi, a poziom krystalizacji elit i inteligencji 

był oceniany jako niski. Fakt ten chcieli zresztą wykorzystać nie tylko Sowieci, ale 

również Niemcy, którzy w bliskim okresie od wybuchu II wojny światowej skie-

rowali swoją uwagę na potencjał wywrotowy Białorusinów w Polsce. W tym 

ostatnim przypadku przyczyniło się to do prób utworzenia niemieckiej sieci agen-

turalnej na wschodnich ziemiach polskich, gdzie mieszkali przedstawiciele wska-

zanej mniejszości
568

. 
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 Wreszcie, można zasugerować, że zagrożenie dla ładu społecznego w okre-

sie II Rzeczpospolitej stwarzali również poszczególni przedstawiciele mniejszości 

litewskiej. Abstrahując od bardzo bogatego podłoża polsko-litewskiego konfliktu 

zbrojnego i granicznego po zakończeniu I wojny światowej, należy wskazać, że 

Litwini w Polsce manifestowali co do zasady nastawienie sceptyczne względem 

idei asymilacji czy też korzystnego dla nich współistnienia z innymi, licznymi na-

rodowościami. Struktura społeczno-zawodowa mniejszości litewskiej wykazywała 

wiele podobieństw w stosunku do takiej struktury dla mniejszości białoruskiej czy 

ukraińskiej (ponad 90% Litwinów w Polsce mieszkało na wsi, utrzymując się  

z rolnictwa)
569

. Rodziło to podatność tej grupy na różnego rodzaju tendencje wy-

mierzone przeciwko państwu polskiemu, dla usprawiedliwienia swojego nieko-

rzystnego położenia. 

 Wprowadzenie na Litwie w grudniu 1926 roku rządów o nastawieniu pro-

niemieckim, a silnie antypolskim, znalazło również swoje przełożenie w sytuacji 

mniejszości litewskiej w Polsce. Wśród tej ostatniej w analizowanym okresie do-

szło też do krystalizacji ambicji narodowych, co starała się wykorzystać agentura 

niemiecka dla podburzania Litwinów przeciwko ludności polskiej oraz zwierzch-

ności władzy II Rzeczpospolitej
570

. Z drugiej strony, można ocenić, że stosunkowo 

niewielka liczebność Litwinów w Polsce oraz ich skoncentrowanie zaledwie  

w kilku powiatach przy granicy polsko-litewskiej świadczyły o tym, że potencjał 

wywrotowy czynników konfliktogennych płynących z działalności mniejszości 

litewskiej dla sytuacji społecznej w całym państwie nie był znaczący. Niewątpli-

wie był on znacznie mniejszy w porównaniu z tym, jaki określono dla działalności 

mniejszości ukraińskiej, niemieckiej czy nawet żydowskiej. 

 Mniejszość litewska, ale również czeska, była też wykorzystywana przez 

służby wywiadowcze. Obawy przed represjami wobec Polaków na Litwie powo-

dowały, że polski wywiad często korzystał z pomocy samych Litwinów. Starano 

się w tym względzie monitorować poczynania wywiadu litewskiego, obawiając 

się, że może on przekazywać informacje wywiadom sowieckiemu i niemieckiemu. 

Wywiad litewski z reguły częściej sięgał do współpracy z przedstawicielami wła-

snej mniejszości w Polsce. W tym ostatnim przypadku werbowano zarówno ludzi 

bardzo młodych (na przykład licealistów), przemytników, chłopów czy rzadziej 

księży. Wywiad litewski był przy tym, jak wskazuje się w literaturze, wspierany 

przez weteranów byłego pruskiego i carskiego wywiadu, co pozwoliło mu na osią-
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gnięcie względnej równowagi sił wobec działań wywiadowczych Polski na Litwie 

pomimo istotnej dysproporcji w liczbie ludności tych państw
571

. 

 W nieco mniejszym zakresie polski wywiad starał się wykorzystać człon-

ków mniejszości polskiej, mieszkających zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, przy 

analogicznej aktywności wywiadu czeskiego wobec Czechów na ziemiach pol-

skich. Polska działalność wywiadowcza na terenie Czechosłowacji objęła między 

innymi zakłady pracy, zaś samych robotników chętnie werbowano, aby przekazy-

wali oni cenne informacje na temat wydarzeń w tym państwie. Punktem kulmina-

cyjnym okazał się jednak krótki epizod współpracy polskiego wywiadu z czeskim 

ruchem oporu po zajęciu Czech przez Hitlera. Oddział II Sztabu Głównego Woj-

ska Polskiego oraz władze polskie zgodziły się na to w zamian na zorganizowanie 

Legionu Czechosłowackiego w II Rzeczypospolitej
572

. 

 Na koniec warto wymienić najważniejsze sposoby przeciwdziałania przez 

stronę polską niekorzystnym zjawiskom wewnętrznym, oddziałującym na sytuację 

społeczną w II Rzeczypospolitej, które zostały omówione w tym artykule. Należy 

do nich zaliczyć następujące sposoby: 

 stosowanie rozwiniętej polityki represyjnej wobec mniejszości narodo-

wych niechętnych względem integracji społecznej oraz organizujących 

wystąpienia wobec władzy (także te o charakterze dywersyjno-

sabotażowym oraz terrorystycznym); 

 prowadzenie działań o charakterze kontrwywiadowczym w celu utrud-

nienia wykorzystania członków poszczególnych mniejszości, a także 

samych Polaków przez wywiady obcych państw; 

 znaczące rozwinięcie struktur i działań Policji Państwowej, mającej cha-

rakter organu wykonawczego administracji publicznej w dziedzinie za-

pewnienia bezpieczeństwa, spokoju oraz porządku publicznego; 

 wykorzystanie narzędzi walki informacyjnej oraz działań propagando-

wych w oddziaływaniu na położenie mniejszości narodowych w Polsce; 

 próby łagodzenia napięć z poszczególnymi mniejszościami narodowymi, 

podejmowane przez poszczególne stronnictwa polityczne oraz jednostki 

(na przykład obrona ludności żydowskiej przez PPS w okresie 1935-

1937, działania Tadeusza Hołówko na rzecz polsko-ukraińskiej ugody, 
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czy też próby prawnego usankcjonowania pozycji mniejszości niemiec-

kiej na Górnym Śląsku)
573

. 

PODSUMOWANIE 

 W niniejszym artykule przyjęta teza o tym, że wewnętrzna sytuacja naro-

dowościowa w Polsce w latach 1919-1939 stanowiła źródło konfliktogenne na 

różnych płaszczyznach życia społecznego, determinując stosunki społeczne  

w państwie, okazała się być prawdziwa. Dowiedziono bowiem, że różne aspekty 

działań przedstawicieli mniejszości ukraińskiej i niemieckiej, ale również –  

w mniejszym zakresie – osób związanych z innymi grupami generowały różne 

pole konfliktów na płaszczyźnie społecznej. 

 II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, wyróżniającym się  

w tym względzie na tle wszystkich innych państw w Europie. Zagrożenia dla sta-

bilności wewnętrznej, jakie płynęły ze stosunków społecznych ukształtowanych na 

podstawie współistnienia wielu różnych narodowości, silnie determinowały życie 

społeczne, ale również politykę państwa w okresie dwudziestolecia międzywojen-

nego. Odchodząc od skomplikowanych sporów na gruncie politycznym w Polsce, 

w artykule dowiedziono, jak dalece idące skutki – z punktu widzenia konflikto-

gennego – miały działania poszczególnych mniejszości, nastawionych często an-

typolsko oraz sceptycznie wobec polskiej administracji i władzy zwierzchniej. 

Przykładowo, 63 zamachy terrorystyczne na osoby fizyczne, 5 zamachów bombo-

wych oraz 18 akcji wywłaszczeniowych, zorganizowanych przez ukraińskie orga-

nizacje nacjonalistyczne (OUN i UWO) przyczyniło się do destabilizacji sytuacji 

społecznej w II Rzeczypospolitej
574

. Działania tego rodzaju bez wątpienia utrud-

niały integrację społeczną licznych narodowości w Polsce w latach 1919-1939. 
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THE SOCIAL SITUATION  

IN THE SECOND REPUBLIC OF POLAND  

IN THE TWO DECADES BEFORE THE WORLD WAR II  

– CONFLICT FACTORS AND THE IMPACT  

ON SOCIAL RELATIONS IN THE COUNTRY 

Abstract: Ethnic Situation in the Second Republic of Poland generated various conflict 

factors, thus threatening the stability of social relations in the country. The main platform 

to generate a variety of conflicts was the activity of national minorities, in particular  

the Ukrainian and German minorities. Minorities in the years 1919-1939 were the sub-

jects to various external influences and thus were destabilizing the social situation in  

the Polish state. They also generated conflict factors internally, at various levels (politi-

cal, social, educational, organizational, etc.), resulting in the need of Polish authorities to 

address the broader national policy. 

Keywords: the Second Republic, a minority, social relations, conflict-factors 
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Ahmet Köstekçi
575

 

THE IMPACT OF REGIONAL DEVELOPMENT  

ON TURKEY’S BUDGET: THE CASE OF SYRIA 

Abstract: The anti-regime protests and incidents in Tunisia which started in December, 

2010, triggered regional events by infecting the other countries in the region in short 

time. After Tunisia, protests and incidents broke out in Libya, Egypt, Syria and the other 

middle eastern countries caused a ciwil war in those countries. By the time these inci-

dents called as Arap Spring has come to Syria that has 911 km border with Turkey, it has 

been perceived that regional events have had a harsh effect on Turkey. These multidimen-

sional effects described as counting in political, military, economic, social and human-

istic costs. In this study, it has been strived to be stressed through limited datas how Turk-

ish government budget has affected from the aforementioned factors by examining affairs 

between Syria and Turkey. Having limited datas stem from required informations and 

documents that has been kept confidental by the state due to various political reasons. 

Keywords: Syria, Arab Spring, civil war, Turkish-Syrian relations 

INTRODUCTION 

It is pretty clear that the concepts of democracy, freedom, human rights and 

equality has not been identified with the people in Arabic countries where dictator-

ship administrations has existed for long years. Arap Spring, broken out based on 

the public demand for freedom and democracy by the people turned into a huge 

tragedy. The civil rebelion that has been still going on is labeled as unprecendent-

ed.  

Protests against totalitarian regimes gave a way to civil commotions and 

commotions that has become severe in countries led to either regime shifts in  

a little while or demands have been fulfilled. However, unformed governments 

after regime shifts, new uprisings against new administrations and constellations 

that were created by people willing to have democracy conduced to decrease mood 

of optimism existed at the begining of rebellions. Consequently, it was not formed 

suitable administrations for the purpose of establishing the authority and formed 

ones was moved away. 

The first civil commotion in Arab world, described as the greatest change in 

the history, began in Tunisia. A young person who burned and killed himself and 

in Tunisia on the last month of 2010 and incidents after the suicide infected coun-

tries in the region in a short time. Protests and rebellions commenced in Algeria, 

Lebanon, Jordan,  Sudan, Oman, Yemen, Saudi Arabia, Egypt, Syria, Libya and 
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countries in the region. Due to natural energy reserves in middle east and the re-

gion’s own features, it is precisely accurate that neighboring countries affected by 

regional events rather than the other countries. It was unavoidable that Turkey was 

the country that affected mostly because of geographical, historical, religious, eco-

nomic and other factors. The magnitude of this impact was well-understood after 

the protests that started in Syria at the beginning of 2011 and civil war caused by 

that protests. 

Lengthening out the civil war in Syria, increasing domestic turbulence 

caused to many refugees taking shelter in Turkey as well as blocking trade routes 

with Middle East which is one of the most significant trade route for Turkey. In 

this study, due to having more impact of domestic turbulence existing in Syria on 

Turkey rather than the others in the region and existing a border with the length of 

911 km, it is dwelled upon Syria example in the regional events.   

The importance, hypothesis, method, boundedness of this study as follow-

ing: The hypothesis is that events in Syria have influence on government budget of 

Turkey. In the method, however, it will be analysed with limited datas how politi-

cal and military evetns in Syria have influence over budget income and expenses. 

Leaving resources for Syria not existing in budget refers to boundedness of  

the study. 

1. TURKEY-SYRIA AFFAIRS 

It is understood from the history that affairs with Syria had been unfavora-

ble. Between 1516-1918, affairs with Syria that has 910 km border with Turkey
576

 

had been unproblematic. Neverthless, it had deteroriated afterward Syria existed 

from domination of Ottoman Empire and gained independence. By the reason of 

water, terrorism and city of Hatay that has border with Syria known as a hassle, 

affairs had not been made progress. However, Adana agreement was signed in 

1998 with mediation of Egypt in order to advance relationships. Affairs made  

a progress after Ahmet Necdet Sezer who was president in that era attended funer-

al ceramony of Hafız Esad who died in 2000. Justice and Development Party 

(AKP) that came into power in 2002 carried diplomatic relations farther than in the 

past. 

Turkey-Syria relations that has been recorded remarkable improvements 

since 2002 came to breakaway point after breaking out incidents and protests in 

2011, not responding public demands and so that having civil war. Ongoing civil 

war and unchanged manner of Syrian government led to zero diplomatic relations 

between two countries. When it is taken a glance in the history, the relations was 

mild towards end of 1990s, these were accelerated in the beginning of 2000s and it 
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came to deadlock after 2011. In this sense, affairs between Syria and Turkey 

would better to be evaluated before and after 2011 by dividing two eras.  

1.1. Relations Before 2011 

Owing to Syria’s geographical and commercial location since time imme-

morial
577

, great powers had always longed to possess in this reigion. Syria entered 

under Ottoman Empire’s rule, it got out in 1918. As of 1920, had France mandated 

in Syria till 1936. France’s domination and its attempt to protect it led to generate  

a repression and rebellions
578

. Due to that, France decolonized to Syria in 1936. 

Neverthless, it obtained independence after 1945 that is year of onset of II World 

War. The first lawfare in affairs between Turkey and Syria that started at that times 

was Hatay dispute and Hatay was included in Turkey’s fields in 1939. The main 

disputes in affairs dates to 1946 that is the year of France’s exit from Syria totally. 

Till the end of 1990s, relations between those countries had been always unfavora-

ble and on the brink of war due to water and Hatay issue. 

Turkey carried out a pro-USA policy after the II World War. Syria was on 

thorns about foundation of Israel in 1948 and its recognition by Turkey. Owing to 

that, Syria followed a pro-soviet attitude. In that era, diplomatic relations had been 

on the basis of USA and SSCB
579

. Syria’s being next to SSCB, as of 1950s that is 

the era of two-pole world order, had been crucial fact affecting relations between 

Turkey and Syria. As a result of Turkey’s policy approaching Europe and Syria’s 

agreements with SSCB, it brought into question that SSCB threat to Turkey by 

south side of Turkey and so that conflict among Syria and Turkey occured. Water 

issue in 1960s and Syria’s support to PKK (Kurdistan’s Worker’s Party) and 

ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) triggered relations 

adversely
580

. 

Political turmoils and unstable administrations continued to the begining of 

1970s. This period is mentioned as coup era. Handovers in the country’s admin-

istration because of coups ended in 1970 which was the year of foundation of gov-

ernment of Hafız Esad who had been one-man in while. During the era of Esad’s 

political power, internal stability had been achieved and consistent policies in for-

eign affairs provided to gain more power
581

. 

Even in that period, Turkey-Syria relations had not been well and conflicts 

had existed constantly. Opening of Keban Dam, various projects realized and 
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named as GAP (Southeastern Anotolia Project) in 1980, the concern about flowing 

less water from Turkey to Syria increased tensions. Hafız Esad, however, used 

PKK as a trump card against Turkey and he had standed its behind between 1984-

1998. Those supports might be counted as PKK’s taking shelter in Syria, training 

and logistics. Further, Abdullah Öcalan who is the leader of PKK resided in Syria 

from 1970
582

 to the time of being caught
583

. In order to cap off Syria’s support to 

PKK, it was signed two different protocols in 1985
584

 and 1992
585

. Nonetheless, 

Syria’s violation the agreement caused to failure of the agreements. 

Afterward the collapese of SSCB that had been the pillar of support of Syr-

ia, Syria became lonely in the fields of political, military and economical. Syria’s 

willing to end this loneliness began to pursue policies pro-western. For this pur-

pose, Syria took sides with coalition powers that was built in Gulf War. In addition 

to that, it continued to give support on terrorist organization, namely PKK, till the 

end of 1990s. Uneven and stretched affairs Turkey and Syria until such time as 

1998 started to soften through the Adana protocol and diplomatic relations highly 

advanced after this date
586

. This protocol signed in 20th October in 1998 was a big 

succes for Turkey. Beforehand of the protocol, Abdullah Öcalan was deported by 

Syria and PKK’s activities were capped off
587

. However, according to unofficial 

resources, Syria’s support to PKK have been never cut off. 

Turkey’s president, Ahmet Necdet Sezer, attended the funeral ceremony of 

Hafız Esad and this attempt was interpreted as deeply undergoing a change in af-

fairs. USA having strong power in Middle East accused Syria of supporting terror. 

On the other hand, after September 11 attacks, USA had no intimate relations with 

Turkey that was the strategic partner in Middle East, especially with the reason of 

Turkey’s rejection of discharge paper on 1st March 2003 in order to deploy sol-

diers in Iraq
588

. USA having bad relations with Syria and Turkey led to good rela-

tions between Syria and Turkey. 

Enhanced relations in the last period of Hafız Esad was accelerating with 

the Besar Esad administration in 2000, who took the power his 35. The most posi-

tive relations were in the period of 2000-2011. Hence Besar Esad’s power was  

the onset of a new era in relations between Turkey and Syria. Previous prejudices 
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and distrusts in diplomatic affairs turned into mutually trust and cooperation
589

. To 

be illustrate this, vice-president of Syria, Abdulhalim Haddam, visited Turkey
590

. 

Accelerated intimate relations continued till 2011 that is the year of begining of 

social events in Syria, protests, incidents, clashes. Ruling party, Justice and Devel-

opment Party (AKP), came into power in 2002 and recovery process in relations 

commenced
591

. AKP, having espoused policy of zero problems with neighbours, 

attacted particular importance to affairs with Syria. So that, Turkey’s governments 

in this period got along well with Syria particularly in economic and political areas 

as well as coming up solutions for issues
592

.  

It is pretty clear that the reason of attached particular importance by Turkey 

to relations with Syria was Turkey’s consicious about Syria as a gate opening to 

Middle East. After Abdulhalim Haddam’s visit to Turkey, foreign affairs minister 

of Syria hold official talks in Turkey in 2003. In 2004, however, high-level mutu-

ally visits made by both Besar Esad and Recep Tayyip Erdogan who was the prime 

minister of Turkey, as well as high-level visit by Ahmet Necdet Sezer to Syria in 

2005. As a results of those visits, various projects in political, economic and social 

areas were put into practice. For the aspect of sustainability of this intimate rela-

tions, free trade agreement and visa exemption was put into practise. In 2009, Tur-

key’s president, Abdullah Gül, visited Syria at the invitation of Besar Esad who 

visited Turkey in 2007. It has been decided that the foundation of High Level Stra-

tegic Cooperation Council in this golden era of the relations
593

, the first cabinet 

ministers meeting was held on 13th October 2009 in Halep and Gaziantep with  

the attendence of 10 ministers on total from two countries and this meeting added 

totally different dimension to the diplomatic relations
594

. Existing positive goings-

on accompanied that Turkey as a mediator country in relations between Israel and 

Syria. However, due to Israel’s attack to Gaza, Davos crisis in 2009 and attack on 

Turkey’s ship Mavi Marmara, Turkey left off as a mediator between those coun-

tries. Further, these incidents provided that tighter bones between Turkey and Syr-

ia. Military exercises with the participation of Turkey and Syria laid emphasis on 

the point that was reached. The first one began on 27th April in 2009 and took 

three days. The second was held on 27th April 2010 and took the same while as 

three days. The other situation becoming more of an issue was the project that 

‘Dostluk Barajı’, a dam on Asi River. This dam project laid the foundation in 6th 

February 2011 was pathbreaking as the river drawing a border between two coun-
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tries. Nonetheless, Turkey and Syria affairs went back to before 2000 as a result of 

Arap Spring’s impact on Syria and being in conflict with this issue. 

1.2. Turkey-Syria Relations On The Light of Regional Events After 

2011 

Once it is historically taken a glance at relations between Turkey and Syria, 

they had been in conflict starting with Turkey’s republic foundation until such time 

as the end of 1990s. With the Adana agreement in 1998, it was precisely perceived 

that the relations was towards to intimate long time after being on the brink of war. 

Economical, social, cultural, diplomatic, military relations reached to peak in  

the frame of mutual understanding. The failure in the relations was not so late after 

contagion of civil commotion in Tunisia to Syria and not giving reasonable re-

sponds to public demand by Syria’s administration. 

Turkey strived to come into play on those incidents through foreign policy. 

In the first months of incidents’ domino effect of Arap Spring Turkey showed vig-

orious efforts in order to be given responds to public demands by Syria. As  

the result of staying quiet on these efforts, Ankara resorted to support opponents 

after intimate relations between 1998-2011. This behaviour concluded pleasent 

relations between these two countries.  

By the reason of Arap Spring broke out in Tunisia, Jordan, Sudan, Libya, 

Egypt, Yemen, Kuwait, some heads of the states stepped down, some left  

the country and some was inflicted punishment after the opponents took hold the 

administration. However, Arap Spring influencing Syria with domino effect took  

a long time due to the majority of military being on Besar Esad’s side and it has 

been stil going on nowadays. 

The first demonstrations in Syria was held on January in 2011 as small pro-

tests. In March 2011, however, the protest enlarged as a consequence of arrests 

after writings on walls by demonstrators. The civil war in Syria was inevitable 

with killing 4 activists and 1 activist in fours’ funeral ceremony by security forc-

es
595

. In order to prevent those incidents, Besar Esad relased 200 inmates. Immedi-

ately after, the new government founded in 14th April 2011 terminated 48-years 

old emergency laws by the date of 19th April. Recep Tayyip Erdogan constantly 

communicated with Besar Esad and issued a call for reform in order to avoid to 

become incidents much worse. The underlying reason of that was his willing of 

Besar Esad’s remaining as the head of Syria. Neverthless, Turkey’s calls for re-

forms turned out to be a warn by the reason that Syria remained deeply quiet for 

those calls
596

.  
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Turkey was into constructive dialogues with Syria right from the start of in-

cidents. Foreign minister of Turkey in that period, Ahmet Davutoğlu, went to Da-

mascus. 22 days after this visit, the undersecretary of National Intelligence Service 

in Turkey, Hakan Fidan went to Damascus in the capacity of special represantative 

of Recep Tayyip Erdofgan who was prime minister in that era. One day right after 

Hakan Fidan’s visit, the first refugee group entered to Turkey from Syria
597

. Peo-

ple in Syria was demanding a change in Esad’s family administration over 40 

years. However, Besar Esad’s policies insisting on not realizing changes got 

bogged down Turkey-Syria relations. 

The first demonstrations by people in Syria were generally peaceful. Re-

leasing inmates, terminating emergency laws done by Esad admistration were not 

perceived as sincere and got rejected by protestors. It was inevitable tragedy after 

Esad had not been successful to bring permanent improvements as a respond for 

public demand and using disproportionate forces against protesters. Due to vio-

lence becoming much worse day by day, Ahmet Davutoglu conveyed the requests 

of Turkey in order to be implemented by Syria with his last visit in 9th August 

2011. Nonetheless, Syria government announced that Turkey must not interfere in 

the internal affairs of Syria and it will be retorted in case of a stern warning by 

Turkey the country not condemning terror
598

. The diplomatic visit to Syria by 

Davutoglu had importance as the last. However, this visit turned out to be hot air. 

Turkey, till the third quarter of 2011, strived to diplomatize towards Syria. Turkey 

supported to opponents as the consequence of that Syria kept quiet about requests 

conveying diplomatic channels. Seeing opponents as answerers by official authori-

ties led to breaking off in affairs. 

Diplomatic relations between Syria and Turkey was cut because of news 

about slaughters in Syria. Turkish Embassy in Damascus activities suspended and 

Damascus ambassador, Omer Onhon, was withdrew by Turkey as of the date of 

26th March 2012. After this date, Turkey addressed remarks to Free Syrian Army 

(the army of opponents) founded in July 2011 and National Council of Syria
599

 

(political wing of opponents) founded in Istanbul. This situation frequently led to 

war signs that might occur between Syria and Turkey. 

Turkey declared that the decision of 9-subjects sanctions in Arap League 

meeting in 28th November 2011, by not being unconcerned for protests in Syria
600

. 

Those subjects are following: 
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 to suspend the mechanism of High Level Strategic Cooperation Council 

until such time as acceding a legitimate administration, peaceful with 

Syrian people; 

 for persons those who are being allegated about resorting to violence, to 

impose a travel ban and to freze assets in Turkey. To impose a caution-

ary judgement for businessmen those who stand behing the regime in 

Syria; 

 to halt the supply and the sale of any kind of weapon and materiels to 

Syrian army; 

 to hinder the transfer of weapons and materiels from third countries to 

Syria in accordance with the international law, by using Turkey’s fields, 

airspace and territorial waters; 

 to freze relations with Syrian Central Bank; 

 to freze financial and property assets in Turkey belong to Syrian gov-

ernment; 

 to stop credit buying and selling; 

 to inactivate transactions with Syrian Trade Bank, except current ones; 

 to suspend the Eximbank credit agreement signed in order to finance in-

frastructure projects in Syria. 

Syria applied various sanctions as retaliation after Turkey’s sanctions to 

Syria. Turkey-Syria economic relations were damaged after those sanctions
601

. 

Syrian sanction subjects are following
602

. 

 to freze all implementations and decisions of partnership agreement for 

free trade area. To carry out custom charges tariffs on commodities im-

porting from Turkey within the scope of foreign trade law; 

 to impose custom charges for Turkish import commodities valuing 30% 

of product price in order to support public improvements for developing 

villages; 

 not to sell more than 50 litres diesel for automobiles, 200 litres for vans, 

400 litres for buses, 550 litres for trucks and 600 litres for 18-wheeler as 

well as selling 1-litre of diesel for 80 turkish liras for vehicles with 

Turkish licenced tag; 

 to charge 2% fee, of multiplied the weight of truck and the distance that 

truck go, for Turkish trucks passing through Syria. 

Turkey affected, with no doubt, negatively in economic terms through Syr-

ia’s sanctions. However, it is quite precise that Syria influenced with sanctions 

more than Turkey. 
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The first crisis between Turkey and Syria occured after Syria made Turkish 

unarmed fighter aircraft (RF-4) crash. Subsequently, Turkey called NATO for 

meeting and stated that Syria’s attitude was unacceptable. The prime minister in 

that period, Recep Tayyip Erdogan, declared that Syria became menace for Tur-

key
603

. Besar Esad, later on, stated that Syria felt remorse because of the crash
604

. 

Turkey changed the rules of agreement and announced that Turkey has to target 

and shot any military element. 

It should not be misstatement that those crisis among Turkey and Syria do 

not totally rely on security concerns. The other crisis was cannon balls from Syrian 

side to Turkey’s fields. Subsequently, Turkish armed forces announced that Tur-

key reciprocated by howitzers and artillery shooting.  Immediately after, Grand 

National Assembly of Turkey gathered and approved discharge paper for cross-

border operations.  

The other incident that created a tension between two countries was  

a Reyhanlı Attack. In 11th May 2013, 52 people died and 130 got injured in two 

different bombing attack in Reyhanlı, a town of Hatay. In conducted investigation, 

It was indicated that about 18 detaineed and 2 citizens of Syria of 33 people on 

total have tie in Syrian intelligence in bill of indictment
605

. However, Syrian gov-

ernment denied the accusations as well as condemning bombing attack in Turkey. 

Inspite of those statements by Syria, Ankara has always expressed that Esad’s ad-

ministration were at the back of those attacks. 

While the tension was increasing day by day, another event triggered  

the negative tension was, Syrian helicopter was made crash by Turkey. In terms of 

changed the rules of engagement, Turkey made Syrian helicopter-MI-17 crash on 

the grounds that border breach. Later on, Syrian government stated that it was hos-

tile manner. In this period, Turkey has been highly criticised about not recipricoat-

ing Syria and helicopter crash was a response to those critisims
606

. In 23 March 

2014, Turkish air forces made Syrian fighter aircraft crash. While Turkey declared 

that it was because of border violation by Syrian aircraft, Syrian government stated 

that it was hostilely attack to Syria’s sovereignity and not having cause to do. Syria 

also announced that blockbusters were towards rebellious camps, islamic state of 

iraq (ISIS) which is terrorist group and El Nusra quarters and so that Turkey pre-

cisely supported terrorism, Syrian government reported. 

As of the first months of Syrian civil war, there is a view concerning Tur-

key’s weapon support to opponents. An opponent claimed that they are trained in 
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Adana by Turkish army and a few countries’ backing
607

. Syrian authorities, like-

wise, affirmed this claim. At the present time, it is being planned to train chosen 

opponents in terms of agreement between Turkey and USA. It is taken aim at 

training roughly 15.000 opponents in 3 years by the contribution of Jordan and 

Saudi Arabia as well. With this, it will be provided fight against other terrorist 

groups and regime
608

. It is understood that having negative impact on relations of 

this project from Syria’s statements claiming that Turkey is interfering internal 

affairs of Syria. 

The last factor creating a tension was military operation in order to move 

Suleyman Sah tomb located in Syrian fields. In 22th February 2015, Turkey evac-

uated 38 personnels that are in charge of protect the tomb and the tomb was moved 

to Esme village where is safer location in Syria. Syrian government condemned 

this operation and declared that it was an attack to territorial integrity, triggering 

the tension between Syria and Turkey. 

2. REASONS AND CONSEQUENCES OF SYRIAN CIVIL WAR 

When examining civil war in Syria, it leaps to the eye that the existence of 

reasons stemming from the shortage of democracy. As is known, it is not possible 

to mention about economical, social and political freedom in case of not having 

reasonable judicial system. Existing judicial system, however, is pro-government 

and halting humanly the right of life of people. The facts of freedom of thought, 

expression and faith could not be endogenized by society resulting from govern-

ment’ attitude. In this sense, hindering those facts by government is crucial reason 

for civil war in Syria. 

Determined reasons of Syrian civil war are following: 

 crisis enviroment stemming from barriers by governors after military 

coups, without free will; 

 people fed up with totalitarian administrations; 

 the existence of crisis arising from unemployment and economic prob-

lems; 

 Besar Esad who took over administration could not take a step towards 

democratization; 

 garish and deluxe life style of administrators although existing poor 

people; 

 sectarian tensions (75% of population are suni muslims, 12% are Nusay-

ri, 10% christians, 3% are druses and small number of jewishes and ye-
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zidis)
609

. Even though the majority of population are sunni muslims, 

Nusayris has been seizing power for years; 

 ethnicity (roughly 10% of population are kurdish, 5% turkmens, 2% ar-

menians and 1% cherkeses in Syria where arab population are majority). 

Those groups generally are willing to have self-determination on the 

pretext that civil war. 

The reasons of civil war above and its consequences engraved on Syrian so-

ciety. More than 200.000 people died and more than 11 millions became homeless 

in the civil war. According to United Nations (UN), 90.000 people died from 2011 

to 2013. In August 2014, numbers were more than 191.000 and in the first quarter 

of 2015 it reached to 220.000. It might be described as wildness that 6000 people 

killed by barrel bombs. Further, using chemical weapons against civil people has 

to be remembered as a deep trouble. One of the dramas accompanied by civil war 

is refugeee crisis. Because of the civil war, more than 4 million Syrians left  

the country and took shelter in other countries. According to datas published in  

the first quarter of 2015, as 1.700.000 refugees in Turkey, 1.200.000 in Lebanon, 

625.000 in Jordan, 245.000 in Iraq, 137.000 in Egypt, more than 4 million Syrian 

refugees are in those countries. The most dangerous consequence after civil war in 

Syria began is ISIS. Created negative results by ISIS in the region might be labeled 

as a outcome of Syrian civil war
610

. The influence of the civil war resulted in hu-

manistic issues. In current situation, people are having difficulties in order to have 

fuel, food and shelter. The other dimension that is literally hard to discuss is forc-

ing women to prostitution in countries that they have gone and to marriage in ex-

change for money. 

5.500.000 million children have affected in this civil war. 10.000 children 

died and 8000 on total became destitude after they lost their parents. 450.000 Syri-

an children in Turkey, more than 1.200.000 on total, left Syria and settled into 

neighbour countries as refugees. Refugee camps in 10 cities of Turkey, 45.468 

children were born as being away from their home country
611

. 

3. THE IMPACT OF SYRIAN CIVIL WAR ON TURKEY GOVERN-

MENT BUDGET 

The negative influence of Syrian civil war was absolutely inevitable due to 

Turkey’s longest land border with Syria. This infulence showed up in various di-

mension. The first one is the effect of Syrian refuguees on the budget. The second 
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is adverse trade impact resulting from closed Gates with Middle East since Syria is 

a trade gate to middle east for Turkey. 

More than 1.700.000, official numbers, Syrian refugess took shelter in Tur-

key. According to unofficial numbers, it is more than 2.300.000. Taking into con-

sideration those numbers, it is pretty clear having impact on unemployment rate as 

macroeconomic aspect. 

Once it is seen chronologically as UN estimations show, Turkey spent more 

than 2 billion $ for Syrian civil war between 2011 and 2013
612

. This reached to 4.5 

billion $ in November 2014
613

. Although the effort made by Turkey, the other 

countries provided a contribution worth as 245 million $ for refugees in Turkey
614

. 

As announced by the president of Prime Ministry Disaster and Emergency Man-

agement Agency (AFAD), Turkey spent more than 5.5 billion $ for refugees, and 

360 million $ of this number transfered from other countries.  

Accomodation, health and education services for Syrian refugees provided 

by Turkey are summarized as following:  

Accomodation: 25 tent cities in 10 towns were set up and 259.986 refugess 

were accomodated as a result of coordination managed by ministries, state institu-

tions and organizations and governorates
615

.   

Health: 21 health centers in sheltering areas with 84 native and 20 foreign 

doctors and 188 healthcare personnels enable Syrian citizens to be cured. In those 

centers, 22 ambulances are ready 7/24. In case of excessive number of patients in 

health centers, they are transfered to hospitals in city centers. In addition to that, 

Syrian citizens living out of sheltering centers have right to health service without 

paying any fee across Turkey
616

. The impact of health services on budget can not 

be measured owing to not having published or accurate datas. 

Education: 68.638 Syrian children continue to their education in pre-school, 

primary and high school level. Beside that young and adult people are educated in 

various courses. 30.000 Syrians in total completed their education in those courses 

as numbers show in 10th October 2014
617

. It is again tough to accurately determine 

the effect of education services on budget. 

In 2010, the volume of trade between Turkey and Syria reached to a level of 

2.3 billion $. Although the target at the end of 2012 was 5 billion $, it has plunged 

because of civil war in Syria. Cement factory in Rakka, the investment worth as 
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280 million $ on Asi River was cut. Hotels with origin of Turkey in Aleppo and 

Damascus, factories based on Gaziantep in El-Seyh Nacar went out of action
618

. In 

addition to this, a lot of projects signed between Turkey and Syria aimed at im-

proving the trade has been suspended. 

While the export to Syria in 2000 achieved the level of 200 million $, this 

number exceeded 1.600.000 billion $ in 2011
619

. While removel lorries in Hatay 

Cilvegozu border gate was 15.000 in 2010, it decreased to 7.980 in December 

2011, 3.023 in July 2012, 30 in August 2012
620

. Smuggling increased resulting 

from plunged offical trade as border cities’, Kilis, Hatay, Gaziantep, Mardin and 

Sanlıurfa, economies were adversely affected.  

Import and Export numbers in order to analyse the influence of civil war on 

trade between Syria and Turkey are following. 

Table 1. Import and Export numbers for Turkey (thousand $)  

Years Export Import 

2006 609.417 187.250 

2007 797.776 259.282 

2008 1.115.013 323.697 

2009 1.421.637 221.454 

2010 1.844.605 452.493 

2011 1.609.861 336.646 

2012 497.960 67.448 

2013 1.024.473 84.909 

2014 1.800.992 115.499 

2015 (the first 

4 months) 
520.042 21.191 

Source: Turkish Statistical Institute (TUİK), Foreing Trade Statistics. 

When examining export numbers have a tendency to increase from 2006 to 

2010. Since the year 2011 that started civil war, export has been falling and in 

2012 it was at the lowest level. But however it upswelled as of 2013. When it 

comes to import numbers, it increased between 2006 and 2010 and it has been 

dropping after 2011. Ever so the export numbers decreased till 2014, it again 

reached to the first level as the import has been plummeting.  
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CONCLUSION 

For many years, it has been seen that democracy, freedom, human rights 

and equality facts were not integrated with public in Arabic countries that has been 

governed through dictatorship and Arab Spring broke out in Tunisia at the end of 

2010. The civil commotion started in Tunisia created a domino effect in Libya, 

Egypt, Syria and the other arabic countries. Arab Spring might be considered as 

the end of dictatorship regimes although it has not been succesful pouring oil on 

troubled waters.  

The impact of Arab spring began in Tunisia spread to Syria in the first quar-

ter of 2011. In this period, Turkey had side with Syrian people that were willing to 

have freedom and played a key role. Turkey-Syria relations that had been intimate 

between 2000-2011 broke down and were back to before 2000 being on the brink 

of war because of various reasons. After 2011, each countries mutually imple-

mented sanctions. However, those sanctions had more impact on Syria due to  

the current situation.  

The desires such as electing governors with free will, getting rid of repres-

sive regime, sweeping the domination of minority upon majority, having funda-

mental freedoms to live humanly caused the bitter fruits and Arab Spring turned 

out to be winter for Syrians. A stunning example is that more than 220.000 Syrians 

died, more than 4 million left the country. 5.5 million children affected, 10.000 

died and 8.000 lost their parents and became orphan. 1.2 million children, in total, 

left the country and 450.000 of this number settled into Turkey. About 50.000 ba-

bies were born in Turkey being far from their home country. ISIS that is dangreous 

terrorist group for the future in the region emerged as a outcome of Syrian civil 

war.  

When it comes to the influence of Syrian civil war on Turkey’s government 

budget, it is a substantial number. Turkey spent approximately 5.5 billion $ for 

refugees from the first day of the war to today, for accomodation, health and edu-

cation services provided by Turkey. 

The volume of trade between Turkey and Syria became at the level of 2.3 

billion $ in 2010. The number aimet at the end of 2015, 7-8 billion $, was failed to 

reach. Current invesments have been suspended and factories in order to boost for-

eign trade have been inactive. By the reason of ISIS, the export from Turkey to 

Iraq decreased to 10.7 billion $ by the rate of 10%. The other effect of this war was 

on tourism revenues, by having loss as the amount of 1.6 billion $ between 2011-

2014. Moreover, Turkey had lost in export as 6 billion $ between 2011-2014. To 

be sum up, Turkey’s government budget adversely influenced with the amount of 

16 billion $ due to having loss in tourism revenues and business income in  



M. Bodziany 

Z. Abou Saleh, P. Kocoń, A. Kotasińska, M. Kutycka,  

 
265 

 

the market of Syria and Iraq (ISIS effectiveness in Iraq as a consequence of Syrian 

civil war) and Money spent for Syrian refugees. 
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WPŁYW ROZWOJU REGIONU NA BUDŻET TURCJI: 

PRZYPADEK SYRII 

Streszczenie: Anty-reżimowe protesty i wydarzenia w Tunezji, które rozpoczęły się  

w grudniu 2010 roku, zainicjowały rozwój wydarzeń w regionie, wpływając w krótkim 

czasie na inne państwa. Po Tunezji protesty wybuchły w Libii, Egipcie, Syrii i innych kra-

jach środkowowschodnich, prowadząc do wojen domowych. Zanim wydarzenia te, okre-

ślane mianem Arabskiej Wiosny, dotarły do Syrii, mającej 911 km wspólnej granicy  

z Turcją, uważano, że mają one niekorzystny wpływ na ten kraj. Efekty te opisywano jako 

wpływające na koszty polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne i ludzkie.  

W niniejszym artykule próbowano przedstawić, przy zastosowaniu niewielkiej liczby da-

nych i śledząc relacje pomiędzy Syrią a Turcją, jak rządowy budżet Turcji poddawany był 

wpływom wspomnianych czynników. Ograniczony strumień informacji wynika z faktu, iż 

wiele dokumentów traktuje się jako poufne ze względu na kwestie polityczne. 

Słowa kluczowe: Syria, Arabska Wiosna, wojna domowa, relacje turecko-syryjskie  
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Robert Janik
621 

THE RELATIONSHIP BETWEEN  

GLOBALISATION AND CAPITALISM:  

ECONOMIC, SOCIAL AND MILITARISTIC ASPECTS 

Abstract: Since the end of the Second World War the globe seems to shrink rapidly, in-

creasing the mutual relationships between its particular regions surprisingly quickly.  

The processes commenced in the previous centuries are leading to a transformation of  

the style of life of mankind on an unprecedented scale. As a result, over the past decades, 

the term “globalisation” has emerged, becoming a synonym for progress and prosperity 

for its proponents, while for its opponents it became a slogan for a reactive system of 

capitalistic exploitation. Despite the continual controversy concerning the term’s origin 

and conditions of emergence, its procedural character and global influence on econom-

ics, as well as on the exchange of goods and information, is undoubted. In this context, 

the occurring relationship between globalisation and capitalism should be pointed out.  

A real threat would seem to be constituted by the concentration of capital that takes place 

as a result of mergers of banks and industrial enterprises. This changes the distribution of 

power in the world, providing a rather low numbered group but having great material 

resources at their disposal and consequently large influence which can threaten the very 

fundamentals of democracy. 

Keywords: globalization, political integration, culture, capital, “information society”, 

democracy, “human rights”, “ethos of capitalism”, military situation 

INTRODUCTION 

The 21st century appears to be a particular time in the history of mankind. 

The processes commenced in the previous centuries are leading to a transformation 

of the style of life of mankind on an unprecedented scale
622

. There are also positive 

achievements of civilization as evidenced by the elimination of certain illnesses, 

limitation of famine and the general if unbalanced technical development
623

. How-

ever, there is also a multitude of negative effects of running such policies as ex-

ploiting the natural resources of the Earth in a manner that is not thought out but 

rather more like plundering. Modern times are also characterized by a large disso-

nance emerging between the commonly declared slogans such as “human dignity” 

and “human rights” while the practices in force in many parts of the world greatly 
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differ from these declarations. This refers to a large extent to the issue of military 

conflicts and social imbalance
624

. 

Globalization developed together with cultural transformation and remained 

in close ties with it
625

. Without the evolution of human consciousness fantastic in-

ventions, constructions, projects could not have been made, or in other words-

everything that mankind is so proud of. It is possible to note a few cultural direc-

tions which today’s world is developing in now. To a large extent, this is inspired 

by worldly opinions. Beside the developed world remaining in the tradition of the 

enlightenment, the Islamic world which is experiencing a renaissance in its reli-

gious rigorism, Asian powers – especially China and India that search for their 

own way to success in the full spin of the contemporary capitalist system  

(the trends towards “integrating” these strange elements, but not adopting them in 

their “entirety”), Russia, which is torn between the heritage of the Asian elements 

of culture, the impact of the post-Byzantine western cultures, Africa, thrust into 

chaos which is worsened by intervention by external forces (this group includes 

not only traditional “imperialistic” countries, but also Asian countries – mainly 

China, which cultivate very active economic policies in this region) and South 

America, experiencing a sharpening of the feeling of national identity and strife 

towards abolishing “social injustices” and emancipation of native ethnic groups of 

people in America. Such an example of this is Bolivia. 

In this context, the occurring relationship between globalisation and capital-

ism should be pointed out. Of course globalisation is older than capitalism, the lat-

ter socio-economic system however had and still has a great impact on it. For ex-

ample the discovery of new continents took place in pre-capitalistic times which 

did not mean an immediate colonisation of the new-found land in the sense of co-

lonialism. Colonialism occurred later, in the period of the industrial revolution, 

when new technical abilities and farming methods on soil exploitation emerged 

and hence capitalism was already fully developed. 

1. THE ORIGIN OF CAPITALISM  

 Mercantilism appears as the first well developed economic doctrine which 

had impact on a variety of spheres of social life and simultaneously had a great 

influence on globalisation due to the fact, that the countries which mainly realised 

mercantilism also possessed colonies. Mercantilism played an essential role in 

France and England in the XVII century and also in Austria and Prussia where it 

was known under the name “Cameralism”. Among the main mercantilistic ideo-

logues Jean Bodina (1619-1683) and Antoine de Montchretien (1576-1621) have 
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to be mentioned who supposedly created the term “economic policies”. One of  

the main mercantilistic ideas was that the source of wealth was the possesion of 

gold and silver. This implicated the countries’ pursuit of surplus proportion in for-

eign trade which became possible thanks to the protection of the own market 

through methods such as tariffs on goods (protectionism). The Mercantilists prop-

agated the development of domestic production (manufactories, the “prototypes” 

of factories where the division of labour occurred) and aimed economic self-

sufficiency (this can remind of autarchy). Another basic aim which the Mercantil-

ists wanted to realise was population growth. They propagated it and exterted in-

fluence on the consumer habits and flavours – like wearing in England clothes 

made of English wool or the habit to eat fishes caught near the British Isles.  

The mercantilists paid also a lot of attention to pursue the colonial policy in an ac-

tive way – this should not astonish, bearing in mind that especially the mercantil-

istic countries – France and England – possessed colonies. In order to advance  

the domestic production, the attention was turned to the manufactures which led 

among others to the emergence of “boarding homes” in some manufactures where 

the workers lived – a lot of them were “hoboes”, orphans or people with mental or 

physical handicaps. Often all those people who posed a “social problem” were 

forced to work in manufactures in return for livelihood – these practices of com-

pulsory labour were also formalised – e.g. by the Poor Law Act of 1601, in  

the reign of Queen Elisabeth I (1558-1603) in England. It is worth noting that  

the genesis of our contemporaray penal system as well as the mental health system 

goes back to these kind of institutions. It should be added that in these times  

the peasants were being dispossessed because of the emerging latifundia devoted 

to livestock to produce wool for the production within manufactures. The dispos-

sessed peasants suffered enormously from this situation – Tomas Morus well para-

phrased this situation writing about “sheep eating men”. Because of the govern-

mental control in economic life, mercantilism quickly provoked demands for the 

abolition of the economic restrictions and the return to “nature”. Subsequent slo-

gans have been used as “battle cry” by the concurring economic movement (Phys-

iocracy), which, being successful especially in France in the XVII century, was 

able to influence the economic thought in Europe and partially also in other parts 

of the world in a major way and smoothed the way for liberalism. The main physi-

ocratic ideologues were Francois Quesnay (1694-1774), Gabriel Honore de Mira-

beau (1749-1791), Pierre Dupont de Nemours (1739-1817), Jacques Anne Turgot 

(1727-1781) and Jean Vincent de Gournay (1712 – 27 June 1759).  

The name of the movement derived from the Greek words “fizjo”, meaning nature 

and “kratos” which means “strength”. In contrast to the mercantilists, the physio-

crats regarded land agriculture as economical basis which produced net profit 

(“produit net”). Also the physiocrats’ attitude towards coal mining was positive 
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while towards industrial production and commerce they showed evident dislike, 

regarding them as “reproductive” economical domains because of converting  

the fruits of agriculture and coal mining. At the same time they demonstrated  

the lack of interest for other domains of economical life. Among the physiocrats 

the concept of letting economic processec drift in accordance with nature, arose – 

there the postulate “laisser faire, laisser passer” which later became the watchword 

of liberalism, comes from. In practice it meant not only a departure from mercan-

tilistic elements of governmental interventionism but also from many other ele-

ments inherent in the system deriving from the Middle Ages – e.g. serfdom or 

mighty guild organisations. So independent of their intentions, physiocrats con-

tributed to the economic-political climate which favoured the development of capi-

talism. It is difficult to lose the impression that the emergence of the pure free 

market concept is to a large degree of non-economic origin – it arose from natural-

ism and it’s “predatory” version (laisser faire, laisser passer) was inspired by  

Th. R. Malthus’ work. The development of Capitalism was influenced by the nas-

cency of the term “private property”
626

. This one was connected to the abolition of 

serfdom on which the French Revolution had great impact. Parallel to the socio-

economic changes in the XIX century the “ideological base of capitalism” was 

arising and strengthening. In this context the Liberal concept played (and also still 

plays) a significant role. The liberal economic concept was based upon the trust in 

self-regulation by market forces. It’s most outstanding representatives include: 

Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) and Jean-Baptiste Say 

(1767-1832). Liberalism was committed to the ideal of respecting the liberty of 

men and rejected despotic and authoritarian forms of government. Simultaneously 

the Liberals had a negative attitude towards the French Revolution (1789) particu-

larly because of the Jacobinian “reign of terror” (known in France as “la Terreur”). 

Apart from that they criticised it for building a new dictatorship and restricting 

human rights. The very rejection of the French Revolution led to the assumption of 

the liberal concept being similar to conservatism. The Liberals were aware of  

the problem of poverty and other negative social phenomena but they did not treat 

them as “the evil of the system” but rather as an effect of limiting the natural mar-

ket forces. An example could be the Manchaster School – the name derives from 
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an association which was set up in Manchester in 1838 in order to protest against 

corn taxes and propagate the free trade. Very important for the liberal ideology 

was the publication of Adam Smith’s “An Inquiry into the Nature And Causes of 

the Wealth of Nations” in 1776, a reflection on liberal economics in which he also 

introduced the term “surplus value”, produced during the labour process. Because 

of the pioneer character of his economical work, Adam Smith is even cited as  

“the father of modern economics”. Another outstanding thinker whose concepts 

profoundly affected the liberal ideology was David Ricardo, a classical political 

economist. He was known as an expert for monetary matters – he constructed  

the theory of comparative advantage, dealt with contradictions between profits and 

labour and created the concept of relative surplus value. David Ricardo was a pro-

ponent of industrialisation and fought the economic privileges of huge land own-

ers.His most famous work was “Principles of Political Economy and Taxation”, 

published in 1817. Ricardo was not only an outstanding theoretician but also  

a cunning practitioner – his theories of rent, wages and profits had influence on  

the reform Peels Bill 1819 and he achieved to earn a lot of money on the stock ex-

change. His influence was not limited to liberalism- based upon his work for ex-

ample the “Ricardian socialism” emerged. One of the best known liberal concepts 

was the idea of the “night watchman state”, which was connected to the political 

philosophy “laissez faire”, excluding Government control from the socio-

economic life.  

A different view on economic matters was represented by John Maynard 

Keynes (1883-1946), the author of “The general Theory of Employment, Interest 

and Money” (1936), known as the creator of the concept of economic intervention-

ism. This outstanding scientist is considered to be a co-founder of microeconom-

ics, he created a new concept of economic cycles and regarded dynamics of capital 

investment as the main factor eliminating the influence on market demand.  

J. M. Keyne's economic concepts included far-reaching social implications – he 

advanced the view of economic interventionism; he was convinced that the free 

marked should be controlled by government. This scientist had a great impact on 

the shape of economics in Great Britain. As an economist Keynes was in favour of 

improving the living conditions of the poor which also was of vital practical im-

portance. When men are unemployed, society does not miss the goods they do not 

produce. The loss here is marginal. But the men who are without work do miss  

the income they no longer earn. Here the effect is not marginal. It involves all or  

a large share of the men`s earnings and hence all or a large share of what they are 

able to buy. And, we note, high and stable production is the broad foundation of 

the economic security of virtually every other group – of farmers, white-collar 

workers, and both large businessman and small
627

. 
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Keynes believed that only the generalisation of existential goods can im-

pede social displeasure and the danger of increasing communist influence
628

. He 

never was cagey about the fact that his proposed reforms were not targeted against 

the capitalistic system – but quite the contrary – aimed to rescue it from the immi-

nent danger resulting from social tensions which emerged because of economic 

disruptions as well as from the threat of extending Marxism. According to this,  

J. M. Keynes was interested in improving the existing capitalistic system and pro-

tecting it against the threat of a social revolution. Although J. M. K. was not  

the political activist of any party, his theories inspired the political, social and eco-

nomic life in Great Britain as well as in other European countries and other parts 

of the world. Regardless of not using the term “welfare state” on his own, Keynes’ 

concepts were conductive to the development of a model known under this name 

an active state, correcting all negative appearances which are emerging through  

the activity of market mechanisms. Not all economists shared the view of  

J. M. Keynes – rightists as well as leftists refused his theories. All his critics tend-

ed towards advancing a clear ideological position – for example a liberal or marx-

istic view. The model of J. M. Keynes was neither extreme nor easy to classify – 

according to the German researcher L. Kramm, the unwontedness of Keynes’ sys-

tem compared to the other economic theories of those days was based on 4 charac-

teristics:  

 the negation of the existence of an “invisible hand” which controls the 

actions of individuals to create a “social optimum” of full employment; 

 the acceptance of the fact that capital does not bring profit because of 

it’s productivity (productivity is not necessary to draw profits) but be-

cause of it’s limited occurrence. This assertion undermined the moral 

basis of unstrained market activity; 

 the statement that thrift (deriving from the puritanical ethic) had nega-

tive economical effects in times of weak boom because of limiting  

the market demand which on it's part was leading to a decrease in pro-

duction. The consequence of this cognition was the negation of the for-

mer assumption that differences in income and in the distribution of re-

sources can be explained by the positive function of capital accumula-

tion which is profitable for the whole society; 

 opposing the attempts to eliminate time as a factor of economic consid-

eration; a famous quotation of Keynes is: “in the long run we are all 

dead”.  

Not all solutions offered by Keynes were his own inventions – for example 

the idea of employment in the context of public works had already been proposed 
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by Mathus. 67. Keynes’ merit was the recognition and economic explanation of 

this kind of interventions as well as their conversion into to an efficient method to 

fight economic crises. The Liberals contrariwise defied the organisation of public 

works for a long time because they thought that such methods of fighting unem-

ployment were short-sighted – they would not solve the problem in the long run. 

They were convinced, that they even intensified unemployment, pulling the capital 

to unprofitable investments. Bearing in mind the fact that Keynes’ convictions had 

a strong relation to mercantilism while the Liberal concept has been influenced by 

the physiocratic ideology, it can be assumed that the economic schools which 

emerged in the XVII and XVIII century build an “intellectual frame” for economic 

thought. According to this, those contemporary economists, who are calling for 

more governmental involvement into the economical sphere, generally use mer-

cantilistic ideas in their arguments while the asserters of “economic independence” 

base themselves on the physiocrats. Some elements of post-mercantilistic thought 

can be found for example among the adherents of the Scandinavian welfare state 

version. Remains of the ideological fight of these two economical schools can be 

found in the concept of “free trade”. Sometimes however inconsequences occur 

through safeguarding own interests – for example countries which ideologically 

relate to neoliberalism (based on physiocratic thought) use protectionist tariffs 

(which are mercantilistic taxes) when their economic interests are threatened.  

An example can be the posture of the USA – tariffs on foreign steel were imposed 

because the lobbyists of the steel industry demanded this from of the G. Bush jun-

ior administration. Independent of all differences, the “historical schools” (mercan-

tilism and physiocracy) as well as the contemporary concepts of neoliberalism and 

economic interventionism which were inspired by the former ones, influenced  

the shape of capitalism and via the capitalistic system, which since the XIX centu-

ry is evidently leaving it’s mark on the whole world, also globalisation. New eco-

nomic approaches referred to it, trying to develop programs adapted to the con-

temporary challenges. After the Second World War especially the economic inter-

ventionism was very popular however at the end of the 1960’s it showed signs of 

bureaucratization and turned out to be decreasingly effective owing to the increas-

ing system of connections between the economies due to the continuous process of 

globalisation. The crisis caused by the 1973 Arab-Israeli War and the “oil price 

shock” which was connected to it, led in many highly developed western countries 

to a change in the “preferences” concerning the economic theories – in conse-

quence a lot of neoliberal schools became less important. The Scandinavian coun-

tries were an exception, following the “Scandinavian variant of economic interven-

tionism” a la Gunnar Myrdal – with some corrections in the 1990’s. The historian 

of economy, Eli Heckscher (1879-1952), who saw the fundamentals of economic 

values of well developed nations in mercantilism, was conductive to the theoretical 
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foundation of this school. Although in some capitalistic countries interventionist 

tendencies remained, the 1980’s emerged as times of strengthening neoliberal ap-

proaches, especially monetarism. They met with success in the 1990’s and reached 

their apotheosis in times of the presidency of George Bush junior. Generally 

speaking monetarists regarded the right money supply and the utilization of a tradi-

tional liberal policy based on low tariffs and incisions of the government expenses 

which in practice often led to “tax privileges” for the wealthy population on  

the one hand and restriction of the social benefits for the poor social classes on  

the other hand, as the “key for economic success”. Independent of any successes of 

monetarism, critics argued that it is a short-viewed economic concept, leading to 

social polarization which adds to an increase in division between the rich and the 

poor. In the developing countries this process assumed an outstanding drastic 

shape. At the neoliberal domination period new approaches to economic concepts 

in the Third World countries emerged, too, which to date do not play a significant 

role but influenced taking the local economic initiative in the developing countries 

which was accompanied by the emergence of cooperative banks – for example in 

India. 

2. THE CLASSICAL THEORIES OF GLOBALIZATION 

 A lot of researchers paid attention to the causes of the irregular economic 

development in the perspective of global economy – an example can be the con-

cepts of J. A. Hobson, who was writing already 1920 about “imperialism”, Paul 

Prebisch (he introduces the terms “centre” and “periphery”), Andre Gunder Frank 

and Immanuel Wallerstein – especially the concept of the last – mentioned due to 

it’s multiple repercussions seems to be essential and worth presenting. A. G. Frank 

advances the view that it is possible to observe the phenomenon of transferring 

profits from the periphery to the core and the local elites of the exploited countries 

adapt to the existing circumstances investing their money in central countries and 

acquiring consumer goods on foreign markets. Associating their own interests with 

foreign capital, the elites cement the prevalent system of dependence between  

the centre and the periphery. Frank’s statement that development and under-

development are two sides of the same coin became famous.  

Wallerstein is the author of the theory of the “world system”. He used this 

term to name the third stage of evolution of humankind (after the era of “mini-

systems” – small and self-sufficient communities and “global empires”) which 

started in the XVI century. Immanuel Wallerstein created a concept of a “global 

capitalistic system”
 629

. Later Marxists in general were interested in external factors 
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which led to a state of dependence between backward countries and well-

developed countries. Wallerstein rejected this mode of thought. He saw the begin-

ning of the global capitalistic system in the past (about the year 1500). He claimed 

that not the inner economic structures but rather global structures – earlier formed 

– determined the direction and way of development. For him the matter under con-

sideration was the economic system which started to be formed during the era of 

colonial conquests and the development of capitalism in Europe – so the assertion 

can be made that his theory was very “Europe-centred”. The changes which oc-

curred in the meantime should explain the tripolar division of the contemporary 

world. Wallerstein inserted four important terms into his reflections: “core”, 

“semi-periphery”, “peripheriy” and “external area”. Among the core countries 

were influential nations like France, England and the Netherlands, which pos-

sessed colonies and used mercantitistic politics, expanding their productivity by 

building manufactures and making reforms in agriculture – a short time later Ger-

many followed. 

The semi-periphery countries were located in Southern Europe (Spain, Por-

tugal), possessing colonial empires but not trying to develop their own productivi-

ty. Although being connected to the core countries through different ties, they did 

not develop in the same direction. Characteristic for this group was the strong but 

extensive exploitation of overseas colonies. According to Wallerstein, periphery 

countries were those nations, which concentrated on farm producing, did not pos-

sess colonies and were not interested in the development of their own productivity. 

They were located in Central and Eastern Europe – Poland can serve as classic 

example. The external area was mainly Asia and Africa – they kept aloof from po-

litical and economic action, without having equal options of economic develop-

ment. As a consequence of colonialism and the activities of western corporations, 

this region for a long time had to experience a stagnation of civilisation. According 

to Wallerstein’s concept, in the course of time the core countries were joined by 

powerful nations like the USA and Japan, which dominated the global economic 

system. The lately changes seem to put a question mark over the so far constructed 

theories. A highly significant aspect of globalisation is the concentration of a large 

amount of capital in the hands of a small number of concerns and financial “cen-

tres”. This became possible through the acquisition of “weaker” firms through  

the “stronger” ones as well as the consolidation of corporations and banks. The 

resultant “giants” have a great economic force and their participation in the rise of 

the world’s gross national product increases continually. Some firms have bigger 

financial resources than those which are at the disposal of many countries – for 
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example there are only a few countries which are more wealthy than Microsoft – 

this aspect seems to pose a potential threat to democracy. 

3. THE CENTRALIZATION OF CAPITAL 

 The existence of profit-seeking, private “financial empires”, which are con-

trolled by nobody, several times contributes to economic destabilisation in many 

countries – for instance the activity of speculative capital used for speculations. 

Alarming in this context are especially the often unclear exchange dealings and  

the increasing role of capital used to achieve rapid profits. Although contemporary 

corporations are international oriented, they also exert – due to their economic 

force – serious influence in their mother countries. American, Japanese or German 

firms exemplify it. Their internationality manifests itself in the pursuit of increas-

ing their profits through relocating their production into “cheaper” countries.  

The constant high jobless figures in the western countries causes that the fear of 

losing work drives the employees to abandon several rights. One of the visible ef-

fects of this phenomenon is the employee representations’ gradual loss of strength 

in highly developed nations, especially those organised in great organisational 

structures. In the Third World Countries the activity of trade unions is often pur-

posely complicated – there where they manage to emerge, they are in general sub-

ordinated to the employers. In addition to the large-scale centralisation of  

the product and service market, in the 1990s the process of concentration of capital 

and simultaneously it’s quickened movement over the globe began. A perturbing 

element concerning the development of the current situation is the fact that there is 

practically lacking a force that could act as counterbalance for the mighty concerns 

and global financial organisations
630

. 

The economic strength has it’s reflection in the political influence of busi-

ness tycoons. This gets visible for instance looking at the connections between cer-

tain firms and the Liberal Democratic Party in Japan – among others “Mitsubishi” 

– or between firms dealing with tobacco products and the Grand Old Party in  

the USA. Several times it comes to different forms of “interest coalitions” which 

are up to the officially proclaimed standards of state function. The “people of new 

elites” – with discreet leave or on behalf of people being in authority – can fiddle 

with smuggling of arms in areas where it is necessary for political reasons but not 

possible to export officially; the support of terrorism; the organisation of abduction 

or homicide of inconvenient persons and the execution of other secret orders in 

terms of “an invisible hand”. The eager participation of some spheres of the body 

of financiers in paying the costs of diverse choices – the party provenance seems to 
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be of secondary importance – forces to ponder over the motives of this kind of ac-

tivities. Attention should be paid to the phenomenon that “racketing”, that means 

the payment of influential political parties by “representatives of great capital”, has 

become so common in the contemporary world that it stopped being a sensation 

and outraging anybody. 

Realistic seems the threat that capital centralisation which takes place due to 

bank and corporate merger changes the global force distribution giving a numeri-

cal small group with vast financial resources wide influence which they are able to 

use. The reinforcement of political concern power is favoured by the process of 

concentration of influence in mass media. This leads to an extensive situation con-

trol and gives the opportunity – should the need arise – to apply pressure on reluc-

tant politicians. In this context the empire of the Australian Robert Murdoch has to 

be mentioned. Possession of great medial power makes large-scale manipulation 

possible. Famous cases of mass media usage for political reasons are the cam-

paigns of the Italian politician and simultaneously owner of several broadcasting 

stations, Berlusconi who was often involved in corruption scandals but neverthe-

less became Prime Minister of Italy for three times and achieved to dominate  

the Italian politics
631

. Thinking about various “tricks” used by contemporary poli-

ticians it is worth noting that the development of the fist Greek democracies (for 

example the Athenian one) was simultaneously accompanied by the development 

of the theatre. The analogy between “stage performance” and the “statesmen” can 

be easily recognised. Considering the contemporary politicians’ passion for popu-

list rhetoric and the role of political image and marketing shape, also in contempo-

rary times it is possible to find far reaching relations between the “medial self crea-

tion” and the function of democratic mechanisms. At the same time it should be 

mentioned that in a period, when decision processes fall more and more into  

the hands of business and financial circles the role of politicians seems to get re-

duced to activities calculated to gain the public sympathy which often can be asso-

ciated with stage appearance calculated to “fish for voices”
 632

. 

4. THE SOCIAL DIMENSION OF GLOBALIZATION  

 An essential feature of the globalisation process is the globally increasing 

social stratification and the occurrence of disproportions concerning the division of 

wealth. The lack of an equilibrium regarding the income of people living in differ-
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ent countries is striking. The phenomenon of social polarisation seems to occur not 

only in developing countries which are thought to be poor, but also in highly de-

veloped nations
633

. 

Of course the effects in this case are much more dramatic in poor countries 

where the phenomenon of pauperisation often means a “struggle for survival” – 

nevertheless much points to the fact that within First World societies, cases of so-

cial exclusion and associated negative effects like criminality and drug consump-

tion, also proliferate. Analysing the phenomenon of poverty it can be said that it’s 

extreme form decreased for a long time – instead the relative poverty increased, 

that means poverty which was not directly connected to mortal danger but impeded 

the development and satisfaction of needs which from the developed countries’ 

perspective appeared as “natural” – like for example the access to running water, 

electricity, the scholar system or medical care. The turning point turned out to be 

the world food price crisis of 2007/2008 which resulted in an existential threat for 

many people living in Third World countries due to the lack of means to satisfy the 

caloric requirements of the organism while also the “softer” forms of deficiency 

spread. In highly developed countries the phenomenon of “multiple employment” 

intensified, meaning simultaneous work in different places because of the lack of 

chances to gain financial autonomy (this is especially painful if it is necessary to 

maintain a family) through the wage received in one place. In practice it usually 

amounts to one “main” employment and one – or more – side jobs. In the USA 

such “multiple-employees” have already started to appear during president Clin-

ton’s administration – this tendency also kept up during the administrations of his 

successors. The considerable increase of food prices in 2007/2008 touched most of 

all the poorest social groups in the Third World countries. It probably is not a co-

incidence that it preceded the financial crisis of 2008/2009 – it can appear as an 

indicator for speculative politics which in this time celebrated it’s triumphs. In 

those times food prices increased in a way which was logically not explicable – 

even considering the fact of mass production of inflammable materials out of food-

stuff which could significant increase the prices. Poverty does not only appear in 

the “developing countries” – on a relatively high level it also occurs in the former 

(before 1989) “Eastern bloc” and gains currency in South America. In the late 

1990’s the global population number of people living in utter poverty – in other 

                                                 
633

 Compare: The prestige of production depends on the prestige of goods. In the more censorious social 

levels of American society there is already a well-developed and even fashionable aversion to gadgetry 

(The word gadget is itself a pejorative term for durable goods.). In such circles shiny rumpus rooms, im-

aginative barbecue pits, expansive television screens, and magnificent cars no longer win acclaim. They 

may even invite mild social obloquy. A degree of shabbiness in personal attire is now occasionally sought, 

especially among males. We have here what could be an incipient revolt against goods or at least a re-

fusal to allow competitive emulation to be the source of wants. J. K. Galbraith, op. cit., p. 162. 
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words having less than 1 dollar per day – was amounted 1,2 billions
634

. As conse-

quence of the food price increase and economic crisis this number has even grown.  

In 2008 worldwide more than one billion persons were illiterate, 11% thereof were 

juveniles without school education; 63% of the illiterate persons are women
635

. 

The national debt of the developing countries is frighteningly high
636

. This makes 

it difficult for them to develop any form of rational economic policy. Those who 

benefit from this situation are banks and concerns making particular countries de-

pendant of themselves and forcing them to make profitable decisions. For the poor 

countries it is often a vicious circle caused by constantly low prices for their prod-

ucts (mostly natural resources or agricultural products), high prices for manufac-

tured goods and the need to borrow money to pay off the heretofore raised credits. 

It seems as if under the circumstances of the present global economic system there 

is no way out of this mechanism. The existence of sharp differences in the eco-

nomic development of particular countries leads to attempts of dishonest abuse of 

the situation by mighty “economic organisms” like concerns or financial tycoons. 

So it is no wonder that critics of the present form of “global capitalism” emphasize 

the negative aspects of globalisation like the real reduction of the price of labour 

and the increasing unemployment – at least in highly industrialized countries – 

excessive thrift within the scope of the production process to meet the require-

ments of the competition as well as commonly occurring cases of dishonest rivalry 

– e.g. utilization of child labour in Third World countries. In this context it is diffi-

cult to confirm unambiguously the thesis of the proponents of globalisation that 

this process would be profitable for developing countries. In reality only some of 

them show a positive economic development. Obviously positive are the foreign 

capital investments of western corporations thanks to which poorer countries have 

the possibility to develop and the foreign firms intensifying the market force of  

the particular country – through workers’ remunerations and paid taxes – gain  

the option to sell their products on it. An elementary different phenomenon how-

                                                 
634

 For poverty does survive. There is no firm definition of this phenomenon and again, save as a tactic for 

countering the intellectual obstructionist, no precise definition is needed. In part it is a physical matter; 

those afflicted have such limited and insufficient food, such poor clothing, such crowded, cold, and dirty 

shelter that life is painful as well as comparatively brief. But just as it is far too tempting to say that, in 

matters of living standards, everything is relative, so it is wrong to rest everything on absolutes. People 

are poverty – stricken when their income, even if adequate for survival, falls markedly behind that of  

the community. Then they cannot have what the large community regards as the minimum necessary for 

decency; and they cannot wholly escape, therefore, the judgment of the large community that they are in-

decent. They are degraded for, in a literal sense, they live outside the grades or categories which  

the community regards as acceptable. Ibidem, p. 165. 
635

 Compare: If the children of poor families have first-rate schools attendance is properly enforced; if he 

children, though badly fed at home, are well nourished at school; if the community has sound health ser-

vices, and the physical well-being of the children is vigilantly watched; if there is opportunity for ad-

vanced education for those who qualify regardless of means; and if, especially in the case of urban com-

munities, law and order are well enforced and recreation is adequate – then there is a very good.  

Ibidem, p. 266. 
636

 Compare: J. Sachs, The End of Poverty, Penguin Books, London 2005. 
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ever are the egoistic practices of profit seeking at all costs through organising  

the production mainly there, where it is possible to utilize cheep labour without 

providing for moderate social benefits like annuity insurances or medical care as 

well as the usage of products ruining the environment. It deserves attention that 

work places in developing countries emerge often at the cost of liquidising  

the former ones – in countries where the particular firms have run a business be-

fore. This appears to be a morally ambiguous practice considering the fact that the 

main reason for changing the production site is to avoid the payment of several 

benefits – including the social ones – as well as to circumvent the foreign labour 

standards. It is interesting that firms with “roaming capital” which change the pro-

duction sites based on the criterion of maximising profits, usually achieve to sell 

their products on easy terms in those countries where they come from and where 

they have liquidised work stations. 

The socio-economic logic requires to combine the creation of work stations 

on an adequate social level with facilitations concerning the sale of a particular 

corporation’s products on the market of a particular developed country – and vice 

versa – in the case of work station liquidation firms should be forced to incur the 

relevant costs – e.g. taxes. These steps however are not being taken in developed 

countries – suspected for political reasons, that is why the roaming of capital to 

find better and better conditions to invest do not stop – to the detriment of global 

labour standards. Directly connected with these practices is the phenomenon of 

social polarisation, encircling not only western countries – where work stations are 

being liquidated  but also developing countries – where the population is divided 

into those who “participate” in the profits resulting from “capital roaming” and the 

“defeated”, staying on the random of economic development. This situation poses 

an alarming threat to the “middle class” which is in a way the basis of  

a functioning capitalistic economy and parliamentary democracy. Another 

negative aspect of this kind of economic processes is the destruction of culture and 

social bonds the world over. Dishonest practices of profit-seeking “economic 

giants” cause serious devastations in the environment. Especially in developing 

countries the situation is worrying
637

. Accepting different investments on their 
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 We are waking up to the fact that if Africa is dying it is because her environment has been plundered, 

overexploited and neglected, Mrs. Raheb W. Mwatha told the Burtland Commission at a public hearing in 

September 1986. Edward Goldsmith, editor of The Ecologist, one of the oldest and most esteemed envi-

ronmental magazines, in an open letter to the President of the World Bank, states the case thus: You must 

know this, Mr. Conable. Your Bank’s role in plundering, overexploiting and neglecting the environment of 

the Third Word has been pointed out to you in innumerable well – written and highly documented studies 

by such writers as Susan George, Joe Collins and Frances Moore Lappe, Teresa Hayter, Catherine Wat-

son and Cheryl Payer, to name by a few, and also by  environmental organizations such as the Environ-

mental Defense Fund (EDF), The Sierra Club, Survival International, Friends of the Earth (FOE), not to 

mention ourselves here. It has be pointed out to you on many occasions by members of your own staff. In-

deed yours is the only multilateral development bank to have its own environmental department. What is 

more, it employs several highly competent ecologists. But you have invariably chosen to ignore their 
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territory, the power holders of this countries deliberately ignore the foreign 

investors’ lacking observance of ecological principles. In view of not having  

the necessary means they either are not able to establish expensive technologies 

which belong to the “pure” group – it must be actively worked to neutralize the 

resultant pollution. On the other hand one of the widespread methods used by 

wealthy countries is the shift of the environmental protection costs on the poor 

nations – this happens e.g. through moving parts of the most harmful ecological 

processes into Third World countries
638

.  

5. THE MILITARISTIC ASPECTS OF GLOBALIZATION 

After the fall of communism in Central and Eastern Europe the geopolitical 

situation changed dramatically. The bipolar system (USA – Soviet Union)
639

 

ceased to exist
640

.
 
This had consequences for the safety of the world – the balance 

of power got destroyed. 

A lot of powerful military countries, which were disciplined through their 

political alliances until that moment, broke through and tried to play on  

“the international stage” on their own.  

Several local conflicts followed, for example the wars in former Yugoslavia 

or Iraq’s invasion of Kuwait in 1990 which caused the first Golf War. In place of 

the two superpowers many local powers like Russia, China, India, Pakistan, Brazil, 

Vietnam, Iran and so on, arose and play major roles until now.  

The short time of American hegemony (pax Americana) couldn’t establish  

a rule. The safety of the world decreased further because of the September 11 at-

tacks which marked a new era in the history of terrorism. For a long time, guerril-

la forces were though of merely as an adjunct (Clausewitz). Revolutionary war, on 

the other hand, is a military technique for seizing power
641

. At the same time the 

experience of the “war on terror” showed the weakness of the West in confronta-

tion with terrorism and the guerrilla warfare tactic – a big turmoil in Afghanistan 

can be a good example for this. Both guerrilla and terrorism are the weapon  

of the weak against the strong. As techniques, they are neither of the Right nor  

of the Left. For the last fifteen years or so, propaganda terrorism has been used 

mainly as a weapon of psychological warfare. It may be useful to distinguish be-

                                                                                                                                                  
warnings and regard environmental considerations as little more than impediments to the achievement of 

your real priorities. B. Brundtland, Green Development in the 1990s, New Horizons Press, New York 

1990, p. 119. 
638

 M. Bookchin, The Ecology of Freedom, Cheshire Books, Palo Alto 1982. 
639

 R. Goldston, Fifty Years From Chaos to World Power. The Soviets, Bantam Books, New York, Toronto, 

London 1967. 
640

 Compare: Since the end of the Second World War guerrilla warfare has altered the map of the world. 

(...) In a world where the threat of a nuclear holocaust has so far prevented war, conflicts are generally 

settled by indirect strategies such as crisis management, guerrilla warfare and terrorism, and only more 

rarely by conventional war. G. Chaliand, Terrorism, Saqi Books, London 1987, p. 12. 
641

 Ibidem. 
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tween different types of terrorism. First, there are terrorist movements which have 

no mass base and are doomed to failure because of their blinker ideological 

stance; they are found mainly in the industrialized countries (the Weathermen in 

the United States, the Baader – Meinhof group in West Germany, the Red Brigades 

in Italy). Such movements are distinct from groups with a degree of social depths 

(the IRA in Northern Ireland, the Basque ETA fighting for autonomy, the Palestin-

ians). The third category is state terrorism (where for domestic or external use), 

not forgetting the state’s use of torture
642

. Also the history of the second Golf War 

in Iraq
643

 and the further development of the situation in this country
644

 does not 

give reasons for optimism. 

The political, economical and religious background of the Al-Qaeda organi-

zation and similar groups with comparable goals give cause for concern
645

. Alt-

hough the so called “crash of civilization”
646

 does not seem very realistic, the cul-

tural context of the tensions between the USA and their allies on the one side and 

the part of the Islamic world on the other side should not be ignored. The religious 

conflicts help the terrorist forces which use the mutual misunderstandings to mul-

tiply social and political tensions. The “Arab spring” showed the fragility of  

the situation in the region of North Africa and the weakness of the pro democratic 

forces there. The strong anti Israel and “anti crusaders” feelings make the situation 

even more complicated
647

. Furthermore the proliferation of weapons of mass de-

struction and the access to nuclear technology by countries like Pakistan and North 

                                                 
642

 Ibidem, p. 14. 
643

 What the Bush administration and its neoconservative supporters failed to appreciate before the Iraq 

war was the fact that the kind of lopsidedly unipolar world that emerged after the Cold War had stoked 

broad new currents of anti-Americanism. Signs of this were clearly evident well before the 2000 election. 

What recognition of this fact should have led the administration to do was not to abjure the use of Ameri-

can power but to be more caution in it, to use soft rather than hard power, and to devise more subtle and 

indirect ways of shaping the world. F. Fukuyama, op. cit., p. 188. 
644

 Compare: Nation – state are firmly territorial, but the sense in which the EC has its ‘own’ territory is 

more ambiguous. The agreements of 1992 open up the free movement of persons and goods over a space 

that has been divided for centuries. Yet the EC does not directly ‘rule’ over this territory, and its bounda-

ries are not definitely fixed, for an indefinite number of further states are likely to become members in  

the near future. The EC has a diffuse presence; a number of ‘external’ states have agreements of associa-

tion with it. Unlike a nation – state, the EC has no clear hierarchy of administrative offices. A. Giddens, 

op. cit., p. 344. 
645

 Compare: The national struggle most likely to succeed is that against a foreign adversary. This is par-

ticularly true if the adversary is a democratic state, since in this case a military victory is not necessary.  

It is enough to hold out until the adversary realizes he is unable to win militarily and tires of his interven-

tions overseas, and a strong peace party has developed in the metropole. G. Chaliand, op. cit., p. 13;  

Terrorism’s growing impact can be attributed almost exclusively to the development of the media, and 

above all go the televised image combined with propaganda–type, often transnational terrorism in which 

participants frequently represent no one but themselves. Ibidem, p. 13-14. 
646

 Compare: In the emerging world, the relations between states and groups from different civilizations will 

not be close and will often be antagonistic. Yet some intercivilization relations are more conflict – prone 

than others. S. Huntington, The Clash of Civilizations, Cox & Wyman, London1997, p. 184. 
647

 In the emerging world, the relations between states and groups from different civilizations will not be 

close and will often be antagonistic. Yet some intercivilization relations are more conflict – prone than 

others. Ibidem, p. 184. 
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Korea seem to create a very dangerous phenomenon. Also the efforts of Iran in this 

respect are cause for serious concern.  

Neoconservatives after the collapse of communism tended to overestimate 

the level of the threat facing the United States. During the Cold War, they rightly 

(in my view) took a dark view of the challenge posed by the Soviet Union, regard-

ing in both as a military threat and as a moral evil. After the breakup of the USSR, 

when the United States emerged as the world’s sole superpower, many neocon-

servatives continued to see the world as populated by dangerous and underappre-

ciated threats. Some saw China, by the late 1990s, as the great power rival, a posi-

tion from which it was rescued only by the September 11 attacks. The al-Qaida 

threat was real enough, of course, and nobody needed to invent new enemies for 

the United States. By the terrorists threat was merged with the rogue 

state/proliferation threat in a way that made it seem utterly apocalyptic. The pre-

ventive-war doctrine, and the significantly higher level of risks it entailed, were 

reasonable only if one accepted these expensive premises about the nature of  

the threat
648

. The challenge of contemporary times which we have come to face 

seems to be of an unprecedented nature. Never before in the history of mankind 

has there been such a large technical potential for the solution of problems that 

torment human beings as in the current times, while at the same time, never before 

has there been so many possibilities for man to undertake such destructive ac-

tion
649

 as to lead to the total destruction of our species. 
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ZWIĄZKI MIĘDZY GLOBALIZACJĄ I KAPITALIZMEM:  

GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO I ASPEKTY MILITARNE 

Streszczenie: Artykuł „Związki pomiędzy globalizacją a kapitalizmem: aspekty ekono-

miczne, społeczne i militarne” zajmuje się tematyką relacji między wyrosłymi w dużej 

mierze z nauk przyrodniczych (fizjokratyzm) koncepcji ekonomicznych, zgrupowanych 

wokół idei „wolnego rynku” a globalnym procesem wzrostu powiązań pomiędzy poszcze-

gólnymi częściami kuli ziemskiej – widocznymi szczególnie w przypadku transportu, ko-

munikacji, systemów produkcyjnych, a także kultury i technologii wojskowych. Wskazano 

w nim na procesualny charakter globalizacji oraz historyczne uwarunkowania zachodzą-

cych współcześnie wydarzeń. Szczególną uwagę poświęcono w artykule zagadnieniom 

gospodarczym, społecznym i strategiczno-militarnym. Dokonano tego w kontekście po-

wstających współcześnie zagrożeń, które związane są w znacznym stopniu z dysfunkcjami 

panującego w świecie porządku ekonomicznego.  

Słowa kluczowe: globalizacja, integracja polityczna, kultura, kapitał, społeczeństwo in-

formacyjne, demokracja, prawa człowieka, etos kapitalizmu, sytuacja militarna 
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Ryszard M. Machnikowski
650

 

MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA RP 

Streszczenie: Bezpieczeństwo zewnętrzne zależy w znacznej mierze od zagranicznego 

otoczenia państwa. W bezpośrednim otoczeniu RP od ponad roku mamy do czynienia  

z „kryzysem” o charakterze wojny między sąsiednimi Ukrainą i Rosją. Jest to element 

działań rosyjskich, których celem jest zasadnicza rewizja porządku post-zimnowojennego 

i uczynienie z Rosji głównego „bieguna” wielobiegunowego porządku światowego.  

W wyjątkowo negatywny sposób wpływa to na bezpieczeństwo RP, stanowiąc fundamen-

talne zagrożenie dla kształtu państwa polskiego. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zewnętrzne, Ukraina, Rosja, konflikt, rewizja, porządek 

post-zimnowojenny 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa zależy, w znacznej mierze, od sytuacji 

międzynarodowej, zarówno tej u jego granic, jak i regionalnej, kontynentalnej oraz 

globalnej. Stabilna sytuacja międzynarodowa w sprzyjającym realizacji celów 

państwa otoczeniu zewnętrznym sprawia, że poziom zagrożeń płynących z tej 

strony maleje, a jego bezpieczeństwo rośnie, gdy sytuacja jest daleka od stabilnej, 

a u granic państwa powstaje kryzys, zagrożenie rośnie, a poziom bezpieczeństwa 

maleje. Dokładnie z taką sytuacją mamy dziś do czynienia u granic naszego kraju. 

Tak zwany kryzys „ukraińsko-rosyjski”, a ściślej mówiąc wojna rosyjsko-

ukraińska zasadniczo wpłynęła, co nie powinno dziwić, na percepcję sytuacji na-

szego kraju w kontekście jego bezpieczeństwa, jak i ujawniła szeroki potencjał 

zagrożeń dla jego dalszego istnienia w dotychczasowej konfiguracji geopolitycz-

nej, gdyż ta ulega zasadniczej zmianie. Do czasu wybuchu „kryzysu ukraińsko-

rosyjskiego” zarówno władze, społeczeństwo, jak i liczni, wiodący eksperci w Pol-

sce przyjmowali za pewnik względną stabilność sytuacji politycznej w naszym 

bezpośrednim otoczeniu, która gwarantować miała bezpieczeństwo zewnętrzne 

państwa polskiego – nie postrzegano jako znaczącej możliwości zaistnienia zagro-

żeń natury fundamentalnej w bezpośredniej bliskości, przeciwnie – zakładano jako 

najbardziej prawdopodobną, stałą, powolną poprawę sytuacji bezpieczeństwa ze-

wnętrznego III RP, potencjalnych zagrożeń upatrując raczej z dala od naszych gra-

nic i oceniając ich charakter jako co najwyżej umiarkowany. Bezpieczeństwo RP 

miała gwarantować także siła instytucji, których członkiem stało się nasze pań-

stwo, przede wszystkim NATO oraz Unii Europejskiej, która miała zapewnić sta-
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bilne otoczenie ekonomiczne. Znakomitym przykładem takiego myślenia jest 

„Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP”
651

, opublikowana przez Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego jako rezultat Strategicznego Przeglądu Bezpieczeń-

stwa Narodowego w dniu 24 maja 2013 r., czyli około pół roku (sic!) przed wybu-

chem tzw. kryzysu ukraińskiego, który przekształcił się w kryzys rosyjsko-

ukraiński, a następnie w wojnę między naszymi sąsiadami.  

1. OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE RP – OCZEKIWANIA A RZECZY-

WISTOŚĆ 

Co ciekawe, choć dokument ten zawiera także wariant rozwoju wydarzeń  

w naszym bezpośrednim otoczeniu, określany jako dezintegracyjny (wybitnie nie-

korzystny, pesymistyczny)
652

, nieco zbliżony do obecnego rozwoju wydarzeń  

w Europie, to taki scenariusz skupiał się przede wszystkim na negatywnych eko-

nomicznych skutkach jego ewentualnego zaistnienia. Choć nie wykluczono w nim 

całkowicie możliwości zaistnienia (…) także bezpośrednich zagrożeń zbrojnych, to 

niemniej jednak błędnie określano ich możliwy charakter: Wśród nich należy wy-

różnić dwa rodzaje: po pierwsze – zagrożenia, które najogólniej można określić 

aterytorialnymi (w których przeciwnik nie ma zamiaru opanować atakowanego 

terytorium), czyli uderzenia punktowe, selektywne, o świadomie ograniczonej skali 

i zasięgu (często skryte, z tylko „domyślnym autorstwem”), obliczone na szanta-

żowanie państwa, bądź też zmuszenie do odpowiedniego kroku politycznego w wa-

runkach izolacji od szerszego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego (np. bez 

uruchamiania NATO, w wyniku tworzenia tzw. sytuacji trudnokonsensusowych, 

 w których trudno byłoby o uzyskanie zgody wśród sojuszników co do sposobu  

i zakresu reakcji); po drugie – zagrożenia związane z sytuacją dzisiaj zdecydowa-

nie mniej prawdopodobną, ale jednocześnie najbardziej niebezpieczną, a więc 

wojną na dużą skalę. W tym drugim przypadku jednak optymistycznie zakładano, 

że: [t]ego rodzaju wojna mogłaby mieć miejsce w warunkach radykalnej zmiany 

obecnego kursu polityki międzynarodowej, a więc musiałaby zostać poprzedzona 

raczej długotrwałą zmianą sytuacji politycznej i strategicznej w świecie. W związ-

ku z tym byłby czas na przygotowanie reakcji, w tym także tej kolektywnej, czyli 

całego Sojuszu, którego członkiem jest Polska
653

. 

Jako możliwe niekorzystne dla naszego kraju działania Rosji, które zauwa-

żono w tym dokumencie, postrzegano: (…) nasilanie się asertywnej, neoimperial-

nej polityki Rosji oraz częściowe odbudowywanie przez nią wpływów na obszarze 

poradzieckim. Taki rozwój sytuacji, osłabiający znacząco Polskę i Europę, stwa-

rzałby największe wyzwanie. Rosja często i efektywnie wykorzystywałaby posiada-
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ne przez siebie surowce energetyczne do celów politycznych (...), lecz w konkluzji 

tego wywodu stwierdzono jednak uspokajająco: Możliwe problemy wewnętrzne 

Rosji ograniczałyby jednak jej możliwości pełnej dominacji w Europie Wschod-

niej
654

. Zatem ten „wybitnie niekorzystny” wariant wydarzeń rozpatrywany przez 

Białą Księgę nawet nie zbliżył się w opisie wymiaru militarnego zagrożenia pły-

nącego ze strony Rosji, podejmującej próbę kontynuacji swej neoimperialistycznej 

polityki do biegu wydarzeń, który zmaterializował się na naszych oczach już  

w niespełna rok po prezentacji tego kluczowego dokumentu państwowego. Moż-

liwość zbrojnego opanowania terytorium innego państwa, a następnie jego aneksja 

nie jest przez ten dokument przewidywana jako realna. Nawet „czarny” scenariusz 

nie znalazł odzwierciedlenia w dalszej części tego dokumentu, zalecającej podej-

mowanie konkretnych działań na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego – jako 

główną (bazową) opcję operacyjną
655

 wybrano zalecenia przygotowane w oparciu 

o inny scenariusz, określany jako ewolucyjny (realistyczny, najbardziej prawdopo-

dobny)
656

, jakże daleki od rzeczywistości AD 2014/15.  

Zatem późną wiosną 2013 r. liczni polscy wojskowi oraz cywilni planiści  

i eksperci, uczestniczący w przygotowywaniu tego jakże istotnego dokumentu, 

charakteryzującego percepcję możliwych zagrożeń dla państwa polskiego oraz 

przewidywane scenariusze biegu wydarzeń w jego otoczeniu, zakładali względnie 

korzystny rozwój zdarzeń na kontynencie europejskim w najbliższej przyszłości, 

sugerując, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie: mielibyśmy do czynienia 

z kontynuacją względnej równowagi pozytywnych i negatywnych dla realizacji 

polskich interesów tendencji rozwoju środowiska bezpieczeństwa. Zakłada on, że 

nie dojdzie do jego radykalnej (rewolucyjnej) – ani nadmiernie negatywnej, ani 

nadmiernie pozytywnej – zmiany
657

. 

Niestety, rzeczywistość wyjątkowo negatywnie zweryfikowała przyjęte  

w Białej Księdze bazowe założenie, stało się to również nader szybko. Niecałe 

dwa lata po jej opublikowaniu mamy bowiem do czynienia z rażącą nierównowagą 

tendencji pozytywnych i negatywnych dla naszego bezpieczeństwa, niestety na 

korzyść tych ostatnich. Wojna rosyjsko-ukraińska stała się katalizatorem zasadni-

czych, głębokich i niestety negatywnych zmian na kontynencie europejskim, 

wpływając na funkcjonowanie kluczowych dla bezpieczeństwa państwa polskiego 

instytucji międzynarodowych. Jak trafnie zauważono w Białej Księdze: Bezpie-

czeństwo Europy determinowane jest zasadniczo przez cztery czynniki: NATO, 

Unię Europejską, strategiczną obecność USA oraz relacje z Rosją
658

 – zaistniała 

na Ukrainie sytuacja pokazuje dobitnie, że mamy do czynienia z niezwykle nega-
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tywną tendencją w odniesieniu do każdego z wymienionych wyżej determinantów. 

Jesteśmy właśnie świadkami zasadniczej i poważnej erozji funkcjonowania za-

równo NATO, jak i Unii Europejskiej, a także pogłębiania się słabości USA rzą-

dzonych przez administrację prezydenta Baracka Obamy oraz radykalnej i nega-

tywnej zmiany w relacjach Zachodu z Rosją. Procesy te, co oczywiste, wpływają 

na bezpieczeństwo Polski, a ich dalszy niekorzystny bieg może jeszcze bardziej 

radykalnie pogorszyć i tak niezbyt dobrą sytuację w tym zakresie. Porządek post-

zimnowojenny, zarówno w wymiarze regionalnym, kontynentalnym, jak i global-

nym, powoli odchodzi w przeszłość, jesteśmy także świadkami tworzenia się no-

wego (nie)ładu europejskiego oraz światowego. Przyjęta w Białej Księdze „opcja” 

działań na rzecz bezpieczeństwa zewnętrznego Polski zakładała: zrównoważone 

umiędzynarodowienie i usamodzielnienie bezpieczeństwa Polski
659

, opierające się 

na wzmacnianiu NATO oraz Unii Europejskiej jako filarów naszego bezpieczeń-

stwa, w tym „strategiczną współpracę” między tymi dwiema instytucjami
660

 oraz 

współpracę z USA, a także z Rosją. Tymczasem można dostrzec „gołym okiem”, 

że każdy z tych elementów ulega dziś erozji. Na przykład, w odniesieniu do 

współpracy polsko-rosyjskiej Biała Księga zakładała, że: [w]łaściwą ścieżką po-

stępowania jest (…) uwolnienie relacji z tym partnerem od logiki stref wpływów. 

Rosja wciąż postrzega Europę Wschodnią jako terytorium, gdzie prowadzona jest 

„gra o sumie zerowej”. Wychodząc z tego założenia, dąży do zapewnienia sobie 

quasi-monopolistycznych wpływów na obszarze byłego Związku Radzieckiego.  

W interesie RP leży wskazywanie, że europeizacja państw Partnerstwa Wschod-

niego jest korzystna także dla Rosji, ponieważ jest ona równoznaczna z utrwala-

niem zasad demokratycznych, przewidywalnością w warstwie społeczno-

politycznej oraz ze stabilnym rozwojem ekonomicznym. To przyczynia się do wzro-

stu stabilizacji regionu, co leży we wspólnym interesie UE (w tym Polski) i Ro-

sji
661

. Nie jest do końca jasne, na jakiej podstawie przyjęto owo niezwykle optymi-

styczne założenie, że Rosję uda się „uwolnić” od postrzegania Europy Wschodniej 

jako terytorium spornego oraz od „logiki stref wpływów”, gdyż nie wskazano  

w dokumencie sposobów prowadzących do tego „uwalniania”. Nie zanalizowano 

prawidłowo realnego działania Rosji sprzed niespełna 5 lat, czyli zbrojnego kon-

fliktu w Gruzją, który wybuchł, by zagrodzić temu państwu drogę do członkostwa 

w NATO
662

, wygodnie zignorowano także wszystkie publiczne wypowiedzi krem-

lowskich oficjeli, którzy co najmniej od czasu słynnego „monachijskiego” prze-

mówienia Władimira Putina z lutego 2007 r. dość jasno i otwarcie prezentowali 

nie tylko cele działania tego państwa na arenie międzynarodowej, w tym w Euro-
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pie, ale także możliwe środki, po które sięgnie dla ich realizacji
663

. To postrzeganie 

Europy Wschodniej jako terytorium, na którym prowadzona jest „gra o sumie ze-

rowej”, jest przecież podstawą działań rosyjskich, w tym tych widocznych dziś na 

Ukrainie. Nic też nie wskazuje na to, by miało się to w przewidywalnej przyszłości 

zmienić. W efekcie Biała Księga może pozostać symbolem myślenia życzeniowe-

go, nieliczenia się z realiami i niebrania pod uwagę możliwości zaistnienia tych 

wyjątkowo nieprzychylnych scenariuszy, wpływających na pogorszenie się stanu 

bezpieczeństwa Polski, które dziś stały się rzeczywistością.  

2. DEKOMPOZYCJA POSTZIMNOWOJENNEGO PORZĄDKU EU-

ROPEJSKIEGO 

Nie może zatem budzić zdziwienia fakt, że zarówno władze państwowe, 

społeczeństwo, jak i szeroka rzesza ekspertów wydawały się być zaskoczone wy-

darzeniami za naszą wschodnią granicą, w tym działaniami militarnymi, podej-

mowanymi przez Rosję wobec Ukrainy. Wciąż widoczne są też poważne proble-

my ze zrozumieniem motywacji kierujących ekipą rządzącą Rosją i jej poczyna-

niami. Nie można traktować działań wobec Ukrainy jako kolejnego, po wojnie  

z Gruzją z sierpnia 2008 r., „wyjątku” w rosyjskiej polityce ani traktować tego 

przypadku jako świadczącego „jedynie” o chęci zachowania przez Rosję kontroli 

nad obszarem byłego ZSRS. Pora przyjąć do wiadomości, że celem Rosji nie jest 

wyłącznie „obrona stref wpływów” na terenie dawnego ZSRS, lecz zasadnicza  

i fundamentalna zmiana porządku postzimnowojennego w Europie i na świecie
664

, 

a poprzez działania na Ukrainie kraj ten jedynie rozpoczął proces jego rewizji na 

rzecz „wielobiegunowości”, z Rosją jako jednym z głównych „biegunów” nowego 

porządku europejskiego i światowego. Aby to osiągnąć Rosja musi działać na 
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rzecz ograniczenia miejsca i roli USA, zarówno w Europie, jak i na świecie.  

W wymiarze europejskim oznacza to osłabienie NATO jako podstawowej plat-

formy współpracy transatlantyckiej i „pasa transmisyjnego” amerykańskich wpły-

wów na tym kontynencie. Jednak Rosja nie chce tego osiągnąć poprzez wywołanie 

wojny na wielką skalę, która stwarzałaby poważne zagrożenie dla tego kraju, lecz 

poprzez działania mające na celu wykazanie, że NATO nie jest skutecznym gwa-

rantem bezpieczeństwa jego sygnatariuszy, zwłaszcza państw należących kiedyś 

do ZSRS lub satelickich (tzw. demoludów)
665

. Przydatne do tego jest wykorzysty-

wanie już istniejących podziałów politycznych i gospodarczych wśród członków 

tego Sojuszu czy wręcz prowokowanie nowych, stałe osłabianie woli zdecydowa-

nego reagowania na powstające kryzysy, które ten sojusz militarny zmieniłoby  

w „klub dyskusyjny” zajęty rozważaniami nad potrzebą działań, zamiast ich po-

dejmowaniem i implementacją. Widać już dziś wyraźnie, że Rosja realizuje te za-

miary poprzez presję psychologiczną na władze i społeczeństwa państw zachod-

nich oraz wspieranie tych nurtów politycznych w krajach, które wykazują „zrozu-

mienie” i sympatię dla rosyjskich działań. Presję wywiera poprzez wojnę informa-

cyjną
666

, prowadzoną już od dłuższego czasu – biorą w niej udział zarówno rosyj-

scy oficjele, rosyjskie lub finansowane przez Rosję środki masowego przekazu, jak 

i „agentura wpływu” dyrygująca licznymi zastępami tzw. zachodnich „poputczi-

ków” Kremla, wytrwale pracujących na jego rzecz. Te elementy wielowymiaro-

wego i wielopłaszczyznowego oddziaływania na państwa zachodnie są dziś już 

wyraźnie widoczne, widoczne są także sukcesy Rosji w realizacji swoich celów. 

Rosja skutecznie wykorzystuje wszelkie liczne słabości i kryzysy państw zachod-

nich, ich niezdecydowanie, rozbicie, awersję przed użyciem jakichkolwiek środ-

ków militarnych oraz strach przed możliwą kontynentalną „katastrofą”. Tzw. kry-

zys ukraiński był dla Moskwy potwierdzeniem szeroko otwierającego się „okna 

możliwości” dla realizacji swych dalekosiężnych planów zdominowania europej-

skiej polityki, w tym także metodami zbrojnego szantażu. Sytuacja w Europie, jak 

i na świecie wygląda z perspektywy Kremla wyjątkowo obiecująco. Po pierwsze, 

do końca 2017 r. prezydentem USA będzie polityk, którego historia osądzi nie-

zwykle surowo, gdy idzie o zdolność obrony amerykańskich interesów w świecie, 

polityk powszechnie znany ze swej awersji do prowadzenia twardej polityki nawet 

wtedy, gdy okoliczności tego wymagają. Można się zatem spodziewać, że także  

i w Europie Barack Obama będzie odwlekał podjęcie decyzji o przynajmniej czę-

ściowej odbudowie amerykańskiego potencjału militarnego po latach jego poważ-

nego ograniczania. Ogłoszona przez niego na szczycie w Warszawie latem 2014 r. 
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tzw. European Reasurance Initiative wciąż nie wyszła poza fazę koncepcyjną,  

a posiłki wojskowe zaoferowane państwom „wschodniej flanki” NATO wciąż ma-

ją poziom jedynie symboliczny i nie stanowią realnej odpowiedzi na potencjał za-

grożeń płynących ze strony Rosji. Adekwatną odpowiedzią byłoby w obecnej sy-

tuacji międzynarodowej rozmieszczenie dwóch ciężkich brygadowych zespołów 

bojowych w krajach nadbałtyckich i Europy Środkowej, wzmocnionych przez he-

likoptery i samoloty bojowe przeznaczone do zwalczania sił pancernych – na razie 

do Niemiec powróciło jedynie 12 samolotów bojowych typu A-10
667

. Również 

odpowiedź NATO jako sojuszu militarnego na możliwe zagrożenia płynące ze 

Wschodu wydaje się obecnie niewystarczająca – wprawdzie na dorocznym 

„szczycie” NATO w Newport przyjęto wzmocnienie Sił Odpowiedzi NATO (NA-

TO Response Forces, NRF) i utworzenie tzw. szpicy tych sił zdolnej do szybkiej 

reakcji, niemniej jednak zarówno wielkość tych sił, jak i zwłaszcza tempo ich or-

ganizowania poważnie rozczarowują
668

. W przypadku zaangażowania przez Rosję 

sił zbliżonych wielkością do tych, które obecnie są używane na Ukrainie „szpica” 

NATO (czyli tzw. Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) mogłaby być 

niewystarczająca i tym samym narażona na szybkie upokorzenie na placu boju 

przez jednostki rosyjskie.  

Najbardziej niepokojący jest jednak wyraźnie widoczny na Zachodzie brak 

woli politycznej do zdecydowanego przeciwstawienia się rosyjskim planom obale-

nia postzimnowojennego porządku. Unia Europejska jako organizacja wykazuje 

całkowitą impotencję i nie podejmuje żadnych istotnych działań dla uregulowania 

konfliktu w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, zostawiając inicjatywę Niemcom  

i Francji, które wyraźnie nie mają ani właściwego pomysłu, ani sposobu, by sku-

tecznie oddziaływać na Rosję. Niemiecka deklaracja o sprzeciwie wobec dozbro-

jenia Ukrainy w skuteczne środki defensywne, jak i wojskowe środki łączności, 

ostrzegania oraz walki elektronicznej, wraz ze sprzeciwem wobec dyslokacji 

wojsk NATO na obszarze tzw. nowych członków, oficjalnie motywowana obawą 

o możliwość naruszenia zasad współpracy NATO – Rosja z czasów przed rozsze-

rzeniem tej organizacji na Wschód 
669

, muszą być odbierane jednoznacznie – jako 

deklaracje niechęci Niemiec wobec podejmowania jakichkolwiek realnych działań, 

mających na celu zdecydowaną obronę nowych członków NATO, w tym Polski. 

Widać zresztą w kwestii działań wobec Rosji wyraźne pęknięcie wśród członków 

UE – spora grupa państw była przeciwna nakładaniu na Rosję poważnych sankcji 

gospodarczych, a ich przywódcy niejednokrotnie nawoływali do „współpracy”  
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z Rosją, mimo toczącego się konfliktu zbrojnego u granic Unii
670

. Te państwa – 

obdżektorzy należą jednocześnie do NATO, co pozwala otwarcie postawić pytanie 

o ich solidarność i sposób reakcji w przypadku zaatakowania w przyszłości pań-

stwa członkowskiego. Ponieważ artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego z 1949 r. 

nie zakłada, wbrew powszechnym mniemaniom, „automatyzmu” w stosowaniu 

militarnych sposobów wsparcia zaatakowanego członka, można się spodziewać, że 

pomoc wielu państw NATO dla państwa/państw zaatakowanych ograniczyłaby się 

wyłącznie do przesyłania wyrazów werbalnego poparcia. Interesującym jest pyta-

nie o to, w której grupie państw znalazłyby się Francja i Niemcy? Wprawdzie wła-

dze Niemiec zadeklarowały ostatnio konieczność zasadniczej zmiany polityki 

obronnej i bezpieczeństwa tego państwa, wciąż jednak należy poczekać na konkre-

ty w tej sprawie
671

. 

PODSUMOWANIE – REALIZUJE SIĘ SCENARIUSZ „KATASTROFAL-

NY”? 

Gdybyśmy chcieli zatem nazwać scenariusz, który nakreśliła rzeczywistość 

półtora roku po opublikowaniu przez BBN Białej Księgi, należałoby określić go 

mianem „wyjątkowo destrukcyjny”. Gdy chodzi o cztery główne zewnętrzne filary 

bezpieczeństwa zewnętrznego naszego kraju, każdy z nich pozostawia bardzo wie-

le do życzenia: zarówno członkowie NATO, jak i Unii Europejskiej fundamental-

nie różnią się, gdy idzie o stosunek do Rosji w kontekście wojny rosyjsko-

ukraińskiej. USA rządzone są przez prezydenta, którego dokonania w zakresie po-

lityki zagranicznej w innych regionach niż Europa spowodowały pogłębienie się 

starych kryzysów lub pojawienie się nowych, których waszyngtońska administra-

cja nie próbuje nawet rozwiązać, co nie pozwala na optymizm w przypadku pogłę-

bienia się kryzysu w Europie Wschodniej i Środkowej, a stan relacji z Rosją osią-

gnął poziom przypominający początki Zimnej Wojny. Rosja ewidentnie postrzega 

obszar Europy Środkowej jako obszar, na którym toczy się „gra o sumie zerowej”, 

a jej celem nie jest współpraca z Zachodem, lecz rewizja porządku postzimnowo-

jennego. Co gorsza, cel ten państwo to realizuje sięgając do bardzo szerokiego ar-

senału działań, wliczając w to działania zbrojne. Kraje zachodnie, mimo trwające-

go ponad już rok konfliktu na Ukrainie, nie znalazły skutecznego sposobu skłonie-

nia Rosji do porzucenia tych zamiarów, przeciwnie, polityka sankcji w połączeniu 

z okazywaniem ewidentnej słabości i ustępstw w kontaktach z Rosją wydaje się 

skłaniać Kreml do dalszej intensyfikacji i eskalacji ryzykownych działań. Wszyst-

ko to sprawia, że poziom bezpieczeństwa naszego kraju drastycznie się obniżył – 
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stoi on dziś w obliczu niezwykle poważnego kryzysu, którego skutki mogą być 

daleko idące i mieć fundamentalny wpływ na charakter państwa, w którym przyj-

dzie żyć Polakom. Władze państwowe mają coraz mniej czasu, by dokonać  

w praktyce zasadniczej rewizji zarówno percepcji zagrożeń, jak i sposobów radze-

nia sobie z nimi.  
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THE INTERNATIONAL ASPECTS  

OF THE SECURITY OF POLAND 

Abstract: External security is based, to a large degree, on the international environment 

of the State. Two neighbors of Poland are engaged in war fighting since the beginning of 

last year – this transforms fundamentally international environment of our country. Rus-

sia’s actions in Ukraine aim at fundamental revision of the post-Cold War international 

order and making Russia a new “pole” in a new multipolar world order. This causes  

a significant threat to the shape of the Polish state.  

Keywords: security, Ukraine, Russia, conflict, revision, post-Cold War order 
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Małgorzata Kutycka
672

 

KONFLIKT NA CYPRZE  

– ŹRÓDŁA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWIĄZANIA 

Streszczenie: Przedmiotem tekstu jest próba wyjaśnienia przyczyn braku osiągnięcia 

rozwiązania konfliktu na Cyprze przez ponad 50 lat. Z tego powodu dokonano identyfika-

cji źródeł konfliktu, ukazując jego złożoność oraz międzynarodowy charakter. Ponadto na 

podstawie analizy dotychczasowych prób jego rozwiązania wyjaśniono przyczyny konty-

nuowania sporu oraz przemiany, jakie nastąpiły w toku procesu pokojowego. Zmiany te 

nie tylko skomplikowały sytuację na wyspie, utrudniając relacje pomiędzy społecznościa-

mi, ale również dalsze negocjacje oraz cały proces pokojowy. Drugi celem jest przedsta-

wienie perspektyw rozwiązania sytuacji na wyspie. Na podstawie przeprowadzonych wy-

wiadów eksperckich oraz najnowszych doniesień prasowych przedstawione zostały trzy 

prawdopodobne scenariusze rozstrzygnięcia sytuacji na Cyprze. 

Słowa kluczowe: konflikt cypryjski, ONZ, negocjacje pokojowe, Plan Annana 

WSTĘP 

Cypryjczycy powinni szukać rozwiązania w granicach tego,  

co osiągalne, choć nie zawsze mieści się ono w granicach tego,  

co najbardziej pożądane
673

.  

 – Prezydent Republiki Cypryjskiej arcybiskup Makarios III 

Konflikt na Cyprze stanowi jedno z największych wyzwań we współcze-

snych stosunkach międzynarodowych. Czas jego trwania, złożoność problemów,  

a przede wszystkim zastosowanie i porażka wszelkich metod negocjacyjnych po-

woduje, że przypadek ten zasługuje na szczególną uwagę, chociaż jego początki 

w większości zostały zapomniane, a znalezienie ostatecznego rozwiązania wciąż 

wydaje się niepewne.  

Początki problemu cypryjskiego datuje się na 1878 r., kiedy Imperium Bry-

tyjskie rozpoczęło administrowanie wyspą. Jednak rzeczywisty konflikt rozpoczął 

się w latach 50. XX wieku, gdy grecka ludność wyspy chciała przyłączyć Cypr do 

Grecji, a tym samym doprowadzić do końca ery brytyjskiego kolonializmu na tym 

terenie. Pod koniec 1963 r. spór przerodził się w krwawą walkę na tle etnicznym 
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 O. Fallaci, Wywiad z historią, tłum. A. Czepnik, A. Osmólska-Mętrak, J. Ugniewska, Warszawa 2012,  

s. 652.  



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 

 
296 

 

pomiędzy grecką i turecką społecznością wyspy. Punktem zwrotnym konfliktu 

okazał się zainspirowany przez Grecję zamach stanu na Cyprze, a następnie woj-

skowa interwencja Turcji, skutkująca de facto podziałem wyspy na część grecką 

na południu i część turecką na północy. W rezultacie ponad 200 tysięcy Cypryj-

czyków, stanowiących 1/3 całej liczby mieszkańców, zostało przesiedlonych. Ten 

stan rzeczy utrzymuje się do dzisiaj.  

Kilkukrotnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat kryzys na Cyprze niemal do-

prowadził do wybuchu wojny turecko-greckiej, która nie tylko poważnie zagrozi-

łaby integralności NATO, ale również bezpieczeństwu we wschodniej części Mo-

rza Śródziemnego. Z powodu przyjęcia Republiki Cypryjskiej
674

 do Unii Europej-

skiej spór na wyspie stał się także wewnętrznym wyzwaniem dla wspólnoty.  

W rezultacie oddziałuje on na politykę Unii, w tym również na obecne negocjacje 

akcesyjne Turcji ze wspólnotą. Postęp tych rokowań jest nieformalnie uzależniony 

od ostatecznego rozwiązania kwestii cypryjskiej. 

Z powodu bezpośredniego zaangażowania wielu państw, takich jak Wielka 

Brytania, Grecja, Turcja oraz Stany Zjednoczone, a w czasie Zimnej Wojny także 

Związek Radziecki, konflikt cypryjski pozostaje jednym z najdłużej trwających, 

nierozwiązanych sporów współczesnego świata. Od pięćdziesięciu lat w procesie 

pokojowym na wyspie czynny udział bierze Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

a w ostatniej dekadzie również Unia Europejska. Liczne rezolucje Rady Bezpie-

czeństwa ONZ oraz inicjatywy mediacji podejmowane przez kolejnych sekretarzy 

generalnych ONZ w ramach misji dobrych usług oraz bezpośrednich rokowań 

okazały się jak dotąd nieskuteczne. Ponadto misja Sił Pokojowych ONZ na Cyprze 

– UNFICYP
675

 – jest trzecią pod względem okresu działania operacją pokojową 

ONZ
676

. 

W związku z powyższym pojawia się pytanie: dlaczego pół wieku prób 

rozwiązania konfliktu na Cyprze okazało się niewystarczające? Co zostało pomi-

nięte podczas negocjacji przez międzynarodowych dyplomatów oraz mediatorów 

ONZ, że nie udało się wypracować żadnego dokumentu, planu, „zbioru pomy-

słów”
677

 czy innych środków rozwiązania konfliktu, które usatysfakcjonowałyby 

wszystkie zainteresowane strony? Dlaczego podejmowane inicjatywy zakończenia 

sporu zamiast zbliżyć do siebie greckich i tureckich Cypryjczyków właściwie po-

głębiły istniejące antagonizmy? Co utrudnia osiągniecie trwałego porozumienia? 

W jaki sposób konflikt na Cyprze może zostać rozstrzygnięty? Niniejszy artykuł 

podejmuje próbę odpowiedzi na powyższe pytania. 
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1. GENEZA ORAZ PRZEBIEG KONFLIKTU 

Stare przysłowie „geografia jest matką historii” doskonale obrazuje genezę 

konfliktu na Cyprze, która jest głęboko zakorzeniona w dziejach regionu. Trzecia 

pod względem wielkości wyspa Morza Śródziemnego została skolonizowana przez 

Grecję już 1400 lat p.n.e., co pozostawiło po sobie najtrwalszą spuściznę kultural-

ną, a w szczególności język grecki, którym obecnie posługuje się 80% społeczno-

ści wyspy
678

. Ze względu na swoje strategiczne położenie we wschodniej części 

Morza Śródziemnego, sąsiedztwo z Europą, Afryką i Azją, Cypr przechodził pod 

panowanie różnych państw. Poza Grekami władzę na wyspie sprawowali m.in. 

Rzymianie, Fenicjanie, Asyryjczycy, Persowie, Macedończycy, Wenecjanie i Tur-

cy, którzy przejęli wyspę dopiero w 1573 r.
679

 Od chwili zdobycia Cypru zaczęli 

oni osiedlać na wyspie swoją ludność, dając początek mniejszości tureckiej. Jed-

nak w tym czasie stosunki pomiędzy obiema społecznościami układały się dobrze  

i pomimo różnic kulturowych nie istniały wzajemne uprzedzenia ani spory. Ponad-

to w czasie panowania otomańskiego na wyspie dochodziło do wielu wspólnych 

buntów ludności greckiej i tureckiej przeciwko uciskowi gospodarczemu oraz wy-

sokim podatkom nakładanym przez władze. Turcy sprawowali kontrolę nad Cy-

prem aż do 1878 r., kiedy w wyniku przymierza administracja brytyjska przejęła 

rządy na wyspie
680

.  

Okres kolonializmu brytyjskiego zbiegł się z narodzinami ruchu narodowo-

ściowego na Cyprze, który po wielu latach składanych, lecz niespełnionych przez 

Brytyjczyków obietnic na połączenie się wyspy z Grecją (gr. enosis
681

) przerodził 

się w walkę partyzancką
682

. Bezskuteczność walki z oporem ludności greckiej 

zmusiły Wielką Brytanię do rozpoczęcia negocjacji na temat politycznego statusu 

wyspy. Brytyjskie ambicje kolonialne spowodowały, że kraj ten nie zamierzał wy-

cofać się z tego geostrategicznie istotnego dla niego obszaru
683

, starając się za 

wszelką cenę przedłużać okres administrowania wyspą oraz pozostawić sobie jak 

najwięcej przywilejów. Podsycając antagonizmy grecko-tureckie na Cyprze
684

, 
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Wielka Brytania wciągnęła w rokowania Turcję, licząc na łatwiejsze przeforsowa-

nie własnych interesów na wyspie
685

.  

Umiędzynarodowienie sporu, skutkujące zaangażowaniem się NATO  

w sprawy cypryjskie, oraz zimnowojenna ideologiczna rywalizacja pomiędzy 

Wschodem i Zachodem zakończyły się krzywdzącymi dla ludności greckiej posta-

nowieniami konferencji w Zurychu i Londynie, ponieważ 18% społeczeństwa (tu-

reccy Cypryjczycy) otrzymało nieproporcjonalnie duże przywileje polityczne. 

Według założeń przyszłej konstytucji prezydentem miał być grecki Cypryjczyk,  

a wiceprezydentem – turecki, którzy jednocześnie posiadali prawo weta w najważ-

niejszych sprawach państwa, związanych z polityką zagraniczną, bezpieczeń-

stwem i obroną. Dziesięcioosobowy rząd miał się składać w 70% z greckich repre-

zentantów i w 30% z tureckich, takie same proporcje dotyczyły pięćdziesięciooso-

bowej Izby Reprezentantów. Ponadto miały zostać utworzone odrębne dla obu 

społeczności Izby Narodowe. Ustawa w Izbie Reprezentantów mogła zostać 

uchwalona tylko po uzyskaniu zgody większości deputowanych obu narodowości, 

tak więc większość parlamentarna grecka nie mogła podjąć żadnej decyzji bez 

zgody mniejszości tureckiej. Przewodniczącym Izby Reprezentantów miał być 

wybierany grecki Cypryjczyk, a wiceprzewodniczącym – turecki. Podobne pro-

porcje, jak w rządzie i parlamencie cypryjskim, dotyczyły stanowisk w policji oraz 

administracji państwowej – odpowiednio 70% dla greckich przedstawicieli i 30% 

dla tureckich. Natomiast cypryjska armia narodowa miała mieć odpowiednio pro-

porcję 60/40
686

. 

Proklamowanie niepodległej Republiki Cypryjskiej nigdy nie było celem 

starań mieszkańców wyspy, którzy przez wiele lat dążyli wyłącznie do zrzucenia 

kolonialnego zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii. Utworzenie niepodległego pań-

stwa na Cyprze nie było planowane przed 1959 r., a narzucone zasady konstytu-

cyjne, na których miała opierać się nowa republika, były wynegocjowane i zaaran-

żowane przez państwa trzecie bez udziału społeczności Cypru. Ponadto, uzgod-

niony „system gwarancji” niepodległości Cypru w postaci sojuszu pomiędzy trze-

ma państwami – Wielką Brytanią, Grecją i Turcją, zezwalający na ingerowanie  

w wewnętrzną politykę państwa, gdyby sytuacja na wyspie była niezadawalająca 

dla którejkolwiek ze stron, dodatkowo skomplikował sytuację wewnętrzną. Prawo 

to znacznie ograniczało wolność oraz samodzielność decyzji władz nowej republi-

ki i było przykładem rozwiązania typu neokolonialnego, w którym kolonizator 

próbuje utrzymać faktyczną kontrolę na obszarze swojej byłej kolonii
687

.  

Należy podkreślić, iż Traktat Gwarancyjny jest sprzeczny z art. 2 pkt. 4 

Karty Narodów Zjednoczonych, który zabrania stosowania groźby lub użycia siły 
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przeciwko suwerenności terytorialnej lub niepodległości jakiegokolwiek państwa 

członkowskiego. W dodatku art. 103 niniejszej Karty stanowi, że w przypadku 

sprzeczności innych zobowiązań międzynarodowych z Kartą Narodów Zjedno-

czonych przeważające są postanowienia wynikające z dokumentu ONZ
688

. Ozna-

cza to, że mógł być zignorowany na mocy powyższych zapisów. 

Budowanie nowego państwa, zgodnie ze skomplikowanymi postanowie-

niami londyńskimi, stworzyło olbrzymie możliwości blokowania uchwał przez 

stronę przeciwną niż dawało instrumenty do wspólnego zarządzania państwem. 

Spowodowało to impas w funkcjonowaniu młodej republiki. Konstytucja cypryj-

ska określana jest jako jedna z najbardziej skomplikowanych ustaw zasadniczych 

na świecie, w skład której wchodzą dwie umowy międzynarodowe – Traktat Gwa-

rancyjny oraz Traktat o Przymierzu
689

. Wewnętrzny paraliż polityczny przy two-

rzeniu wspólnego państwa tylko pogłębił antagonizmy grecko-tureckie na wyspie, 

skutkując wybuchem krwawych walk narodowościowych zaledwie trzy lata po 

uzyskaniu niepodległości przez Cypr. Niemożność zakończenia starć pomiędzy 

obiema społecznościami cypryjskimi przy pomocy własnych sił policyjnych spo-

wodowała, iż społeczność międzynarodowa została poproszona o pomoc w zaże-

gnaniu konfliktu. W ten sposób zainicjowano zaangażowanie się stron trzecich  

w normowanie sytuacji na Cyprze, w tym utworzenie misji ONZ oraz kilkadziesiąt 

lat kolejnych inicjatyw negocjacji pokojowych
690

. 

Walki etniczne z końca 1963 r. doprowadziły do pierwszego odseparowania 

ludności cypryjskiej. Pomimo powstania misji pokojowej ONZ oraz mediacyjnych 

inicjatyw sekretarza generalnego nie doprowadzono do rozstrzygnięcia sporu. Na-

tomiast zamach stanu latem 1974 r., mający na celu zjednoczenie wyspy z Grecją, 

spowodował zbrojną odpowiedź Turcji, w wyniku której Cypr został podzielony 

pomiędzy obie społeczności (rysunek 1). Taki stan rzeczy utrzymuje się do dzi-

siaj
691

.  
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Rys. 1. Podział Cypru od 1974 r. 

Źródło: http://www.polskieradio.pl/39/248/Artykul/665270,Cypr-%E2%80%93-wyspa-

niezgody [dostęp z dnia: 09.08.2015]. 

W związku z podziałem wyspy w trakcie rokowań bezpośrednich pod au-

spicjami ONZ w latach 1975-1979 powstała koncepcja powołania dwustrefowej 

federacji, w której jedną część stanowiłoby państwo tureckich, a drugą państwo 

greckich Cypryjczyków. Pomimo że nie osiągnięto wtedy porozumienia, to idea 

utworzenia federacji na Cyprze zmieniała podejście do rozwiązania długoletniego 

sporu i odtąd stanowi podstawę wszystkich kolejnych rokowań pokojowych. Jed-

nostronne proklamowanie Tureckiej Republiki Północnego Cypru spowodowało, 

że sytuacja na wyspie uległa dalszej deterioracji. Usztywniły się stanowiska  

w kwestii rozwiązania konfliktu po obu stronach linii podziału. W odpowiedzi 

greccy Cypryjczycy skutecznie odizolowali działalność tureckich Cypryjczyków 

na arenie międzynarodowej, tym samym potęgując nieufność pomiędzy obiema 

społecznościami, która utrudniała jakiekolwiek negocjacje
692

.  

Proces akcesji Republiki Cypryjskiej do Unii Europejskiej stworzył nową 

możliwość normalizacji sporu, włączając kolejną organizację w proces rokowań. 

Blisko pięcioletnie negocjacje
693

, największe w historii konfliktu cypryjskiego, 

prowadzone przez Kofiego Annana, zostały zwieńczone kompleksowym planem, 

gwarantującym pokojową koegzystencję obu społeczności na wyspie. Dokument 

ten został poddany pod głosowanie w oddzielnych referendach, w wyniku których 

został przyjęty przez ludność turecką, natomiast odrzucony przez stronę grecką. 

W konsekwencji podzielony Cypr został członkiem Unii Europejskiej, gdzie wy-
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łącznie jego południowa część korzysta ze związanych z tym praw i korzyści,  

a członkostwo północnej części jest czasowo zawieszone
694

.  

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie ONZ w uregulowanie konfliktu 

cypryjskiego. Dziesiątki inicjatyw negocjacji podejmowanych przez kolejnych 

sekretarzy generalnych ONZ oraz ilość personelu policyjnego i wojskowego zaan-

gażowanego w ramach misji sił pokojowych ONZ na Cyprze nie może zostać nie-

zauważona. Niemniej jednak, ewidentny brak dobrej woli negocjatorów oraz „ze-

ro-jedynkowy” system proponowanych rozwiązań sprawiły, że kolejno odrzucano 

dotychczas wszystkie propozycje normalizacji sytuacji na wyspie. Z tego powodu 

Cypr zyskał miano „cmentarzyska negocjatorów” (przyp. tłum.)
695

. 

W rezultacie wieloletniego, przedłużającego się braku rozwiązania konflik-

tu na Cyprze sytuacja na wyspie uległa znacznej zmianie. W tym czasie Cypr 

przeobraził się z państwa unitarnego o charakterze federacji funkcjonalnej w po-

dzieloną wyspę, na której faktycznie współistnieją dwa różne kraje: pierwszy 

uznany przez społeczność międzynarodową – Republika Cypryjska, drugi izolo-

wany – Turecka Republika Północnego Cypru. Jednocześnie w ciągu tego okresu 

ewoluowały oczekiwania oraz postawy obu społeczności cypryjskich. Widoczny 

wzajemny brak zaufania oraz różnice między mieszkańcami pogłębiły się, a ilość 

spornych kwestii do rozwiązania pomnożyła się
696

.  

2. NAJISTOTNIEJSZE KWESTIE SPORNE KONFLIKTU 

Pierwszą kwestią sporną wciąż pozostaje podział władzy w przyszłym pań-

stwie. Pomimo że koncepcja powołania dwustrefowej federacji istnieje od 1977 r., 

to określenie dokładnych kompetencji rządu federalnego oraz rządów poszczegól-

nych państw federacyjnych wciąż budzi wiele kontrowersji. Będąc w mniejszości, 

tureccy Cypryjczycy postulują za powołaniem luźnej federacji z rządem central-

nym o małym zakresie kompetencji, dotyczących głównie wspólnej polityki za-

granicznej oraz bezpieczeństwa. Z kolei greccy Cypryjczycy domagają się więk-

szego zakresu uprawnień dla przyszłego rządu federalnego. Ponadto podkreślają, 

że podział stanowisk w rządzie federalnym oraz administracji państwowej powi-

nien odzwierciedlać procentowo liczebność danej populacji. Strona turecka odrzu-

ca taki podział władzy, argumentując, że nie daje to równości politycznej obu spo-

łeczności i sprowadza ją do roli mniejszości w państwie. W odpowiedzi strona 

grecka puentuje, że powołanie zupełnie autonomicznych państw federacyjnych na 
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wzór Szwajcarii to w rzeczywistości podział wyspy oraz utworzenie de facto kon-

federacji
697

.  

Kolejną sprawą jest wielkość terytorium zajmowanego przez społeczność 

pochodzenia tureckiego. Od wojny w 1974 r. zajmuje ona 37% terytorium wyspy, 

choć jej ludność stanowi zaledwie 18% całej populacji wyspy. Dotychczasowe 

próby zmniejszenia powierzchni przyszłego państwa federacyjnego tureckich Cy-

pryjczyków obejmowały wyłącznie niewielkie ustępstwa z ich strony. Społeczność 

turecka uzasadnia to tym, że znacznie mniejsze terytorium niż 30% nie umożliwi 

im wystarczającego rozwoju ekonomiczno-gospodarczego. W ostatnim planie 

rozwiązania sporu zaproponowana wielkość terytorium tureckiego państwa fede-

racyjnego to 29%, która  nie usatysfakcjonowała jednak społeczności greckiej. 

Sytuację dodatkowo komplikuje problem oszacowania dokładnej ilości mieszkań-

ców północnego Cypru, przesiedlonych z Anatolii po 1974 r. Greccy Cypryjczycy 

nie akceptują ich obecności na wyspie, określając ich mianem nielegalnych imi-

grantów oraz domagają się ich powrotu do Turcji
698

. Ostatni spis ludności, prze-

prowadzony na północy wyspy w kwietniu 2006 r., pokazuje, że może to dotyczyć 

prawie połowy ludności z 265 100 mieszkańców TRPC. Ponadto należy zwrócić 

uwagę, że w grupie osób posiadającej obywatelstwo TRPC 15% zadeklarowano 

jako miejsce swojego urodzenia Turcję. Dodatkowo, w tej samej grupie mieszkań-

ców z obywatelstwem TRPC 24% podało jako miejsce urodzenia obojga rodziców 

Turcję oraz 6% zadeklarowało jako miejsce pochodzenia jednego z rodziców rów-

nież Turcję
699

. Wynika z tego, że dokładne oszacowanie liczby imigrantów z Ana-

tolii po 1974 r. będzie bardzo trudne. W rezultacie prowadzi to do nieporozumień 

przy określeniu warunków i praw, na których opierałby się ich przyszły status  

w zjednoczonym Cyprze. Z jednej strony trudno nie zgodzić się z argumentami 

tureckich Cypryjczyków, że po czterdziestu latach pobytu na wyspie ciężko ocze-

kiwać, że tureccy osadnicy opuszczą ją. Natomiast argumentacja greckich Cypryj-

czyków jest zasadna, ponieważ osadnicy z Anatolii zajęli mienie porzucone przez 

greckich uchodźców w czasie wojny w 1974 r. Determinuje to obecny impas ne-

gocjacyjny, dotyczący prawa powrotu wysiedleńców do swoich nieruchomości, 

ponieważ strona turecka nie chce zgodzić się na ich repatriację ze względu na za-

mieszkującą tam ludność przesiedloną z Turcji
700

.  

Zagadnienie ograniczenia powrotu uchodźców greckich do własnych do-

mów powiązane jest z kolejnymi restrykcjami swobód obywatelskich, dotyczący-

mi prawa do swobodnego osiedlania się oraz prawa własności. Strona grecka 

oczekuje, że brak możliwości powrotu do pozostawionych na północy nierucho-

mości powinien wiązać się z wypłatą rekompensaty za utracone mienie przez stro-
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nę turecką. Niemniej jednak, kwestia ta dotyczy 160 000 greckich uchodźców,  

w związku z tym strona turecka twierdzi, że postulat ten będzie trudny do spełnie-

nia ze względów finansowych. Dodatkowo, greccy Cypryjczycy nie zgadzają się  

z proponowanymi ograniczeniami w osiedlaniu się na całej wyspie po zjednocze-

niu
701

. 

Nie rozstrzygnięto wciąż kwestii całkowitego wycofania wojsk tureckich 

z Cypru, które stacjonują tam od 1960 r. Traktat o Przymierzu zezwala na obec-

ność 650 żołnierzy na wyspie, ale po wydarzeniach 1974 r. ilość kontyngentu woj-

skowego znacznie się zwiększyła. Jak podaje „The Military Balance 2014”, liczba 

żołnierzy tureckich na wyspie wynosi obecnie 43 000
702

. Ich obecność dla turec-

kich Cypryjczyków stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Z kolei dla greckich Cy-

pryjczyków stacjonujący na wyspie Turcy pozostają wrogą armią, która okupuje 

ich terytorium od czterdziestu lat. Propozycja stopniowego zmniejszania kontyn-

gentu tureckiego na wyspie, aż do ponownego osiągnięcia liczby 650 żołnierzy, 

zawarta w Planie Annana, wywołała oburzenie w społeczeństwie greckim, które 

domaga się całkowitego wycofania wojsk tureckich z Cypru, upatrując w tym je-

dyną szansę na stworzenie pokojowych warunków do koegzystencji obu grup spo-

łecznych. Jeżeli porównamy wielkość wojska tureckiego z ilością greckich gwar-

dzistów, których według tego samego raportu z 2014 r. jest zaledwie 1300 żołnie-

rzy zawodowych oraz 10 700 poborowych, to greckie obawy i zastrzeżenia nie są 

bezpodstawne. Cypr pozostaje jednym z najbardziej zmilitaryzowanych obszarów 

na świecie. Poza wojskiem tureckim obecny jest również kontyngent brytyjski  

w ilości ponad 2600 żołnierzy przebywający w dwóch niezależnych bazach woj-

skowych w Akrotirii i Dhekelii oraz 266 żołnierzy brytyjskich, którzy wchodzą 

w skład sił pokojowych ONZ stacjonujących na Cyprze. Aktualnie łączna ilość 

„niebieskich beretów” ONZ na wyspie to 850 osób personelu wojskowego. Poza 

tym obecny jest też kontyngent grecki w ilości 950 osób
703

. Obecność obcych 

wojsk na wyspie ma zagwarantować spokój, tworząc warunki do pojednania 

obu społeczeństw. Niemniej jednak tak liczny kontyngent turecki powoduje niepo-

kój i niepewność wśród ludności greckiej, co znacznie utrudnia wypracowanie 

ostatecznego porozumienia na Cyprze.  

3. POTENCJALNE SCENARIUSZE ROZWIĄZANIA SPORU
704

 

Czy powołanie federacji dwóch państw z dwoma równymi politycznie spo-

łecznościami, posiadającą jedną osobowość prawną, z jednym wspólnym obywa-
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telstwem jej mieszkańców na Cyprze jest możliwe
705

? Jakie są alternatywne scena-

riusze rozwoju sytuacji na wyspie?  

Na pytanie, czy jest możliwym wypracowanie ostatecznego rozwiązania na 

Cyprze w oparciu o koncepcję federacji dwóch państw, wszyscy respondenci od-

powiedzieli twierdząco, podkreślając, że jest to najbardziej pożądany scenariusz, 

ale jednocześnie najtrudniejszy do realizacji. Jako trudność wskazywano przede 

wszystkim dużą ilość oraz złożoność spraw wymagających uzgodnienia, czaso-

chłonność tego procesu, która niestety nie sprzyja osiągnięciu końcowego poro-

zumienia, a wręcz przeciwnie, mnoży dodatkowe problemy. W związku z tym po-

wodzenie będzie zależało w dużej mierze od determinacji negocjatorów, którzy 

potrzebują zarówno wsparcia politycznego, społecznego, jak również medialnego.  

Większość respondentów wyraziła przekonanie, że chociaż same negocjacje 

są bardzo ważną częścią normalizacji problemu, to jednak doświadczenia kilku-

dziesięciu lat nieskutecznych rokowań pokazały, że nie są one wystarczające do 

osiągnięcia całościowego porozumienia oraz ustanowienia trwałego pokoju na Cy-

prze. Pomimo że od wielu lat nie istnieje groźba wznowienia walk, to nadal nie 

osiągnięto pokoju, a ogromny brak zaufania pomiędzy społecznościami na Cyprze 

wciąż determinuje atmosferę negocjacji, w których żadna ze stron nie chce iść na 

zbyt wiele ustępstw. Ponadto każda propozycja choćby najmniejszej zmiany wa-

runków przyszłego porozumienia daje sposobność do zerwania rozmów. Z tego 

powodu negocjacje powinny być prowadzone przez niezależnych, lokalnych oraz 

zagranicznych ekspertów negocjacyjnych, na których nie wpływałyby ani media, 

ani stanowisko partii, którą reprezentują. Następnie wypracowane przez nich funk-

cjonalne rozwiązania spornych kwestii mogłyby zostać poddane pod dyskusję już 

w gronie przedstawicieli obu zainteresowanych stron. W ten oto sposób można 

byłoby sprawić, że rokowania stałyby się bardziej technicznym poszukiwaniem 

różnorodnych metod przezwyciężenia trudności, wprowadzając więcej elastyczno-

ści oraz możliwości manewrowania. Dodatkowo, znacznie skróciłoby to czas osią-

gnięcia ostatecznego porozumienia, które jest tak bardzo oczekiwane, ponieważ 

brak emocjonalnego zaangażowania w spór ułatwia wypracowanie kompromisu. 

Aby zniwelować istniejącą nieufność między obiema grupami, proces poko-

jowy musi zostać uzupełniony o dodatkowe działania. Ta wielotorowość ma za 

zadanie ułatwić osiągnięcie trwałego pokoju na wyspie. Eksperci zwrócili uwagę, 

że środki budowy zaufania nie są nową koncepcją, ale nigdy dotąd nie udało się 

doprowadzić do ich implementacji na wyspie. Według opinii rozmówców powinny 

one zostać wdrażane bez względu na postęp w negocjacjach, a nie jako warunek 
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najlepsza we wspólnym oświadczeniu z dnia 11 lutego 2014 r., wznawiającym najnowszą rundę rokowań 

pokojowych. Zob. http://cyprus-mail.com/2014/02/11/joint-declaration-final-version-as-agreed-between-

the-two-leaders/ [dostęp z dnia: 20.09.2015]. 
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dalszych rozmów. Przykładowy pakiet środków budowy zaufania mógłby obej-

mować
706

: 

 powołanie wspólnej komisji naukowców, która usunęłaby z podręczni-

ków do historii wszelkie nieprawdziwe informacje, podsycające wza-

jemne antagonizmy oraz nienawiść, a także opracowałaby nowe, kładące 

nacisk na wzajemną koegzystencję w pokoju; 

 utworzenie wolnej strefy administrowanej przez ONZ w Varoshy, któ-

ra mogłaby zostać zasiedlona greckimi uchodźcami oraz tureckimi 

mieszkańcami wyspy. Oznaczałoby to możliwość powrotu do własnych 

domów dla znacznej liczby greckich Cypryjczyków bez konieczności 

oczekiwania na osiągnięcie całościowego rozwiązania konfliktu.  

W związku z tym, że opuszczona Varosha stała się symbolem poniesio-

nych start
707

 oraz kwestia ponownego jej zasiedlenia jest obecna w ne-

gocjacjach od 1979 r., to jej otwarcie znacznie zmniejszyłoby brak zau-

fania na wyspie i prawdopodobnie zachęciłoby do podjęcia kolejnych 

działań na rzecz trwałego pokoju. Poza tym, zasiedlenie południowej 

dzielnicy Famagusty stworzyłoby szanse na lokalne współdziałanie obu 

społeczności na wielu płaszczyznach życia codziennego; 

 otwarcie lotniska Ercan
708

 dla ruchu międzynarodowego pod administra-

cją ONZ umożliwiłoby zniesienie częściowej izolacji tureckich Cypryj-

czyków, przywracając zaufanie do instytucji międzynarodowych, które 

dotychczas nakładały wyłącznie restrykcje na państwo północnego Cy-

pru;  

 otwarcie portu w Famaguście pod administracją UE lub ONZ dla bezpo-

średniego handlu z krajami wspólnoty, znosząc izolację gospodarczą 

oraz ekonomiczną tureckich Cypryjczyków oraz tworząc nowe możli-

wości współpracy na tych płaszczyznach pomiędzy obiema społeczno-

ściami;  

 zakończenie blokowania negocjacji akcesyjnych Ankary z UE przez Re-

publikę Cypryjską, w zamian za co Turcja otworzyłaby swoje porty dla 

statków Greków cypryjskich; 

 zgodę Turcji na wycofanie 5000-10000 swoich żołnierzy w geście do-

brej woli, sygnalizując tym samym, że jej nowe relacje ze zjednoczonym 

Cyprem nie będą stricte wojskowe; 

 rozpoczęcie rozmów pomiędzy społecznościami w sprawie przyszłego 

korzystania z odkrytych złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej  

                                                 
706

 Zestawienie obejmuje wszystkie zaproponowane przez ekspertów w czasie wywiadów środki budowy 

zaufania.  
707

 Varosha nazywana jest „miastem duchów”, gdyż niszczejące budynki w zamkniętej strefie „odstraszają” 

swoim widokiem, przypominając greckim Cypryjczykom o przymusowych przesiedleniach z 1974 r. 
708

 Lotnisko Ercan znajdujące się w północnej części wyspy i posiada jedynie połączenia lotnicze z Turcją.  
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we wschodniej części Morza Śródziemnego. W ten sposób uzyskane 

przychody mogłyby pokryć część kosztów budowania pokoju oraz pro-

cesu pojednania na Cyprze. Z kolei współpraca przy wydobywaniu gazu 

mogłaby rozszerzyć się na cały wschodni region śródziemnomorski, 

przynosząc większą stabilność oraz dobrobyt w tym rejonie
709

. Niestety 

kwestia eksploracji gazu zamiast zbliżyć Cypryjczyków przyczyniła się 

do kolejnego zawieszenia rokowań pokojowych pod koniec październi-

ka 2014 r., kiedy to turecki statek badawczy Barbaros Hayreddin 

Pasha wraz z towarzyszącym mu tureckim okrętem wojennym wpłynął  

na obszar akwenu wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, 

naruszając tym suwerenność państwa. W odpowiedzi rząd w Nikozji za-

blokował wszystkie rozdziały negocjacji dotyczące akcesji Turcji do 

Unii Europejskiej
710

.  

Niemniej jednak implementacja wspomnianych wyżej środków jest bardzo 

ważna, ponieważ mogłaby skutkować udaną współpracą pomiędzy społeczno-

ściami. Takie doświadczenie udowodniłoby, że korzystne dla obu grup społecz-

nych współdziałanie jest możliwe nawet bez osiągnięcia ostatecznego rozwiązania 

sporu. W związku z tym, dzielenie się wspólną władzą na wyspie również stałoby 

się możliwe. W połączeniu z proponowanymi regionalnymi środkami budowy zau-

fania znacząco poprawiłoby to atmosferę rokowań pokojowych oraz skróciłoby 

czas osiągnięcia bardzo oczekiwanego porozumienia.  

Większość ekspertów przekonuje, że przyszła federacja powinna stanowić 

raczej „racjonalne partnerstwo” dwóch wspólnot etnicznych niż „małżeństwo  

z miłości”. W związku z tym, za wzór podobnej federacji stawiają Belgię, w której 

pomimo najdłuższego kryzysu rządowego w historii w latach 2010-2011, udało się 

ostatecznie osiągnąć kompromis. Dlatego też Cypryjczycy powinni wzorować się 

na Belgach, którzy pomimo impasu politycznego nie zaczęli ze sobą walczyć, tyl-

ko stopniowo przezwyciężyli pokojowymi środkami paraliż polityczny. Podobnie 

mogłoby być z Cypryjczykami, którzy stopniowo rozwiązaliby wszystkie, nawet 

najbardziej dyskusyjne kwestie. Rozmówcy podkreślali, że przekonanie o znale-

zieniu możliwości jednoczasowego rozwiązania wszystkich drażliwych spraw jest 

naiwnością. Kwestie zwrotu nieruchomości lub wypłaty rekompensat wymagają 

czasu oraz sporych nakładów finansowych, których nie uda się jednorazowo po-

kryć z budżetu małego państwa tureckich Cypryjczyków. Racjonalizację stosun-

ków na wzór belgijskiej federacji nazwano „belginizacją” Cypru.  

Korzystne doświadczenie zdobyte podczas belgijskiego „racjonalnego part-

nerstwa” mogłoby również uzmysłowić Cypryjczykom, że nie mają dalszej po-
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 Znalezione w tym rejonie złoża surowców naturalnych znajdują się również na wodach terytorialnych 

Izraela, Syrii oraz Libanu.  
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 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/turcy-szukaja-ropy-na-wodach-cypru-nikozja-nie-dla-

turcji-w-ue,480264.html [dostęp z dnia: 20.08.2015]. 
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trzeby wspólnej federacji na wyspie. W związku z tym mógłby nastąpić „pokojo-

wy rozwód” na Cyprze na wzór Czechosłowacji, w czasie którego zostałyby usta-

lone warunki dalszej sąsiedzkiej koegzystencji na wyspie. Jednak obecnie jaka-

kolwiek koncepcja podziału wyspy jest nie do przyjęcia przez stronę grecką.  

Pomimo przekonania o możliwości wypracowania trwałego pokoju na Cy-

prze, wszyscy eksperci wskazali jako najbardziej prawdopodobny scenariusz ze-

rwanie obecnych negocjacji z powodu jakichkolwiek rozbieżności stanowisk albo 

ponowne odrzucenie uzgodnionego porozumienia w referendum przez jedną ze 

stron. W konsekwencji doprowadziłoby to do utrzymania obecnego status quo. 

Taki rozwój sytuacji według wszystkich rozmówców jest bardzo niekorzystny. 

Wstrzymywałoby to gospodarczy rozwój wyspy, przezwyciężenie obecnego kry-

zysu ekonomicznego oraz mogłoby spowodować wzrost emigracji, zwłaszcza 

wśród młodych ludzi z obu społeczności. Dlatego też potrzebna jest rzeczowa 

kampania w mediach, która uświadomiłaby społeczeństwu zagrożenia wynikające 

z kontynuacji obecnego status quo na wyspie.  

Poza tym, brak unormowania sytuacji na wyspie stawia pod znakiem zapy-

tania ewentualną współpracę przy wydobywaniu gazu ziemnego oraz ropy nafto-

wej. Działalność ta zamiast stać się jednym ze środków budowy zaufania, przyno-

szącym bardzo wymierne korzyści finansowe, byłaby kolejną płaszczyzną konflik-

tu pomiędzy Cypryjczykami. Respondenci wyraźnie podkreślili, że najkorzystniej 

byłoby transportować wydobyty gaz do Europy przez Turcję, ale greccy Cypryj-

czycy nie chcą nawet słyszeć o współpracy z Ankarą bez rozstrzygnięcia konfliktu. 

Wolą wybudować razem z Izraelem kosztowny rurociąg na Kretę, a następnie do 

Grecji, aby tylko ominąć Turcję. 

Przedłużający się brak rozstrzygnięcia sporu przyczynia się do zastoju go-

spodarczego na północy Cypru. Z tego powodu władze tureckich Cypryjczyków 

zezwalają na budowę oraz sprzedaż, należących niegdyś do greckich Cypryjczy-

ków, nieruchomości na północy wyspy. Wzbudza to ogromne kontrowersje po 

południowej stronie strefy buforowej, która oskarża stronę turecką o bezprawne 

zarządzanie majątkiem, który należy do greckich Cypryjczyków. Powoduje to do-

datkowe tarcia w stosunkach między społecznościami, co również nie ułatwia 

prowadzenia rozmów pokojowych.  

Trzecim scenariuszem rozwoju sytuacji na wyspie jest jej stopniowa „taj-

wanizacja”. Oznacza ona de facto uznanie istnienia TRPC przez społeczność mię-

dzynarodową bez nawiązywania jakichkolwiek stosunków dyplomatycznych. We-

dług tureckich ekspertów, scenariusz ten jest już stopniowo realizowany od 2004 r. 

poprzez dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, wymiany studenckie oraz 

współpracę naukową. Nieuznawana Turecka Republika Północnego Cypru posiada 

osiem uczelni wyższych, na których studiuje rocznie kilkanaście tysięcy studentów 

zagranicznych z kilkudziesięciu krajów. Największa uczelnia wyższa na północy, 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 

 
308 

 

Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski w Famaguście, jest zrzeszony w Euro-

pejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów, dzięki czemu zyskał uznanie na świecie. 

Niemniej jednak dyplomy uczelni wyższych z północy wyspy są uznawane głów-

nie w Turcji. Dzięki studentom zagranicznym budżet północnocypryjskiego pań-

stwa jest rocznie zasilany kwotą kilkuset milionów dolarów. Tureccy Cypryjczycy 

liczą, że międzynarodowa współpraca rozszerzy się wkrótce na kolejne obszary, 

dzięki czemu zakończy się ich izolacja.  

W przeprowadzonych wywiadach tureccy rozmówcy podkreślali, że konty-

nuacja wykluczenia północnego Cypru na arenie międzynarodowej jeszcze bar-

dziej uzależni go finansowo od Ankary, dając jej możliwość wpływania na stano-

wisko tureckich Cypryjczyków w negocjacjach. Mimo że Ankara obecnie jest 

przychylna toczącym się rozmowom w sprawie federacji na wyspie, to jej stanowi-

sko może ulec zmianie. W rezultacie może to doprowadzić do usztywnienia sta-

nowiska tureckich Cypryjczyków podczas rozmów, co całkowicie uniemożliwi 

prowadzenie dalszych negocjacji, normalizację sporu oraz dalszą deteriorację sy-

tuacji na wyspie. Odwrotny scenariusz, czyli zniesienie sankcji gospodarczych  

i ekonomicznych wobec północnego Cypru, umożliwi jego rozwój i niezależność 

finansową od Turcji, co znacząco ograniczy wpływ Ankary na negocjacje na Cy-

prze.  

Trudno przewidzieć jak zakończą się obecne negocjacje na Cyprze, ale we-

dług prof. Ahmeta Sözena środki budowy zaufania pomiędzy społecznościami cy-

pryjskimi powinny być implementowane na wyspie niezależnie od jakichkolwiek 

przerw w rokowaniach pokojowych
711

.  

PODSUMOWANIE 

Analiza konfliktu na Cyprze ukazuje, iż zasadnicze rozbieżności interesów 

oraz usztywnienie stanowisk greckich oraz tureckich Cypryjczyków stanowią 

główną przyczynę braku normalizacji stosunków na wyspie. Jednocześnie deter-

minują one konieczność zaangażowania strony trzeciej – ONZ – w procesie poko-

jowym. Wywieranie wpływu na negocjacje przez państwa zewnętrzne, Grecję, 

Turcję, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone, próbujące zrealizować własne 

partykularne interesy, dodatkowo komplikuje sytuację na Cyprze. 

Pomimo ogromnego zaangażowania ONZ w rozwiązanie konfliktu oraz 

licznie podejmowanych prób ostatecznego rozstrzygnięcia sytuacji na Cyprze, do-

tychczas nie udało się wypracować kompromisu, który zadowoliłby obie strony. 

Targowanie się oraz ustępstwa nie są obecne w czasie rozmów pokojowych, a „ze-
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 Prof. Ahmet Sözen jest jednym z ekspertów, z którym przeprowadzony został wywiad. Pełni funkcje 

dyrektora Wydziału Nauk Politycznych oraz Stosunków Międzynarodowych na Wschodnim Uniwersytecie 

Śródziemnomorskim w Famaguście na Cyprze; jest również współtwórca projektu „Cypr 2015”, jako eks-

pert brał udział w rozmowach pokojowych oraz jest propagatorem idei federalizmu na Cyprze. 
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ro-jedynkowy” system podejmowania decyzji ostatecznie przyczynił się do zerwa-

nia wszelkich inicjatyw pojednania. Z kolei nierozwiązany przez wiele lat konflikt 

znacznie wpłynął na transformację stosunków pomiędzy obiema społecznościami, 

które cechuje brak zaufania oraz wzajemne uprzedzenia. Kolejne porażki rokowań 

pokojowych pogłębiły tylko antagonizmy wśród Cypryjczyków, a kilkudziesięcio-

letnia separacja skutkuje brakiem poczucia wspólnoty. W związku z tym, widocz-

ny jest też brak przekonania o możliwości wzajemnego koegzystowania dwóch 

odmiennych społeczności na wyspie. 

 Akcesja Republiki Cypryjskiej do Unii Europejskiej w 2004 r. znacznie 

wzmocniła pozycję negocjacyjną greckich Cypryjczyków, którzy od tego momen-

tu dysponują prawem veta w procesie akcesji Turcji do struktur wspólnoty, dzięki 

czemu rząd w Nikozji jest w stanie wpływać na stanowisko Ankary w kwestii 

rozwiązania sporu na Cyprze. W rezultacie Turcja stała się zakładnikiem pojedna-

nia na wyspie, gdyż od tego zależy jej ewentualne członkostwo w Unii Europej-

skiej, a konflikt cypryjski zmienił się w wewnętrzny problem wspólnoty.  

 Konsekwencje odrzucenia ostatniego planu pojednania z 2004 r. oraz zmia-

ny wewnętrznej sytuacji na wyspie dają możliwość sformułowania trzech scena-

riuszy normalizacji konfliktu. Pierwszy, najbardziej prawdopodobny, to zerwanie 

trwających rozmów i utrzymanie obecnego status quo, przez co kontynuowana 

będzie izolacja północnego Cypru oraz pogłębią się antagonizmy między Cypryj-

czykami. Drugi scenariusz zakłada stopniową „tajwanizację” TRPC, która oznacza 

de facto uznanie państwa tureckich Cypryjczyków przez społeczność międzynaro-

dową, bez nawiązywania oficjalnych stosunków dyplomatycznych, pomimo braku 

ostatecznego rozwiązania sporu na wyspie. Trzeci, najbardziej pożądany z wszyst-

kich trzech prezentowanych scenariuszy, to utworzenie federacji dwóch państw 

równych politycznie społeczności cypryjskich oraz definitywne zakończenie kon-

fliktu. Jest to wariant najkorzystniejszy, ale jednocześnie najtrudniejszy do osią-

gnięcia, ponieważ wymaga od głównych negocjatorów większej elastyczności oraz 

determinacji w rokowaniach. 
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THE CONFLICT ON CYPRUS 

 – ITS ORIGINS AND PERSPECTIVES FOR A SETTLEMENT 

Abstract: The article seeks to explain a failure of solving the conflict on Cyprus for more 

than 50 years. Therefore, it identifies its origins that demonstrates its complexity and the 

international significance. Moreover, based on the analysis of the previous negotiation 

initiatives, it explains reasons for its continuity and transformations that have occurred 

during the whole peace process. This paper argues that these developments has compli-

cated not only a situation on the island that hinder the relations between the Cypriots 

communities, but also the following negotiations and the peace process. Second, to indi-

cate a perspective for a settlement of the dispute on Cyprus. Based on the expert reviews 

and the current press articles it provides three the most probable scenarios of the pro-

spects on Cyprus’ situation. 

Keywords: the Cyprus conflict, UN, peace negotiations, the Annan Plan. 
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Michał Panacheda
712

 

PRELUDIUM WOJNY ROSYJSKO-GRUZIŃSKIEJ Z 2008 ROKU: 

ANTAGONIZMY OSETYJSKO-GRUZIŃSKIE 

Streszczenie: Kontrowersyjny konflikt rosyjsko-gruziński z sierpnia 2008 roku dotyczył w równym 

stopniu Abchazów i Osetyjczyków, co Rosjan i Gruzinów. Autor skupił się na przedstawieniu rela-

cji osetyjsko-gruzińskich, uwzględniając politykę Federacji Rosyjskiej i jej wpływ na Zakaukazie. 

Opis kontaktów obu narodów na przestrzeni wieków pozwolił pokazać negatywne zaszłości, które 

wynikały z bezpośrednich kontaktów między narodami, jak i pośrednich, związanych z sympatią 

Osetyjczyków wobec Rosjan, chociażby w trakcie podboju Kaukazu w II połowie XVIII wieku. 

Zakończenie niniejszego artykułu autor oparł na przedstawieniu zmian, jakie zaszły w relacjach 

gruzińsko-osetyjskich po tzw. Rewolucji Róż w 2003 roku w Gruzji oraz wniosków z raportu nie-

zależnej, międzynarodowej misji Unii Europejskiej do zbadania przyczyn i przebiegu konfliktu 

zbrojnego między Rosją a Gruzją w sierpniu 2008 roku. 

Słowa kluczowe: Kaukaz – konflikt, Gruzja, Osetia Południowa, Rosja, bezpieczeństwo między-

narodowe, Unia Europejska 

WSTĘP 

„Gruzja ogłosiła powszechną mobilizację”, „Ciężkie walki w Osetii Połu-

dniowej”, „Rosyjskie czołgi w Osetii Południowej”, „Gruzja – stan wojny”, „NA-

TO i UE wzywają do zakończenia przemocy w Osetii Południowej”, „Rosja roz-

waża użycie [pewnych] środków do powstrzymania przemocy w Osetii Południo-

wej”, „Rosja i Gruzja walczą o separatystyczny region”
713

 – takimi słowami media 

na całym świecie przedstawiały konflikt rosyjsko-gruziński z sierpnia 2008 roku. 

Konfrontacja ta była efektem geopolitycznej gry Zachodu (na czele ze Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki Północnej i Unią Europejską) z Federacją Rosyjską. Opi-

sywany konflikt w pierwszej kolejności dotyczył i dotyczy relacji Gruzinów  

z Osetyjczykami z południa oraz Abchazami, a w dalszej kolejności Rosji jako 
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państwa historycznie odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w tzw. bliskiej zagra-

nicy, czyli strefie wpływów Federacji Rosyjskiej według jej strategicznej i histo-

rycznie uwarunkowanej oceny. 

W niniejszym artykule autor przedstawił historyczne relacje Gruzinów  

z Osetyjczykami, które pozwalają zrozumieć podstawy antagonizmu, który do 

swoich potrzeb geopolitycznych został wykorzystany przez Rosję oraz Gruzję. 

Pokazał również wybrane wydarzenia, które doprowadziły do „rozmrożenia za-

mrożonego” konfliktu na Zakaukaziu. 

1. OSETYJCZYCY W GRUZJI 

Niepodważalnym faktem jest to, iż naród gruziński zamieszkuje region 

Kaukazu Południowego znacznie dłużej niż Osetyjczycy
714

 czy Abchazi. Osetyj-

czycy wywodzą się z ludów koczowniczych zamieszkujących w starożytności re-

gion Kaukazu Północnego, na którego terytorium ich dalecy przodkowie we wcze-

snym średniowieczu utworzyli królestwo Alanii (rys. 1). Królestwo, w którym na-

przemiennie dominację zyskiwały wpływy chazarskie, bizantyjskie i gruzińskie. 

 

Rys. 1. Królestwo Alanii, X-XII wiek, Kaukaz 

Źródło: http://goo.gl/kRzPmC [dostęp z dnia: 20.08.2014]. 
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Najazdy mongolskie na Kaukaz w XIII wieku doprowadziły do upadku 

Alanii. Według części historyków Alanowie
715

 pod naporem Mongołów przenieśli 

się pod sam Kaukaz, a nieliczna ich grupa osiedliła się na południe od Kaukazu, na 

terenach dzisiejszej części Wewnętrznej Kartli (historyczna, gruzińska nazwa dla 

obecnej Osetii Południowej)
716

. Osetyjczycy z południa tworzyli jedną z trzech 

społeczności swojego narodu o nazwie Kudar, pozostałe dwie zamieszkiwały pół-

nocną część Kaukazu
717

. Najprawdopodobniej Osetyjczycy na terenach Gruzji 

szybko asymilowali się z miejscową ludnością, a ich status wobec Gruzinów był 

określany jako chłopskie poddaństwo. Inni historycy utrzymują, iż osadnictwo 

osetyjskie na południowym Kaukazie sięga maksymalnie dwóch wieków i związa-

ne jest z rosyjskim działaniem kolonizacji tych ziem. 

W 1744 roku przywódcy Osetii zwrócili się z prośbą do carycy Katarzyny  

o włączenie ich regionu w obręb Rosji (jednakże przedmiotem sporów historyków 

pozostaje odpowiedź na pytanie: Czy Osetyjczycy zwrócili się o przyłączenie do 

Rosji obu jej części, północnej i południowej, czy tylko północnej? Przy pierwszej 

wersji zdarzeń utrzymują się Osetyjczycy, natomiast Gruzini twierdzą, że dołączo-

no tylko część północną)
718

. W 1783 roku Gruzja, ze względu na grożące jej nie-

bezpieczeństwo ze strony Turcji i Persji, zwróciła się o pomoc do Rosji, za co  

w 1801 roku zapłaciła utratą niepodległości. Rosja anektowała jej wschodnią 

część, w skład której wchodził obszar dzisiejszej Osetii Południowej
719

. 

Zbliżenie rosyjsko-osetyjskie pozwoliło tejże ludności, zamieszkującej pół-

nocną i południową część Kaukazu, na wyjście z wielowiekowej izolacji, rozwi-

nięcie własnej kultury, włączenie się w życie gospodarcze i kulturalne Imperium 

Rosyjskiego. Natomiast Rosjanie zdobyli wiernego sojusznika na Kaukazie. Dzię-

ki temu zyskali obszar, na którym zbudowali twierdze oraz drogi wykorzystywane 

przez Imperium do dalszych podbojów Kaukazu. Jednakże sojusz z Rosją przyspo-

rzył Osetyjczykom wrogów w postaci przede wszystkim Inguszów, Czeczenów  

i Gruzinów, z którymi do tej pory łączyły ich przyjazne stosunki
720

. 
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W 1846 roku władze carskiej Rosji utworzyły samodzielną jednostkę admi-

nistracyjną – Okręg Osetyjski, który istniał dosyć krótko, do roku 1859
721

. Mimo 

to należy pamiętać, iż obszar dzisiejszej Osetii Południowej od zarania dziejów aż 

do pierwszych prób powstańczych osetyjskiej ludności, czyli 1918 roku, który 

wiąże się z rewolucją lutową w Rosji i zakończeniem I wojny światowej, był  

w większości zamieszkany przez ludność gruzińską i żydowską, a Osetyjczycy 

stanowili mniejszość
722

. 

 

Rys. 2. Zmiany podziału administracyjnego – Kaukaz 1921-1931 

Źródło: http://baltvilks.livejournal.com/68540.html [dostęp z dnia: 23.09.2014]. 

Wobec nowej sytuacji, jaka zaistniała po rosyjskiej rewolucji przeciwko ca-

rowi Mikołajowi II Romanowowi i jego monarchii absolutnej, Osetyjczycy utwo-

rzyli Narodową Radę Osetyjczyków, która rościła sobie prawa do władzy nad tery-

torium zamieszkiwanym przez nich po południowej oraz północnej stronie Kauka-

zu. W szybkim tempie Narodową Radę Osetyjczyków zdominowali bolszewicy, 

którzy zachęcali do zjednoczenia Północnej i Południowej Osetii i włączenia Ose-

tii Południowej w struktury i granice Rosji Radzieckiej. W 1918 roku region Kau-

kazu Południowego oderwał się od Rosji. Doprowadziło to do proklamowania Za-

kaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej, składającej się w głównej 

mierze z narodów: gruzińskiego, ormiańskiego i azerskiego. Niestety liczne 

sprzeczności interesów poszczególnych grup etnicznych doprowadziły do rychłego 
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upadku Zakaukaskiej DRF, z której Gruzja, Armenia i Azerbejdżan powołały od-

dzielne rządy. Armia nowo powstałej Demokratycznej Republiki Gruzji podjęła 

walkę z siłami ludności osetyjskiej, dążącej do uzyskania autonomii, podobnej, 

jaką przyznano Abchazom i muzułmanom w Adżarii. Wybuchł konflikt, który  

w latach 1918-1920 przerodził się w szereg powstań na obszarze dzisiejszej Osetii 

Południowej. Najprawdopodobniej w trakcie walk Osetyjczycy dopuścili się czy-

stek na ludności gruzińskiej. Gruzini stłumili powstania, które według ich przeko-

nania były tylko chłopską rebelią. Represje popowstańcze wobec Osetyjczyków 

wzmogły ich nienawiść do Gruzinów oraz mienszewików. Należy pamiętać, że  

w owym czasie Gruzją rządzili mienszewicy, a Osetyjczykami przewodzili bol-

szewicy, którzy posiadali wsparcie z Moskwy do czasu polskich sukcesów na 

froncie zachodnim, które zmusiły Rosję do chwilowego przeorientowania swoich 

planów i zaprzestania wspierania osetyjskiej rebelii. W 1920 roku bolszewicka 

Rosja podpisała z Gruzją dokument ustanawiający pokój między państwami,  

w ramach którego zrzekła się pretensji do Osetii Południowej. Mir trwał krótko, 

już w 1921 roku Armia Czerwona przeprowadziła ofensywę na Demokratyczną 

Republikę Gruzji i na kolejne 70 lat zniewoliła naród gruziński. Władze Rosji Ra-

dzieckiej nagrodziły Osetyjczyków za walkę przeciwko mienszewikom, tworząc 

Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny
723

 (rys. 2), istniejący do rozpadu 

Związku Radzieckiego w ramach Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radziec-

kiej. W przeciwieństwie do wszystkich narodów zamieszkujących Kaukaz po jego 

północnej i południowej stronie, Osetyjczycy nigdy nie zbuntowali się przeciwko 

Rosji
724

. Jednakże Południowoosetyjski OA nie był marzeniem Osetyjczyków, któ-

rym nie w smak była autonomia, pragnęli potraktowania ich republiki oddzielnie 

jako niezależnej od Gruzji części Rosji Radzieckiej. Niestety, dla Osetyjczyków 

ich marzenia o posiadaniu statusu republiki związkowej czy połączenia z Osetią 

Północną
725

 nigdy się nie ziściły. 

Seria powstań osetyjskich nie odbiła się nadmiar negatywnie na relacjach 

gruzińsko-osetyjskich. Władze Gruzińskiej SRR próbowały zatrzeć odrębność tych 

terytoriów m.in. poprzez migrację ludności gruzińskiej na teren dzisiejszej Osetii 

Południowej. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż teren przyznany Osetyjczykom 

w ramach Południowoosetyjskiego OA był nader większy od ich zajętych wcze-

śniej ziem, w jego poczet wchodziły liczne ziemie i wioski stricte gruzińskie. 
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2. RELACJE GRUZIŃSKO-OSETYJSKIE PO ROZPADZIE ZSRR 

 Stosunki między Osetyjczykami a Gruzinami pogorszyły się pod koniec lat 

80. XX wieku, kiedy kryzys dopadł wielkie imperium, jakim był ZSRR i dopro-

wadził do jego upadku. Na fali recesji doszło do budzenia się resentymentów na-

rodowych, do głosu dochodziły liczne grupy nacjonalistyczne, pragnące walczyć  

o przyszłość swojego narodu. W Południowoosetyjskim OA powstała organizacja 

Adamon Nichas, która po raz kolejny nie walczyła o niepodległość, a wraz z po-

wstałą na północ od gór Kaukazu organizacją Adamon Cadisz pragnęła połączenia 

obu ziem osetyjskich pod zwierzchnictwo Moskwy jako odrębny podmiot
726

.  

10 listopada 1989 roku przywódcy Osetii Południowej ogłosili zmianę statusu 

Obwodu Autonomicznego na Republikę Autonomiczną i zjednoczenie z Północ-

noosetyjskim ASRR
727

. Do takiego stanu rzeczy nie mogły dopuścić władze Gru-

zji
728

, dla których terytorium dzisiejszej Osetii Południowej ma strategiczne zna-

czenie ze względu na bliskość głównej infrastruktury drogowej państwa (głównej 

drogi między Wschodem a Zachodem kraju oraz tzw. Gruzińskiej Drogi Wojennej) 

czy bliskość stolicy – Tbilisi. Ponadto ludność gruzińska zamieszkująca Osetię 

Południową została odcięta od swojego kraju, dlatego zwróciła się o pomoc do 

Tbilisi. W 1990 roku doszło do starć między paramilitarnymi oddziałami gruziń-

skimi a samoobroną osetyjską. 20 września 1990 roku Rada Okręgowa Republiki 

Autonomicznej ogłosiła suwerenność i proklamowała Południowoosetyjską SRR 

oraz zgłosiła chęć akcesji do ZSRR
729

. 

W związku z dezintegracją ZSRR Osetia została sama na polu walki, bez 

wsparcia Moskwy, na które bardzo liczyła. Osetyjczycy zbojkotowali wybory par-

lamentarne przeprowadzone w Gruzji w 1990 roku i zorganizowali osobne wybory 

w swoim regionie, które nie zostały zaakceptowane przez władze Tbilisi. Wybrany 

parlament Gruzji przegłosował zniesienie Południowoosetyjskiego OA jako od-

rębnej jednostki administracyjnej. Odnotowano wiele przypadków grabieży i pobić 

popełnionych przez gruzińskie i osetyjskie oddziały
730

. Gruzja wprowadziła blo-

kadę ekonomiczną na terytorium Osetii Południowej, a na obszarze dwóch rejo-

nów Osetii wprowadzono stan wyjątkowy. Walki przerodziły się w wojnę. 

9 kwietnia 1991 roku Gruzja ogłosiła niepodległość, a 26 maja tegoż roku 

prezydentem Gruzji został wybrany Zwiad Gamsachurdia. Według Roberta D. En-
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glisha doszedł do władzy na fali szowinistycznych emocji
731

, których doskonałym 

wyrazem stało się hasło „Gruzja dla Gruzinów”
732

. Gamsachurdia prawdopodob-

nie powiedział: Oni (Osetyjczycy) nie mają żadnych praw w Gruzji, są oni mniej-

szością narodową. Ich ojczyzną jest Osetia Północna… Tutaj, w Gruzji są imigran-

tami
733

. Gruzińscy liderzy walczący o niepodległość dla swojego kraju, w tym no-

wo wybrany prezydent, byli nieprzygotowani do nowych realiów, brak im było 

politycznej strategii w działaniu, a z perspektywy konfliktu osetyjsko-gruzińskiego 

– perspektywy historycznej
734

. 

W latach 1991-92 trwała wojna w Osetii Południowej pomiędzy rządowymi 

siłami Gruzji a oddziałami Gwardii Osetyjskiej, nieregularnymi siłami Osetii Po-

łudniowej, a także wspierającymi ich oddziałami Osetii Północnej oraz nieoficjal-

nie oddziałami Federacji Rosyjskiej. Walka toczyła się o uniezależnienie Osetii 

Południowej od niepodległej Gruzji. Walczące naprzeciwko siebie oddziały nie 

były dobrze wyszkolone ani uzbrojone, często składały się z ochotników, wynikało 

to z problemów organizacyjnych i finansowych nowo powstałej niepodległej Gru-

zji oraz oddziałów secesjonistów. 

W wyniku wojny śmierć poniosło około tysiąca jej uczestników. Najpoważ-

niejszym skutkiem wojny byli i nadal są uchodźcy. Ponad 100 tys. Osetyjczyków  

z terytorium Osetii Południowej oraz Gruzji właściwej migrowało do Osetii Pół-

nocnej, a ponad 23 tys. Gruzinów migrowało z Osetii Południowej na terytorium 

Gruzji właściwej
735

. 

W marcu 1992 roku przywódcą Gruzji został, sprowadzony z Moskwy na 

prośbę Gruzińskiej Rady Wojskowej, były radziecki minister spraw zagranicznych, 

Gruzin Eduard Szewardnadze, który zastąpił obalonego w efekcie puczu w grud-

niu 1991 roku Zwiada Gamsachurdię. Toczące się walki sił rządowych z lojalista-

mi Gamsachurdi doprowadziły do wojny domowej oraz wojny w Abchazji w la-

tach 1992-93. Szewardnadze zależało na jak najszybszym zakończeniu konfliktu  

w Osetii Południowej. 

19 stycznia 1992 roku ludność Osetii Południowej w wyniku referendum 

opowiedziała się za połączeniem Południowej Osetii z Północną
736

. Naczelna Rada 

Republiki Południowej Osetii dnia 29 maja 1992 roku przyjęła Akt niepodległości 
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państwa
737

. W takich okolicznościach stała się de facto niepodległą republiką nieu-

znawaną przez społeczność międzynarodową w obrębie obszaru terytorialnego 

Gruzji. 

24 czerwca 1992 roku podpisano zawieszenie broni w Dagomysie (dzielni-

ca Soczi – miasto na terytorium FR) przez przywódcę Gruzji (Eduarda Szeward-

nadze) oraz prezydenta Rosji (Borysa Jelcyna), które usankcjonowało istnienie 

jednostki administracyjnej niepodlegającej władzy Tbilisi na jej terytorium
738

. 

Strona gruzińska ze względu na wzmagające się walki w innym separatystycznym 

regionie – Abchazji – musiała pójść na ugodę. Porozumienie ustanawiało zawie-

szenie broni między Gruzją a Osetią Południową, stworzyło Wspólną Komisję 

Kontroli (składającą się z reprezentantów Rosji, Gruzji, Osetii Północnej i Osetii 

Południowej) oraz trójnarodowe siły utrzymania pokoju pod dowództwem Rosji, 

składające się z żołnierzy gruzińskich, rosyjskich i osetyjskich
739

. Ponadto Organi-

zacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE, ówczesne KBWE) zgo-

dziła się nadzorować zawieszenie broni i ułatwić negocjacje między zwaśnionymi 

stronami oraz czynić starania wyeliminowania źródeł napięcia. W związku z tym 

OBWE postanowiło stworzyć Misję OBWE w Gruzji. Gruzini uważają ziemie 

Osetii za część terytorialną Gruzji i określają je mianem regionu cchinwalskie-

go
740

. Władze Osetii Południowej kontrolują niemal w całości swój teren, oprócz 

kilku gruzińskich enklaw. Gruzja straciła jednak kontrolę nad Osetią, coraz hoj-

niej wspieraną przez Moskwę i ochranianą przez rosyjskie siły pokojowe
741

. 

Od czasu podpisania zawieszenia broni w Dagomysie do 1997 roku proces 

negocjacyjny nie rozpoczął się. Kontakty pomiędzy Tbilisi i Cchinwali odbywały 

się za pośrednictwem władz Osetii Północnej, Federacji Rosyjskiej oraz OBWE. 

Dopiero cztery lata po zakończeniu wojny, 5 marca 1997 roku, odbyło się pierwsze 

spotkanie przedstawicieli Tbilisi i Cchinwali do spraw uregulowania konfliktu. 

Efektem rozmów było kilka umów o mniejszym znaczeniu, mimo że w ówcze-

snym czasie kontakty pomiędzy Gruzją a Osetią Południową utrzymywane były 
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regularnie. Najważniejszy czynnik sporu, czyli kwestia statusu Osetii Południowej, 

w dalszym ciągu był niemożliwy do rozwiązania
742

. 

Osetia Południowa jako parapaństwo ma możliwość egzystencji ze względu 

na dotacje ze strony FR, które prawie w całości pokrywają budżet parapaństwa. Od 

zakończenia wojny praktycznie do 2003 roku mieszkańcy Osetii Południowej  

w głównej mierze utrzymywali się z przemytu dóbr z FR, które swobodnie sprze-

dawali na wielkim bazarze hurtowym w Ergneti. Zaopatrywali się na nim sprze-

dawcy z całej północnej Gruzji. W odwrotną stronę kierowany na masową skalę 

był tylko spirytus. Granica pomiędzy Osetią Południową a FR nie podlegała żadnej 

kontroli (granica południowoosetyńsko-gruzińska od 1996 roku do 2003 roku 

również), a ruch ludzi i pojazdów odbywał się bezproblemowo. Rosyjska służba 

celna oszacowała, że w 1996 roku wartość przemytu na granicy FR z Osetią Połu-

dniową sięgnęła 0,5 mld dolarów. Państwo gruzińskie traciło ogromne pieniądze 

wskutek takiego procederu, ale pozwalał on na utrzymanie i przeżycie mieszkań-

ców Osetii Południowej, na której terytorium od czasu wojny na początku lat 90. 

nie funkcjonowała większość zakładów, a na wsiach uprawiano gospodarkę natu-

ralną. 

3. ZMIANA POLITYKI KREMLA WOBEC GRUZJI 

Sześcioletni okres od 1993 r. do 1999 r. w polityce zagranicznej Rosji wo-

bec Gruzji i Osetii Południowej był bardzo neutralny. Jednakże przełom nastąpił  

w 1999 roku, gdy rząd FR znacząco zmienił stanowisko wobec Gruzji. Zaczęło się 

od jednostronnego uchylenia zakazu przekraczania abchaskiego odcinka granicy 

rosyjsko-gruzińskiej przez mężczyzn w wieku poborowym. Rok później Rosja 

wprowadziła wizy dla obywateli Gruzji, wyłamując się z porozumienia Wspólnoty 

Niepodległych Państw o ruchu bezwizowym wewnątrz organizacji. Punktem kul-

minacyjnym była taktyka zmiany przywódcy Osetii Południowej, który usiłował 

znaleźć kompromis z władzami gruzińskimi, podpisując np. dokument badeński, 

który określał status zwiększonej autonomii Osetii Południowej, stale pozostającej 

w granicach Gruzji. Taka droga rozwoju była nie do przyjęcia dla urzędującego 

prezydenta FR – Władimira Putina. Już w 2001 roku prezydentem Osetii Połu-

dniowej został „człowiek Kremla” – Eduard Kokojty. 

Zmiana gruzińskiego podejścia do relacji gruzińsko-osetyjskich nastąpiła po 

Rewolucji Róż w 2003 roku, czyli pokojowego przejęcia władzy w Gruzji w wy-

niku masowych protestów społeczeństwa. W styczniu 2004 roku w wyborach pre-

zydenckich zorganizowanych w Gruzji zwyciężył Michaił Saakaszwili, który  

w mowie inauguracyjnej określił najważniejsze cele swojej prezydentury. Jednym 

z nich było dążenie do reintegracji terytorium państwa. Za rządów Saakaszwilego 
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miały miejsce przełomowe zmiany, wprowadzono liczne reformy, m.in. wojska, 

policji, sądownictwa. 

Na początku 2004 roku udało się przywrócić pełną kontrolę władzy central-

nej Gruzji w zbuntowanej Adżarskiej Republice Autonomicznej. Na fali sukcesu 

nowa władza podjęła próbę powstrzymania działań nielegalnego przemytu między 

Gruzją, dokładniej Osetią Południową a Federacją Rosyjską, wyeliminowania 

przestępczości transgranicznej oraz wzmocnienia kontroli i ochrony granic pań-

stwa. Osetyjczycy od początku zmian podchodzili do nich sceptycznie, stwierdza-

jąc, iż każde działanie Gruzinów jest wymierzone w istnienie ich państwa. Gruziń-

skie służby zniszczyły wiele dróg wiodących z Osetii Południowej do FR, które 

były wykorzystywane do nielegalnego importu towarów. Zatrzymywano transpor-

ty przedmiotów nielegalnie importowanych do Gruzji. Saakaszwili podjął się li-

kwidacji korupcji, którą przesiąknięta była Gruzja od początku lat 90. Odpowied-

nie służby ściągały od ludzi i przedsiębiorstw należne państwu podatki. Próbowa-

no powstrzymać nielegalne kontrabandy towarów, które uszczuplały budżet pań-

stwa ze względu na oczywisty brak wpłat celnych. Zamknięto bazar w Ergneti  

i uszczelniono granicę południowoosetyjsko-gruzińską. 

Gruzińskie władze twierdziły, że w Osetii Południowej kwitnie niekontro-

lowany przemyt narkotyków oraz broni, ponadto niekontrolowane granice i nie-

pewny status Osetii jest rajem dla kryminalistów i może stać się przyczółkiem dla 

terrorystów z Kaukazu Północnego. Mnożyły się incydenty graniczne. Gruzini 

próbowali poprzez soft power dokonać reintegracji terytorium. Utworzono pierw-

szą telewizję w języku osetyjskim, zagwarantowano wypłacalność emerytur dla 

mieszkańców Osetii oraz bezpłatną opiekę medyczną, zorganizowano misję huma-

nitarną (dostarczano m.in. niezbędne nawozy), obiecano odtworzenie połączenia 

kolejowego do Cchinwali. 

W 2007 roku gruzińskie władze zaproponowały utworzenie Autonomicznej 

Republiki Osetii Południowej, wchodzącej w skład Gruzji na tożsamych warun-

kach jak Adżaria. Jednakże stanowisko prezydenta Osetii Południowej nie uległo 

zmianie, nie przejawiał on najmniejszej chęci podjęcia dialogu z władzą w Tbilisi, 

uważając, iż Gruzini dążą tylko i wyłącznie do konfliktu zbrojnego
743

. Ponadto 

przywoływał wyniki referendum przeprowadzonego w 2006 roku w Osetii Połu-

dniowej, według którego głosujący w zdecydowanej większości opowiedzieli się 
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za niepodległością, choć trzeba zaznaczyć, iż w referendum nie brali udziału Gru-

zini zamieszkujący Osetię Południową, wobec czego władze w Tbilisi nie uznały 

wyników głosowania. 

W kwietniu 2007 roku parlament Gruzji powołał proguzińską Tymczasową 

Jednostkę Terytorialną wraz z jej administracją (rządem) na terytorium Osetii Po-

łudniowej w wiosce Kurta. 

17 lutego 2008 roku Republika Kosowa proklamowała niepodległość
744

 

uznaną w późniejszym czasie przez 105 ze 193 państw członkowskich ONZ, 23  

z 28 Unii Europejskiej i 24 z 28 NATO, jednakże formalnie nadal jest państwem 

nieuznawanym. Kosowo oderwało się od Serbii, państwa-sojusznika Rosji na Bał-

kanach. Tym samym stworzył się pierwszy po 1945 roku precedens jednostronnej, 

siłowej zmiany granic państwowych w Europie. Taki stan rzeczy zachęcił Osetyj-

czyków do ponownego ogłoszenia formalnego oderwania się od terytorium Gruzji. 

Problem wyższości prawa do integralności terytorialnej państwa a prawem naro-

dów do samostanowienia pozostaje nadal bez rozstrzygnięcia, ale precedens Ko-

sowa wysunął podstawy do podobnej działalności. Władimir Putin po ogłoszeniu 

niepodległości przez Kosowo obiecał, iż zrobi coś podobnego w swoim sąsiedz-

twie
745

. 

W dniach 2-4 kwietnia 2008 roku w Bukareszcie odbył się 20. Szczyt NA-

TO, podczas którego Gruzja liczyła na zbliżenie ze strukturami organizacji. Pod-

czas spotkania Sojusz nie zaoferował Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP – 

Membership Action Plan) Gruzji z powodu sprzeciwu Francji i Niemiec. Jedynym 

osiągnięciem Gruzji było uzyskanie słownego zapewnienia przyszłego członko-

stwa w organizacji. 5 kwietnia, podczas spotkania Rady NATO-Rosja, Władimir 

Putin również sprzeciwił się objęciu Gruzji planem MAP
746

. 

16 kwietnia 2008 roku lider Rosji wydał rozporządzenie organom wyko-

nawczym Federacji Rosyjskiej, by zabezpieczyć wszechstronną obronę praw, swo-

bód i interesów prawnych obywateli FR, zamieszkujących terytorium Osetii Połu-

dniowej i Abchazji
747

. W ramach rozporządzenia przewidziano współpracę z orga-

nami władzy ww. parapaństw, w tym w sferze handlowo-ekonomicznej, społecz-

nej, naukowo-technicznej oraz informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej
748

. 
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15 lipca 2008 roku gruzińskie wojska rozpoczęły na swoim terytorium dwu-

tygodniowe manewry wojskowe „Immediate Response 2008” w ramach natow-

skiego programu Partnerstwo dla Pokoju. Z kolei Rosja w tym samym czasie przy 

granicy z Gruzją przeprowadziła manewry „Kaukaz 2008”. Od początku 2008 ro-

ku napięcie w strefie przygranicznej między terytorium Gruzji właściwej a Abcha-

zją i Osetią Południową narastało. Okres przed wybuchem wojny był nader aktyw-

ny: wybuchy samochodów pułapek, zamachy na sympatyzujących z Gruzją Ose-

tyjczyków czy wzajemne ostrzały wiosek gruzińskich i osetyńskich były na po-

rządku dziennym
749

. Moskwa zwiększyła liczebność wojsk w bazach w separaty-

stycznych terytoriach oraz ilość przekazywanego uzbrojenia dla Abchazji i Osetii 

Południowej. Flota Czarnomorska tylko w kwietniu i maju 2008 roku przeprowa-

dziła aż osiem ćwiczeń, podczas których wykonywano desanty morskie. W okresie 

ww. nasilenia incydentów granicznych padły pierwsze ofiary, fakty te zostały po-

twierdzone raportami działającej wówczas w Cchinwali misji OBWE
750

. Z począt-

kiem sierpnia ogłoszono ewakuację kobiet i dzieci z Osetii Południowej. 

W nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku mass media na całym świecie poinfor-

mowały o rozpoczętej wojnie na Kaukazie. Według ustaleń pierwszej w historii 

Unii Europejskiej komisji pod przewodnictwem szwajcarskiej dyplomatki Heidi 

Tagliavini, mającej na celu wyjaśnić, co się tak naprawdę wydarzyło i jak uniknąć 

podobnych zdarzeń w przyszłości, na wybuch wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierp-

niu 2008 roku złożyło się kilka przyczyn: 

 przyczyna bezpośrednia: ostrzał Cchinwali przez gruzińskie siły zbroj-

ne; 

 7 sierpnia 2008 roku nastąpiła nieproporcjonalna reakcja Federacji Ro-

syjskiej na zaistniały fakt
751

; 

 brak postępu przez ponad 15 lat w rozwiązaniu dwóch „zamrożonych” 

konfliktów w Abchazji i Osetii Południowej; 

 uznanie niepodległości Kosowa przez państwa Zachodu doprowadziło 

do pogorszenia stosunków pomiędzy Gruzją a FR; ww. decyzja znisz-

czyła jakiekolwiek szanse na kontynuowanie merytorycznych negocjacji 

w sprawie separatystycznych republik; 

 rosyjskie działanie polegające na wydawaniu rosyjskich paszportów 

mieszkańcom Abchazji i Osetii Południowej bez konsultacji z władzami 

Gruzji, a w konsekwencji tego czynu powoływanie się na branie odpo-
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wiedzialności za obywateli Rosji w tzw. bliskiej zagranicy jest jawnym 

kwestionowaniem integralności terytorialnego Gruzji; 

 eskalacja zbrojnych incydentów wywoływanych przez obie strony oraz 

zestrzelenie gruzińskich samolotów bezzałogowych nad obszarem Ab-

chazji przez wojska FR
752

; 

 brak odpowiedniej reakcji organizacji międzynarodowych na „rozpada-

jące się” zawieszenie broni
753

. 

Bombardowanie Cchinwali przez gruzińskie siły zbrojne w nocy z 7 na 8 

sierpnia 2008 oznaczało początek zbrojnego konfliktu o dużej skali w Gruzji. Jed-

nak chodziło tylko o kulminację długotrwałego wzrostu napięcia, prowokacji i in-

cydentów
754

. 

Komisja w swoim raporcie stwierdziła, że Rosjanie świadomie destabilizo-

wali sytuację w regionie. Moskwa w żadnym stopniu nie była zainteresowania 

rozwiązaniem konfliktu, a wręcz jego eskalacją. Prezydent Saakaszwili oficjalnie 

podjął decyzję o przywróceniu porządku konstytucyjnego w rejonie cchinwal-

skim
755

. Z formalnego punktu widzenia akcja zarządzona przez prezydenta Gruzji 

miała charakter wewnętrzny i nie naruszała prawa międzynarodowego. Złamał on 

jednak porozumienie o zawieszeniu broni z 1992 roku
756

. Z kolei Rosja powołała 

się na porozumienie z 1992 roku i zgodnie z prawem do samoobrony wynikającej  

z artykuły 51 Statusu ONZ, na pomoc rosyjskiej misji pokojowej w Południowej 

Osetii ruszyły pododdziały sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej
757

. Ówczesny prezy-

dent Rosji Dmitrij Miedwiediew w wystąpieniu telewizyjnych oświadczył, iż za-

pewni ochronę życia i godności rosyjskich obywateli gdziekolwiek się oni znajdu-

ją
758

.  

Wojna z sierpnia 2008 roku utrwaliła status niezależności Osetii Południo-

wej i Abchazji, których niepodległość w pierwszej kolejności uznała Federacja 

Rosyjska, w późniejszym czasie również Nikaragua, Wenezuela, Nauru oraz Tuva-
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lu. Walki zakończyło podpisanie planu zawieszenia broni przez Michaiła Saaka-

szwilego dnia 15 sierpnia 2008 roku. Plan składał się z 6 punktów i był dokumen-

tem wypracowanym w Moskwie przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego 

(w ówczesnym czasie Francja przewodziła prezydencji w Unii Europejskiej), 

przewodniczącego OBWE Alexandra Stubba z prezydentem FR Dmitrijem Mied-

wiediewem. Plan zakładał: 

 zobowiązanie do niestosowania siły; 

 trwałe zakończenie wszystkich działań wojennych; 

 zapewnienie swobodnego dostępu do pomocy humanitarnej; 

 powrót sił zbrojnych Gruzji do stałych miejsc dyslokacji; 

 wycofanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do linii sprzed rozpoczęcia 

działań bojowych. Do czasu wypracowania „międzynarodowych mecha-

nizmów” rosyjskie siły pokojowe podejmą „dodatkowe środki bezpie-

czeństwa”; 

 rozpoczęcie międzynarodowej dyskusji o statusie Osetii Południowej  

i Abchazji oraz środkach zapewnienie ich bezpieczeństwa
759

.  

PODSUMOWANIE 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie historycznych relacji Gru-

zinów z Osetyjczykami, które zobrazowały podstawy wybuchu konfliktu, dlatego 

też autor nie wgłębiał się w przebieg i konsekwencje wojny z roku 2008. Jednak 

warto odnotować, że okresy niezgody między obydwoma narodami – gruzińskim  

i osetyjskim – miały miejsce w momencie wystąpienia znaczących zmian w poli-

tyce międzynarodowej, zmian na skalę globalną, tj. podboje Rosji Imperialnej, 

zakończenie I wojny światowej, głasnost i pierestrojka, imperialne zapędy Władi-

mira Putina. Życie zwykłych ludzi z dala od tych okresów pokazywało, że mogą 

oni współżyć razem w jednym państwie, a niechęć między nimi jest podsycana  

z zewnątrz.  
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OSSETIAN-GEORGIAN ANTAGONISMS 

Abstract: Controversial Russian- Georgian conflict from August 2008 equally concerned Abkha-

zians and Ossetians as well as Russians and Georgians. The author has focused on Ossetians-

Georgians relations, taking into consideration Russian policy and its influence in the South Cau-

casus. The description of both nation throughout millennia allows to present negative aspects 

emerging from direct contacts among those nations as well as indirect ones, connected with 

friendly feelings Ossetians had to Russians e.g. when Caucasus was conquered in the second half 

of 18
th
century. The conclusion of the hereby article was based on presenting the changes in Geor-

gian- Ossetian relations after so called Rose Revolution in 2003 in Georgia and on the report of 

independent, international European Union mission for studying the reasons and the process of 

the armed conflict between Russia and Georgia in August 2008. 
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ZARYS RELACJI POLSKO-GRUZIŃSKICH  

I POLSKA POLITYKA WSCHODNIA WOBEC GRUZJI 

Streszczenie: Relacje polsko-gruzińskie mają długą historię, z różnym natężeniem, jednak 

zawsze w pozytywnym wymiarze. Polska „niepodległa” polityka wschodnia była począt-

kowo budowana wyłącznie dla Ukrainy, Litwy i Białorusi. Kontekst kaukaski pojawił się 

relatywnie późno. Autor w niniejszym tekście streszcza dotychczasowe polsko-gruzińskie 

stosunki, próbuje przedstawić główne założenia polskiej polityki dotyczące Gruzji, jednak 

nie decyduje się na jednoznaczną ocenę poszczególnych etapów budowania wzajemnych 

relacji.  

Słowa kluczowe: Kaukaz – społeczeństwo, Gruzja, Partnerstwo Wschodnie, polska poli-

tyka wschodnia, bezpieczeństwo międzynarodowe, rozwój gospodarczy, Unia Europejska 

WSTĘP 

Relacje polsko-gruzińskie sięgają ponad 200 lat. Niejednokrotnie Polska  

i Gruzja dzieliły razem wspólną historię, a stosunki między społeczeństwami mia-

ły i mają bardzo szczególny charakter. W niniejszym artykule autor postara się 

przedstawić polską politykę wschodnią wobec Gruzji. Zaprezentuje, jak rozwijały 

się wzajemne relacje, co przyczyniło się do tak pozytywnego ich charakteru i jakie 

są perspektywy na przyszłość. Dodatkowo spróbuje zidentyfikować czynniki 

wpływające na porażki i sukcesy polskich rządów podczas planowania polityki 

wschodniej i jej realizacji. 

1. ZARYS RELACJI HISTORYCZNYCH 

Na początku należy przybliżyć zarys historyczny wzajemnych relacji Polski 

i Gruzji. Analizując historie obojga narodów, można zauważyć przede wszystkim 

dwa podobieństwa, którymi są walka o niepodległość i potężni sąsiedzi, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem jednego wspólnego – Rosji. W XVIII wieku zarówno 

Polacy, jak i Gruzini znaleźli się pod panowaniem carskim. Znamienny był szcze-

gólnie rok 1795. Polska w wyniku III rozbioru zniknęła całkowicie z mapy Euro-

py. Natomiast Gruzja doświadczyła ze strony Persji najbardziej krwawego najazdu 

w swojej historii, w czasie trwania którego wymordowano większość mieszkań-

ców Tbilisi. Tragedia ta była m.in. konsekwencją niewywiązania się przez carską 

Rosję z zawartego w 1783 r. przez Katarzynę Wielką traktatu
761

. Na mocy tego 
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dokumentu Gruzja stawała się protektoratem Moskwy. Brak carskiej interwencji 

obronnej w 1795 r. wobec Persów był jednak Rosji bardzo na rękę, ponieważ zde-

cydowanie osłabiło to Gruzję, a to oznaczało, że była łatwiejsza do aneksji. 

Zajęcie terytoriów Polski i Gruzji było elementem imperialnej strategii Mo-

skwy, która miała na celu podporządkowanie sobie wszystkich peryferyjnych nie-

rosyjskojęzycznych narodów i tworzenie z nich pasa buforowego od potencjalnych 

przyszłych wrogów. Początek historii Polski i Gruzji zaczął się od wspólnego mia-

nownika – utraty państwowości na rzecz carskiej Rosji. Ponad sto lat Gruzini  

i Polacy jako narody dyskryminowane (uważane za peryferyjne) musiały walczyć 

o przetrwanie własnej tożsamości narodowej, kultury i języka. To ukształtowało 

ich charaktery, poglądy oraz nastawienie wobec Rosjan. Zachowania te nadal cha-

rakteryzują się z jednej strony pewną dozą podejrzliwości, a współczuciem i sza-

cunkiem z drugiej. Warto podkreślić jednak, że odczucia negatywne odnoszą się  

w większym stopniu do elity rządzącej i polityki, pozytywne przejawiają się  

w stosunku do społeczeństwa i kultury, jednak po niedawnych wydarzeniach na 

przełomie roku 2014/2015 (konflikt na Ukrainie, zabójstwo Borysa Niemcowa), to 

również może ulec zmianie i z charakterystycznych cech zachowania pozostanie 

jedynie współczucie. Cechą wspólną Polaków i Gruzinów jest również ich bun-

towniczość, co wpłynęło pozytywnie na przyszły rozwój wzajemnych relacji i zro-

zumienia. Obydwa narody wiele razy próbowały zrzucić jarzmo carskiego impe-

rium, jednak zawsze próby te kończyły się krwawym niepowodzeniem. Wiele 

osób było zsyłanych na Sybir, zarówno z Polski, jak i z Gruzji. Wielu Polaków  

w ramach zsyłki, szczególnie po nieudanym powstaniu listopadowym, transporto-

wanych było na Kaukaz Południowy. Te tragiczne wydarzenia wpływały na dalsze 

wspólne losy, niemal nieoficjalny, podświadomy sojusz pomiędzy narodami. Na 

początku XX wieku pojawiła się nadzieja na niepodległość, która wkrótce przero-

dziła się w rzeczywistość. W wyniku walk wewnętrznych w Rosji i rozpadu Impe-

rium Polska wywalczyła niepodległość w 1918 roku, Gruzja natomiast kilka mie-

sięcy później. Już na początku 1920 roku otworzono Konsulat RP w Tbilisi
762

. 

Rozwój dalszych wspólnych relacji został jednak przerwany poprzez aneksję Gru-

zji przez ZSRR. Polska nie uznała działań radzieckich i wspierała gruziński rząd 

na emigracji oraz otworzyła swoje granice dla uchodźców. Do Polski przybyło 

bardzo wielu wojskowych z Gruzji, którzy pełnili funkcje oficerów kontraktowych 

w wojsku polskim
763

. W tym okresie odrodziła się idea ruchu prometejskiego. 

Prometeizm narodził się w okresie międzywojennym i jego głównym założeniem 

były działania skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Miał on dopro-

wadzić do rozpadu ZSRR poprzez wspieranie wewnętrznych, narodowych ruchów 

niepodległościowych. Wspomagano narody, które siłą zostały przyłączone przez 
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Kreml w latach 1918-1921, zarówno ich rządy na emigracji, jak i członków orga-

nizacji „podziemia”, którzy pozostali na terytorium swoich dawnych państw. Jed-

ną z instytucji, która wspierała ruch prometejski, był też Instytut Wschodni  

w Warszawie, który kształcił oficerów z państw wchłoniętych przez ZSRR, m.in. 

oficerów gruzińskich. 

W momencie wybuchu II wojny światowej, wielu Gruzinów zginęło  

w obronie RP. Podczas okupacji niemieckiej dzielnie dzielili oni losy Polaków. 

Należy w tym momencie wspomnieć o kapłanie Grzegorzu Peradze, który został 

zamordowany w Auschwitz
764

. Wielu Gruzinów zostało zabitych razem z oficera-

mi polskimi przez NKWD. Po zakończeniu II wojny światowej zniknęła jakakol-

wiek forma polskiej polityki wschodniej. Wschód rozumiano jako ZSRR, być mo-

że z pominięciem Ukrainy, Litwy i Białorusi. Przyczynił się do tego głównie Ju-

liusz Mieroszewski i Jerzy Giedroyć, którzy na łamach „Kultury” dopracowywali 

koncepcje ULB i stale publikowali artykuły poświęcone tej tematyce. Założenia tej 

idei były słuszne i niejako uformowały politykę wschodnią niepodległej Rzeczpo-

spolitej Polskiej. Autorzy tej koncepcji wskazywali błędną politykę polonizacyjną 

mniejszości narodowych na Kresach, sugerowali odrzucenie imperialnych postaw 

Polski i Rosji wobec państw sąsiednich oraz skończenie z wielowiekowymi spo-

rami o panowanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Miano tego dokonać poprzez 

uznanie niepodległości Ukrainy, Litwy i Białorusi. Nie wspominano jednak o pań-

stwach Kaukazu Południowego, które w idei prometejskiej wiodły niejako prym. 

Ciekawym natomiast aspektem jest Gruzja, która jako jedno z niewielu państw 

utrzymała się w powszechnej świadomości, pamięci Polaków. Stało się tak głów-

nie dzięki masowej kulturze PRL: wakacyjne kurorty nad Morzem Czarnym, Gre-

gori Saakaszwili w „Czterech pancernych i pies”, a także śpiewający o Batumi 

zespół Filipinki. Nie miało to jednak przełożenia na nurt polityczny, tutaj bowiem 

kwestia gruzińska została zapomniana bądź celowo pominięta. 

2. NIEPODLEGŁOŚĆ 

Po uzyskaniu niepodległości w 1989 roku polski minister spraw zagranicz-

nych Krzysztof Skubiszewski odwiedził Ukrainę, Białoruś i Litwę. Żadne z państw 

Kaukazu Południowego nie doczekało się tak szybko podobnej wizyty. Uznanie 

niepodległości krajów Zakaukazia i nawiązanie stosunków dyplomatycznych na-

stąpiło dopiero w 1992 roku. Gruzja, pomimo długiej wspólnej, polsko-gruzińskiej 

historii, została uznana, zaakceptowana przez nasz rząd jako ostatnia spośród kra-

                                                 
764

 J. Charkiewicz, Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych, 

Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2008, s. 172. 



Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

 

 
332 

 

jów Zakaukazia. Ambasada Polski w Tbilisi rozpoczęła funkcjonowanie dopiero  

w 1997 roku
765

. 

Uważam, że wszystko to było zdecydowanie za późno. Polska zapomniała  

i chwilowo straciła ważnego partnera w regionie (biorąc pod uwagę fakt przyszłe-

go bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw do Europy). Cało-

kształt polityki wschodniej III RP był niewłaściwy. Można mówić, ze rząd Polski 

zajęty był ważniejszymi sprawami, jak np. reformy wewnętrzne, zbliżenie z Niem-

cami, przystąpienie do NATO i UE, jednak nie można szukać tutaj usprawiedli-

wienia. Polityka wschodnia była zawsze ważna dla Polski i powinna taką pozostać 

również po 1989 r. Wygrała krótkowzroczność i brak długoterminowej strategii  

w związku z Kaukazem Południowym. Polska powinna wykorzystać odzyskanie 

swojej niepodległości, kreować się jako wzór do naśladowania dla państw 

wschodnich, dzielić się dobrymi praktykami, na bieżąco monitorować sytuację  

w regionie i szybko wyciągać konsekwencje w celu formułowania właściwych 

celów, budując przy okazji swój branding narodowy. Być może gdyby tak się stało 

wcześniej, inaczej wyglądałaby obecnie sytuacja za naszą wschodnią granicą. Nie 

chodzi o zdecydowane, krótkotrwałe działania zaraz po uzyskaniu niepodległości, 

ale o uwzględnienie państw Kaukazu Południowego w długoterminowej strategii. 

Często poruszany temat wspierania Gruzji, np. w procesie decentralizacji władzy, 

mógł odbywać się dwutorowo. Na pewno wpłynąłby pozytywnie na proces demo-

kratyzacji tego kraju wcześniej. Lata 90. były okresem bierności państwa polskie-

go wobec Gruzji i Kaukazu Południowego, a co więcej brakowało w polityce War-

szawy jakiegokolwiek pomysłu na budowanie relacji z krajami Zakaukazia.  

Z drugiej jednak strony okres w Gruzji po odzyskaniu niepodległości to 

chaos, bezprawie i konflikty wewnętrzne, co częściowo mogłoby usprawiedliwiać 

zachowania polskich elit. Pierwszy wybrany w demokratycznych wyborach Zwiad 

Gamsachurdia, jako dosyć nacjonalistyczna postać, był zbyt zajęty polityką we-

wnętrzną. Został w końcu obalony ze swojego stanowiska i później zwalczany nie 

tylko przez opozycyjne ugrupowania, ale także przez lokalnych kryminalistów. 

Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w 1993 r., w trakcie planowania zorga-

nizowania narodowego powstania przeciwko nowej władzy
766

. Wydawało się, że 

jego następca Edward Szewardnadze nie był również osobą właściwą do prowa-

dzenia wspólnej polsko-gruzińskiej polityki. Tymczasem były minister spraw za-

granicznych ZSRR jako pierwszy zadeklarował chęć wejścia swojego kraju  

w struktury NATO i rozpoczął otwartą krytykę Rosji, m.in. ciągłego stacjonowa-

nia jej armii na terytorium gruzińskim. Było to jednak niewystarczające. Kraj po-

grążony był w ubóstwie i chaosie. W poszczególnych regionach panowało bez-
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prawie, szerzyła się korupcja, społeczeństwo obywatelskie nie mogło prawidłowo 

funkcjonować. Było tak do grudnia 2003 roku, kiedy ludzie powiedzieli „dosyć”  

i licznie wyszli na ulice. Wtedy rozpoczęła się pokojowa Rewolucja Róż, a jednym 

z jej liderów był Michaił Saakaszwili, przyszły prezydent i przyjaciel polskiego 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

3. REWOLUCJA RÓŻ I SAAKASZWILI 

W okresie administracji Saakaszwilego w Gruzji zostało przeprowadzonych 

wiele znaczących reform, których głównym celem była modernizacja starej post-

sowieckiej gospodarki. PKB od początku 2004 roku szybko rosło. Został dokona-

ny cywilizacyjny skok w kierunku zmiany i liberalizacji gospodarczej. W rankingu 

„Doing Business”, przygotowywanym przez Bank Światowy, Gruzja zajmowała 

174. miejsce w 2005 roku, natomiast w 2014 uzyskała wysokie, 8. miejsce w ran-

kingu
767

. 

Kraj Świętego Jerzego praktycznie przed rokiem 2004 nie istniał na eko-

nomicznej i politycznej mapie świata. Po Rewolucji Róż rozpoczęto budowanie 

atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego. Bardzo ważnym czynnikiem były bezpo-

średnie inwestycje zagraniczne, stymulowały one wzrost gospodarczy. Reformy 

instytucjonalne podjęte przez Saakaszwilego skupiły się na początku na wymianie 

kadry urzędniczej. Zostali zatrudnieni młodzi, wykształceni ludzie, pełni przeko-

nania o konieczności zbliżenia się z Unią Europejską. Sektor publiczny był zmo-

tywowany do pracy na rzecz wolności i wolnego rynku. 

Zjednoczony Ruch Narodowy jako priorytet traktował rozwój przedsiębior-

czości, uznając go za główny bodziec do rozwoju całego kraju. Po początkowej 

udanej deregulacji, w której niezbędne licencje i pozwolenia ograniczono do mi-

nimum, zrezygnowano z prawie 800 wymaganych dokumentów prawnych. Uła-

twiono pozyskiwanie pozwoleń pod budowę nowych obiektów. Decydując się na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie potrzebujemy chociażby doku-

mentować minimalnego kapitału początkowego, a rejestracja zajmuje 20 minut  

i może być dokonana przez Internet. 

W celu poprawy aktywności gospodarczej i zachęcenia do otwierania wła-

snej firmy zmniejszono podatek dochodowy z 20% na 15%. Liczbę podatków, któ-

ra w 2003 roku wynosiła 21, zmniejszono do 5. Są to obecnie: akcyza na papiero-

sy, alkohol i paliwo; PIT, VAT i CIT oraz podatek od nieruchomości, które zostały 

znacząco obniżone. Niezwykle ważny jest fakt, iż obniżenie podatków zaskutko-
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wało zwiększeniem wpływów do budżetu państwa, a dzięki temu wzrosły wydatki 

publiczne, m.in. na odbudowę infrastruktury
768

. 

Kolejnym istotnym aspektem jest walka z korupcją, która była hasłem 

sztandarowym w programie wyborczym Sakaaszwilego. Trzeba przyznać, że 

umieszczone na ulicach bilboardy z informacjami o sukcesach partii nie kłamią.  

W rankingu Transparency International o poziomie korupcji na świecie Gruzja  

w roku 2013 zajęła 55. pozycję (Polska – 38., Rosja – 127.), w 2003 roku zajmo-

wała 124.
769

 Od 2003 roku wiele osób sprawujących wysokie urzędy usłyszało 

zarzuty o korupcję, w tym wiceministrowie i sędziowie. Oddziały antykorupcyjne 

zostały utworzone od nowa, wśród urzędników znajdują się ludzie młodzi, nie ma 

nikogo z sowiecką przeszłością w KGB bądź FSB. Zlikwidowano też najbardziej 

skorumpowany departament policji – drogówkę. Pensje urzędników i policji wzro-

sły wielokrotnie, dlatego też przyjmowanie łapówek stało się nieopłacalne. Jedno-

cześnie administracja została zmniejszona prawie o połowę. Symbolem walki  

z korupcją są budynki rządowe (najlepszym przykładem jest nowy budynek par-

lamentu w Kutaisi) i posterunki policji, które budowane są prawie całkowicie ze 

szkła jako symbol transparentności. 

Wysokie nakłady na policję i wojsko, finansowane w znacznej mierze przy 

pomocy państw trzecich (np. USA), skutkują nie tylko modernizacją, ale i wyż-

szym poziomem bezpieczeństwa. Wpływ na to ma także zaostrzenie systemu kar  

i usprawnienie funkcjonowania sądownictwa. 

Od 2004 roku, aż do konfliktu z Rosją w 2008 roku, tempo wzrostu PKB  

w skali roku wynosiło około 8%. Poziom inwestycji zagranicznych z roku na rok 

wzrastał, w 2007 osiągnął 2 mld USD, dla porównania w 2003 roku było to około 

300 mln USD. W wyniku sporu o Osetię Południową i wkroczenia wojsk rosyj-

skich dobra koniunktura została zachwiana. Poziom zagranicznych inwestycji 

spadł do około 500 mln USD, a PKB spadło o 4%. Wszystko wskazywało na to, że 

lata prosperity minęły. Na szczęście dla Gruzinów stało się inaczej. Ze względu na 

racjonalnie wprowadzane wcześniej reformy szybko udało się Tbilisi wrócić na 

drogę rozwoju i już w 2010 roku PKB wzrósł o 6,5%. W wyniku embarga na gru-

zińskie produkty w Rosji, Gruzja zmuszona była zdywersyfikować importerów. 

Obecnie najważniejszymi jej partnerami handlowymi są Turcja i Azerbejdżan, któ-

re całkowicie wypełniły lukę po utracie rosyjskiego rynku zbytu
770

. 

Sakaaszwili prowadził też dobrą politykę „sterowania” inwestycjami. Pró-

bował aktywować regiony w pewnym stopniu bierne ekonomicznie. Przeniesienie 

parlamentu do Kutaisi – drugiego pod względem wielkości miasta, ma na celu nie 
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tylko symbolizować decentralizację władzy, ale przede wszystkim jest to danie 

znaku zagranicznym inwestorom, żeby zwrócili uwagę na bardzo dla nich atrak-

cyjny region. Kolejnym przykładem jest budowa nadmorskiego kurortu Anaklia 

przy granicy z Abchazją. W ten sposób Sakaaszwili pragnie pobudzić finansowo 

region Megrelski, aby tutaj ludzie mogli także czerpać korzyści z turystyki, a nie 

tylko położone na południu Batumi. 

4. LECH KACZYŃSKI I ZBLIŻENIE POLSKO-GRUZIŃSKIE 

Już samo przeprowadzenie wolnych, demokratycznych wyborów w 2003 

roku i oddanie władzy przez Szewardnadze było symbolem zmiany. Zostało to 

dostrzeżone na Zachodzie. Saakaszwili chciał zbliżyć się do Unii Europejskiej, 

poszukiwał sojuszników na starym kontynencie. Jednym z nich okazał się Lech 

Kaczyński, który starał się odbudować wzajemne relacje. Polityka Wschodnia była 

jednym z priorytetów polityki zagranicznej Lecha Kaczyńskiego. Polski prezydent 

starał się jednak przede wszystkim zbudować szeroką antyrosyjską koalicję na 

Wschodzie. Ten sam wróg miał być mianownikiem wspólnym, nie zaś bliskie kon-

takty oparte na relacjach gospodarczych. Jednocześnie uznać należy za fakt, że 

intensywne i pozytywne relacje z Gruzją rozpoczęły się właśnie od momentu obję-

cia urzędu prezydenta przez Lecha Kaczyńskiego. Szczególnego wymiaru nabrały 

one w dniach 3-4.05.2006 roku, kiedy na szczycie prezydentów Europy Środkowej 

w Bułgarii Lech Kaczyński zadeklarował poparcie dla Gruzji w staraniach o włą-

czenie do NATO
771

. 

Ważnym argumentem Warszawy w budowaniu pozytywnych relacji z Tbi-

lisi było przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. Stany Zjednoczone, po-

strzegane przez Polskę jako największy sojusznik, zainteresowały się Kaukazem 

Południowym, widząc w Gruzji ważnego partnera regionalnego. Poparcie USA 

znacząco wpłynęło na przyspieszenie budowy rurociągu biegnącego z azerbej-

dżańskiego Baku przez Tbilisi do tureckiego Ceyhan nad Morzem Śródziemnym. 

Został on oddany do użytku w 2005 roku, co było bardzo pozytywną wiadomością 

dla Polski. Rurociąg ten wpłynął nie tylko na dywersyfikacje surowców i zacie-

śnienie współpracy pomiędzy państwami biorącymi udział w jego budowaniu. 

Przede wszystkim był symbolem uniezależnienia się od Rosji, a Europie został 

wysłany sygnał, że istnieje alternatywa wobec rosyjskiej ropy. Lech Kaczyński 

próbował zbudować koalicję państw UE, które wspierałyby integracyjne aspiracje 

na Wschodzie, szczególnie Ukrainę Juszczenki i Gruzję Saakaszwilego. Prezydent 

RP wraz ze swoim odpowiednikiem na Litwie Valdasem Adamkusem próbowali 

zmobilizować pozostałe kraje Europy Środkowej do większego zaangażowania  
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w regionie. Istotne jest również to, iż Kaczyński spoglądając na Kaukaz Połu-

dniowy widział szerszy plan dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. 

Do całego przedsięwzięcia chciał zaangażować także Kazachstan. W 2007 

roku po spotkaniu Kaczyński – Nazarbajew w Astanie panowała serdeczna atmos-

fera. Przywódca Kazachstanu wyraził chęć udziału w projektach energetycznych 

bez niepotrzebnego prowokowania Rosji. Ostatecznie były to tylko deklaracje. 

Zbyt aktywnie w tym rejonie działał i działa nadal Kreml, który próbuje kontrolo-

wać wszelkie aspekty dotyczące energetyki, ale nie tylko. Dobrym przykładem jest 

też sytuacja porozumienia pomiędzy Azerbejdżanem i Turkmenistanem, które 

chciały na dnie Morza Kaspijskiego ułożyć rurociąg łączący zasoby ropy naftowej 

tych państw. Reakcja Moskwy była na tyle stanowcza, że obecnie państwa te oba-

wiają się nawet wspominać o takim pomyśle. 

Kaczyński miał wizję polityki wschodniej, jednak naprawdę nie udało mu 

się wiele zmienić i osiągnąć. Największym problemem wydaje się to, że nie mógł 

on przekonać do swojej wizji innych państw. Nie szukał kompromisu również 

wewnątrz Polski. Po objęciu urzędu premiera przez Donalda Tuska pozycja Ka-

czyńskiego jeszcze bardziej osłabła. Przywódcy UE wiedzieli, że to rząd podejmu-

je wszystkie ważne decyzje, a osamotniony Kaczyński przy poparciu jedynie Li-

twy, Ukrainy i Gruzji nie zrobił nic w zakresie polityki, poza przyznawaniem od-

znaczeń honorowych i pełnieniem funkcji (bardzo ważnej) oratora interesów m.in. 

Gruzji i Ukrainy w Europie. Jednym z głównych punktów administracji prezyden-

ta Kaczyńskiego było przyznanie planów MAP Gruzji na szczycie NATO w Buka-

reszcie, w kwietniu 2008 roku. To także się nie udało, pomimo poparcia USA, 

ogłoszono jedynie deklaracje o poszanowaniu i suwerenności terytorialnej Gruzji. 

Jak wiele znaczyła ta deklaracja, mogliśmy przekonać się późnej w sierpniu 2008 

roku, kiedy Rosja zaatakowała Gruzję. Największą zasługą Lecha Kaczyńskiego 

było na pewno zbliżenie narodów Gruzji i Polski. Polacy zaczęli interesować się 

Gruzją. Powstało wiele bilateralnych programów, np. dotyczących wymiany stu-

denckiej oraz wolontariuszy. Polska ambasada uruchomiła kursy języka polskiego, 

wielu Gruzinów przyjeżdżało do Polski na studia lub kursy językowe. W połącze-

niu z intensywną polityką turystyczną, Tbilisi stało się celem wakacyjnych podró-

ży wielu Polaków, świadczy o tym także chociażby uruchomienie tanich połączeń 

lotniczych z Katowic i Warszawy do Kutaisi. 

Lech Kaczyński był najaktywniej działającym politykiem, który najgłośniej 

sprzeciwiał się rosyjskiej agresji. Kiedy wojska rosyjskie jechały w kierunku Tbi-

lisi, zdecydował się na przylot do Saakaszwilego, by w trudnych, niebezpiecznych 

chwilach wspierać gruziński naród (zostało to zapamiętane przez Gruzinów; wiele 

ulic w Gruzji otrzymało imię polskiego prezydenta). Państwa Zachodu krytykowa-

ły tę decyzję Kaczyńskiego, uważając ją za naiwną, a nawet szaloną. Osobiście 

jednak uważam, że przyczyniła się ona do aktywniejszego działania francuskiej 
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prezydencji w mediacjach pomiędzy Tbilisi a Moskwą. Sarkozy ostatecznie wyne-

gocjował zawieszenie broni, jednak Rosja nie wykonała zaleceń unijnego planu. 

Sytuacja z sierpnia 2008 roku potwierdziła „panowanie” Rosji na Kaukazie Połu-

dniowym, przy całkowitym milczeniu Zachodu. Ponadto kilka tygodni po zakoń-

czeniu działań wojennych Paryż przekazał Moskwie nowoczesny okręt bojowy 

Mistral. Nikt nie czekał na wyjaśnienie tego konfliktu, państwa UE zachowywały 

się jakby nic się nie stało. Zespół pod przewodnictwem Heidi Tagliavini, szwaj-

carskiej dyplomatki, pracował nad wyjaśnieniem rozpoczęcia wojny. 30.09.2009 

roku została ogłoszona jego ostateczna wersja. Nie było przedstawionych odpo-

wiedzi, kto pierwszy zaatakował. Stwierdzono, że Rosja zaanektowała część Gru-

zji i przez wiele lat prowokowała rząd w Tbilisi. Pani ambasador skupiła się na 

przedstawieniu całego kontekstu dokładnie i kompleksowo, jednak raport ten nie 

znalazł wielu zainteresowanych, przeszedł niemalże bez echa
772

. Był to kolejny 

dowód na to, że Kreml prowadzi skuteczną politykę i doskonale zdaje sobie spra-

wę z reakcji państw Unii Europejskiej i USA. Bierność Zachodu podczas wyda-

rzeń w 2008 roku przyczyniła się do aneksji Krymu przez Rosję w roku 2014 i do 

trwającego nadal konfliktu na Ukrainie. 

5. PARTNERSTWO WSCHODNIE 

Ważnym punktem wzajemnych polsko-gruzińskich relacji jest Partnerstwo 

Wschodnie, zainaugurowane w 2009 rok w Pradze podczas czeskiej prezydencji  

w wyniku działań polskiej dyplomacji wspieranej przez Szwecję. Do tej pory ist-

niała Europejska Polityka Sąsiedztwa, jednak główną uwagę i fundusze skupiała 

ona na krajach północnej Afryki, przede wszystkim ze względu na mocną pozycję 

Francji i jej żywotne interesy w tym regionie. Partnerstwo Wschodnie pomogło 

zinstytucjonalizować współpracę z Białorusią, Ukrainą, Mołdową, Azerbejdża-

nem, Armenią i Gruzją. Głównym celem miało być wspieranie procesów integra-

cyjnych wyżej wymienionych krajów z Unią Europejską oraz m.in. utworzenie 

strefy wolnego handlu, doprowadzenie do ruchu bezwizowego bądź ułatwień wi-

zowych oraz podpisanie układów stowarzyszeniowych. W ramach Partnerstwa 

Wschodniego uruchomiono platformę konsultacyjną „EuroNest”, inicjatywa ta 

miała na celu wspólne posiedzenie zgromadzeń posłów Parlamentu Europejskiego 

z parlamentami narodowymi państw Partnerstwa Wschodniego
773

. 28.11.2013 ro-

ku odbył się III Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Gruzja i Mołdowa 

parafowały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską, obejmujące porozumie-

nie o wolnym handlu. Podobną umowę Ukraina parafowała już w marcu 2012 ro-
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ku. Baku podpisało umowę o ułatwieniach wizowych, dzięki której obywatele 

Azerbejdżanu taniej i łatwiej mogą ubiegać się o wizy krótkoterminowe do UE. 

Gruzja podpisała także umowę ramową, dzięki której może brać udział w opera-

cjach zarządzania kryzysowego UE. 

27.06.2014 podczas szczytu UE w Brukseli premier Gruzji Irakli Gariba-

szwili oraz premier Mołdowy Lurie Leanca podpisali umowy stowarzyszeniowe  

z UE. Natomiast prezydent Ukrainy Petro Poroschenko podpisał drugą część 

umowy, dotyczącą wolnego handlu. Garibaszwili uznał umowę stowarzyszeniową 

za plan europejskiej integracji Gruzji. Gruzini, ze swoją unikalną tradycją i kultu-

rą, muszą dołączyć do Unii, być częścią unii narodów demokratycznych – powie-

dział. Także premier Mołdawii Leanca oświadczył: Chcemy należeć do rodziny 

europejskiej. Wiemy jak trudna będzie ta droga, ale nie miejcie wątpliwości, co do 

naszej determinacji
774

. 

6. POLITYKA ROZWOJOWA 

Od czasu Rewolucji Róż, czyli od roku 2004 Gruzja jest jednym z prioryte-

towych odbiorców polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej. Polska wspiera procesy 

stabilizacyjne kraju i jego rozwój gospodarczy. Głównymi sektorami współpracy 

na rzecz rozwoju są: rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; rozwój samorządno-

ści lokalnej; wzmocnienie administracji publicznej, w szczególności wsparcie dla 

straży granicznej oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Euro-

pejskiej. Tylko w roku 2013 przeprowadzono w Gruzji 19 projektów na kwotę  

6 817 880 złotych oraz 8 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 

136 679 euro. Projekty realizowane w 2013 roku można zebrać w trzy główne, 

priorytetowe grupy: 

 wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (9 projektów); 

 rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samo-

rządowej (8 projektów); 

 małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy  

(2 projekty)
775

. 

W 2013 roku zaczął być realizowany kolejny Program Akademii Admini-

stracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Jest on wdrażany we współpracy  

z Krajową Szkołą Administracji Publicznej i służy wymianie doświadczeń, szko-

leniu urzędników, którzy uzyskają niezbędną wiedzę do wdrażania mechanizmów 

zarządzania państwem, opartych na demokratycznych zasadach prawa. Jest on 
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szczególnie ważny ze względu na potrzebę decentralizacji władzy w Gruzji. Pol-

ska, która z procesem transformacji, polegającym na decentralizacji i rozwoju sa-

morządności, poradziła sobie bardzo dobrze, może dzielić się uzyskanymi do-

świadczeniami m.in. z Gruzją. Wspieranie rozwoju samorządności lokalnej na 

Wschodzie uważam za priorytet działalności państwa polskiego. 

PODSUMOWANIE 

Polska polityka wschodnia wydaje się być obecnie kreowana na nowo. Mi-

nister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski i polski rząd próbowali kierować 

się pragmatyzmem we wzajemnych relacjach z innymi krajami, uznając jednocze-

śnie Niemcy jako „lidera” Europy. Obecna sytuacja na Ukrainie jest wielką poraż-

ką dyplomatycznych działań unijnych. Sytuacja na Kaukazie Południowym robi 

się coraz bardziej skomplikowana. Coraz bardziej oddalająca się Armenia, coraz 

odważniejsze kroki Rosji wobec Abchazji i Osetii Południowej, problem dywersy-

fikacji uzyskiwania dochodu przez Azerbejdżan nie ułatwiają prowadzenia wza-

jemnej polityki. Wyznaczony przez naród gruziński proeuropejski kierunek wyda-

je się być poddawany próbie przez obecnych rządzących. Co chwilę słyszymy  

o zmianach osób na stanowiskach ministrów. Pomimo deklaracji premiera Gariba-

szwilego, to prezydent wydaje się ostatnim z obecnych władz, który stara się i cią-

gle wierzy w zbliżenie z Zachodem. Na szczęście w tym przekonaniu nie jest osa-

motniony, ma za sobą większość gruzińskiego społeczeństwa. Polski rząd aktyw-

nie angażuje się w projekty mniejszej skali, jednak bardzo znaczące dla dalszego 

rozwoju demokratyczności i stabilizacji Gruzji, wspierając przy okazji budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego. Istotna wymiana młodzieży, studentów, urzędni-

ków i przedsiębiorców nadaje pozytywny charakter wzajemnym relacjom i oby-

dwa narody na tym korzystają. Parafrazując słowa Bronisława Komorowskiego, 

Gruzinów kochających wolność i góry czeka teraz trudna wspinaczka na szczyty 

(których tak wiele), wspinaczka pełna wyzwań. Kiedy jednak osiągną swój cel, 

będą mogli cieszyć się suwerennością i rozwojem gospodarczym. Polski rząd chce 

rzeczywiście wspierać Gruzję, dzielić się swoimi doświadczeniami, ponieważ 

prawdopodobnie czeka ją bardzo podobna do nas droga. Europa nie może zapo-

mnieć o narodzie gruzińskim, który jest w trakcie kreowania swojej nowej tożsa-

mości, w dużej mierze tożsamości proeuropejskiej. Na pewno Polska pozostanie 

orędownikiem interesów Gruzji na europejskim i natowskim forum. Pytaniem po-

zostaje, jak długo Gruzja będzie chciała taki interes utrzymać? 
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