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OD REDAKCJI
Oddajemy w Państwa ręce nowy numer „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Turystyki Ekologii” poświęcony głównie zagadnieniom politologicznym.
Publikację otwiera artykuł Rafała Łętochy, który zajął się rozważaniami dotyczącymi problematyki związanej z narodowością, powstaniem państw i współczesnymi dylematami tworzenia narodu europejskiego w obliczu
wyzwań ekonomicznych i społecznych. Tematykę tę – w szerszym, dotyczącym globalizacji i tożsamości dyskursie – można śledzić w artykule Iryny
Shvets, która zwraca uwagę, że opór wobec globalizacji, który został określony
jako “post-globalizacja“, a który charakteryzuje się wzrostem nastrojów antyimigracyjnych, ruchów przeciw internacjonalizacji oraz silniejszym przywiązaniem do narodowych i innych form tożsamości. Sonia Horonziak zwraca uwagę
na zmiany w sposobie przeżywania świata przez jednostki i stawia pytanie, czy
nie jest to kwestia nowej moralności ludzkiej, która rzutuje na kulturowe otoczenie ludzi oraz ich wewnętrzną psychikę; czy współcześnie nie występuje
przerost złudnie pojmowanej moralności i humanitaryzmu, które nie pozwalają
ludziom na aktywne działanie i rozwój społeczny, a jedynie wspierają wewnętrzne dążenie do konformizmu?
Autorzy dalszych artykułów, pozostając w powyższej tematyce, zajmują się konkretnymi przypadkami: Agata Kałabunowska – kwestią nacjonalizmu w ideologii/programach partii skrajnej prawicy, Jakub Gorzeń oraz Valentyn Hroshyk – wpływem kryzysu nauki historycznej na ruchy nacjonalistyczne
w Polsce i Ukrainie, Daniil Kononenko – kwestią separatyzmu na wschodzie
Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego. Intersującą kwestią są także tendencje separatystyczne; Małgorzata Fijał przedstawia je czytelnikom na przykładzie włoskiej Ligi Północnej, a Jacek Skup – Asamu w Indiach.
Numer „Zeszytów” zamyka ciekawa praca autorstwa Magdaleny Różyckiej, dotycząca content marketingu, który wydaje się być coraz istotniejszym elementem strategii marketingowej.
Mamy nadzieję, że poruszane tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem – i zapraszamy do lektury.
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Zeszyty Naukowe WSTiE
dr hab. Rafał Łętocha
Uniwersytet Jagielloński
NARÓD EUROPEJSKI – NIEUNIKNIONA KONSEKWENCJA,
REALNY PROJEKT POLITYCZNY CZY UTOPIA?
European Nation – Unavoidable Consequence,
Realistic Project or Utopia?
Abstract:
The idea of the creation of the European nation appeared in various currents of political thought. It was promoted, among others, by José Ortega y Gasset, Richard
Coudenhove-Kalergi, Jean-François Thiriart and Oswald Mosley. In connection with
the process of European integration, this concept began to experience renaissance,
appeared in various forms, such as Habermas’ idea of European citizenship. What
are the prospects for its implementation in Europe these days, which has experienced
an economic crisis, where the antagonisms between the Sou th and the North have
been getting stronger for some time and where Brexit happened? These and other
issues are addressed in this article.
Keywords: European nation, European integration, European Union, Financial crisis, euro.
Streszczenie:
Idea stworzenia/powstania narodu europejskiego pojawia się w różnych nurtach
myśli politycznej już od dziesięcioleci. Głosił ją José Ortega y Gasset, Richard
Coudenhove-Kalergi, Jean-François Thiriart czy Oswald Mosley. W związku z procesem postępującej integracji europejskiej koncepcja ta zaczęła w naszym stuleciu przeżywać swoisty renesans, pojawiała się w rozmaitych formach, jak chociażby idea
obywatelstwa europejskiego Jürgena Habermasa. Jak dziś rysują się perspektywy jej
realizacji – w Europie, która doświadczyła kryzysu gospodarczego, w której antagonizmy pomiędzy Południem i Północą dają od jakiegoś czasu coraz mocniej o sobie
znać, w której wreszcie doszło do Brexitu? Te i inne kwestie poruszone zostały
w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: naród europejski, integracja europejska, Unia Europejska, kryzys
finansowy, euro.

Zasadnicza linia sporu dotycząca kwestii formowania się narodów
przebiega pomiędzy dwoma stanowiskami: naturalistycznym i konstruktywistycznym. Wedle naturalistów narody są bytami pierwotnymi, przez nikogo
nie stworzonymi, powstałymi w sposób naturalny. Konstruktywiści zaś prezentują pogląd dokładnie odwrotny, wedle nich naród jest bytem tworzonym,
najsłynniejszy chyba zwolennik tego stanowiska Ernest Gellner wskazywał, iż
5
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narzędziem jego tworzenia jest nacjonalizm, którego naród jest tylko emanacją. Inni zaś przedstawiciele tego nurtu stali na stanowisku, iż demiurgami
narodów były różne odłamy intelektualistów czy artystów. Na ich kształtowanie miały oczywiście wpłynąć, dokonujące się w czasach nowożytnych procesy socjoekonomiczne i kształtowanie się kapitalizmu przemysłowego czy
polityczne, jak powstanie nowoczesnego państwa.
Generalnie można powiedzieć, iż widzi się w nich bądź to wytwór
rewolucji przemysłowej i związanych z nią klasowych nierówności, bądź
edukacji publicznej i kultury wyższej, ewentualnie nowoczesnego państwa
i nowożytnych ideologii. Są one tworami na wskroś nowoczesnymi i nie ma
żadnej ciągłości pomiędzy przednowoczesnymi wspólnotami a współczesnymi narodami1 . Zwolennicy takiego stanowiska zazwyczaj odmawiają narodom
realnego statusu ontologicznego, są to dla nich sui generis idee, wspólnoty
wyobrażone, byty nieustannie wynajdywane i wymyślane od nowa. Erich
Hobsbawm wprowadził pojęcie „tradycji wynalezionej” tworzonej po to, aby
ustanawiać określone wartości i wzorce zachowań, poprzez wskazanie na ich
związki z przeszłością, mającej za zadanie integrować określoną grupę czy
legitymizować władzę, służącej wreszcie interesom rządzących elit za sprawą
właściwej kanalizacji, zgodnej z ich zapotrzebowaniem energii emancypujących się mas2 . Benedict Anderson zaś nazwał naród „wspólnotą wyobrażoną”,
która w pewnym momencie historycznym zaczęła zapełniać ludziom pustkę
powstałą w związku z postępującą sekularyzacją, laicyzacją, traceniem
w Europie dotychczasowego znaczenia przez religię, jak i monarchię 3 . W tej
perspektywie naród traktowany jest zazwyczaj jako zjawisko przejściowe,
które na pewnym etapie rozwoju społeczeństw pojawiło się, ale nie jest czymś
trwałym, nie stanowi stałej w dziejach ludzkości. W związku z tym wieszczono dokonujący się zanik narodów i państw narodowych, ich stopniowe uniepotrzebnianie się.
Zdaniem amerykańsko-kanadyjskiego historyka Williama McNeilla
historyczną normę stanowi wręcz wieloetniczność, a cywilizowane społeczeństwa zawdzięczają swoje sukcesy umiejętności przyciągania wykwalifikowanej siły roboczej. Wszystko to miało diametralnie zmienić się ok. 1700 r.,
kiedy to wzrost czytelnictwa i rozwój rodzimej literatury, gwałtowny przyrost
rdzennej ludności w Europie oraz wprowadzenie instytucji poboru wojskowego wykształciło na Zachodzie nowe rozumienie idei solidarności i braterstwa,
przyczyniło się do rozwoju nowoczesnego nacjonalizmu opartego na micie
1

Zob. Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych , Warszawa
2013; Smith A. D., Nacjonalizm, Warszawa 2007.
2 Hobsbawm E., Ranger T., Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.
3 Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu
się nacjonalizmu, Kraków 1997.
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wspólnoty narodowej i jedności etnicznej. Jednakże wszystko to stanowi pewien wyłom w historii ludzkości, wyjątek, nie zaś regułę. Dwie wojny światowe, których ludzkość doświadczyła w XX w., zdaniem McNeilla, skutecznie osłabiły tego rodzaju tendencje i doprowadziły do atrofii myślenia w kategoriach narodowej jedności, erozji nacjonalizmów i powrotu do polietnicznej
struktury4 . Podobne poglądy głosi przywoływany już Hobsbawm, wedle którego nawet współczesna erupcja etnicznych nacjonalizmów w Azji, Afryce
czy Europie, nie zaprzecza dokonującemu się słabnięciu narodowych partykularyzmów, nacjonalizmów czy idei państwa narodowego. Jest to bowiem zjawisko przejściowe, w pewien sposób skrywające prawdziwe trendy, a w jakiś
sposób im towarzyszące, a może i sprzyjające, tzn. wzrostowi różnego rodzaju form ludzkich powiązań5 . Można bowiem przecież przyjąć założenie, iż
fragmentaryzacja, eskalacja znaczenia nacjonalizmów etnicznych osłabia
duże państwa narodowe, a tym samym przygotowuje grunt pod budowę czegoś większego. Z takim w zasadzie projektem mamy do czynienia chociażby
przy okazji promowanej przez francuską Nową Prawicę (Nouvelle Droite)
idei Europy Stu Flag. Wsparcie dla różnego rodzaju separatyzmów, mniejszości etnicznych ma wyraźnie wymierzone ostrze w nacjonalizm i, dla niektórych myślicieli związanych z tym nurtem, stanowi preludium do urzeczywistnienia w Europie jakiejś wspólnoty o charakterze kontynentalnym, a nawet
stworzenia europejskiego narodu6 . Również liczni analitycy i badacze zwracają uwagę na to, że wraz z postępująca globalizacją dokonują się procesy
fragmentaryzacji i dezintegracji, zachodzące symultanicznie 7 .
Jak możemy to naocznie obserwować liczne państwa europejskie
zmagają się z separatyzmami, tendencjami odśrodkowymi, mamy do czynienia też z renesansem różnego rodzaju regionalizmów. Globalizacja bowiem,
jak nie bez racji wskazywał Edmund Wnuk-Lipiński, narusza w sposób istotny „identyfikacje ludzi i grup z państwem narodowym i uruchamia dwa nurty
nowych identyfikacji: z jednej strony – kosmopolitycznych, z drugiej zaś –
lokalnych”8 . Polski psycholog Kazimierz Dąbrowski stworzył teorię dezinte4

McNeill W., Polyethnicity and National Unity in World History, Toronto 1986, ss.
51-52; Smith A. D., op. cit., s. 168-169.
5 Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość,
Warszawa 2010.
6 Zob. Faye G., Nouveaux discours à la Nation Européenne, Paris 1985; Idem, Propositions pour une nouvelle Union européenne, https://www.gfaye.com/propositions pour-une-nouvelle-union-europeenne/ (dostęp 28.03.2018).
7 Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa 1994.
8 Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004, s. 235.
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gracji pozytywnej; wyszedł z założenia, iż rozwój polega na przeżywaniu
kryzysów, konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, depresji, niepokojów
itp. Jego zdaniem więc zjawiska te zasługują niekiedy na pozytywną ocenę,
gdyż mogą stanowić czynnik przyspieszający rozwój człowieka. Proces dezintegracyjny może jednak przybrać charakter progresywny lub regresywny,
pozytywny albo negatywny, jest w stanie doprowadzić jednostkę zarówno do
wyższego poziomu rozwoju, jak i degradacji9 . Zdaniem wielu badaczy we
współczesnym świecie mamy do czynienia właśnie z rodzajem dezintegracji
pozytywnej, której efektem będzie integracja wtórna i wspięcie się na wyższy
poziom rozwoju; Dąbrowski podkreślał, iż zawiązki integracji wtórnej widoczne są podczas trwania dezintegracji pozytywnej i przygotowują one drogę tworzeniu nowych, zintegrowanych struktur na wyższym poziomie. Wedle
niektórych różnego rodzaju lokalizmy, separatyzmy, regionalizmy, osłabiając
państwo narodowe, w perspektywie mogą się przyczynić właśnie do budowy
czegoś większego, wspólnoty transnarodowej czy narodu europejskiego.
Jeżeli przyjmiemy tezę głoszoną przez Hobsawma, Gellnera, Andersona i innych, że narody to sztuczne twory wykreowane przez zręcznych polityków, ideologów, demagogów – nic nie stoi na przeszkodzie, aby powoływać do życia nowe twory tego rodzaju. Parafrazując słowa Edmunda Burke’a
możemy powiedzieć, iż naród w gruncie rzeczy niewiele się różni „od spółki
do handlu pieprzem i kawą, perkalem lub tytoniem, czy innym mało znaczącym towarem, która zawiązuje się racji błahego, przejściowego interesu
i rozwiązuje na każde życzenie stron” 10 . Europa stanowi przede wszystkim
pojęcie geograficzne. Jednakże z tego samego geograficznego punktu widzenia nie jest ona samodzielnym kontynentem, ale stosunkowo niedużą częścią
Eurazji. Fakt, że Europa figuruje w podręcznikach jako jedna z części świata,
można uznać za ukłon metodologii wobec nie geograficznej, lecz swoistej
europejskiej unikalności kulturowej. Istotą Europy, jako części świata, są więc
nie tyle cechy geograficzne, ile historyczne, kulturowe czy cywilizacyjne,
europejska odmienność, która domagała się geograficznego spuentowania.
Ten fakt, rzecz jasna niewątpliwie sprzyja wszelkim projektom tworzenia
europejskiej jedności czy też budowy narodu europejskiego, nie jest to bowiem budowanie na ziemi jałowej, nie mamy do czynienia z creatio ex nihilo.
Istnieje pewne podłoże, tradycja, wartości, wspólna tożsamość, które można
do tego wykorzystać, pomimo przecież równoczesnego funkcjonowania
9

Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
Burke E., Rozważania o rewolucji we Francji o poczynaniach pewnych towarzystw
londyńskich związanych z tym wydarzeniem zawarte w liście, który miał zostać wysł any do pewnego gentlemana w Paryżu, Warszawa 2008, s. 173. Słowa Burke’a dotyczyły państwa, a nie narodu, po wtóre miały wydźwięk jednoznacznie pejoratywny,
irlandzki myśliciel wskazywał, iż nie można w ten sposób go postrzegać.
10
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w ramach Europy wielu wewnętrznych granic, podziałów, różnic i konfliktów. Traktowanie, nawet przez geografów, Europy jako obszaru kulturowego,
stanowi bowiem dowód na istnienie silnej europejskiej tożsamości, na tyle
mocnej, że uznając ją za kontynent zastosowano wobec niej metodologiczną
taryfę ulgową. W związku z tym od lat pojawiają się różnego rodzaju projekty
zacieśnienia współpracy europejskiej, budowania jej na innych podstawach
niż w obowiązującym przez długie lata paradygmacie realistycznym, wedle
którego współpraca państw europejskich miała wręcz wzmacniać suwerenność państw narodowych, a ponadnarodowa polityka nie miała być niczym
więcej jak po prostu stosunkami międzypaństwowymi.
José Ortega y Gasset w wykładzie wygłoszonym w 1949 r. w Berlinie podkreślał, iż narody europejskie już od dawna stanowią społeczeństwo,
że istnieją europejskie zwyczaje, europejska opinia publiczna, prawo europejskie, europejska władza, a wszystkie te zjawiska występują w formie odpowiedniej do szczebla ewolucji, na jakim znajduje się społeczeństwo europejskie, który jest, rzecz jasna, równie wysoki jak szczebel rozwoju jego elementów składowych, czyli narodów11 . Co więcej dla Ortegi y Gasseta społeczeństwo europejskie jest czymś bardziej pierwotnym niż europejskie narody,
które kształtowały się na gruncie tego pierwszego, jako wcześniej istniejącego, rozleglejszego bytu czy przestrzeni społecznej. Warto jednak podkreślić,
iż hołdując również na tym gruncie swoim elitarystycznym poglądom, Ortega
dzielił narody na twórcze i masowe. Do tych pierwszych zaliczał głownie
Francję, Anglię i Niemcy, tam „dojrzewał bowiem wzór ludzkiej egzystencji,
zgodnie z którym świat został zorganizowany” 12 . Jednakże podobnie jak istnieje człowiek masowy, którego charakterystyczną cechą jest pospolitość
i który w związku z tym dąży do tego, aby stała się ona prawem, tak i istnieją
tego rodzaju narody. Te ciągle buntują się przeciw wielkim, twórczym narodom, które tworzą historię, ideom przez nie propagowanym. „Narody masowe
– jak czytamy – zdecydowały się odrzucić system norm zwany cywilizacją
europejską, a ponieważ nie są w stanie stworzyć innego systemu, nie wiedzą,
co mają teraz ze sobą robić, i żeby jakoś wypełnić czas, brykają i dokazują” 13 .
Naród europejski miałby więc zostać zorganizowany odgórnie poprzez ową
twórczą mniejszość, jaką stanowią w społeczności międzynarodowej Francja,
Niemcy czy Anglia, będące odpowiednikiem kreatywnej elity kierującej życiem każdego społeczeństwa. Funkcja rozkazywania i słuchania rozkazów są
podstawowe dla każdej społeczności i tutaj również one miałyby obowiązy11

Ortega y Gasset J., Rozważania o Europie, w: Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne
pisma socjologiczne, Warszawa 1981, s. 663.
12 Idem, Bunt mas, Warszawa 2004, s. 148.
13 Ibid., s. 147.
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wać. Realizacja zaś tego przedsięwzięcia miałaby stanowić panaceum na kryzys, którego doświadcza Europa; zdaniem Ortegi wyłącznie „konstrukcja
z różnych ludów naszego kontynentu jednego, wielkiego narodu mogłaby
tchnąć w Europę nowe życie. (...) Ale jedności Europy przeciwstawiają się,
jak to zawsze bywa w procesach narodowotwórczych, klasy konserwatywne.
Może się to dla nich skończyć katastrofą, bo do niebezpieczeństwa dla całego
gatunku, jakim jest groźba kompletnej demoralizacji Europy i utracenie reszty
historycznej witalności, dojdą jeszcze inne niebezpieczeństwa, bliskie i konkretne”14 .
Z podobnych założeń wychodził najbardziej chyba konsekwentny
propagator idei paneuropejskiej i zwolennik budowania europejskiego narodu
Richard Coudenhove-Kalergi. Również on wskazywał na istnienie jednego
narodu europejskiego posiadającego wspólną tradycje, kulturę i zwyczaje,
wobec którego narody etniczne są czymś wtórnym i sztucznym, powstałym
przede wszystkim dzięki narodowej edukacji i masowej propagandzie. Zadaniem współczesnej inteligencji europejskiej jest więc doprowadzenie do skonstruowania narodu europejskiego przy pomocy odpowiedniej polityki historycznej, edukacji szkolnej, prasy, literatury itp. Trzeba od nowa napisać historię Europy, w której akcent zostałby położony nie na waśnie, konflikty, wojny, ale to, co przez wieki łączyło Europejczyków 15 . Różnice pomiędzy nim
a Ortegą dotyczyły tak naprawdę motywacji i kwestii technicznych; o ile dla
Ortegi naród europejski miał stanowić ideę, która przywróci Europie blask,
wyzwoli jej siły twórcze i pozwoli przezwyciężyć trawiący ją kryzys, o tyle
Coudenhove-Kalergi zwracał głownie uwagę na kwestie geopolityczne, problem zagrożenia ze strony bolszewickiej Rosji, jak i imperializmu gospodarczego Stanów Zjednoczonych, wskazywał także na „rasową” wspólnotę
mieszkańców kontynentu oraz konstytuujący charakter wielowiekowych
zmagań z islamem dla budowania jedności europejskiej. Ponadto programowo
wyłączał z Paneuropy Wielką Brytanię. U obydwu jednak mamy do czynienia
z przekonaniem, iż stworzenie narodu europejskiego to jedynie kwestia woli
14

Ibid., s. 204.
Warto zauważyć, że ten sam postulat pojawia się w artykule Bronisława Geremka ,
opublikowanym oryginalnie w pracy zbiorowej Notre Europe, Paris 2008. Czytamy
w nim, że europejską jedność można osiągnąć „opierając nauczanie europejskiej historii na wspólnym wątku, to znaczy na europejskim duchu. Mamy podręczniki historii opracowane przez państwa sąsiedzkie, niegdysiejszych wrogów, tak by nauczanie
służyło także dziełu pojednania, ale nie mamy jeszcze podręczników prezentujących
cywilizację europejską, zdolnych zapewnić wszystkim obywatelom un ii wyrównany
poziom wiedzy”. Geremek B., Europa wielu ojczyzn, w: Geremek B., Nasza Europa,
Kraków 2012, s. 111.
15
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i odpowiedniej socjotechniki wraz ze swoistym elitaryzmem. „Etniczny nacjonalizm – pisał Coudenhove-Kalergi – zawdzięcza swoje współczesne zwycięstwo przede wszystkim powszechnemu obowiązkowi szkolnemu. Tak długo, jak większość chłopów i robotników była analfabetami, pozostawali oni
odporni na nacjonalizm. (...) tak długo, jak ta chmara analfabetów była prowadzona przez małą grupę wykształconych w duchu cywilizacji europejskiej,
nacjonalizm nie miał żadnych szans” 16 . Ogólnoeuropejska cywilizacja, kultura, tradycja i naród, przynajmniej in potentia, latentnie, zdaniem Coudenhove’a-Kalergiego, istnieje. Trzeba sobie to po prostu uświadomić, porzucając ciasną perspektywę etnonacjonalistyczną. Podobnie, jak Europejczycy
mówią o narodzie indyjskim czy chińskim, choć mamy do czynienia tam
z wieloma ludami mówiącymi rozmaitymi językami, wyznającymi różne religie, kultywującymi rozmaite zwyczaje, tak samo z tamtejszej perspektywy
rysuje się w miarę jednolity naród europejski, tym bardziej, iż jak nie bez racji
podkreślał Coudenhove-Kalergi, kulturowo Europa jest bardziej jednolita niż
Indie17 .
Te tradycyjne koncepcje opierające się na podstawach cywilizacyjnych czy etnokulturowych wielu myślicielom współczesnym jawią się jako
przestarzałe, nie dające gwarancji realizacji, niewydolne, wadliwe czy nierealne. Rażą też oczywiście próby odgórnego budowania narodu europejskiego,
wręcz narzucania tych rozwiązań opornym i niedostatecznie uświadomionym.
W związku z tym poszukuje się nowych podstaw, na których można by ją
oprzeć, bardziej realistycznych we współczesnych czasach, nie budzących
nadmiernych kontrowersji, mniej inwazyjnych, skromniejszych, zapewniających choćby niezbędne minimum jakiegoś porozumienia, prowadzące z biegiem czasu do ugruntowywania się i rozwoju europejskiej jedności. Oczywiście w tym ujęciu nie do przyjęcia są argumenty wysuwane chociażby przez
Coudenhove’a-Kalergiego, zwracające uwagę na wspólne pochodzenie Europejczyków, ich pokrewieństwo czy też kładące nacisk na budowę tożsamości
i jedności europejskiej w oparciu o Schmittiańskie kategorie „wroga” i „przyjaciela”18 , w opozycji do czegoś, poprzez podkreślanie swojej odrębności od
„obcych”. Dla Schmitta bowiem grupy „narodowościowe nie są eo ipso grupami politycznymi. Dopiero w momencie samoidentyfikacji, mogącej się
dokonać, gdy na horyzoncie pojawia się inna grupa, dochodzi do tego, że ze

16

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Toruń 1998, s. 19.
Idem, Paneuropa, Wien-Leipzig 1926, ss. 131-132.
18 Schmitt C., Pojęcie polityczności, w: Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma,
wybór, przekład i wstęp M. A. Cichocki, Kraków 2000, s. 198.
17
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zbiorowości tworzy się podmiot polityczny” 19 . Tego rodzaju styl myślenia
i recepty na budowanie europejskiej jedności należą dziś do rzadkości.
Wprost tego typu postulat wyrażony został przez czeskiego politologa
i dziennikarza Martina Ehla, który konstatuje, iż tożsamość europejska, zrodzona jako pewna konstrukcja, projekt, stale ewoluuje, jednakże nie utwierdziła się ostatecznie. „Czego właściwie jej brakuje – zapytuje Ehl – żeby mogła połączyć tych, którzy teoretycznie, żyjąc w tej samej przestrzeni i uznając
te same wartości, powinni dążyć do takiego utożsamienia. Czego brakuje?
Silnego poczucia zagrożenia. Europejczycy potrzebują wspólnego wroga” 20 .
Opinie takie, jak wspominałem, są jednak odosobnione z oczywistych względów, tożsamość taka ma charakter czysto negatywny, ponadto jest niestabilna,
opiera się bowiem nie na wewnętrznych przekonaniach, ale afektach i emocjach, w momencie, kiedy zagrożenie zostaje usunięte, tożsamość taka, tracąc
opozycję, traci też swoją treść. Wreszcie zaś karmi się ona niemoralnymi
założeniami odnośnie konieczności unicestwienia wroga, jak i w kwestii samego wyznaczania go w sposób odgórny i arbitralny21 .
Jeśli chodzi o zaś o wspólne pochodzenie, ius sanguinis, wizję narodu
jako „poszerzonej rodziny” – na co kładł nacisk Coudenhove-Kalergi, to nie
odgrywa ono również żadnego znaczenia. We współczesnych wizjach narodu
europejskiego mamy do czynienia z całkowitym odejściem od rozumienia
narodu jako etnosu w kierunku narodu politycznego – demosu, wspólnoty
zbudowanej na podstawach ius soli i ius patrii. Jak wiadomo członkowie
demosu mogą mieć rozmaite pochodzenie, posługiwać się różnymi językami,
wyznawać inne religie, tym bowiem, co ich łączy, jest wspólne terytorium
i wspólne ustawodawstwo, któremu podlegają. Taki naród obywatelski czy
polityczny, stanowi wspólnotę osób akceptujących ten sam system wartości
oraz instytucji politycznych. Ma on charakter woluntarystyczny i subiektywny, jednostka w sposób wolny decyduje o przynależności do niego. Konieczne jest więc zbudowanie takiej tożsamości, która oparta będzie na wspólnych
wartościach, celach i kulturze. Europa bowiem jest dziełem niedokończonym,
19

Kaczorowski P., My i Oni. Państwo jako jedność polityczna. Filozofia polityczna
Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej, Warszawa 1998, s. 56.
20 Ehl M., Dlaczego Europa potrzebuje wrogów,
http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/1182231-dlaczego-europa-potrzebujewrogow (dostęp 29.03.2018).
21 Mazur-Bubak M., Ustanawianie wroga jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową, „Filo-Sofija”, 2015, nr 29, s. 157. Autorka cytuje Umberto Eco: „Jednakże od
samego początku na nieprzyjaciół wybiera się nie tyle tych, którzy bezpośrednio nas
atakują […] ile raczej tych, których komuś opłaca się ukazać nam jako zagrożenie,
nawet gdyby byli dla nas całkowicie niegroźni”, Eco U., Wymyślanie wrogów i inne
teksty okolicznościowe, Poznań 2012, s. 13.
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stanowi misję, coś, co należy powołać do istnienia, zbudować. Zygmunt
Bauman, odwołując się do terminów zaczerpniętych z filozofii Martina Heideggera, pisze o potrzebie wyjścia z ciemnych otchłani zuhanden (tego, co
„«dane od ręki» – w sposób naturalny, rutynowy, a przez to «bezproblemowy»”) i przeniesienia się na jasno oświetloną scenę vorhanden („a więc w
domenę rzeczy, które zanim trafią do ręki, muszą zostać zbadane, poddane
obróbce, wymodelowane, uformowane, pozbawione pierwotnego kształtu”).
„W odróżnieniu od świata zuhanden, świat jako vorhanden nie pozwala na
bezruch. Jest ciągłym zaproszeniem, czy wręcz wezwaniem do działania”22 .
Brytyjski socjolog Gerard Delanty podkreśla, iż nasuwa się wręcz „podstawowe pytanie, czy z tożsamości europejskiej może się wyłonić tożsamość
zbiorowa, zdolna przeciwstawić się zwartej sile nacjonalizmu i rasizmu oraz
nie dać się przy tym sparaliżować ani konsumeryzmem, ani oficjalną kulturą
nierozwiązywalnych instytucji. Poszukiwanie nowych zasad legitymizacji
Europy jest nierozerwalnie związane z próbą stworzenia przestrzeni, w której
mogłyby się kształtować tożsamości zbiorowe. Może się okazać, że rozbicie
jedności będzie warunkiem stworzenia tożsamości europejskiej” 23 .
Podobnie Jürgen Habermas zdecydowanie odrzuca pogląd, iż solidarność można osiągnąć tylko w ramach narodowej wspólnoty, która stanowiła
przeskok od świadomości lokalnej i dynastycznej do narodowej, a później
demokratycznej. Proces tego rodzaju może, jego zdaniem, trwać nadal. Trudno określić Habermasa jednoznacznie zwolennikiem idei narodu europejskiego, skoro wedle niego związek narodu z państwem nie jest czymś oczywistym, koniecznym i stałym, demokratyczny porządek nie musi być koniecznie
zakorzeniony w idei narodu jako wspólnocie prepolitycznej, a solidarność
ludzi można osiągnąć nie tylko w jego ramach24 . Dominujący sceptycyzm
wobec demokratycznej jurydyzacji politycznego panowania, wykraczającego
poza narodowe granice, czerpie zdaniem Habermasa główną pożywkę z błędu
„polegającego na mieszaniu suwerenności narodowej z suwerennością państwową. To nieporozumienie, występujące w odmianach komunitariańskiej
i liberalnej, konserwatywnej i nacjonalistycznej, bierze się z nazbyt daleko
idącego uogólnienia przypadkowej historycznej konstelacji i prowadzi do
tego, ze zapoznany zostaje sztucznie wytworzony, i stad płynny, charakter
świadomości skonstruowanej w dziewiętnastowiecznej Europie jako tożsa-

22

Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, Kraków 2005, s. 16.
Delanty G., Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, WarszawaKraków 1999, s. 2.
24 Habermas J., The Postnational Constellation: Political Essays, Cambridge 2001,
s. 76.
23
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mość narodowa” 25 . Współistnienie zbiorowości wymaga wspólnego mianownika, nie musi nim być jednak narodowość, umowa społeczna może zostać też
zawarta między członkami społeczeństwa obywatelskiego. Niemiecki filozof
wysuwa propozycje stworzenia przestrzeni dyskursu, otwartej na obywatelskie komunikowanie się, społeczności negocjującej w procesie komunikacji
swoje kolejne stany i przemiany. Koniecznością wydaje się być dla niego
ukształtowanie nowej kultury politycznej i nowej politycznej socjalizacji
opartej na idei postnarodowego obywatelstwa. Przykładem, w jaki sposób
można wytworzyć wspólną kulturowo-polityczną świadomość z różnych kulturowych orientacji wielu narodowości, jest dla niego Szwajcaria 26 . Model
obywatelstwa w tak ukształtowanym społeczeństwie europejskim centralną
wartością czyni nie partycypację, ale komunikację, idea demokracji partycypacyjnej ustępuje miejsca postulatowi demokracji komunikacyjnej, dyskursywnej.
Habermas oparł swoją koncepcję na głoszonej przez siebie teorii działania komunikacyjnego. „Pojęcie działania komunikacyjnego zmusza do tego,
by podmioty uważać także za mówiących i słuchających, którzy odnoszą się
do czegoś w świecie obiektywnym, w świecie społecznym i w świecie subiektywnym, i podnoszą przy tym wzajemne roszczenia do ważności, które mogą
być uznane lub kwestionowane” 27 . Działanie takie zachodzi wówczas „kiedy
uczestnicy koordynują plany działania nie przez egocentryczną kalkulację
szans sukcesu, lecz przez akty dochodzenia do porozumienia. W działaniu
komunikacyjnym (...) zmierzają do osiągnięcia własnych celów pod warunkiem, że mogą swe plany działania wzajemnie zestroić na gruncie wspólnych
definicji sytuacji. Z tego względu negocjowanie definicji sytuacji stanowi
istotny składnik dokonań interpretacyjnych wymaganych w działaniu komunikacyjnym”28 . Można powiedzieć, że celem jest porozumienie, a nie zwycięstwo za wszelką cenę w sporze, konsensus zaś legitymizowany jest siłą lepszego argumentu. Procesy integracji w Europie mają więc skutkować nie
kształtowaniem się jakiejś ogólnoeuropejskiej narodowej jedności kulturowej,
ani nawet tradycyjnej więzi państwowej, ale przestrzeni dyskursu i komunikacji. Integracja w kierunku społeczeństwa postnarodowego nie jest więc uzależniona od istnienia czegoś na kształt narodu europejskiego, lecz „raczej od

25

Idem, Rzecz o kondycji i ustroju Europy, Łódź 2014, s. 61.
Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy ,
Warszawa 1993, s. 26.
27 Idem, Pojęcie działania komunikacyjnego, „Kultura i Społeczeństwo”, 1986 nr 3,
s. 32.
28 Idem, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność
społeczna, t. I, Warszawa 1999, s. 473.
26 Idem,
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sieci komunikacyjnej w europejskiej politycznej sferze publicznej osadzonej
we wspólnie podzielanej kulturze” 29 .
Habermasowski patriotyzm konstytucyjny domaga się więc, aby polityka skupiała się na normach i procedurach demokratycznej konstytucji, nie
zaś kulturze narodowej czy jakiejś wspólnoty, a na wspólnych wartościach
liberalno-demokratycznych. Prawo konstytucyjne jest tym, co wspólne
wszystkim obywatelom Unii, elementem nadającym im swoistą tożsamość
konstytucyjną, łączącym ich, pomimo różnic.
Można odnieść wrażenie, że jego optymizm w tych kwestiach wyraźnie osłabł w ostatnich latach; nie może to dziwić – najpierw mieliśmy do czynienia z odrzuceniem w referendach przez kraje członkowskie UE traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, później kryzysem gospodarczym,
który ujawnił z całą jaskrawością wzajemne antagonizmy i animozje, kryzysem migracyjnym znów pogłębiającym podziały w Europie, a wreszcie Brexitem. Od początku jednak projekt Habermasa sprawiał wrażenie elitarnego
konceptu, stanowił on przede wszystkim pewien intelektualny konstrukt nieuwzględniający panujących realnie nastrojów i rozwijających się lęków
w społeczeństwach poszczególnych krajów wchodzących w skład UE. Mimo
tego oczywiście nie rezygnuje on ze swojej idei, co więcej zwraca uwagę na
to, że w tych warunkach jedyną możliwa drogą jest pogłębianie współpracy,
związków, tworzenie większej liczby europejskich instytucji w rodzaju „rządu
gospodarczego”. „Kraje strefy euro zmierzają wyraźnie w kierunku stawiającym je przed wyborem pomiędzy pogłębieniem współpracy europejskiej
a rezygnacją z euro” 30 . Stąd jego zdaniem przy odrobinie determinacji i woli
politycznej, kryzys strefy euro może przynieść tak naprawdę błogosławione
skutki dla idei europejskiej jedności, tzn. „wykraczającą poza granice narodowe świadomość dzielenia wspólnego europejskiego losu” 31 . Musi zostać
jednak gruntownie zmieniony model integracji, obywatele UE bowiem raczej
nie postrzegali i nie postrzegają siebie jako podmiotu konstytuującego, a demokratyczne uczestnictwo nie było rzeczywistą częścią składową systemu
europejskiej integracji i pozostało raczej marginalne.
Patriotyzm konstytucyjny wymaga zaś społeczeństwa obywatelskiego
będącego aktywnym podmiotem procesu prawodawczego, nieustannego dialogu ponadkulturowego, wymiany poglądów, jawności debaty, prawa do
współdecydowania obywateli o kształcie przemian w Europie, chociażby
poprzez instytucję ogólnoeuropejskiego referendum. Dlatego proces integracji
tocząc się cały czas niejako ponad głowami ludności znalazł się zdaniem Ha29

Wąsiewski G. J., Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa.
W poszukiwaniu modelu ustrojowego Unii Europejskiej, Toruń 2010, s. 131.
30 Habermas J., Rzecz o kondycji ..., s. 140.
31 Ibid., s. 144.
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bermasa w ślepym zaułku „ponieważ nie może posunąć się bez przestawienia
z modusu administracyjnego, zgodnie z którym zwykł się on dotychczas toczyć, na zwiększoną partycypację w tym procesie mieszkańców Europy. Elity
polityczne chowają tymczasem głowę w piasek. Jak gdyby nic, kontynuują
realizację swojego elitarnego projektu, jak również ubezwłasnowolnienie
obywateli Europy” 32 .
Nadzieje zaś tych, którzy wierzyli, że integracja ekonomiczna za
sprawą wprowadzenia wspólnej waluty doprowadzi do pogłębienia integracji
politycznej i kulturowej, jednak generalnie spełzły na niczym. Można odnieść
wrażenie, że środek ten okazał się być wręcz przeciwskuteczny, tzn. nie doprowadził raczej do zmniejszenia dystansu pomiędzy krajami Unii, lecz ich
zwiększenia, w związku z przyjęciem dość ułomnych rozwiązań w kwestii
regulacji spraw gospodarczych wewnątrz krajów strefy euro, a w zasadzie
milczącego uznania, iż gospodarka sama sobie poradzi, wystarczy się nie
wtrącać. Symptomatyczne są konstatacje w tej kwestii Josepha Stiglitza,
zwracającego uwagę właśnie na to, iż wprowadzenie wspólnej waluty spowodowało, że różnice pomiędzy poszczególnymi krajami jeszcze się powiększyły33 . O ile kilka lat temu PKB per capita w Portugalii wynosił jedynie 57%
Niemiec, to w 2016 roku dysproporcje te nie zmniejszyły się, a jeszcze bardzie wzrosły i PKB per capita Portugalii wynosi zaledwie 48% niemieckiego,
w przypadku zaś Estonii będzie to 38%, Litwy natomiast 34%.
„Euro – jak pisze Stiglitz – było zaledwie siedemnastoletnim eksperymentem, słabo przemyślanym i zaprojektowanym w taki sposób, aby źle
funkcjonować. Pamiętajmy, że projekt europejski, wizja zjednoczonej Europy, to coś o wiele więcej niż tylko umowa monetarna. Wspólna waluta miała
zwiększyć solidarność, wesprzeć dalszą integrację i przynieść dobrobyt. Żaden z tych celów nie został osiągnięty” 34 . W związku z tym widzi on we
wspólnej walucie zagrożenie dla przyszłości Starego Kontynentu. Można
powiedzieć, iż Stiglitz nawołuje do porzucenia euro z pozycji euroentuzjastycznych, podkreśla, że Europa powinna zdecydować się na rezygnację
z niego po to, aby ratować coś donioślejszego, projekt o wiele ważniejszy, dla
niej samej, jak i całego świata, tzn. polityczną jedność. Symptomatyczna jest
też kwestia Brexitu i zachowanie się polityków unijnych w tej sytuacji. JeanClaude Juncker wzywał do swoistego ukarania Wielkiej Brytanii, podkreślając, iż Europa powinna zaoferować jej niewiele więcej niż to, co gwarantują
zwykłe umowy międzynarodowe, jak te w obrębie Światowej Organizacji
32

Ibid., s. 150.
J. E. Stiglitz, Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy,
Warszawa 2017, s. 140.
34 Ibid., s. 387.
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Handlu, po to, aby inne kraje nie pomyślały nawet o opuszczaniu Unii. Stiglitz nie kryje tym swojego zdumienia, wskazując, że wynika z tego, iż „…
jedność Europy nie ma być oparta na osiąganych korzyściach (...), na dobrobycie gospodarczym, poczuciu solidarności, dumie z bycia Europejczykiem.
Nie – wspólnota ma być utrzymana przez strach i groźby dotyczące tego, co
stanie się z danym krajem, jeśli ją opuści”35 . Podobne wnioski wyciąga również grecki ekonomista i były minister finansów Grecji w rządzie Aleksisa
Tsiprasa, Janis Warufakis. Wedle niego w Europie udało się coś wyjątkowego, tzn. zbudowanie silnych więzów opartych nie na pokrewieństwie, przynależności etnicznej, ale wspólnie wyznawanych wartościach i zasadach humanizmu. Całe to dzieło może lec w gruzach za sprawą wydarzeń związanych
z kryzysem w strefie euro. „Rządy państw europejskich – pisze Warufakis –
nie wiedząc jak zareagować na nieuchronny kryzys euro, zaczęły się wzajemnie podjudzać, oskarżać i chwytać polityki zubożania sąsiada, stosowanej
w Europie ostatni raz w latach 30. XX wieku. W 2010 roku z wydrążonej od
wewnątrz europejskiej solidarności została już tylko nędzna fasada bliskiego
niegdyś koleżeństwa” 36 . Narody Europy, które niedawno zmierzały zdaniem
Warufakisa, do coraz ściślejszej integracji, za sprawą tych wydarzeń są podzielone jak nigdy wcześniej. Perspektywa zaś ewolucji Unii Europejskiej
w kierunku federacji, ściślejszych związków opartych na bazie europejskiej
tożsamości, „...dość mocno się oddaliła przez unię walutową i związane z nią
problemy, a nie przez niemożność ukształtowania się takiej tożsamości” 37 .
Nie waha się nawet stwierdzić, iż nigdy wcześniej aż tak wielka liczba Europejczyków nie miała „... tak mało szacunku dla Unii Europejskiej i jej instytucji. Kryzys humanitarny i społeczny szybko przeradza się w pytanie o legitymizację Unii Europejskiej” 38 .
Rzeczywiście, wszystko to zaowocowało spadkiem poparcia dla integracji europejskiej w krajach członkowskich. Badania z okresu Brexitu wykazały, iż duża część obywateli w krajach starej Unii jest nastawiona do niej
nieprzychylnie (71% Greków, 61% Francuzów, 49% Hiszpanów, 48% Niemców i Brytyjczyków, 46% Holendrów), w 10 badanych krajach europejskich
średnio 42% obywateli chce zwiększenia władzy państw narodowych kosztem
Brukseli, natomiast 19% uważa odwrotnie, iż należy zwiększyć prerogatywy
władz unijnych39 . Współcześnie choć większość Europejczyków poczuwa się
35

Ibid., ss. 425-426.
Warufakis J., A słabi muszą ulegać? Europa, polityka oszczędnościowa a zagrożenie dla globalnej stabilizacji, Warszawa 2017, s. 13.
37 Ibid., s. 172.
38 Ibid., s. 406.
39 Euroskepticism Beyond Brexit,
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do jakiejś tożsamości europejskiej (różnie to wygląda w poszczególnych krajach), nie jest to równoznaczne bynajmniej z odrzuceniem identyfikacji narodowej, która ciągle zdaje się być silniejsza. W świetle badań, jedynie 10%
mieszkańców UE samoidentyfikuje się ponadnarodowo, wyłącznie jako Europejczycy40 . Oczywiście należy pamiętać, iż mówi się o dominacji we
współczesnym świecie „tożsamości złożonych”. Każdy człowiek pełni rozmaite role i identyfikuje się jednocześnie z wieloma grupami: rodziną, płcią,
regionem, grupą zawodową, grupą wyznaniową, narodem, bez żadnych problemów przechodząc z jednej kategorii do drugiej, w zależności od potrzeb
i okoliczności. Co więcej, wiele tych tożsamości przybiera coraz częściej
charakter symboliczny i opcjonalny. Tożsamości bywają płynne, zmienne, są
procesualne, nieustannie kreowane i narracyjne.
Odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie jest wbrew pozorom
prosta z tego też powodu, iż terminy utopia czy utopijność nie muszą być
postrzegane wcale jako synonimy mrzonki, urojenia, majaku czy iluzji, generalnie projektu czy idei niemożliwej do zrealizowania. Utopijność można
postrzegać również jako swoistą ideę regulatywną, projekt i wyzwanie pchające do działania. Bauman wręcz stwierdza, iż duch utopii jest jedynym stałym elementem czyniącym z historii europejskiej logiczną i spójną całość, że
określał i określa on istotę tożsamości europejskiej, „tożsamości zawsze niegotowej, drażniąco nieuchwytnej i notorycznie sprzecznej z aktualną rzeczywistością”41 . Mówiąc słowami Stanisława Brzozowskiego, moglibyśmy to
nazwać nieustanną antynomią pomiędzy rzeczywistością zastaną a poszukiwaną, między tym co jest a tym, co być powinno. W tym ujęciu antynomia
pomiędzy utopią a projektem politycznym możliwym do realizacji jest pozorna, pozostaje jedynie pytanie odnośnie tego, o jakiej perspektywie czasowej
mówimy. Patrząc jednak na wydarzenia ostatnich lat w Europie wydaje się, że
możliwość realizacji tego projektu raczej została odsunięta w czasie niż przybliżona, a optymizm wielu zwolenników tego projektu niewątpliwie musiał
osłabnąć. Odkładając na bok różnice, jakie zaczęły się ujawniać pomiędzy
tzw. krajami starej Unii a nowej Unii w kontekście kryzysu migracyjnego,
okazało się, że i w państwach Piętnastki brak dostatecznej solidarności,
a wszelkie kryzysy i problemy prowadzą do wzrostu wzajemnych antagonihttp://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/
(dostęp 30.03.2018).
40 Wodak R., Boukala S., European identities and the revival of nationalism in the
European Union. A discourse historical approach , „Journal of Language and Politics”, 2015, Vol. 14, No. 1, s. 90.
41 Bauman Z., op. cit., ss. 57-58.
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zmów i ujawniania się myślenia wyłącznie w kategoriach egoizmu/interesu
narodowego.
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GLOBALIZATION, POST-GLOBALIZATION
AND THE RISE OF IDENTITY POLITICS
Globalizacja, post-globalizacja i rozkwit polityki tożsamości
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza wpływu globalizacji na politykę tożsamości.
Argumentowano, że między innymi globalizacja gospodarcza i ekspansja systemu
neoliberalnego pogłębiły nierówności ekonomiczne. Opór wobec globalizacji, który
został określony jako “post-globalizacja“, charakteryzuje się wzrostem nastrojów
antyimigracyjnych, ruchów przeciw internacjonalizacji oraz silniejszym
przywiązaniem do narodowych i innych form tożsamości. Jako alternatywę,
przedstawiono istniejące koncepcje inkluzyjnych form tożsamości opartych na
wspólnych wartościach i ideach.
Słowa kluczowe: globalizacja, post-globalizacja, polityka tożsamości.
Abstract
The aim of this paper is to analyze how globalization affects the rise of identity politics
in various parts of the world. It is argued that among other outcomes, economic globalization and the expansion of the neo-liberal system aggravated economic inequalities.
The resistance to globalization, which has been called ‘post -globalization’ is characterized by anti-internationalization and anti-immigration sentiments as well as stronger
attachment to national and other forms of identities. Finally, the concepts of the inclusive forms of identities, which are based on values and ideas are discussed in the paper.
Keywords: globalization, post-globalization, identity politics.

Introduction
After the Second World War technological development, communication technologies and the expansion of the neo-liberal capitalist system made
the world more interconnected and interdependent. Till the begging of the XXI
century, the “high globalization” (Flew, 2018, p. 2) period took place in various
parts of the world. It is a multi-dimensional process which had both benefits
and drawbacks, so-called ‘winners’ and ‘losers’. Among its outcomes, globalization brought the rise of economic inequalities, both within and between nation-states and became ‘a threat’ to traditional national identities. Nowadays’
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happening are described as a period of “post-globalization” as we are witnessing the resistance to globalization and the rise of right populists, anti-immigration, anti-internationalization sentiments as well as identity-based politics. The
problems of the economic inequalities created or aggravated by globalization
are first and foremost the problems of the working class. Traditionally being
supporters of the left, working-class deserted them because latest are the proponents of globalization. The whole notion of ‘class’ has lost its relevance as a
political category. Populists across the countries do not use the category of ‘we’
as the ordinary people, working class, but rather ‘we’ in terms of identity division. Nationality, ethnicity, gender, skin colour, sexual orientation, religious
and other attachments bring new forms of potentially dangerous division and
exclusion. The article seeks to analyze these processes as well as bring the examples of the existing concepts of inclusive forms of identities.
What is globalization?
The globalization itself is not a new process and has its roots long before the Second World War. Some authors suggest that the roots of globalization can be traced back to the Roman Empire, the Silk Road or the Age of Empires where global trade, intercultural and religious encounters took place
(Flew, 2018). Marx and Wallerstein saw the origins of globalization back in the
15th century associating it with the themes of modern capitalism and capitalist
world system correspondingly (as cited in Beck, 2000). According to Giddens
(1990) the modernization in the 18th century was the main force of globalization. The dates differ, but there is a common agreement — the world was and
is going through the number of significant economic and social transformations
which make it more interdependent. After the Second World War, the world
became even more interdependent and interconnected because of technology
development, transportation, communication and information technologies
(Amin, 1996; Guttal, 2007).
Held and McGrew (2002) define globalization as “a shift or transformation in the scale of human organization that links distant communities and
expands the reach of power relations across the world’s regions and continents”
(p. 1). Harvey (1989) describes the modern developments and globalization as
“time-space compression” (p. 147), which in the long-term will produce economic similarities across the world. Similarly, Giddens (1998) examines globalization in terms of time and space and describes it as an “action at distance,
and relate[s] its intensifying over recent years to the emergence of means of
instantaneous global communication and mass transportation” (p. 4). When the
technological and transport developments intensified globalization, they also
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resulted into “growing interconnections and interdependences” (Cohen & Kennedy, 2007, p. 44) in ecological (Steger, 2013), political, economic and cultural
(Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 2002) spheres of our living.
Globalization is also often seen as the primary economic process of the
expansion of the neo-liberal order. Nevertheless, as Morselli (2018) states “reducing globalization to a purely economic or technological logic belies the implicit complexity of the forces that shape modern societies and the world order”
(p. 667). This is to say, that is important to bear in mind the multi-dimensional
nature of globalization. While globalization is a multifaceted process which
has many aspects - economic, social, cultural, ecological and the like, it is hard
to diminish it to only one dimension, as they all are parts of the whole, the
process of “mutually reinforcing transformations” (Cohen & Kennedy, 2007,
p. 44).
On the one hand, globalization is a result of modernization and capitalist expansion, on the other, it is a force for further integration of all economic
activities into a single global market (Guttal, 2007). Although the origins of
globalizing forms could be found far back in the past, the expansion of capitalism became the decisive globalizing force; where transnational corporations
became key drivers of neo-liberal globalization (Guttal, 2007). Guttal also argues, that although the social and cultural dimensions of globalization are important, they are rather the outcomes of the broader economic processes. Thus,
there is a definite convergence between various scholars that the economic
agenda plays a huge role in globalization and cannot be underestimated.
Finally, a different perspective is given by Beck (2002), who proposes
to distinguish globalization from the “neoliberal globalism” (p.17), which in
the first case is the process and phenomenon and in the second is ideology. He
describes globalization as “a non-linear, dialectic process in which the global
and the local do not exist as cultural polarities but as combined and mutually
implicating principles” (p.17). This is to say that globalization is not a conflict
between local and global, where each dimension tries to establish its dominance, but rather a balancing interaction between elements which do not exist
without each other.
Proponents and critics of globalization
Such a profound process as globalization would definitely result in a
variety of interpretations, conceptualizations, and theories lying behind it.
Thus, there are proponents and critics of globalization who give their argument
to tell what is beneficial and negative about the world being globalized, about
the outcomes of this process.
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The advocates of globalization argue, that globalization has a potential
to create the convergence of incomes, gives an access to knowledge and technology, raise consumption power, living standards and spreads political ideals
(Guttal, 2007). World Bank and OECD would agree that globalization is a
promising economical phenomenon which in the opinion of OECD official is
“a powerful motor of prosperity and poverty reduction” (Gurría, 2006, para. 2).
In the same manner, World Bank representative (González, 2016) narrates that
“Isolationism and protectionism” (para. 2) are the threat to “trade-based economic engine that has delivered peace and prosperity to the world for decades”
(para. 2). At the same time, both parties stress the importance of managing this
process rather than closing doors to global growth opportunities (González,
2016, para. 3; Gurría, 2006, 2017).
The critics of globalization argue, that it delivers benefits first and foremost to private corporations, national elites, people with high income, those,
who have access to higher education (Guttal, 2007, p. 530). They question the
assumption that the free flow of capital will increase foreign investments into
national markets. For example, Singh (2005) claims, that the data from several
developing countries had shown no evidence of the relationship between financial globalization and foreign investments (p.24). The countries with poor infrastructures, small domestic markets, political insurgency, and civil unrests are
not interesting for foreign investors (p.25).
According to Morselli (2018), the acceleration of globalization undermines the principles of welfare states. Neo-liberal economic regime adopts privatization and low-wages policies and restricts the autonomy of the states.
Therefore, neo-liberal ideas are “greatly appreciated by the owners of capital,
who invest in countries where taxes are lower and spending for social policy is
restrained” (p. 666). Thus, Morselli prompts us to question whether global capitalist neo-liberal ideology is about decreasing social inequalities, as it may actually do the opposite.
Yet another perspective is that globalization may serve certain countries and exclude others. At the end of twentieth – the beginning of the twentyfirst-century scholars of globalization pointed out the geopolitical role of the
United States in sponsoring a “new global market access regime” (Agnew,
2001). The globalization process after the Second World War was strongly connected to the role of US government in restoring Western Europe (Marshall
Plan) and fuelling Cold War – the attempts to challenge Soviet plan-based economy. Therefore, as Agnew argues, globalization took place thanks to political
stimulations, introduced by the US government in the first place.
Similarly, Guttal (2007) argues, that the globalization is not simply a
natural and inevitable outcome of the technological progress, but rather
“planned, and targeted neo-liberal policy and structural measures that sought to
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bring all aspects of social, economic, and political life under the rubric of market capitalism” (p. 225). These developments coined what was culturally
known as Westernization or McDonaldization – the spread of dominant Western ideology which laid the foundation of new economic and cultural realities.
When McDonald’s restaurants became a symbol of the cultural homogenization, the neo-liberal capitalist ideology got the dominance in the economic
sphere.
One need also takes into consideration that the situation has much
changed since the past 3 decades. Despite the unquestionable dominance of
Western neo-liberal ideology, globalization also enormously benefited the Four
Asian Tigers (South Korea, Taiwan, Singapore, and Hong Kong), which mobilized their industrial efforts resulting in high level of exports (OECD, 2012).
Asian markets became the main driving force of globalization with China on
the top which had benefited from the globalization the most.
To summarize, the main point of the critics the globalization has raised
inequalities both within and outside nations (Guttal, 2007). As Guttal argues, it
brought benefits at the first place to those who were already privileged and
those who “are already socially and economically equipped to take advantage
of the opportunities offered by economic and financial liberalisation” (p.529).
This was also acknowledged by OECD secretary-general Gurría (2017) who
list such drawbacks as fall in social mobility, the concentration of wealth on
accounts of the richest people of the world, and stagnation of middle-class incomes. Thus, we may say, that although globalization as the process refers to
interconnectedness it has both unifying and dividing forces. As Eriksen (2014)
puts it “centripetal or unifying forces of globalization and the centrifugal or
fragmenting forces of identity politics are two sides of the same coin” (p. 159).
Recent developments and post-globalization
90s and the beginning of 2000 were marked as the period of “high globalisation” (Flew, 2018, p. 2) or also it has been called “strong globalization” (p.
3): increasing global trade, the growth in international institutions and agreements, the creation of supranational entities such as EU and rising power of
INGOS, the rise of global social movements and civil society together with
ubiquitous penetration of Internet and digital media (Beck, 2000; Giddens,
2002; Held, & McGrew, 2004).
As it was estimated by spectators of that time, globalization would result in the appearance of post-national forms of government and cultural identities. The period of high globalization was meant to start a new era, “marked
by the declining significance of nation-states, the rise of a shared global culture,
increasingly hybridized cultural identities together fully integrated global capitalist economy” (Flew, 2018).
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According to Flew (2018), the chain of events which happened in 20072008 leading to the world economic crises can be seen as the turning point from
the peak of globalization to so-called “post-globalization” (p. 4). The election
of Donald Trump and nationalistic discourse of “America First”, the wall on
the border with Mexico and withdrawal from Trans-Pacific Partnership, and the
Paris climate agreement are highlights of the post-globalization shift. It is also
the place to mention Brexit and consequent actions to prevent free trade and
workers mobility between Britain and the EU. Finally, the migration crisis in
Europe resulted in the crash of cultural identities - when it could be considered
as an opportunity for dialogue and further hybridization of cultural identities,
there were a number of countries who voted against open borders for migrants
including Poland and Hungary.
In recent years, there has been a growing dissatisfaction about the outcomes of globalization among the citizens in different countries. Many people
feel that winners of globalization mostly appear to be those already privileged
- elites. The numbers confirm these feelings: during the past decades, inequality
within countries has generally increased, especially among advanced economies, while the top 10% of individuals account for about 25% of total income,
the top 10% of wealthiest households own about 50% of the total household
wealth (OECD, 2017, p. 4). As OECD study reveals, the number of negative
outcomes does not necessarily relate to globalization itself, but rather to technological change or policy shortcomings. Which in turn, are often difficult to
distinguish, as they are closely connected. Moreover, people’s perception of
globalization could be greatly influenced by the media or populist political
claims. For instance, people tend to overestimate the number of immigrants in
their country almost in two times (OECD, 2017, p. 3). As one of the leaders of
the far-right Alternative for Germany party, Georg Pazderski, well stressed:
“Perception is reality … What people feel is what they perceive as reality. And
at the moment, our citizens feel unwell, insecure” (as cited in Shuster, 2016,
para. 14).
Citizens across the countries share the feeling that there is too little
transparency and that the state has lost its power to secure them in a constant
clash of interests with transnational corporations (OECD, 2017). As Beck
(2007) describes it “resistance is growing as the middle sections of global society begin to realize that they gain no share in the benefits generated by the current period of economic growth - indeed, that their slice of the cake may even
be getting smaller” (para. 3). Bringing it all together, there was an urging need
in rethinking globalization and as proposed by OECD “Making Globalisation
Work for All” (Gurría, 2017). Nevertheless, as the developments of the past
years’ show, some stakeholders took a course out of the integration process.
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The rise of identity-based politics and alternative concepts
In the past years we are witnessing the rise of right powers in different
parts of the world –Alternative for Germany (AfD), Jobbik – the Movement for
a Better Hungary, Front-National in France, Golden Dawn in Greece, Freedom
Party of Austria, True Finns in Finland, Party for Freedom in Netherlands, One
Nation Party in Australia, the UK Independence Party, US Republican Party
and Donald Trump with his “America First” course, not to mention all others.
The right and far-right parties are gaining public support and success to change
the entire course of a country, for example, the case of Brexit. The leaders of
these powers use similar messages to citizens, like the leader of far-right French
party Marine Le Pen after being supported by 21.53% of voters in 2017 presidential elections: “It puts on me a huge responsibility to defend the French nation, its unity, its security, its culture, its prosperity and its independence. The
main thing at stake in this election is the rampant globalisation that is endangering our civilisation” (as cited in Chrisafis, 2017, para. 5).
As we have briefly mentioned it before, globalization and neo-liberal
system have challenged the ability of a state to take control over the economy.
The neo-liberal agenda itself presupposes laissez-faire economics, therefore as
Morselli (2018) notes the role of the state has been replaced by the market rules.
Beck (2002) intimately reflects the divide between those who benefit and those
who do not: “the activists of capital, who have made globalization their profession, have no nation, while the workers and workers’ movements, such as the
trade unions, call on ‘their’ state for help, to protect them from the adventures
of globalization” (p. 303). Thus, certain politicians took their turn to occupy a
newly-formed ideological niche pushing the agenda of closure and protectionism, the ideology of nationalism.
It should be duly stressed that the economic dominance of the global
neo-liberalism is just one dimension of what we know to be globalization. The
cultural, ecological, economic and political dimension of globalization can operate on the principles different from neo-liberalism. It is also the case that the
state has a power to control the process, protecting its citizens and redistributing
benefits of the globalization in a just way. However, it does not follow that the
response to globalization should be always a withdrawal from integration and
the ideology of total opposition to everything which seems global.
For instance, the study of Burgoon (2013) revealed that the domestic
inequalities, whatever their origin, have a strong direct impact on anti-globalization sentiments: “inequality can spark broadly felt insecurity and deprivation,
and in turn unleash attribution or scapegoating of out-groups that manifest
themselves in anti-globalization backlash by not only voters but also political
parties” (p. 430).
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Flew (2018) brings some clarity to the image of a voter targeted by
nationalist parties. He elaborates that the shift of the manufacturing and production to the countries with a chipper labor force is affecting workers in First
World countries. These workers could not easily move to the other sector of the
economy. Also, the manufacturing tends to be located on the outskirts of the
big cities, while new working places connected to globalization (outsourcing,
IT) appear rather in big cities. Therefore, these people – middle age males, with
a lower level of education, from metropolitan areas - were more affected by the
populist-nationalist agenda in their home countries and ready to support
whether the One Nation Party in Australia, the UK Independence Party (UKIP)
in Britain or Republican Party candidate Donald Trump in the United States.
At this point, it is important to emphasize that the rise of nationalist
sentiments is a phenomenon happening under the umbrella of a bigger divide –
the rise of identity-based politics. In preface to “IDENTITY: the demand for
dignity and the politics of resentment” Fukuyama (2018) states, that “Nation,
religion, sect, race, ethnicity, gender: these categories have overtaken broader,
inclusive ideas of who we are”, which resulted in “increasing in anti-immigrant
sentiment, rioting on college campuses, and the return of open white supremacy
to our politics” (preface). This appears to be an opposite of what globalization
as hybridization of identities could offer (Nederveen Pieterse, 2009), as we observe the increasing fracture of identities which in a scope creates a critical
mass of opposing groups of interest. Hobsbawm (1996) attributes it to the quest
of a human to find certainty in a world of shifting ground, thus associate themselves with a certain identity group (p. 43). And it is worth to stress that the
politics of identity is not an inclusive one, but for the members of a certain
group only (p. 43). As we could witness through a number of militaries, religious and ideological conflicts, the exclusion of a certain group fuels hostility
and may result in violence, which as the end is not what humanity is looking
for.
At the same time, the quest for identity recognition may be a fundamental obstacle for state operation, as it is not clear how the interests of usually
opposing groups may be satisfied at once. Fractured society thus plays the push
and pull the game, trying to get more, which presupposes that something will
be taken from another group. This is not to say that the society as it is, is just
and should be kept unchanged. It is rather to recognize that the ideology of
division emphasizes difference, but not the common values or humanity shared
by all of us. In this sense, Ignatieff (2018) narrates that identity politics undermines the basic democratic principles:
We want to be recognised as equals, but we also want to be valued as
individuals with unique selves. We want our group identities — as women, as
gay people, as ethnic minorities — acknowledged as equal, but we also want
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them uniquely entitled to reparation and redress. It’s not obvious how a modern
democracy can meet all these demands at once — in which individuals are valued as equals, their unique selves respected as special, and their group claims
all receive equal recognition. Something has to give, and what may be giving
way is the very capacity of liberal democratic society to hold together (para 1).
Instead of uniting society in common aspirations for justice and equality, identity politics opposes one identity group against the other. Moreover, the
revival of identity groups threatens civil society, because the members of those
groups are convinced that they can rely on the representatives of their group
only (Pletsch, 1999, p. 202).
In a scope, this is not to say, that the idea of a shared identity as a whole
is vicious. Moreover, identity politics is rather inevitable, as the attachment to
the group is among the basic needs of humanity (Piven, 1995, p. 103). The ideas
of inclusive and value-based forms of identities are needed to be taken into
consideration and implementation.
For instance, Bhikhu Parekh (1995) suggests utilizing a more inclusive
and meaningful political community self-identification, rather than identify
oneself in terms of a nation. Why political community identity instead of national identity? First, as Parekh suggests, not every polity needs to be organized
as a nation and well-ordered polity does not necessarily need to be constituted
as a nation. For example, the literature on European governance has shown the
rising importance of other units than the nation-states. A number of studies reveal the role of local units, namely the cities and regions (Antonsich, 2009).
Second, the notion of nation is often wrongly associated with the ethnic group
or a cultural community. Thus, creating a space for exclusion and marginalization of those who do not fit into the image of what constitutes a nation. In this
case, national identity becomes the exclusive identity of the sole dominant
group of the state, while other groups feel rather guests or, worst, unwelcomed
outsiders.
Yet as another alternative, Fukuyama (as cited in A.L., 2018) proposes
the term “a creedal national identity” (para. 14) which is based “on a creed or
idea, rather than on biology” (para. 14) that opposes “blood-based national
identities” (para. 16). A creedal national identity does not depend on race or
ethnicity but on shared ideals of liberty and equality. Ignatieff (2018) proposes
this idea creedal idea to be a “common attack on economic inequalities that cut
across our racial, gender and ethnic identities [which] might bring us together”
(para. 6).
Summarizing, although it is understandable why there is a growing discontent of society, the path of identity politics can be quite dangerous to pursue.
The identity politics focuses on fracture and closure rather on dialogue and acknowledgment of our shared traits. In the light of recent political developments,
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it becomes increasingly important to rethink what kind of affiliations we want
to move forward and prioritize. As it has been mentioned above, we should be
careful when dealing with ideas laying the foundation of who we are. Therefore,
unifying acknowledgment of shared humanity and the fight against economic
inequalities may be the first step into the right direction.
Conclusion
The current rise of anti-globalization movements and resistance is
much connected to the rising inequalities, which are often, but not exclusively
are the consequences of the expansion of capitalism and the global neo-liberal
system. It is important that one bears in mind that neo-liberal globalism and the
globalization are not interchangeable terms (Beck, 2002). The interconnectedness and interdependences of nation-states are not negotiable, unlike the inevitability of the neo-liberal order. The current rise of identity politics, especially
the strong attachment to the national identity connected to the feeling of “losing” because of globalization and the demand to the government to tackle current problems. But the problems of inequalities and social justice are again the
common problems of humanity, which cannot be resolved by the nation-states
acting alone. Today, the need for the implantation of the value-based identities
is stronger than ever.“
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Hypertrophic Morality of Modern Man
Abstract
During research on the condition of modern man, researchers are rising voices that
contemporaneity introduced a change in the position and perception of people as members of specific social groups. It is related to the multitude of globalization processes,
the development of modern technologies and a change in the way of experiencing the
world. A particularly interesting aspect of these phenomena is the issue of a new human
morality, affecting the cultural environment of contemporary people and their inner
psyche. Arnold Gehlen, the twentieth century German anthropologist, while exploring
the idea of a contemporary man, placed him in times of cultural crystallization. He
stated that nowadays man is experiencing the so -called hypertrophy of morality. He
described this phenomenon as hypertrophy of illusory morality and humanitarianism,
which do not allow people to actively act and develop in society, but only support the
internal striving for conformism. The thesis presented by the anthropologist takes on a
new meaning nowadays. On the one hand, we see a world where strong cultural influences clash, on the other, we feel a blur of traditional institutions resulting from the
new structure of the world. For this reason, re-examining the phenomenon described
by the anthropologist and recreating the cultural silhouette of the 21st century man will
help to determine the place of people within the era of new morality.
Keywords: political anthropology, philosophical anthropology, moral hypertrophy, Arnold Gehlen.
Streszczenie
Podczas badań nad kondycją współczesnego człowieka, podnoszone są głosy jakoby
czasy obecne wprowadziły zmianę w pozycji i postrzeganiu ludzi jako członków określonych grup społecznych. Jest to związane z mnogością procesów globalizacyjnych,
rozwojem nowoczesnych technologii i zmianie sposobu odczuwania oraz przeżywania
świata. Szczególnie ciekawym aspektem tych zjawisk jest kwestia nowej moralności
ludzkiej, rzutującej na kulturowe otoczenie współczesnych ludzi oraz ich wewnętrzną
psychikę. Arnold Gehlen, dwudziestowieczny niemiecki antropolog, badając współczesnego człowieka, umieścił go w czasach krystalizacji kulturowej. Stwierdził, że obecnie
człowiek przeżywa tzw. hipertrofię moralności. Określił tym zjawiskiem przerost złudnie pojmowanej moralności i humanitaryzmu, które nie pozwalają ludziom na aktywne
działanie i rozwój społeczny, a jedynie wspierają wewnętrzne dążenie do konformizmu.
Teza zaprezentowana przez antropologa, w czasach współczesnych nabiera nowego
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znaczenia. Z jednej strony widzimy świat, gdzie ścierają się silne kulturowe wpływy,
z drugiej odczuwamy rozmycie tradycji wynikające z nowej stru ktury świata. Z tego też
powodu ponowne przyjrzenie się zjawisku opisywanemu przez klasyka i stworzenie na
nowo sylwetki kulturowej człowieka XXI wieku, pomoże określić miejsce ludzi w ramach epoki nowej moralności.
Słowa kluczowe: antropologia polityczna, antropologia filozoficzna, hipertrofia moralności, Arnold Gehlen.

Wstęp
Jeszcze do niedawna, na przełomie XX i XXI wieku, termin „globalizacja” uznawany był za słowo dekady. Ze względu na powszechność jego stosowania przez naukowców, polityków czy dziennikarzy, rozmyło się jego znaczenie i jak wielu badaczy zauważyło, termin ten stał się synonimem czegoś
podniosłego, symbolem zmian na płaszczyznach ekonomicznej, politycznej
czy społecznej1 . Nie ulega wątpliwości, że powszechność stosowania tego terminu zbiegła się w czasie ze znaczącą zmianą w obowiązujących teoriach politycznych, oraz stosunkach międzyludzkich. Teoretyczny koncept globalizacji
oznaczał bowiem procesy uruchomione poprzez zderzenie się rozwoju technologicznego z napływem kapitalistycznego rynku. Sprzedaż, wymiana informacji czy pewne tropy kulturowe zaczęły przenikać między granicami państwowymi w stopniu niespotykanym do tej pory. To z kolei przyczyniło się do zderzenia się tradycyjnej koncepcji państwa nacjonalistycznego z kulturą globalną ,
rządzącą się innymi prawami. Choć nie cichły głosy ostrzegające przed oczywistym zagrożeniem dla wewnętrznych stosunków społecznych państw, to
trend globalizacyjny wydawał się dążyć w kierunku ustrukturyzowana nowych
warunków współistnienia społeczeństw. Te podstawowe informacje odczytujemy zupełnie inaczej obecnie, gdzie od kilku lat świat mierzy się z silnym kryzysem ideologii globalizacyjnej.
Co ciekawe, zmiany te nie wydają się wynikać z nowych warunków
technologicznych czy komunikacyjnych, jak podkreślane to było w przypadku
pierwszej fali globalizacji. Tym razem sprzeciw stał się przede wszystkim domeną społeczeństw, które zaczęły otwarcie okazywać swoje nieprzystosowanie
do ponadpaństwowego i ponadnarodowego świata. To właśnie ludzie, którzy
w początkowej fazie zachwytu globalnym zatarciem się różnic i tradycji nie
odważyli się otwarcie wyrazić sprzeciwu, teraz wprost okazują swoje niezadowolenia, nawołując do przywrócenia tradycyjnego porządku. Odzwierciedla się

1

Kellner D., Globalization and the Postmodern Turn, w: Globalization and Europe:
Theoretical and Empirical Investigations, red. Roland Axtmann, 1998, s. 23.
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to w poparciu dla partii i ruchów nacjonalistycznych, rozwoju ideologii populistycznych oraz sprzeciwu wobec ponadnarodowych struktur, niekontrolowanych silnie przez państwa. Coraz częściej zamiast haseł globalizacyjnych,
mówi się o erze post-globalizacji, tendencji, w której to właśnie narody czy
regiony uznają swoją wyższość i potrzebę izolacji względem innych. Z tego
powodu rodzi się pytanie, dlaczego akurat teraz nastąpił tak gwałtowny zwrot
w strukturach myślenia współczesnych społeczeństw.
Co zmieniło się w sposobie przeżywania świata przez jednostki, że
w pewnym momencie ponadnarodowa idea globalizacyjna stała się nie do zniesienia? By odpowiedzieć na te pytania należy przede wszystkim zastanowić się
na jakich zasadach funkcjonuje związanie człowieka z otaczającą go rzeczywistością teoretyczno-instytucjonalną. Czy naród, państwo i tradycje są ludziom
narzucone odgórnie, czy też wyrastają z naturalnych predyspozycji ludzkich?
Badaczem, który większość swojego dorobku naukowego poświęcił właśnie
tym rozważaniom, był niemiecki antropolog polityczny i filozoficzny Arnold
Gehlen. Naukowiec ten zaprezentował integralną teorię natury ludzkiej, którą
następnie zderzył ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie. Opisał teorię tzw. hipertrofii moralności, która determinuje sposób przeżywania
rzeczywistości przez współczesnego człowieka. Teoria ta stanowi punkt wyjścia dla rozważań w niniejszym artykule. Gehlen zatrzymał się w swoich rozważaniach na momencie rozwoju społeczeństw globalistycznych. Jednocześnie
jednak zostawił tropy teoretyczne, które w trafny sposób pozwalają na wyjaśnienie obecnych tendencji nacjonalistycznych, widocznych we współczesnych
państwach. Aby bowiem zrozumieć działania współczesnego człowieka politycznego, trzeba zrozumieć jego podstawowe, naturalne mechanizmy zachowań oraz konsekwencje dla tych mechanizmów, wynikające z technologicznomodernistycznych przemian społecznych, z którymi obecnie przychodzi mu się
mierzyć.
Tezy prezentowane przez antropologa nie uniknęły krytyki, ze względu
na ich bezkompromisowość w surowej ocenie człowieka jako indywiduum.
Theodor Adorno, jeden z przedstawicieli tzw. „szkoły frankfurckiej”, wielokrotnie tytułował Gehlena jako swojego intelektualnego przeciwnika zarzucając mu brak poszanowania wolności jednostki. Co jednak zaskakujące, jego
teoria krytyczna poświęcona kulturze masowej jest zaskakująco bliska surowej
ocenie rzeczywistości autora Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik.
Zmiany, zapoczątkowane w XX wieku, okazały się bowiem na tyle brzemienne
w skutki dla całych społeczeństw, że konflikt jednostka-instytucje musiał zostać chwilowo zażegnany. Nowy świat, w oczach filozofów, zabierał bowiem
wolność niezależnie od źródeł jej narodzin.
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Naturalne mechanizmy przeżywania rzeczywistości
Rozpoczęcie rozważań nad moralnością hipertroficzną współczesnych jednostek wymaga zbadania ich naturalnych predyspozycji do pojmowania i przeżywania zmiany w ogóle. Mowa tutaj zarówno o poziomie najbardziej podstawowych instytucji, jak rodzina czy bliska grupa społeczna, jak również wielowarstwowych tworów, jakimi są społeczeństwo, naród czy państwo. Istotne jest
przyjęcie założenia, że pewien sposób pojmowania rzeczywistości przez ludzi
wynika przede wszystkim z ich naturalnych predyspozycji, w których diametralnie różnimy się od przedstawicieli świata zwierzęcego. Jest to więc model
przyjęty dla człowieka w ogóle, a nie dla poszczególnych społeczeństw. Podejście to bazuje przede wszystkim na dorobku antropologii filozoficznej i politycznej, które za cel stawiały sobie mówienie o człowieku jako o istocie posiadającej pewne z góry założone cechy, rzutujące na przyszły rozwój całych społeczeństw. Najbardziej znanymi, dwudziestowiecznymi, reprezentantami tego
podejścia byli właśnie Arnold Gehlen, Max Scheler oraz Helmuth Plessner, zaliczani tzw. klasyków antropologii.
Teoria, którą w najbliższy sposób można przyłożyć do rozważań o człowieku współczesnym, to empiryczna teza o człowieku jako istocie ułomnej zaprezentowana przez Gehlena. W jego przełomowym dziele Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie (Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in
der Welt)2 badacz charakteryzuje człowieka jako istotę z natury ułomną. Mängelwesen (niem. Mangel – wada, usterka, brak; Wesen – istota) to istota z natury
niewyspecjalizowana, prymitywna 3 . W porównaniu do zwierząt, jako ludzie,
wydajemy się nie do końca ukształtowani, by swobodnie poruszać się w świecie naturalnym. Brakuje nam narzędzi do ataku czy obrony, pozbawieni jesteśmy kłów, grubych futer czy pazurów. Zazwyczaj w świecie zwierzęcym poszczególne organy specjalizują się. Oznacza to wyjście ze stanu początkowego
na rzecz uzyskania dodatkowej przewagi – cechy fizycznej, która determinuje
przeznaczenie całego gatunku. Gehlen nie widzi takich cech u człowieka, przynajmniej nie w aspekcie morfologicznym. Inspiruje się tutaj pracami Ludwika
Bolka, a zwłaszcza jego teorią retardacji, która biologicznie opisuje poziom
niewyspecjalizowania ludzkich organów. Autorstwo samego terminu Mängelwesen przypisuje się zresztą Herderowi, który wyjaśnił go w swoim dziele
Abhandlung über den Ursprung der Sprache z 1772 roku4 .
2

Zob. Gehlen A., Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie, przeł. i opracował
naukowo: R. Michalski, J. Rolewski, red. S. Czerniak, Toruń 2017.
3 Tamże, s. 133.
4 Zob. Herder J. G., Rozprawa o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska, Wybór
pism, Wrocław 1988.
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U źródeł idei człowieka ułomnego, leży bowiem historyczne już przekonanie, że człowiek jest istotą odmienną od zwierząt i z tego powodu kierują nim
innego rodzaju pobudki czy instynkty. Choć obserwacja „ułomności” ludzkiej
odbywa się przede wszystkim w aspekcie morfologicznym, to fizyczne braki
ludzkie przekładają się na kontakty człowieka ze środowiskiem zewnętrznym.
Dla Gehlena są one punktem wyjścia do określenia kierunku działań, który
nawet obecnie kształtuje człowieka współczesnego. Otóż człowiek pozbawiony
tych istotnych cech, niezbędnych do przetrwania, staje w obliczu wrogiego środowiska. Pozbawiony nawet zwierzęcych instynktów, które mogłyby go naturalnie prowadzić, znajduje się w sytuacji, gdzie otrzymuje niezliczoną ilość
bodźców zewnętrznych, wobec których nie posiada narzędzi reakcji. Jedynym
sposobem, by przetrwać ten kryzys jest obrona i przeciwstawienie się wrogiej
rzeczywistości naturalnej. Widać tutaj u antropologa silną inspirację Hobbesem
i jego opisem stanu przedpaństwowego. Choć sam niemiecki myśliciel nie próbował opisywać antropologii ludzkiej na wzór Hobbesowskiego stanu natury,
to wrogość obu sytuacji i konieczność działania ludzkiego są tutaj zbieżne 5 .
Tym, co pomaga jednostkom wydobyć się z krytycznej sytuacji jest tzw. działanie (niem. Handlung). To specyficzna zdolność ludzka pozwalająca na planowanie, przewidywanie i uporządkowanie drogi, którą należy przejść, by zwyciężyć z własnymi niedoborami. Człowiek więc jawi się jako istota prometejska. Choć biologicznie niedopasowany do świata, potrafi wyjrzeć poza niego,
niejako wejrzeć w przyszłość. Jest to również znacząca cecha odróżniająca
człowieka od zwierzęcia, które zamyka się w cykliczności swojego bytu.
Dzięki temu życie człowieka, a właściwie jego współżycie z innymi ludźmi
w celu odgrodzenia się od niekorzystnego środowiska, stabilizuje się w postaci
porządków i reguł. Tam, gdzie zwierzę zatrzymuje się w rozwoju, człowiek
idzie dalej. Ustala zasady, niejako sam z siebie, które oparte są na mechanizmach zbliżonych do instynktów, gdyż wywodzą się z jego naturalnej potrzeby
odgrodzenia się od świata 6 .
Zasady te, normy współżycia, obcowania ze sobą i ze światem zewnętrznym Gehlen określa mianem instytucji. Są to te kulturowe wzory zachowań,
które pozwalają zdjąć z człowieka ciężar podejmowania decyzji w chaotycznym, naturalnym świecie. Antropolog wprost mówi o zbawiennej mocy odciążającej instytucji (niem. Entlastung). Przede wszystkim zdejmują one z człowieka paraliż i poczucie bezsilności w obliczu siły natury. Pozwalają również

5

Zob. Hobbes T., Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 1954.
6 Gehlen A., Moralność i hipertrofia moralności, przeł. i opracował naukowo R. Michalski, J. Rolewski, red. S. Czerniak, Toruń 2017, s. 123.
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„przefiltrować” skierowane ku nam bodźce na fakty i rzeczywistość, którą jesteśmy w stanie pojąć 7 . Braki ludzkie, zarówno fizyczne, jak i instynktowne,
uniemożliwiają poruszanie się w świecie bez drogowskazów. Tymi stają się dla
człowieka właśnie normy, które, choć są przez niego wytworzone, uniezależniają się od niego. Dzięki instytucjom możliwe jest bowiem stworzenie pewnych wzorów zachowań, stereotypów, które osadzają się w życiu ludzkim
w miarę powtarzalności pewnych istotnych działań8 . Dzięki temu człowiek
może się ciągle rozwijać, gdyż nie musi już odpowiadać za sprawy podstawowe. Mówiąc o instytucjach Gehlen ma na myśli zarówno te na poziomie
podstawowym, jak i wyspecjalizowanym. Przykładając teorię do codzienności,
można wskazać instytucje jako wychowywanie dzieci, rodzinę, związki (jako
długotrwałe, podstawowe normy, których genezę ciężko jest nam prześledzić,
gdyż wydają się istnieć społecznie od zawsze). Podobnie narody, państwa, organy państwowe są instytucjami wyższego rzędu, nabudowanymi z czasem
przez wieki doświadczeń. Instytucje te pomagają nam przeżywać rzeczywistość w sposób pełny, nie martwiąc się o status dnia codziennego.
Istotny dla omówienia stanowiska człowieka wobec siebie i swojego otoczenia w czasach współczesnych jest fakt, jak głęboka jest więź istoty ludzkiej
z wytworzonym ładem instytucjonalnym. Dla niemieckiego badacza cenną inspiracją była analiza badań ludów pierwotnych oraz prymitywnych. To właśnie
w tych podmiotach widział on początki kształtowania się systemu norm, które
zanim stały się prawem i tradycją, były przedstawiane jako magiczne wierzenia
czy rytuały. Na ładzie normatywnym ludzkość nabudowała swój świat. To, co
określamy potocznie jako „naturalne”, jest współcześnie często elementem systemu instytucjonalnego, z którego obecności nawet nie zdajemy sobie sprawy.
Przede wszystkim Gehlen pisze o zaletach podporządkowania życia według
tego trybu. W instytucjach bowiem możliwa jest realizacja zarówno celów społecznych, jak i życiowych. Ludzie zyskują stabilizację życia wewnętrznego,
gdyż nie muszą się angażować emocjonalnie we wszystkie procesy ich otaczające9 . Przedstawienie przez badacza tak ścisłego związku człowieka z normą
jest pewnym zabiegiem celowym myśliciela. Buduje on swego rodzaju napięcie, w oczekiwaniu na zadanie pytania o kryzys instytucjonalny. Bo choć
znamy tradycje i normy, które zdołały przetrwać tysiąclecia, to widzimy również gwałtowne zmiany, z którymi przychodzi mierzyć się jednostce współczesnej. Można ponowie przywołać tutaj hasła rewolucji przemysłowej, zastąpionej przez rewolucję technologiczną oraz wszelkie aspekty globalizacyjnego
7

Gehlen A., Die Seele im Technischen Zeitalter und andere sozialpsychologische, soziologische und kulturanalytische Schriften, Frankfurt nad Menem 2003, s. 19.
8 Tamże, s. 124.
9 Gehlen A., Moralność…, s. 125.
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przepływu informacji i zatarcia naturalnych granic, które stały się wyznacznikami XXI wieku. Jedną z cech wspólnych tych zjawisk jest gwałtowna zmiana,
często narzucona zewnętrznie, wynikająca z samego faktu rozwoju. Choć nowoczesność przynosi ze sobą postęp, to już wielu dwudziestowiecznych myślicieli zauważało, że niekoniecznie człowiek jest na taki postęp gotowy. Niemiecki eseista Friedrich Georg Jünger w 1946 roku wydaje słynne dzieło Perfekcja techniki, gdzie obala powszechne mity o jedynie dobroczynnym wpływie
rozwoju technicznego na życie ludzkie 10 . Johan Huizinga w Homo Ludens, krytykuje współczesnych ludzi, którzy zmienili się pod wpływem zmian we współczesnych strukturach instytucji. Gehlen łączy te podejścia stawiając tezę
o współczesnym kryzysie instytucjonalnym, który będzie się tylko pogłębiał.
Prezentuje tym samym sylwetkę człowieka nowoczesnego o moralności hipertroficznej, która doprowadza do rozchwiania życia zewnętrznego, a co za tym
idzie do zaburzenia stabilności wewnętrznej.
Rozważając Gehlenowską teorię instytucji, nie sposób jednak nie zauważyć jego stanowczego podejścia do człowieka jako jednostki mogącej osiągnąć
spełnienie jedynie w ramach grupowej struktury instytucjonalnej. Indywidualizm był w myśli antropologa przywilejem, ograniczonym instytucjonalnymi
granicami. Miał być on otrzymywany w zamian za posłuszeństwo wobec tradycji i idei społecznych. Z tego też powodu kryzys instytucjonalny był identyfikowany przez niego jako jedna z najgorszych konsekwencji współczesności.
Tymczasem krytyka nowego ładu i postępu świata ponowoczesnego była
zrodzona również z innych źródeł. Wielu przedstawicieli szkoły frankfurckiej
wprost nie zgadzało się z tezami Gehlena, uznając je za niebezpieczne w kontekście wolności indywidualnej. W 1965 roku Theodor Adorno, niemiecki socjolog, polemizuje z tezami antropologa podczas dyskusji telewizyjnej pt. Institution & Freiheit11 . Jego wizja wolności i jej zagrożeń ma bowiem zupełnie
inne podłoże intelektualne. Już bowiem w 1947 roku Adorno wraz z Maxem
Horkheimerem wydaje dzieło Dialektyka oświecenia, które opisuje świat opętany ideą oświecenia oraz technologicznego rozwoju. Te przełomowe wydarzenia zdają się być obecnie oderwane od światłego celu postępu, wyciągając
z ludzi ich najgorsze instynkty: „zagadkowa gotowość technologicznie wychowanych mas, by poddawać się wszelkim despotyzmom, grożąca autodestrukcją
skłonność do nacjonalistycznej paranoi, wszystkie te niepojęte absurdy ujawniają słabość dzisiejszej świadomości teoretycznej” 12 .

10

Zob. Jünger F. G., Perfekcja techniki, Warszawa 2016.
Nagranie z telewizyjnej dyskusji T. Adorno z A. Gehlenem, Institution & Freiheit,
1965, https://vimeo.com/5360099 [dostęp: 10.02.2019].
12 Adorno T., Horkheimer M., Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994, s. 13.
11
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Opisywana uległość w tzw. teorii krytycznej wzmacniana jest przez przemysł kulturalny, który produkuje jednostki słabe, niezdolne do osiągnięcia poziomu kultury wysokiej. Co ciekawe, choć teoria ta wychodzi od zupełnie innych założeń filozoficznych niż teoria Gehlena, podobnie jak u antropologa
oceniana jest niezdolność współczesnych uczestników kultury masowej do
osiągnięcia wyższego progu intelektualnego. Prostota i dostępność nowej kultury upraszcza ją, negując potrzebę wysiłku i krytycznej recepcji rzeczywistości. Te założenia prowadzą do zbudowania przez Gehlena teorii o moralności
hipertroficznej współczesnych ludzi, która niejako podobnie do wizji Adorno,
jest krytyką kierunku, w którym zmierza współczesny człowiek.
Hipertrofia moralności
Teza o hipertrofii moralności ma swoje korzenie właśnie w osłabieniu roli
instytucji we współczesnym świecie. Gehlen dostrzega, że do poważnych kryzysów instytucjonalnych dochodzi głównie w momentach katastrof dziejowych, rewolucji, kryzysów i załamań ustrojów państwowych czy społecznych13 . Towarzyszy im chaos wywołany przede wszystkim przez gwałtowność
przemiany i absolutną utratę poczucia bezpieczeństwa przez członków danej
grupy społecznej. Zazwyczaj sytuacje te związane są ze stanem wojny albo innym konfliktem zbrojnym, często historycznie kończąc się podbojem jednych
państw przez drugie. Czasy obecne jednak wyróżniają się na tym tle. Przedstawiony przez antropologa współczesny kryzys instytucjonalny nie bierze się
z sytuacji konfliktowych. Wręcz przeciwnie, to właśnie dobrobyt i rozwój doprowadzają do zachwiania dotychczasowych podstaw rządzących stosunkami
międzyludzkimi.
Gehlen objaśnia to na przykładzie dwóch etosów: humanitarnym i politycznym, którego reprezentantami w rzeczywistości są kolejno rodzina i państwo14 . Etos humanitarny to inaczej etos eudajmonistyczny, dążący do pomnożenia szczęścia, bezpieczeństwa i bliskości wartości rodzinnych. Wartości
w ramach tego etosu reprezentowane są często w określonych dobrach konsumpcyjnych, a sposób ich osiągania nie uznaje poświęceń czy ryzyka. Z kolei
przeciwny mu etos polityczny reprezentują idee posłuchu i służby. Dyscyplina,
posługiwanie się chłodnym językiem rzeczywistości oraz gotowość do poświęceń są wartościami, które do tej pory pomagały państwu realizować swoje naturalne cele. Podobnie jak u Hobbesa, człowiek u Gehlena oddaje część swojej
wolności właśnie po to, żeby państwo mogło zapewnić mu bezpieczeństwo.
Ludzie otaczają się ładem instytucjonalnym, gdyż z natury wiedzą, że jest to
13

Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa,
Warszawa 2001, s. 115.
14 Gehlen A., Moralność…, s. 139.
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jedyny dla nich sposób na przetrwanie. Współczesność odrzuca jednak te założenia i zrównuje etos państwowy z etosem humanitarnym. Tym samym państwo staje się obiektem żądań, realizatorem określonych postulatów.
Dyskusja polityczna i sama polityka są raczej formą teatru, który może
zostać wyśmiany, gdyż oczekiwania wobec państwa nie są ukierunkowane na
przyszłość, ale na dobrobyt doczesności. Podobnie z obowiązującymi tradycjami i prawami, które łączą ludzi w społeczeństwach. Ich sztywne dotychczas
zasady ulegają rozluźnieniu, nie proponując jednak niczego w zamian. Następuje zwątpienie odnośnie obowiązujących praw, tradycji i norm, które nie
mogą już skutecznie ułatwiać ludziom poruszanie się w społeczeństwie. Zarzuty te można bezpośrednio odnieść do sytuacji socjo-politycznej XXI wieku
i następującego kryzysu globalizacyjnego ostatnich paru lat. Badając współczesny dyskurs polityczny można wprost zauważyć wzrost napastliwego, niekulturalnego i atakującego języka (ang. uncivil discourse), który dzięki powszechności przekazu telewizyjnego i internetowego jest obecnie uważany za pewien
stały element np. debat politycznych15 . Prześmiewczy atak na oponenta politycznego, jego obraza czy zniewaga jest często rozpowszechniana przez różnorodne media jako trafny komentarz. Politycy wolą robić przedstawienie z własnego występu, gdyż właśnie tak skrajne odsunięcie się od powagi stanowiska
politycznego pomaga osiągnąć sukces wyborczy. Populistyczne obietnice, pomijanie kwestii wyrzeczeń i taktyki, tak istotnej w planowaniu politycznym, są
wyznacznikami rządów, które spełniają etos humanitarno-eudajmonistyczny.
Podobny obraz kształtuje się również na płaszczyźnie stosunków społecznych. Konsumpcjonizm, rozluźnienie norm społecznych, odrzucenie dotychczasowych tradycji mają swoje konsekwencje. Gehlen nie twierdzi wcale,
że każda zmiana jest zła. Ludzkość dążąc do rozwoju zawierza instytucjom, że
w odpowiednim czasie ewoluują wspólnie z nimi. Jednak globalistyczny pęd
przełomu XX i XXI wieku nie pozwolił na realizację tego procesu na płaszczyźnie ewolucyjnej. W stosunkowo krótkim czasie, zupełnie nowe idee i poglądy zderzyły się z dotychczasowymi konstruktami. Fakt rozwoju technologicznego przyspieszył cały proces. Tym samym jednostki osadzone w pewnych
okolicznościach nagle musiały zmierzyć się z faktem, że instytucje, które dotychczas były drogowskazami, zostały zanegowane. Wartość narodów, grup
społecznych, instytucji poszanowania rodziny, hierarchii, tradycji kulturowych
zostały przedstawione jako nieaktualne i nieprzystające do pędzącej ku rozwojowi rzeczywistości. Tym samym elementy tożsamości poszczególnych jednostek, czy to na płaszczyźnie indywidualnej czy narodowej zostały im odebrane.

15

Maisel L. S., The Negative Consequences of Uncivil Political Discourse, “Political
Science and Politics” 2012, tom 45, nr 3, s. 409.
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Czym w takim razie staje się rzeczywistość dla człowieka pozbawionego oparcia w podstawowych normach instytucjonalnych? Według Gehlena
prowadzi to do rozchwiania wewnętrznego, prymitywizacji oraz subiektywizmu wykraczającego poza poziom jednostkowy. Kiedy ład instytucjonalny jest
osłabiany, jednostki nie mając oparcia w strukturach zewnętrznych rzeczywistości, zwracają się do swojego wnętrza. Powoduje to z kolei, że subiektywne
przeżycia, odczucia i myśli jednostki, urastają nagle w jej oczach do rangi powszechnej ważności. Człowiek czując się ignorowany przez instytucje, zaczyna
z gwałtownością przekazu, żądać zwrócenia na siebie uwagi16 . Przestaje uznawać autorytety, oraz szanować pewne procesy polityczne. Zamiast tego ponownie zagubiona we wrogim środowisku jednostka, zaczyna przejawiać cechy
moralności hipertroficznej (z niem. Moralhypertrophie). Ten przerost wewnętrznej moralności jest bezrefleksyjnym dążeniem do pomnożenia własnej
szczęśliwości, przy jak najmniejszym wysiłku. Jest to akceptacja postaw zabawowych i głośnych, bagatelizująca jednocześnie powagę życia. Granice tolerancji rozmywają się, a wszystko w pewnym stopniu traktowane jest jako
„ludzkie”. Paradoksalnie człowiek, czując się zagrożonym, stara się odsunąć
od siebie tą świadomość, spłycić doniosłość jej znaczenia. Gehlen dostrzega
w tej postawie swoisty znak współczesnych czasów i za Maxem Schelerem
przywołuje hasło „zacierania się przeciwieństw”. Opisując tą nową rzeczywistość przedstawia ją w sposób, który łatwo można skojarzyć z efektami globalizacyjnego postępu i dominacji jednorodnej idei kulturowej konsumpcyjnego
zachodu: „W ten sposób w sferze publicznej na całej kuli ziemskiej zapanowują
te same oceny, a kto by się im sprzeciwił, ten ujawnia się jako reakcjonista,
zwolennik reżimu w Rodezji lub jako ktoś równie pogardzany i wykluczany.
Gdy zatem język publiczny prawie wszystkich rozgłośni i gazet tej połowy
świata zbacza ku tym samym pojęciom, rzeczywistość wycofuje się na drugi
plan, nie może on jednak umknąć prawu, zgodnie z którym każda określoność
zawiera negacje. 17 ”
Niemiecki badacz od razu ujawnia fałszywość tego „zrównującego” podejścia. Realny świat i jego problemy nie znikają, a są tłumione i ignorowane. Nie
wszyscy również z pełną świadomością uczestniczą w tym procesie, jednak
presja medialna jest na tyle silna, że ciężko jest mieć odrębne zdanie. Wszyscy
egzystują więc w spirali ułudy szczęścia. Gehlen podkreśla, że prawdziwe
szczęście jednostkowe może zostać osiągnięte jedynie poprzez spełnienie się
w ramach stabilnych instytucji. To one bowiem odciążając nas od zalewu bodźców, dają pole rozwoju, do którego bez ich wsparcia nie moglibyśmy dążyć.

16
17

Gehlen A., W kręgu antropologii…, s. 116-119.
Gehlen A., Moralność…, s. 179.
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Moralność hipertroficzna współczesnych jednostek to zapowiedź kryzysu, którego skutki zaczynają dosięgać współczesnych narodów.
Współczesny człowiek wobec kryzysu idei
„Człowiek jest z natury istotą kulturalną” 18 – tym stwierdzeniem Gehlen
łączy myślowy konstrukt istoty ludzkiej z jego rzeczywistą reprezentacją. Antropologia współczesnego człowieka politycznego ma bowiem za zadanie wyprowadzić z naturalnych cech ludzkich ich konsekwencje, odbijające się na życiu człowieka nowoczesnego. Karl-Siegbert Rehberg, uczeń Gehlena, przywołuje głębokie zainteresowanie myśliciela psychologią człowieka i jego wszechstronne inspiracje, w tym np. pracami Nietzschego19 . Właśnie psychologia pozwala antropologowi odkryć mechanizmy kształtujące umysł ludzi współczesnych. Samo stwierdzenie o naturalności kulturowego bytu człowieka zakorzenione jest właśnie w sposobie psychicznego odczuwania otaczającego nas
świata. Wszystko bowiem, co człowiek poczytuje jako naturalne, jest tak naprawdę obierane przez pryzmat kultury. Konieczność nadania kontekstu kulturowego zdaje się być nieunikniona, gdyż antropologiczna więź człowieka z instytucjami w postaci prawa, państwa, narodu czy tradycji jest pierwotna. Z tego
również powodu człowiek nie włada mocą całkowitego odrzucenia swoich zdobyczy kulturowych.
Choć często mamy moc przesuwania swoich granic, jak argumentuje
inny klasyk antropologii filozoficznej – Helmuth Plessner, to rezygnacja z osadzenia w określonym kręgu kulturowym nie jest możliwa. Z tego również powodu nad większością mechanizmów rządzących naszym życiem nie zastanawiamy się każdorazowo, gdyż wydają się one właśnie kulturowo naturalne.
Kiedy jednak zostają poddane w wątpliwość, nasze postrzeganie świata zmienia się. Integralna część nas, jako ludzi, zostaje od nas odsunięta, wystawiona
do oceny. Norma przechodzi w zwyczaj – coś co postrzegamy jeszcze jako
część naszej kultury, ale już nie jako rzecz trwałą. Proces ten jest w świecie
naturalny, gdyż pozwala społeczeństwom ewoluować, usuwając przestarzałe
normy i wprowadzając na ich miejsce bardziej przystające do nowych czasów.
Ważnym elementem tego systemu jest jednak odpowiednie zastąpienie dotychczas obowiązujących norm, przedstawienie kontrpropozycji, która nie tylko
wydaje się korzystna dla społeczeństwa, ale nosi już znamiona naturalności –
w taki sposób, że większość społeczna traktuje ją jak coś oczywistego. Instytu-

18

Gehlen A., W kręgu antropologii…, s. 124.
Rehberg K.-S., Vorwort, w: Gehlen A., Moral und Hypermoral. Eine pluralistische
Ethik , red. K.-S. Rehberg, Frankfurt nad Menem 2004, s. 10.
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cje mogą w ten sposób ewoluować, nie wprowadzając jednocześnie dezorientacji wobec danej rzeczywistości. Współcześnie jednak proces ten nie przebiega w opisany sposób.
Tym, na co wydaje się wskazywać teoria Gehlena i co wielu badaczy zauważa również obecnie, jest fakt, że ogromna zmiana kulturowo-technologic zna
dokonała się w XX wieku w sposób gwałtowny, noszący znamiona przełomu.
Wartości kulturowe i narodowe, które dla wielu współczesnych państw zdawały się być identyfikatorem tożsamości ich społeczeństw, zostały sprowadzone do roli przestarzałych zwyczajów i konwencji. Nowe normy otwartości,
zachodniego stylu kulturowego, określonego typu kapitalizmu zostały zaprezentowane jako jedyna słuszna droga ku nowemu szczęściu społecznemu.
W sposób bezkompromisowy zostały potraktowane kraje, których kultura ekonomiczna nie wyrosła na tradycjach ekonomicznych Adama Smitha. Podobnie,
jako uniwersalne, przedstawione zostały tradycje kulturowe „globalnej wioski”20 . Co ciekawe, obecnie obserwowany kryzys globalistycznego świata nie
ma źródeł jedynie w ramach społeczeństw nie-zachodnich. Wręcz przeciwnie
– okazało się, że ideowe postulaty nowego świata zachodniego nie do końca
zgadzają się też z wizją kulturową poszczególnych państw zachodu. To właśnie
stanowiło podstawę kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 roku
w Stanach Zjednoczonych, który odniósł się bezpośrednio do wszystkich, uznających się za jednostki zepchnięte na drugi plan, po latach życia w ramach określonego ładu kulturowego. To również wzmogło opór przeciwko napływowi
imigrantów z południa i wschodu do współczesnej Europy. Powszechnie obowiązujący nakaz otwartości nie wytrzymał zderzenia z obawą narodów o ich
własną tożsamość czy bezpieczeństwo. Na tym sprzeciwie wyrosły ruchy nacjonalistyczne, które dotychczas marginalizowane, ponownie zyskały posłuch.
Poziom opuszczenia instytucjonalnego i osamotnienia społeczeństw doszedł do
punktu, gdzie nawet ucieczka w konsumpcjonizm i hedonizm nie zdołały stłumić poczucia niesprawiedliwości. Zamiast tego zostały strach i agresja, która
również u Gehlena wskazywana była jako ostatni mechanizm obronny wobec
chaosu normatywnego.
Jednak sprzeciw jest tylko jednym z aspektów kryzysu powszechnie
obowiązujących idei. Upadek pewnych wartości i instytucji przynosi za sobą
kontrpropozycje. Są nimi instytucje uproszczone i wynaturzone, będące karykaturą swoich dawnych wizji, jednak dające minimalne poczucie stabilności
dla subiektywnych jednostek. Zamiast partii o głębokich tradycjach państwowych, posłuch zyskują stworzone na negatywnym dyskursie ruchy i grupy społeczne. Tam, gdzie dotychczas oddawano władzę siłom bezpieczeństwa, ludzie
20

Mehmet O., The Poverty of Nations. The Eurocentric Bias of Development Economics, “Harvard International Review”, 1999, t. 21, nr 1, s. 52.
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sami organizują się w samozwańcze grupy obronne. Zamiast faktów, dostajemy
fake newsy, nabudowane na agresji imitacje rzeczywistych wydarzeń. Kulturalny dyskurs polityczny ustępuje miejsca postprawdzie, która ponad wszystko
ceni emocje. Wszystko to sprawia, że czas post-globalizacji jawi się współczesnemu badaczowi jako stan kryzysowy, moment sprzeciwu dziejowego. Prawa
narodów zostały poddane w wątpliwość, a odbudowanie ich stabilności nie
może nastąpić w sposób równie rewolucyjny. Gehlen, już w XX wieku wspominał o tym, mówiąc że w chwilach kryzysu ludzie sięgają po pośredniczące
źródła stabilizacji: „Między jednostkę, której autentyczny zakres doświadczenia, (…), zawsze jest bardzo wąski, a niemożliwe do ogarnięcia, losowe procesy, których źródłem są społeczne, gospodarcze i polityczne superstruktury,
wchodzi nieuchronnie instancja pośrednia: doświadczenie z drugiej ręki. 21 ”
Mianem tym myśliciel określa właśnie informacje przekazywane
w sposób niekontrolowany przez telewizję czy gazety, a współcześnie również
Internet. Są to informacje najczęściej populistyczne, wyrosłe na negatywnych
emocjach pokrzywdzonych jednostek. Odczucia te są przedstawiane w sposób
spotęgowany, jako krytyczne i niesprawiedliwe. Ułatwia to jednostkom znalezienie bezpiecznej strefy stabilności, wyrosłej na mowie nienawiści. Przekładając ten koncept na współczesną politykę, widać wyraźnie, że tzw. populizm
znajduje odzwierciedlenie w wielu nowych ruchach politycznych. Korzystając
z ludzkiej potrzeby przynależności, politycy nie tylko dopasowują swoje wypowiedzi do nastrojów społecznych, ale wręcz kształtują rzeczywistość pod
określoną społeczną wizję. Jest to kolejny wymiar hołdowania etosowi humanitarno-eudajmonistycznemu, który z państwa czyni jedynie realizatora usług.
Nowa ludzka moralność znajduje w tej sytuacji chwilowe ukojenie.
Jeszcze bardziej niż u Gehlena, destrukcyjny wpływ mediów i poszukiwanie oderwania od rzeczywistości ukazane są w teorii krytycznej przedstawicieli szkoły frankfurckiej. Teoria ta odnosi się do myśli marksistowskiej
w kontekście konsumpcji nowych środków przekazu. U Marksa państwo przekłada ekonomiczną przewagę na politykę, by jeszcze skuteczniej kontrolować
społeczeństwo. W teorii krytycznej przewaga ta owocuje właśnie w kulturze
popularnej, która podobnie jak u Gehlena, pełni rolę zastępstwa dla rozczarowującej rzeczywistości. Współczesna kapitalizacja i komercjalizacja kultury
rodzi powstawanie fałszywych potrzeb, które zaspakajane są ułudą dobrobytu
oraz wygody22 . Jednak sytuacja ta nie może trwać w nieskończoność. Jest to
bowiem zawoalowane kłamstwo, które ostatecznie zaczyna wywoływać sprzeciw. Próba powrotu do realnej stabilizacji nie jest jednak prosta. Współczesny
człowiek często nie jest wyposażony w psychiczne środki obrony wobec nowej
21

Gehlen A., W kręgu antropologii…, s. 282.
Hylewski M., Burdzik T., Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury
masowej, „Kultura-Historia-Globalizacja”, 2014, t. 15, s. 126.
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kultury masowej. Z tego też powodu jedna skrajność przeradza się w drugą.
Otwartość kulturowo-globalizacyjna budzi agresję i zamknięcie. Jest to sytuacja, którą zdawali się przewidywać badacze i filozofowie dwudziestowieczni,
wywodzący się z różnych nurtów myślenia.
Przedstawiona w głównej mierze teoria instytucji Gehlena stanowi
ostrzeżenie dla każdego, komu przychodzi się mierzyć z taką rzeczywistością.
Państwa i narody nie mogą zawsze trwać w stanie karykaturalnego ładu instytucjonalnego. Dominujące skrajności nigdy bowiem nie znajdą posłuchu wśród
większości społeczeństwa. Instytucje działają tylko wtedy, kiedy panuje wobec
nich powszechna akceptacja, nabudowana na latach realnych doświadczeń.
Moralność hipertroficzna człowieka współczesnego stanowi odzwierciedlenie
technologiczno-kulturowych zmian, z którymi ludzkość zaczęła się mierzyć od
początku XX wieku. XXI wiek przyniósł jednak kolejną rewolucję – globalizacyjną ideę, która pod zamiarem zjednoczenia dokonała podziału wewnątrzspołecznego wielu państw. Współczesne ruchy polityczne, kryzys tożsamości
narodowej oraz radykalizacja konserwatywnej wizji politycznej mają swoje
źródła właśnie w psychicznym osłabieniu związku człowieka z otaczającym go
światem instytucjonalnym. W doświadczenie między jednostką a naturalnym
porządkiem jej świata została wprowadzona wątpliwość. Rola państwa i prawa,
jako strażników bezpieczeństwa, uległa znacznej degradacji. To wszystko odbiło się na człowieku, który stracił możliwość określenia samego siebie poprzez
kulturę, w której egzystuje. Kiedy bowiem pewne wartości są odbierane, człowiek wprowadza normy alternatywne, które jednak tylko chwilowo mogą zapewnić mu ułudę stabilizacji życiowej, jak ma to miejsce obecnie.
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NACJONALIZM W IDEOLOGII
WSPÓŁCZESNEJ SKRAJNEJ PRAWICY
Nationalism in the Ideology of Contemporary Far Right Politics
Abstract
The article focuses on one of the core ideas of the extreme right political thought – the
idea of nationalism. Conclusions about the far right understanding of nation as well as
about the influence that the idea of a nation has on the political programme o f the far
right are drawn based on an analysis of several political and ideological programmes
of far right organisations operating both in Eastern and in Western Europe. Written
programmes of National Democratic Party of Germany (NPD), Austrian identitarian
movement ((Identitäre Bewegung Österreich, IBÖ), the All -Polish Youth (Młodzież
Wszechpolska, MW), the National Radical Camp (Obóz Narodowo -Radykalny, ONR)
and Kotleba – People's Party Our Slovakia (Ľudová strana – Naše Slovensko, ĽSNS)
constitute the body of the research material. The first part of the article outlines the
methodological aspects of studies on the extreme right. The second and main part of
the article consists of the content analysis of selected materials with special focus on
concepts of: nation, fatherland, patriotism and national identity included in them. The
article ends with a summary, presenting nationalism as a basic idea of the far right
political and a source of other radical ideas commonly ascribed to the far right.
Keywords: nation, nationalism, far right, far right in Europe, ideology.
Streszczenie
Artykuł skupia się na jednej z głównych idei myśli skrajnie prawicowej, jaką jest nacjonalizm. Wnioski na temat rozumienia pojęcia narodu, a także wpływu idei narodu
na kształt programu politycznego skrajnej prawicy wyciągnięte zostają na podstawie
analizy programów politycznych i ideowych wybranych organizacji działających zarówno w Europie Wschodniej, jak i Europie Zachodniej. Materiał badawczy stanowią
programy następujących ugrupowań: Narodowodemokratycznej Parti i Niemiec
(NPD), austriackiego ruchu identytarystów (Identitäre Bewegung Österreich, IBÖ),
Młodzieży Wszechpolskiej (MW), Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), a także słowackiej partii Kotleba – Partia Ludowa Nasza Słowacja (Ľudová strana – Naše Slovensko, ĽSNS). Pierwsza część artykułu przybliża kwestie metodologiczne w badaniach
nad ideologią skrajnej prawicy. Druga i zasadnicza część artykułu to analiza treści
wybranych programów ze szczególnym naciskiem na przedstawione w nich koncepcje
narodu, ojczyzny, patriotyzmu oraz tożsamości narodowej. Artykuł kończy podsumo-
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wanie, uwydatniające rolę nacjonalizmu jako idei podstawowej w myśli skrajnie prawicowej, w której źródła mają inne idee przypisywane temu prądowi myślenia o świecie
społeczno-politycznym.
Słowa kluczowe: naród, nacjonalizm, skrajna prawica, skrajna prawica w Europie,
ideologia.

Wstęp
Do rdzenia ideologicznego skrajnej prawicy badacze zaliczają cały zestaw koncepcji i idei łączących ten system radykalnych przekonań politycznych1 . Takimi elementami najczęściej pojawiającymi się w literaturze przedmiotu są zazwyczaj: nacjonalizm, rasizm, ksenofobia, antydemokratyzm, wizja
silnego państwa, często także rewizjonizm2 . Niezależnie od tego, czy badacze
przyjmują minimalną definicję skrajnej prawicy (szukanie wspólnych elementów ideologicznych na scenie skrajnie prawicowej), czy też jej definicję maksymalną (wymienienie wszystkim elementów ideologicznych napotkanych
podczas analizy poszczególnych przypadków)3 , niemal zawsze na liście idei
kluczowych dla tego prądu myślenia o polityce pojawia się nacjonalizm. Przyjmuje się, że różne odcienie nacjonalizmu stanowią podstawę wspólnego rdzenia ideologicznego ugrupowań określanych mianem skrajnej prawicy4 , a tą cechę ideologiczną prawicowi radykałowie artykułowali na przestrzeni dziejów
w różny sposób. Politologowie są także zgodni, że nacjonalizm wyznawany
przez ruchy skrajnie prawicowe jest szczególnego rodzaju.
Celem niniejszego artykułu jest analiza znaczenia nadawanego idei nacjonalizmu przez współczesne organizacje skrajnie prawicowe działające
w różnych krajach europejskich. Próbuje on także udzielić odpowiedzi na pytania: Czym wyróżnia się nacjonalizm wyznawany przez skrajną prawicę?
1

W niniejszej pracy przyjmuję definicję ekstremizmu prawicowego za H. G. Jaschke
jako ogółu postaw, sposobów postępowania i działań, zorganizowanych lub nie, które
przyjmują szereg specyficznych założeń ideologicznych , wśród których najważniejszą
jest przekonanie o istnieniu rasowo lub etnicznie uwarunkowanej społecznej nierówności ludzi. Zob. H. G. Jaschke, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, Wiesbaden 2001, s. 30. Zamienne stosowanie terminu skrajna prawica i radykalna prawica
podyktowane jest jedynie względami stylistycznymi.
2 Mudde C., Right ‐wing extremism analyzed. A comparative analysis of the ideologies
of three alleged right ‐wing extremist parties (NPD, NDP, CP'86) , „European Journal
of Political Research”, vol. 27, nr 2, 1995, ss. 203-224.
3 Mudde C., Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge 2007, ss. 13-23.
4 Smolik B., Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej, Kraków 2017,
s. 78.
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Jak współczesna skrajna prawica rozumie pojęcia narodu, tożsamości narodowej i patriotyzmu? Czy można powiedzieć, że skrajnie prawicowy nacjonalizm
jest zjawiskiem negatywnym? Jeśli tak, jakie konkretne zagrożenia dla demokracji mogą wynikać z tego typu nacjonalizmu?
Materiał badawczy, który poddano jakościowej analizie, stanowią programy polityczne bądź założenia ideowe kilku organizacji skrajnie prawicowych, funkcjonujących w wybranych krajach europejskich. Dzisiejsza burzliwa dyskusja medialna na temat rosnącego zagrożenia, wynikającego z obecności na scenach politycznych organizacji radykalnych, tym bardziej uwidacznia potrzebę sięgnięcia po źródła pierwotne. Niestety w dyskursie publicznym,
a nierzadko także naukowym, funkcjonuje cały szereg utartych przekonań
o skrajnej prawicy, formułowanych bez dokonania dogłębnej analizy tego,
co skrajna prawica publikuje, w co wierzy, za czym lub przeciwko czemu opowiada się podczas licznych akcji podejmowanych w przestrzeni publicznej
bądź w świecie online. Dla zachowania reprezentatywności analizy sięgnęłam
po przykłady skrajnej prawicy pochodzące z krajów postkomunistycznych, takich jak Polska i Słowacja, jak i krajów Europy Zachodniej – Austrii
i Niemiec5 . Jako podstawową (nazywaną również pozytywną) definicję nacjonalizmu przyjęłam tę, określającą go jako ideologię polityczną, której centrum
stanowi przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki6 . Na poziomie jednostkowej świadomości może ona oznaczać identyfikację narodową
i więź emocjonalną z danym narodem, ale także patriotyczny związek z danym
państwem7 .

5

Wśród badaczy skrajnej prawicy nie ma zgody co do sposobu prowadzenia badań
porównawczych. Część autorów jest zdania, że nie ma przeciwwskazań dla uwzględniania w analizie przykładów organizacji skrajnie prawicowych pochodzących z krajów odmiennych pod względem uwarunkowań historycznych i kulturowych. Takich
badań przekrojowych podejmuje się cytowany już Cas Mudde. Zob. Mudde C., Populist Radical Right Parties.., dz. cyt. Inni badacze optują za odrębnym traktowaniem
skrajnej prawicy w Europie Zachodniej oraz w krajach postkomunistycznych
ze względu na ideologiczne i organizacyjne różnice w ich funkcjonowaniu. Jednym
z najbardziej znanych politologów zajmujących takie stanowisko jest Michael Minkenberg. Zob. Minkenberg M., Leninist beneficiaries? Pre-1989 legacies and the radical
right in post-1989 Central and Eastern Europe. Some introductory observations,
„Communist and Post-Communist Studies”, nr 42, 2009, ss. 445-458.
6 Hasło: Nacjonalizm, w: Politologia. Przewodnik encyklopedyczny, praca zbior., PWN,
Warszawa 2008, ss. 117-118.
7 Hasło: Nacjonalizm, w: Encyklopedia Politologii, IV: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. Marczewska-Rytko M., Olszewski E., Warszawa
2011, s. 247.
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Badanie ideologii skrajnej prawicy
Przyjęta w niniejszej pracy ideowa perspektywa badania zjawiska
skrajnej prawicy nie jest najpopularniejszym podejściem metodologicznym.
Jeszcze rzadziej zetknąć się można z pracami poświęconymi konkretnym
ideom wyznawanym przez skrajną prawicę, tak jak ma to miejsce w niniejszej
pracy, w której pochylam się jedynie nad kwestią nacjonalizmu. O wiele większym zainteresowaniem badaczy cieszą się m.in. badania nad potencjałem
skrajnie prawicowym w społeczeństwie czy też nad radykalnymi partiami –
sposobem ich organizacji, rozkładem głosów czy też wpływem partii skrajnych
na systemy polityczne poszczególnych krajów.
Mimo to większość prac poświęconych skrajnej prawicy przypisuje jej
– często ad hoc – określone cechy ideologiczne. Piero Ignazi za idee kluczowe
dla skrajnej prawicy uznaje: skupienie na naturalnej społeczności, wrogość wobec obcokrajowców, wiara w struktury hierarchiczne, nieufność wobec demokratycznej reprezentacji, pierwszeństwo kategorii ethnosu w dyskursie politycznym czy też popieranie koncepcji silnego państwa 8 . Z kolei zdaniem Richarda Stössa skrajna prawica pod względem ideologicznym charakteryzuje się
nadmiernym nacjonalizmem połączonym z dążeniem do wielkości lub przynajmniej wrogim nastawieniem przeciwko innym państwom i narodom, negowaniem podstawowych praw człowieka i obywatela, przeciwstawianiem się
parlamentarno-pluralistycznym systemom sprawowania władzy oraz wyznawaniem naturalnego, homogenicznego i jednorodnego modelu społeczeństwa9 .
Po przeanalizowaniu 26 tego typu definicji holenderski badacz Cas Mudde odnalazł w nich aż 58 różnych cech ideologicznych przypisywanych myśli skrajnie prawicowej, przy czym w aż 22 definicjach pojawiła się idea nacjonalizmu10 .
W analizie skrajnej prawicy z perspektywy ideologicznej przyjmuje
się, że ideologie funkcjonują jako normatywne podstawy polityk realizowanych przez organizacje polityczne 11 . Oznacza to, że dokładne zapoznanie się
z widoczną, namacalną warstwą życia politycznego organizacji skrajnych –
np. ich programów – prowadzi do lepszego poznania ich ideologii. Jako źródła
wiedzy o ideach wyznawanych przez radykalną prawicę służyć może także samoidentyfikacja członków i zwolenników danej organizacji, polityczne pochodzenie jej liderów politycznych, nazwa lub motto polityczne, a także przynależność do transnarodowych federacji12 . Istotnym jest także fakt, że badanie
8

Ignazi P., Extreme Right Parties in Western Europe, Oxford 2006, s. 33.
Stöss R., Rechtsextremismus im Wandel, Berlin 2010, ss. 19-20.
10 Mudde C., Right ‐wing extremism analyzed…, dz. cyt, s. 207.
11 Mudde C., The Ideology of the Extreme Right, Manchester 2000, s. 5.
12 Tamże, ss. 20-24.
9
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skrajnej prawicy z punktu widzenia jej ideologii umożliwia jej analizę na różnych poziomach organizacyjnych. Tym samym ta perspektywa badawcza pozwala objąć badaniem całe spektrum różnego typu organizacji, które łączy wyznawanie podobnych wartości.
Aby lepiej zrozumieć szczególne miejsce, jakie w ideologii skrajnie
prawicowej mają pojęcie narodu, tożsamości narodowej, a tym samym jak zbudowana jest w ich przypadku koncepcja nacjonalizmu, w kolejnym rozdziale
przybliżę konkretne zapisy programów wybranych organizacji skrajnych –
Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD), austriackiego ruchu identytarystów (Identitäre Bewegung Österreich, IBÖ), dwóch polskich stowarzyszeń: Młodzieży Wszechpolskiej (MW) i Obozu Narodowo-Radykalnego
(ONR), a także słowackiej partii Kotleba – Partia Ludowa Nasza Słowacja (Ľudová strana – Naše Slovensko, ĽSNS).
Rola idei narodu w programach politycznych i założeniach ideowych wybranych organizacji skrajnie prawicowych
Co do ekstremistycznego statusu Narodowodemokratycznej Partii Niemiec nie ma w literaturze przedmiotu większych wątpliwości, w przeciwieństwie do innych organizacji analizowanych w dalszej części tekstu. NPD jest
od wielu lat obserwowana przez niemiecki system ochrony konstytucji (Verfassungsschutz) jako organizacja zagrażająca porządkowi demokratycznemu.
Podejmowano także kilkukrotnie próby delegalizacji tej partii. Przenalizowanie
w pierwszej kolejności programu politycznego tego właśnie ugrupowania pozwoli rzucić odpowiednie światło na to, jakie treści uznaje się za radykalne
bądź ekstremistyczne. Jak będzie można zauważyć, radykalność programów
wszystkich analizowanych w niniejszej pracy grup nie odbiega w zasadzie od
„wzorca” nadawanego przez NPD, mimo że nie wobec wszystkich podjęto stosowne kroki administracyjne bądź prawne.
Analizując program NPD pod kątem znaczenia nadawanego pojęciom
takim jak naród, ojczyzna, ojcowizna lub patriotyzm, uwagę zwraca już sam
tytuł dokumentu – „Praca, Rodzina, Ojczyzna”13 [podkreślenie autorki], a także
pierwsze zdanie preambuły mówiące o tym, że wiek XXI to stulecie, w którym
ważą się losy „niemieckiego narodu” 14 . Wyzwaniem dla narodu niemieckiego
13

Program Arbeit, Familie, Vaterland. Das Parteiprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands przyjęty został w 2010 r., a jego obecna wersja, datowana
na 2013 r., jest widoczna na stronie internetowej partii.
Zob. online: https://npd.de/themen/, (Dostęp: 31.08.2018).
14 Arbeit, Familie, Vaterland. Das Parteiprogramm der Nationaldemokratischen Partei
Deutschlands, online: https://npd.de/Parteiprogramm_NPD.pdf, s. 8.
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jest zdaniem NPD szereg „egzystencjalnych zagrożeń”, do których zalicza się
malejący przyrost naturalny, „zalew” społeczeństwa przez obcokrajowców,
a także globalizację i fakt podejmowania decyzji w imieniu Niemców przez
zewnętrzne instytucje międzynarodowe 15 . W dalszej części programu partia
uznała za stosowne podanie własnych definicji tego, co rozumie przez pojęcia
narodowej tożsamości, narodowej suwerenności i narodowej solidarności –
trzech idei, na których bazuje cały program polityczny. Odnośnie do pierwszej
koncepcji NPD stwierdza, że: „tożsamość narodowa oznacza, że Niemcy muszą pozostać krajem Niemców, a tam, gdzie nie ma to już miejsca, musi stać się
tak ponownie”16 .
Narodowa suwerenność z kolei oznacza w wymiarze wewnętrznym
prawo narodu niemieckiego do ustanawiania własnej konstytucji, natomiast
w wymiarze zewnętrznym „odbudowę niemieckiej państwowości i wolności
działania poprzez wystąpienie z ponadnarodowych instytucji, takich jak Unia
Europejska i NATO” 17 . Wreszcie narodowa sprawiedliwość oznacza „społeczną sprawiedliwość dla wszystkich Niemców” 18 . Ze wszystkich trzech definicji oferowanych przez tę partię widać wyraźnie, że przyjęta koncepcja narodu
jest koncepcją wykluczającą wszelką „obcość” – zarówno na poziomie personalnym (gdyż nie-Niemcy zostają wykluczeni z definicji tożsamości narodowej), a także systemowym (ponieważ niemiecka państwowość nie idzie tutaj
w parze z przynależnością do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych).
Odnosząc się do tak rozumianego narodu, NPD wysuwa konkretne postulaty
polityczne. Mają one na celu m.in. uzyskanie etnicznej i narodowościowej homogenizacji społeczeństwa. Jest to widoczne w postulacie mówiącym o tym,
że „zasadniczo obcym w Niemczech nie powinno przysługiwać prawo pobytu,
a jedynie obowiązek powrotu do własnej ojczyzny” 19 .
Innym celem NPD jest oczyszczenie niemieckiej kultury i światopoglądu z wszelkich obcych zapożyczeń ideologicznych. Partia sprzeciwia się zatem zarówno amerykanizacji, islamizacji, globalizacji, jak i idei multikulturalizmu. W pozostałych punktach programu, w dużej mierze koncentrujących się
na problemach ekonomicznych i socjalnych, partia wielokrotnie podkreśla,
że gospodarka państwa powinna służyć narodowi, a często pisze także wprost,
że powinna służyć Niemcom. W programie możemy odnaleźć następujące
punkty demonstrujące tę prawidłowość: „państwo powinno umożliwić każdemu Niemcowi, aby poprzez swoją pracę mógł własnymi siłami zapewnić
15

Tamże.
Tamże; to i wszystkie inne tłumaczenia z języków obcych, znajdujące się w niniejszym tekście, to tłumaczenia własne autorki.
17 Tamże, s. 9.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 8.
16
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utrzymanie sobie i swojej rodzinie” 20 lub też: „niemiecka matka i ojciec, samotnie wychowujący swoje dzieci, zasługują na wsparcie ze strony państwa” 21
[podkreślenia autorki]. Z takich licznych sformułowań w tekście programu
NPD można wysunąć wniosek o jej silnie etnicznie motywowanym rozumieniu
pojęcia narodu.
Ciekawym przykładem organizacji skrajnej, działającej m.in. w Niemczech, Francji i Austrii, jest ruch identytarystów (Génération Identitaire we
Francji, Identitäre Bewegung w krajach niemieckojęzycznych – skrót: IBD
w Niemczech i IBÖ w Austrii). Wizerunek tego paneuropejskiego stowarzyszenia kłóci się z potocznym rozumieniem tego, co uznajemy za prawicowoekstremistyczne. Młodzieżowy charakter ruchu, stosowanie często popkulturowych elementów w jego przekazie, organizacja wyszukanych i niestandardowych demonstracji i wystąpień w przestrzeni publicznej wydają się łagodzić
jego radykalną ideologię 22 . Niemniej jednak zarówno w Niemczech, jak
i w Austrii ruch ten stał się obiektem wnikliwej analizy organów porządku publicznego, a części jego przedstawicielom przedstawiono zarzuty o propagowanie ideologii ksenofobicznej i podżeganie do nienawiści23 . W analizowanym
dla celów niniejszego porównania programie IBÖ wyróżnia się częste posługiwanie się sformułowaniami takimi jak „patriotyzm” czy „patriotyczny”, ale
także hasłem bodenständig oznaczającym tyle, co rdzenny lub autochtoniczny.
Sam ruch określa siebie właśnie jako autochtoniczny ruch patriotyczny, a dla
osiągnięcia swojego głównego celu politycznego – ochrony tożsamości – proponuje „patriotyczną politykę” skoncentrowaną na służbie „ojczyźnie, wolności i tradycji” 24 [podkreślenia autorki]. Hasłem identytarystów w wielu krajach
europejskich, w tym również Austrii, jest także slogan „z miłości do tego,
co swoje”25 . Przywiązanie do ojczyzny austriaccy identytaryści podkreślają
również hasłem: „tracąc ojczyznę, tracimy samych siebie” 26 .
20

Tamże, s. 16.
Tamże, s. 12.
22 Zob. Kałabunowska A., Niemiecki ruch identytarystów: próba klasyfikacji ideologicznej, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, nr 19, 2017, ss. 99-118.
23 Anklage gegen rechtsextreme Identitäre, „Zeit Online” 14.05.2018,
online:
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-05/oesterreich-identitaerebewegung-fuehrung-spitze-anklage-volksverhetzung?print, (Dostęp: 01.09.2018).
24 Vorstellung – Die Intentitäre Bewegung,
online: https://www.identitaere-bewegung.at/unser-weg/, (Dostęp: 01.09.2018).
25 Zob. Kałabunowska A., "Z miłości do swoich": nowa odsłona problemu tożsamości
narodowej na przykładzie niemieckiego ruchu identytarystów, „Granice. Półrocznik
poświęcony literaturze i kulturze”, nr 2, 2018, ss. 37-52.
26 Bodenständig, https://www.identitaere-bewegung.at/unser-weg/,
(Dostęp: 01.09.2018).
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Choć w postulatach politycznych IBÖ często możemy spotkać się z zapewnieniami o otwartości i tolerancji ruchu, a także o jego wierze w pokojowe
współistnienie różnych narodów i kultur, żądania ruchu odnoszące się do kwestii migracji ukazują jego prawdziwy radykalny charakter. Jedno z czterech
podstawowych żądań politycznych identytarystów w Austrii zamknięte jest
w następującym zdaniu: „Austria krajem Austriaków. (…) Dzisiejsza masowa
imigracja nie jest żadnym ubogaceniem, lecz prowadzi raczej do utraty naszej
tożsamości”27 . Na przytoczonych przykładach dostrzec można, że ruch unika
posługiwania się samym pojęciem narodu. Jest on zastąpiony pojęciem tożsamości, a z tekstu programu tej organizacji wywnioskować można, że chodzi
przede wszystkim o tożsamość narodową właśnie, a w drugiej kolejności o tożsamość europejską. Warto zaznaczyć, że radykalność poglądów ruchu nie wynika z jego postulatów zachowania i pielęgnowania „lokalnych obyczajów, dialektów i tradycji” 28 , lecz o wiele bardziej z negatywnego określania osób i idei,
które tym lokalnym wartościom zagrażają. Za radykalny uznaje się także postulat IBÖ co do fizycznego, geograficznego rozdzielania grup narodowościowych i etnicznych, niemożliwy do zrealizowania w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Mimo to dla realizacji swojego zamierzenia oczyszczenia kraju
i kontynentu z zagrażających mu imigrantów organizacja ta podjęła już szereg
kroków. Jedną z najsłynniejszych manifestacji ruchu była przeprowadzona na
Morzu Śródziemnym akcja o nazwie „Defend Europe”, podczas której usiłowano zatrzymywać i zawracać statki z płynącymi do Europy migrantami29 .
Przypadek polskich grup skrajnej prawicy wyróżnia na tle innych organizacji uwzględnionych w niniejszym zestawieniu silne powiązanie idei narodu z religią katolicką. Jest to tendencja zauważalna zarówno w przypadku
programu politycznego Młodzieży Wszechpolskiej, jak i Obozu Narodowo-Radykalnego – analizowanych w niniejszym tekście – ale także wielu innych organizacji skrajnych działających w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej
w ogóle30 . Połączenie idei narodu z wiarą w Boga jest wyartykułowane już
w pierwszym punkcie „Deklaracji ideowej Młodzieży Wszechpolskiej”.
27

Unsere Forderungen,
online: https://www.identitaere-bewegung.at/unser-weg/, (Dostęp: 01.09.2018).
28 Die Liebe zum Eigenen,
online: https://www.identitaere-bewegung.at/unser-weg/, (Dostęp: 01.09.2018).
29 Defend Europe,
online: https://www.identitaere-bewegung.at/defend-europe/, (Dostęp: 01.09.2018).
30 Smolik B., dz. cyt., s. 81. Autor zauważa także, że ruchy nacjonalistyczne Europy
Zachodniej wykazują większe zainteresowanie „chrześcijańskimi korzeniami Europy
jako kulturową alternatywą w obliczu coraz bardziej ofensywnego islamu niż jako faktycznie praktykowaną religią”.
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Twórcy deklaracji piszą w niej: „Uznajemy, że naród jest najważniejszą wartością doczesną. Pierwsza po Bogu służba należy się własnemu narodowi” 31 .
MW dostrzega także i popiera rolę instytucji Kościoła w kształtowaniu tożsamości narodowej. Deklaracja ta została wzmocniona i ponownie wyartykułowana w specjalnej deklaracji wydanej z okazji 80. rocznicy powstania organizacji. Jednym z punktów tego dokumentu było stwierdzenie, że Kościołowi należy się „szacunek i należne mu miejsce w Państwie”32 . Swojej własnej organizacji MW przypisuje z kolei zadanie „odnowy moralnej i narodowej młodego
pokolenia”33 [podkreślenia autorki]. W tym przypadku przywiązanie do idei
narodu, a także do wiary katolickiej nie ogranicza się zatem jedynie do publicznej deklaracji, ale także do powzięcia konkretnych postanowień w celu umacniania i propagowania zarówno jednej, jak i drugiej idei. Ostatecznym celem,
do którego dąży MW, jest bowiem „zbudowanie katolickiego państwa narodu
polskiego, państwa stanowiącego filar europejskiej cywilizacji łacińskiej” 34 .
Sformułowanie „katolickie państwo narodu polskiego” ma wydźwięk silne ekskluzywistyczny – można odnieść wrażenie, że członkiem narodu mogą być jedynie wyznawcy katolicyzmu.
Rozwinięcie definicji narodu znajduje się także w innych punktach deklaracji publikowanych przez MW. Naród w rozumieniu tej organizacji
to „wspólne dobro”, a także „wspólnota wiary, dziejów, kultury, ziemi, mowy
i obyczajów”35 . Radykalności takiemu rozumieniu pojęcia naród nadaje dodatkowe podkreślanie prawa wszystkich narodów do dążenia do wielkości i domagania się od jego członków „ofiarnej służby” 36 . Ma to swoje odzwierciedlenie w konkretnych wytycznych Dekalogu Polaka, pod którym podpisuje się organizacja – m.in. w jego punkcie piątym: „Z wrogami Polski walcz wytrwale
do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich” 37 , a także w punkcie siódmym: „Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego” 38 lub dziesiątym: „Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej
dorobek i Majestat” 39 .

31

Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej z 02.12.1989,
online: http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/, (Dostęp: 30.08.2018).
32 Deklaracja przyjęta w osiemdziesięciolecie powstania MW z 29.06.2002,
online: http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/, (Dostęp: 30.08.2018).
33 Deklaracja ideowa Młodzieży…, dz. cyt.
34 Tamże.
35 Deklaracja przyjęta w…, dz. cyt.
36 Tamże.
37 Dekalog Polaka, http://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/, (Dostęp: 30.08.2018).
38 Tamże.
39 Tamże.
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W podobnym tonie do idei narodu odnosi się Obóz Narodowo-Radykalny. Program polityczny tej organizacji również łączy przynależność do narodu z przynależnością do religii katolickiej i jest to wyraźnie zaznaczone już
w pierwszym punkcie „Deklaracji ideowej”. Czytamy w niej: „Podkreślając
ogromną rolę katolicyzmu, będącego ponad tysiącletnim czynnikiem kulturotwórczym, filarem polskości i ostoją tożsamości narodowej, postulujemy wizję
Wielkiej Polski jako państwa przenikniętego duchem katolickim” 40 . Podczas
gdy Bóg jest ostatecznym celem życia człowieka, naród w myśli politycznej
ONR jest najwyższą wartością doczesną. Ciekawym zabiegiem retorycznym
stosowanym przez ONR jest zaznaczenie, że co prawda członkiem narodu jest
„każdy, kto poczuwa się do bycia Polakiem, odczuwa przywiązanie do polskiej
tradycji i historii oraz jest uznawany przez wspólnotę narodową za rodaka” 41 ,
ale jednocześnie postulatem tej organizacji jest to, by naród pozostał homogeniczny etnicznie. Oznacza to, że jednostka chcąca przynależeć do narodu polskiego nie tylko musi spełnić szereg wymienionych w pierwszej części tego
postulatu warunków, ale także zostać uznana przez obecnych członków narodu
i dodatkowo swoją przynależnością nie stanowić odstępstwa od koncepcji homogeniczności etnicznej.
Warto dodatkowo zaznaczyć, że wszystkie pozostałe postulaty programowe zarówno MW, jak i ONR stanowią pochodną zarysowanego wyżej ro
zumienia narodu. Podstawową komórką społeczną jest w obu programach rodzina – „podstawowa wspólnota wiary i krwi w życiu Narodu” 42 (w przypadku
MW) lub też „fundament i bogactwo Narodu” 43 (w przypadku ONR). Prawidłowy rozwój rodziny i edukacja dzieci i młodzieży w duchu narodowym to
także postulaty pojawiające się w obu programach politycznych. Wizja narodu
wpływa także na postulowaną rolę państwa. ONR pisze, że „państwo polskie,
pełni funkcję służebną wobec Narodu polskiego” 44 , MW z kolei, że państwo
jest „niezbędną politycznie formą życia Narodu” 45 . W obu przypadkach mamy
zatem do czynienia z przedstawianiem służebnej wobec idei narodu roli instytucji państwa. Kolejne punkty obu programów opisują także, jak dla rozwoju
narodu przyczynić się mogą gospodarka, rolnictwo czy kultura.
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Deklaracja ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego,
online: https://www.onr.com.pl/deklaracja-ideowa/, (Dostęp: 30.08.2018).
41 Tamże.
42 Deklaracja przyjęta w…, dz. cyt.
43 Deklaracja ideowa Obozu…, dz. cyt.
44 Tamże.
45 Deklaracja przyjęta w…, dz. cyt.
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Wątki religijne podejmuje także słowacka partia Kotleba – Partia Ludowa Nasza Słowacja 46 , choć nie są one tak bardzo wyraźne jak w przypadku
polskich organizacji skrajnych. L’SNS odnosi się raczej do idei wspólnoty wartości chrześcijańskich, do których przynależy także naród Słowaków. Partia ta
uznaje się za jedyną siłę polityczną zdolną chronić naród słowacki przed „dalszym rozkradaniem przez polityków i »socjalnych pasożytów«” 47 . Za takich
L’SNS uznaje przede wszystkim Romów48 , ale także imigrantów. Na określenie grup zewnętrznych wobec narodu partia ta używa często jeszcze mocniejszych określeń, m.in. Romów określa mianem „cygańskich ekstremistów”49 .
Na fali burzliwego dyskursu związanego z kryzysem migracyjnym L’SNS
wprowadza do swojego programu także wątki antyimigracyjne, choć problem
migracji ekonomicznej bądź przyjmowania uchodźców i azylantów z Bliskiego
Wschodu jest nieporównywalnie mały w stosunku do analizowanych wcześniej
krajów takich jak Austria czy Niemcy. Odnosząc się do problemu migracyjnego, partia pisze m.in. „Słowacja to nie Afryka! Odmawiamy popełnienia narodowego samobójstwa!”50 . W innym punkcie programu wspomniano natomiast, że przyjęcie imigrantów to zdrada zarówno narodu, jak i Boga. Dodatkowo – zarazem imigranci, jak i mniejszość romska – przeciwstawiani są
w retoryce tej partii grupie prawdziwych, godnych obywateli – Słowaków
(slušní ľudia na Slovensku). Jednym z najbardziej radykalnych postulatów Kotleby jest propozycja utworzenia społecznej milicji złożonej z ochotników pochodzących właśnie z członków grupy „dobrych Słowaków”. Mieliby oni mieć
46

Partia L’SNS uzyskała w ostatnich wyborach do słowackiego parlamentu 8% głosów.
Jej lider – Martin Kotleba – znany jest ze swoich radykalnych, neonazistowskich poglądów. W przeszłości był liderem innej partii (Slovenská pospolitosť - Národná strana,
SP-NS), która została czasowo rozwiązana decyzją słowackiego Sądu Najwyższego za
podżeganie do nienawiści na tle rasowym i narodowościowym. Zob. Kluknavská A.,
Smolík J., We hate them all? Issue adaptation of extreme right parties in Slovakia
1993–2016, „Communist and Post-Communist Studies”, vol. 46, 2016, ss. 335-344.
47 Volebný program politickej strany. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, online:
http://www.naseslovensko.net/, (Dostęp: 30.08.2018).
48 Według oficjalnych danych mniejszość romska na słowacji stanowi ok. 2% społeczeństwa. Zob. m.in. Central Intelligence Agency, The World Factbook – Ethnic
Groups,
online: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2075.h t ml,
(Dostęp: 30.08.2018). Niektóre źródła podają jednak, że dane te mogą być zaniżone
i sugerują, że odsetek Romów na Słowacji może sięgać nawet 10% społeczeństwa. Zob.
Malová D., Transformation Experiences in Slovakia. Governing Uncertainty , “FES International Policy Analysis”, 2017, s. 10, online: http://library.fes.de/pdf-files/idmoe/13081.pdf, (Dostęp: 30.08.2018).
49 Volebný program…, dz. cyt.
50 Tamże.
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możliwość aktywnej ochrony przed reprezentantami grup grożących ich życiu
i majątkowi z użyciem broni51 . Innym elementem programu politycznego
L’SNS, ukazującym jej rozumienie pojęcia narodu, jest także szowinizm ekonomiczny widoczny w punktach programu poświęconych kwestiom ekonomicznym. Oprócz odmawiania prawa czerpania korzyści z pieniędzy podatników przez imigrantów i mniejszość romską, partia postuluje wspieranie wyłącznie krajowych producentów (zakończenie preferencyjnego traktowania dla
firm zagranicznych i obniżenie podatków dla słowackich przedsiębiorców), rewitalizację rolnictwa i energetyczną samowystarczalność Słowacji. Również na
przykładzie tego programu politycznego zauważamy, że przyjęta wizja narodu,
jego rozwoju i ochrony, wpływa na obraz pozostałych dziedzin życia społeczno-politycznego.
Warto podkreślić, że nacjonalizm wyznawany przez skrajną prawicę
może być także policentryczny, europejski. Opiera się on wówczas zwykle na
budowaniu tzw. twierdzy Europy52 . Również ten element widoczny jest
w większości analizowanych przeze mnie programów. Przykładowo NPD faworyzuje wizję Europy narodów, w której podstawową formą organizacyjną
byłoby państwo narodowe, narody miałyby prawo decydowania o swoim losie,
a przynależność do narodu byłby podstawą nowego porządku53 . W imieniu
wszystkich Europejczyków występują także identytaryści, mówiący o sobie
jako o „ruchu młodzieżowym o europejskim zasięgu” 54 . Dodatkowo poruszają
oni ogólnoeuropejskie problemy i postulują ochronę starego kontynentu przed
negatywnymi skutkami migracji. Na swojej stronie internetowej zadają również retoryczne pytanie: „Czy Europa bez narodów europejskich będzie jeszcze
tym samym kontynentem?”55 . Do ponadnarodowej idei nacjonalistycznej odwołują się także polskie ruchy, m.in. ONR postulujący utworzenie federacji
państw Europy Środkowo-Wschodniej jako bastionu cywilizacji łacińskiej56 .
Specyficzny dla ekstremistycznego poczucia tożsamości jest fakt,
że odczuwanie i wartościowanie własnej tożsamości zawsze wiąże się z wyraźnym oddzieleniem od grup zewnętrznych. Wizualizację wertykalnego i horyzontalnego rozumienia pojęcia tożsamości u aktywistów skrajnej prawicy

51

Tamże.
Eatwell R., Introduction, w: Western Democracies and the New Extreme Right Challenge, red. R. Eatwell, C. Mudde, Londyn 2004, s. 9.
53 Arbeit, Familie…, dz. cyt., s. 30-31.
54 Wer oder was ist die Identitäre Bewegung? , online: https://www.identitaerebewegung.de/category/faq/, (Dostęp: 01.09.2018).
55 Tamże.
56 Deklaracja ideowa Obozu…, dz. cyt.
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przedstawili m.in. Ludger Klein i Bernd Simon. Poniższa tabela jest zmodyfikowaną przeze mnie o poziom europejski wersją ich typografii skrajnie prawicowej tożsamości kolektywnej.
Skrajnie prawicowa tożsamość kolektywna
Poziom tożsamości

Linia konfliktu na danym poziomie tożsamości

Tożsamość europejska

My versus nie-Europejczycy

Tożsamość narodowa

My versus obcokrajowcy

Tożsamość skrajnie prawicowa

My versus reprezentanci innych
prądów politycznych,
przede
wszystkim zaś: lewica

Tożsamość członka organizacji, partii My versus członkowie
organizacji

innych

Tożsamość kolektywna oparta o krąg My versus ci, którzy nie uczestniznajomych uczestniczących w spotka- czą w spotkaniu, demonstracji,
niu, demonstracji, imprezie
imprezie
Opracowanie własne na podstawie: Klein L., Simon B., Identity in German Right-wing
Extremism. Levels, functions and process, w: Extreme Right Activists in Europe.
Through the Magnifying Glass, Klandermans B., Mayer N. (red.), Londyn 2006,
s. 227.

Wnioski
Powyższa analiza wybranych programów organizacji skrajnie prawicowych ukazuje, że nie bez powodu niektórzy badacze uznają nacjonalizm
za główną ideę wyznawaną przez skrajną prawicę. Jest to widoczne m.in.
w sposobie, w jaki definiuje ją Michael Minkenberg. Autor stwierdza, że prawicowy radykalizm wyróżnia: populistyczny i romantyczny ultranacjonalizm
[podkreślenie autorki], sprzeciw wobec demokratycznych idei wolności i równości oraz sprzeciw wobec idei indywidualizmu i uniwersalizmu57 . Również
w opisie skrajnej prawicy zaproponowanym przez Jensa Rydgrena zauważyć
57

Minkenberg M., Die neue radikale Rechte im Vergleich: USA, Frankreich, Deutschland, Wiesbaden 1998, s. 33.
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możemy szczególną rolę, jaką dla tego prądu myślowego odgrywa nacjonalizm. Rydgren pisze, że „partie i ruchy radykalnie prawicowe łączy kładzenie
nacisku na etnonacjonalizm, zakorzeniony w mitach na temat przeszłości. Ich
programy ukierunkowane są na wzmacnianie narodu poprzez czynienie go bardziej etnicznie homogenicznym i – w większości przypadków skrajnie prawicowych partii i ruchów – poprzez powrót do tradycyjnych wartości [podkreślenia autorki]”58 .
Roger Eatwell jest zdania, że skrajna prawica wyznaje taki rodzaj nacjonalizmu, który po pierwsze uwydatnia holistyczną rolę społeczności ponad
jednostkami indywidualnymi, a po drugie „ma tendencję do nietolerancji różnorodności”59 . Pierwszy człon takiej definicji nacjonalizmu można za Samuelem Salzbornem rozwinąć jako „poddawanie indywidualizmu w wątpliwość,
z pobudek anty-modernistycznych i anty-racjonalistycznych” 60 . Drugą część
definicji Eatwella – nietolerancję różnorodności – nazywa się często w literaturze mianem ideologii nierówności. Nacjonalizm w rozumieniu skrajnej prawicy prowadzi zatem do uwydatniania roli wspólnoty, podkreślania przynależności do narodu lub grupy etnicznej jako elementu definiującego i uwarunkowującego jednostkę. Jednocześnie przynależność ta wpływa na postrzeganie
tego, co obce – zarówno obcych jednostek i grup61 , jak i obcych ideologii bądź
wpływów. Wrogość wobec obcych przeradza się wówczas w ksenofobię bądź
rasizm. Nieprzychylność w stosunku do zewnętrznych wpływów ideologicznych znajduje z kolei wyraz w wyznawaniu antyamerykanizmu, antyunijności,
antykomunizmu czy też antyglobalizmu – w zależności od konkretnej kultury
(w tym kultury politycznej), często również położenia geograficznego, ale
przede wszystkim od momentu historycznego.
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Rydgren J., The Radical Right: An Introduction, w: The Oxford Handbook of the
Radical Right, red. J. Rydgren, Nowy Jork 2018, s. 2.
59 Eatwell R., Introduction…, dz. cyt., s. 9.
60 Salzborn S., Rechtsextremismus: Erscheinungsformen und Erklärungsansätze, Baden-Baden 2015, s. 25.
61 Warto zaznaczyć, że „obcość” jednostek lub grup nie zawsze dotyczy tylko jednostek
spoza danego narodu. Wrogość wobec konkretnych grup społecznych może pojawić
się wewnątrz tego samego narodu bądź wewnątrz tego samego państwa. Różne typy
rozumienia obcości w myśli skrajnie prawicowej prowadzą Mudde’a do rozróżnienia
wrogów na wrogów wewnątrz państwa i wewnątrz narodu (np. elity polityczne, media,
lewica polityczna, homoseksualiści); wrogów wewnątrz państwa, ale spoza narodu (np.
mniejszości narodowe); wrogów spoza państwa, ale wewnątrz narodu (np. osoby, które
wyemigrowały z kraju) oraz wrogów spoza państwa i spoza narodu (np. byli okupanci,
organizacje międzynarodowe). Zob. Mudde C., Populist Radical Right…, dz. cyt., ss.
64-78.
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Wszystkie te cechy widoczne są w programach analizowanych organizacji skrajnie prawicowych. Przynależność do narodu jest elementem warunkującym ich światopogląd wyartykułowany w konkretnych postulatach ich programów ideowych lub politycznych. Choć każda z przywołanych organizacji
dostosowuje swoją retorykę do aktualnej sytuacji we własnym kraju i uwydatnia w dyskursie politycznym te elementy, które mogą im przynieść największy
sukces polityczny, ich przekaz jest bardzo podobny. Opiera się on na idei narodu jako tworu zamkniętego więzami krwi, ukształtowanego wspólną historią
i tradycją i nieakceptującego żadnych wpływów z zewnątrz. Z przyjętego założenia o narodzie skrajna prawica pragnie wyprowadzić szereg radykalnych
konsekwencji i rozwiązań politycznych, społecznych i ekonomicznych, w których nie ma miejsca na obce domieszki kulturowe bądź ideologiczne. Zarysowana przez Eatwella idea nacjonalizmu staje się jednocześnie motorem powstawania kolejnych idei powszechnie przypisywanych skrajnej prawicy – ksenofobia, rasizm czy też autorytaryzm wypływają z obranego obrazu wspólnoty
narodowej. To specyficzne rozumienie idei narodu czyni z ideologii skrajnie
prawicowej, opartej właśnie o nacjonalizm, ideologię sprzeczną z zasadami
demokratycznymi62 . W holistycznej roli społeczności ponad jednostkami zamyka się bowiem antyindywidualizm, a w tendencji do nietolerancji różnorodności kryje się przeciwieństwo wobec idei równości wszystkich ludzi. Antyindywidualizm zaś i nieprzestrzeganie idei równości wszystkich ludzi postrzegane są jako koncepcje sprzeczne z zasadami współczesnych państw demokratycznych.
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KRYZYS NAUKI HISTORYCZNEJ I JEJ WPŁYW NA RUCHY
NACJONALISTYCZNE W POLSCE I NA UKRAINIE
W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
Crisis of the Historic Science and its Influence
on the Nationalism Movements in Poland and Ukraine
in the Second Decade of the 21st Century
Abstract
At the end of the first decade of the 21st century Polish and Ukrainian relations were
very tense. The relationship between the two countries from the beginning was influenced by political establishments in both countries which attempted to address the
most difficult issues between the two nations. Due to the fact that Polish and Ukrainian ruling parties became interested in both nations past, historians from both countries saw that as an opportunity to start a constructive dialogue and to reach a conclusion in the Polish-Ukrainian conflict. However, the next series of events not only
brought no solution to the conflict between the two nations by the historians driven
by different political influence, but also made the relations deteriorate even further.
To sum up the article describes the complexity of Polish and Ukrainian relations
during II World War, as well as highlights the impact that the history had on the
relationship between both countries.
Keywords: Poland, Ukraine, conflict, propaganda, national ism, provocation.
Streszczenie
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku relacje pomiędzy narodem polskim i ukraińskim były bardzo napięte. Relacje te od samego początku powiązane były z przyjściem
do władzy odnowionych elit politycznych w obu państwach, które podjęły się próby
odpowiedzi na trudne pytania dotyczące stosunków polsko-ukraińskich. Zważając na
fakt zainteresowania się polskiej i ukraińskiej władzy wspólną przeszłością, historycy
obu państw przyjęli to jako szansę na prowadzenie konstruktywnego di alogu
i możliwość dojścia do konkretnych wniosków odnośnie tzw. polsko-ukraińskiego
węzła gordyjskiego. Jednakże dalszy rozwój wydarzeń pokazał, że poszczególni historycy kierujący się określoną polityką historyczną nie znaleźli konkretnych odpowiedzi
oraz konsensusu w kwestii relacji polsko-ukraińskich, a wręcz przeciwnie, sprawili,
iż relacje te uległy pogorszeniu. Krótko mówiąc, artykuł opowiada o zawiłości
w stosunkach polsko-ukraińskich w czasach II wojny światowej, a także o tym, jaki
wpływ na teraźniejsze relacje między wyżej wymienionymi narodami ma historia.
Słowa kluczowe: Polska, Ukraina, konflikt, propaganda, nacjonalizm, prowokacja .
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Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku relacje pomiędzy narodem
polskim i ukraińskim były bardzo napięte. Relacje te od samego początku
powiązane były z przyjściem do władzy odnowionych elit politycznych w obu
państwach, które podjęły się próby odpowiedzi na trudne pytania dotyczące
stosunków polsko-ukraińskich. Zważając na fakt zainteresowania się polskiej
i ukraińskiej władzy wspólną przeszłością, historycy obu państw przyjęli to
jako szansę na prowadzenie konstruktywnego dialogu i możliwość dojścia do
konkretnych wniosków odnośnie tzw. polsko-ukraińskiego węzła gordyjskiego. Jednakże dalszy rozwój wydarzeń pokazał, że poszczególni historycy
kierujący się określoną polityką historyczną nie znaleźli konkretnych odpowiedzi oraz konsensusu w kwestii relacji polsko-ukraińskich, a wręcz przeciwnie, sprawili, iż relacje te uległy pogorszeniu. W procesie tym kluczową
rolę stanowią także środki masowego przekazu, które często umyślnie tworzą
negatywny obraz świadomości społecznej.
W ostatnim czasie na pierwszy plan wysunięto pytanie odnośnie ofiar
konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w czasie
II wojny światowej. Kwestią kontrowersyjną w tej sprawie jest fakt hiperbolizowania strat wśród ludności polskiej z „rąk ukraińskich nacjonalistów”,
a także częściowe ignorowanie ukraińskich danych statystycznych odnośnie
ofiar ukraińskich1 . Patrząc na jeden z przykładów nie tak dawno robionych
badań porównawczych odnośnie ofiar z okresu II wojny światowej, można
dostrzec pewne rozbieżności wśród polskich i ukraińskich historyków. Z badań ukraińskich historyków wynika, że przez cały okres II wojny światowej
w rejonie włodzimierskim (obwód wołyński) zginęło od 1347 do 1736 Ukraińców. Zdecydowanie mniejszą liczbę ukraińskich ofiar wykazują natomiast
badania Ewy Siemaszko, ponieważ podaje ona liczbę zaledwie 73 ofiar pochodzenia ukraińskiego. Taka sama rozbieżność danych co do rejonu włodzimierskiego występuje w kwestii polskich ofiar. Statystyki ukraińskie podają,
że w rejonie włodzimierskim zginęło od 483 do 1157 Polaków, a polskie dane
mówią o 3329 ofiarach2 .
Zadaniem bardzo trudnym jest dokładne wyliczenie polskich i ukraińskich ofiar z rąk OUN i UPA, a także z rąk polskiego ruchu oporu. Odpowiedzialność za mordy na ludności polskiej i ukraińskiej spoczywa również na
władzach okupacyjnych (III Rzesza oraz Związek Radziecki), jak również
na kryminalnych grupach nierzadko podszywających się pod jedną ze stron
konfliktu. Kwestią istotną w tym sporze jest nie tyle liczba ofiar po jednej czy
1

Зашкільняк Л., Сучасна світова історіографія, Львів 2007, s. 234.
Голько О., Тучак О., Халак Н., Українські жертви Волині 1038-1944 рр.
у картах і таблицях. Володимир-Волинський район. Польськоукраїнське
протистояння, Львів 2014, s. 77.
2
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po drugiej stronie, a to, jakie działania były podejmowane na polskoukraińskim pograniczu na poszczególnych etapach wojny, a także po jej zakończeniu. Poza tym nie można również nie wspomnieć o kwestii przesiedleń
ludności polskiej i ukraińskiej do Związku Radzieckiego oraz do Polski – co
też miało niemały wpływ na konflikt polsko-ukraiński3 .
Rozbieżności wobec statystyk występują również w statystykach
ogólnych ofiar polsko-ukraińskiego konfliktu z II wojny światowej na Wołyniu. Andrij Boljanowskyj, na podstawie ukraińskich, polskich i niemieckich
dokumentów, pokazał, że straty Polaków w polsko-ukraińskim konflikcie na
Wołyniu nie przekroczyły 20 tys. ofiar4 . Ze statystyk Stepana Makarchuka
wynika, że w konflikcie polsko-ukraińskim w czasie II wojny światowej zginęło ok. 50 tys. Polaków5 .
Różnice w statystykach występują także pomiędzy polskimi historykami. Według danych Ryszarda Torzeckiego straty wśród ludności polskiej na
Wołyniu wyniosły od 30 000 do 40 000 ofiar6 , według danych Aleksandra
Kormana – 68 700 ofiar7 , Tadeusza A. Olszańskiego od 60 000 do 80 000
ofiar8 , Józefa Turowskiego – 60 000 ofiar9 , Wincentego Romanowskiego –
70 000 ofiar10 . Od 50 000 do 60 000 zamordowanych Polaków w konflikcie
wołyńskim jest uznawana przez polskich historyków za liczbę najbardziej
realną i wiarygodną 11 .
Wiadomą informacją jest, że polskie podziemie już w 1939 roku starało się ograniczać działalność ukraińskiego elementu na tzw. Kresach
Wschodnich. Już w połowie listopada 1941 roku dowódca Związku Walki
Zbrojnej (ZWZ) gen. Stefan Rowecki przekazał rządowi Rzeczypospolitej
Polskiej na uchodźctwie dokładny analityczny raport w związku z relacjami
polsko-ukraińskimi w okresie 1939-1941. Gen. Rowecki stwierdził w swoim
3

Макарчук С., Розміщення та побутове влаштування переселенців з Польщі
в Україні у 1944–1947 рр., „Збірник праць кафедри української преси. На
пошану професора Володимира Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня
народження”, 2000, вип. 3, s. 50.
4 Боляновський А., Проблема кількості польських жертв Волинської трагедії
1943 р., „Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість”, 2013,
вип. 6, ss. 129-143.
5 Макарчук С., Розміщення …
6 Torzecki R., Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na
terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 267.
7 Korman A., Rozmiary i metody eksterminacji kresowej ludności polskiej przez terrorystów OUN-UPA w latach 1939-1947, „Na Rubieży” 1995, nr 3 (13), s. 3.
8 Olszański T. A., Historia Ukrainy XX w., Warszawa 1993, s. 191.
9 Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s. 48.
10 Romanowski W., ZWZ-AK na Wołyniu 1939-1944, Lublin 1993, s. 104.
11 Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006, s. 410.
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raporcie, iż kolejne próby odzyskania Małopolski Wschodniej doprowadzą do
konfliktu z ukraińskim elementem, który w czasie wojny uległ wzmocnieniu.
Istotną kwestią dla polskiego rządu na uchodźctwie było to, aby jak najszybciej podjąć kroki, które spowodowałyby załagodzenie relacji polskoukraińskich. Chcąc osiągnąć porozumienie, zaproponowano dołączenie przedstawicieli ukraińskiej ludności do struktur polskiego rządu12 .
Kwestia utrzymania przez Polskę Kresów Wschodnich dla rządu na
uchodźctwie nie podlegała żadnej dyskusji. Rząd emigracyjny nie chciał brać
pod uwagę faktu, iż Kresy mogłyby zostać odłączone od Polski. Kierując się
taką polityką, polskie siły polityczne, które przedstawiały się jako Polski Komitet Porozumiewawczy, przygotowały w 1942 roku dokument o nazwie:
„Projekt rozwiązania kwestii ukraińskiej”, w którym zaproponowane było
przesiedlenie ukraińskiej ludności do Związku Radzieckiego, co skutkowałoby rozwiązaniem polsko-ukraińskiego konfliktu odnośnie Kresów13 . W dokumencie mówiono również o obowiązkowym porozumieniu między stroną
polską, a radziecką w sprawie przesiedlenia ludności ukraińskiej. Zaproponowano masowe i przymusowe wysiedlenia ludności ukraińskiej z południowowschodnich terenów Polski do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR), zaś na ich miejsce planowano przesiedlenie polskiej ludności znajdującej się wówczas na terytorium Związku Radzieckiego14 .
Zwracając uwagę na wspomnienia polskich, ukraińskich, niemieckich
oraz rosyjskich świadków z czasów II wojny światowej, a także patrząc na
dokumenty powstałe w latach 1939-1947, można stwierdzić, iż w tamtym
czasie na pograniczu polsko-ukraińskim wybuchła wielka wojna domowa,
która przybrała bardzo krwawy obrót. Pozwoliliśmy sobie określić to jako
wojna domowa, ponieważ tereny, o których mowa, zarówno jedni, jak i drudzy zamieszkiwali od lat, ale dopiero w czasie II wojny światowej różnice
interesów obydwu stron doprowadziły do najkrwawszego konfliktu polskoukraińskiego w dziejach. Tak naprawdę wojna ta zaczęła się nie w 1943 r.,
a w roku 1939. W niedawno wydanej publikacji polskiej historyk Ewy Siemaszko nie można nie zgodzić się z tezą, że do „różnego rodzaju aktów terro-

12

Зашкільняк Л., Наслідки депортацій українців і поляків у 1944-1946 рр.,
„Науковий вісник Чернівецького університету”, 2005, вип. 272, ss. 149-156.
13 Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej
w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942 -1944, opr. Kulińska L.
i Roliński A., Kraków 2004, s. 293.
14 Tamże, s. 295.
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ru i zabójstw na Wołyniu dochodziło już w 1939 r., praktycznie bezpośrednio
po wybuchu II wojny światowej” 15 .
W ostatnim dziesięcioleciu w polskich publikacjach, a także w literaturze naukowej popularny stał się temat związany z konfliktem polskoukraińskim w czasie II wojny światowej, a w szczególności „antypolska akcja” na Wołyniu w tamtym okresie. Kolejną istotną kwestią w tej sprawie jest
niechęć uznania ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego jako równoprawnego. Sprawę ukraińskiego ruchu niepodległościowego w tamtym czasie
starano się kategoryzować w ramach polskiego albo radzieckiego konfliktu
wewnętrznego, a nie traktować jako element zupełnie odrębny. Idąc tym tokiem rozumowania, ukraińscy partyzanci oraz ukraiński ruch narodowowyzwoleńczy w ogólnym rozrachunku można uznać jako bunt albo jako ruch
separatystyczny, jaki na dodatek współpracował z hitlerowcami16 .
Naszym zdaniem „antypolska akcja” była jedną z wielu epizodów
konfliktu między ukraińskimi a polskimi siłami politycznymi i militarnymi na
Kresach Wschodnich oraz na wszystkich tych terenach współczesnej Polski,
gdzie w tamtym czasie przeważała ludność ukraińska. Walka zbrojna pomiędzy Polakami a Ukraińcami w okresie II wojny światowej pochłonęła wiele
ofiar zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dążenie do niepodległości obu
stron zostało okupione śmiercią ogromnej liczby ludności cywilnej. Pamięć
o tamtych trudnych czasach nie wygasła, co gorsza sprawia obecnie, iż historia ta dzieli Polaków i Ukraińców.
Niestety do dnia dzisiejszego konflikt polsko-ukraiński z okresu
II wojny światowej pozostawia wiele niewyjaśnionych pytań. Polska i Ukraina powinny dążyć do prawdy związanej z trudną przeszłością i – co za tym
idzie – osiągnąć porozumienie. Zarówno Polacy powinni uszanować chęć
Ukraińców do stworzenia niezależnego państwa i ich świadomość narodową,
jak również Ukraińcy powinni starać się uszanować stronę polską, chociażby
poprzez dążenie do obiektywnej prawdy w kwestii wspólnej historii.
Z racji tego, iż w ostatnim czasie zwiększyło się zainteresowanie
wspólną historią polsko-ukraińską, wzrosło również znaczenie w tym zakresie
nacjonalistycznych ruchów z obu stron. Przez ostatnie 2 lata odbyło się sporo
incydentów, które ewidentnie nie sprzyjały relacjom polsko-ukraińskim. Nie15

Siemaszko E., Ludobójcze akcje OUN-UPA w lipcu 1943 roku na Wołyniu ,
w: Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944: Fakty i interpretacje, pod red. Motyki G.
i Libionki D., Warszawa 2002, s. 59.
16 Переселення поляків та українців 1944–1946, w: Серія: Польща та Україна
у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів
спеціальних служб, t. 2, Варшава–Київ, 2000, s. 736.
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rzadko te incydenty były inicjowane przez tzw. „stronę trzecią”. Dnia
26 czerwca 2016 r. odbyła się ukraińska procesja w Przemyślu, która zmierzała na cmentarz wojenny w Pikulicach, gdzie spoczywają strzelcy Siczowi
Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, walczący w latach w 1918-1920 pod wodzą
Semena Petlury u boku Józefa Piłsudskiego w wojnie polsko-bolszewickiej.
Procesje ukraińskie w Przemyślu organizowane są co roku, jednakże
w czerwcu 2016 r. wydarzenie to po raz pierwszy odbyło się w bardzo nieprzyjaznej i napiętej atmosferze. W marszu poza osobami duchownymi,
a także innymi osobami uczestniczącymi jak co roku w tej uroczystości, pojawili się nacjonaliści z tzw. Młodzieży Wszechpolskiej, lokalni pseudokibice
oraz inne osoby identyfikujące się ze środowiskiem narodowców. Swoim
zachowaniem wyżej wymienione grupy osób starały się zakłócić procesję
poprzez obraźliwe okrzyki kierowane w stronę uczestników marszu, ukazanie
licznych transparentów, m.in. „Banderowcy i ich zwolennicy precz z Polski”,
czy plakatów nawiązujących do rocznicy rzezi wołyńskiej. Kluczowym momentem i iskrą zapalną było wywieszenie przez polskich nacjonalistów transparentu z napisem „Ludobójstwo pamiętamy, banderowców potępiamy”,
a następnie podejście z tym transparentem możliwie jak najbliżej do uczestników marszu, co wywołało oburzenie i sporadyczne przepychanki17 .
Dnia 11 listopada 2016 r. podczas Marszu Niepodległości doszło do
incydentu spalenia flagi ukraińskiej przez polskich narodowców. Tego samego dnia chargé d’affaires ambasady Ukrainy w Polsce Vasyl Zvarych oświadczył, że Ukraina oczekuje od strony polskiej „niezwłocznej reakcji na ten
haniebny akt wandalizmu”; „Obserwowanie tych haniebnych działań było,
oczywiście, bolesne. Uważam, że dla większości Polaków, którzy traktują
Ukraińców przyjaźnie, patrzenie na palenie flagi również było obrzydliwe.
Działania, które obrażają symbole narodowe niepodległego, a tym bardziej
przyjaznego, sąsiedniego państwa, jakim jest Ukraina, są nie do przyjęcia i nie
powinny mieć miejsca w kraju, z którym łączy nas partnerstwo strategiczne”.
Policja nieudolnie argumentowała, iż spalona została flaga Ruchu Autonomii
Śląska, a nie naszych wschodnich sąsiadów. Autor wiadomości na Twetterze
zapewne miał na myśli flagę Górnego Śląska, która jest żółto-niebieska
z górnośląskim orłem pośrodku, a nie Ruchu Autonomii Śląska. Jednakże
mimo to na nagraniu wyraźnie słychać, jak narodowcy palący żółto-niebieską
flagę wykrzykują jednocześnie wulgarne i ostatnimi czasy powszechnie znane
hasła przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Stepanowi Banderze. Poprzedni policyjny tweet został usunięty i 14 listopada policja opublikowała na Twetterze nowe stanowisko: „W sprawie palenia flagi 11.11 czyn17 http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,20307712,zaatakowano-procesje-

ukraincow-w-przemyslu.html?disableRedirects=true, [Dostęp: 14.05.2018].
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ności prowadzi KSP (Komenda Stołeczna Policji), wyjaśniając wszelkie okoliczności zdarzenia. Materiały zostaną przekazane prokuraturze”. Sprawcy
natomiast ujawnili się sami. Na portalach narodowców (m.in. autonom.pl)
pojawiła się informacja, że za spalenie ukraińskiej flagi odpowiada Narodowa
Wolna Polska (NWP), organizacja zrzeszająca kilkanaście osób sprzyjających
Rosji i pochwalających jej agresji na Ukrainę18 .
8 stycznia 2017 r. doszło do zdewastowania pomnika upamiętniającego Polaków zamordowanych w Hucie Pieniackiej. Ukraińskie MSZ potępiło
zniszczenie pomnika. W związku z tym incydentem polskie MSZ zażądało
natychmiastowego zbadania sprawy, ustalenia sprawców i ich ukarania, jednak do dnia dzisiejszego nie udało się ich ujawnić. Podejrzewa się, iż była
to prowokacja ze strony rosyjskich służb specjalnych. Przypuszczenie to wiąże się z serią dewastacji polskich pomników, jakie miało miejsce w 2017 r.
na Ukrainie, o czym będziemy jeszcze pisali19 .
Już 25 stycznia 2017 roku sprofanowano kolejne miejsce upamiętniające ofiary z czasów II wojny światowej. Tym razem był to cmentarz ofiar
totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem. Nieznani sprawcy pomazali czerwoną farbą ów cmentarz i próbowali zniszczyć wejście na znajdujący się tam
polski cmentarz wojenny. Ambasada RP w Kijowie wystosowała notę dyplomatyczną do MSZ Ukrainy w sprawie aktu wandalizmu na polskim cmentarzu
wojennym w Bykowni, o czym poinformował ambasador Jan Piekło. Sprawców owego incydentu do tej pory nie ustalono. Kolejne przypuszczenie pada
na stronę rosyjską, gdyż sprawcy zdewastowali zarówno ukraińską, jak i polską część cmentarza 20 .
Dnia 12 marca 2017 r. doszło do kolejnego incydentu profanacji
miejsc pamięci narodowej. Pomazany farbą został pomnik zamordowanych
przez hitlerowców w 1941 r. profesorów lwowskich, a także w podobny sposób zniszczony został krzyż i kamienne tablice upamiętniające polskie ofiary
zbrodni w miejscowości Podkamień w obwodzie lwowskim21 .
Na Ukrainie po raz kolejny zniszczono pomnik Polaków pomordowanych w 1944 r. we wspomnianej już wcześniej Hucie Pieniackiej w obwodzie
lwowskim. Według informacji PAP pomnik w Hucie Pieniackiej zniszczono
mniej więcej w tym samym czasie co pomnik Polaków zabitych w Podkamie18

https://oko.press/ukrainska-flage-spalili-prorosyjscy-narodowcy-prokuratura-zbadamarszu-niepodleglosci/, [Dostęp: 14.05.2018].
19 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ukraina-pomnik-w-hucie-pieniackiejzostal-wysadzony,706493.html, [Dostęp: 14.05.2018].
20 https://www.wprost.pl/swiat/10040177/Polski-cmentarz-wojenny-w-Bykownisprofanowany-Pomnik-upamietniajacy.html, [Dostęp: 14.05.2018].
21 http://telewizjarepublika.pl/profanacja-polskiego-cmentarza-w-podkamieniu-naukrainie,45696.html, [Dostęp: 14.05. 2018].
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niu oraz pomnik profesorów lwowskich. Na krzyżu umieszczono wymalowaną czerwoną farbą swastykę, a pod nią pomalowano czarną farbą herb Ukrainy, tzw. tryzub. Na stojących obok tablicach, na których wypisane są nazwiska pomordowanych, umieszczono napisy: „Smert Lacham” („Śmierć Lachom”) i „Precz z Ukrainy” (dalej określenie niecenzuralne – PAP)”. Nieopodal upamiętnienia znajduje się metalowa tablica ogłoszeniowa, na której wypisano: „SS Hałyczyna” („SS Galizien”), „Sława Ukrainie”, „OUN-UPA”
i namalowano tryzub. Pomnik w Hucie Pieniackiej po raz pierwszy został
zdewastowany podczas ukraińskich świąt Bożego Narodzenia, około 8 stycznia. O tym incydencie jako pierwsze poinformowały rosyjskie media społecznościowe. W obu przypadkach władza ukraińska wskazywała na to, iż za
zniszczeniem pomnika w Hucie Pieniackiej stoją rosyjskie służby specjalne.
Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie te pomniki były profanowane w krótkim
odstępie czasowym, rzeczywiście można podejrzewać o te działania tzw.
„stronę trzecią” 22 .
29 czerwca 2017 r. doszło do kolejnej prowokacji. Około 150 osób
podających się za Polaków zablokowało drogę na Ukrainie między Lwowem
a prowadzącym do Polski przejściem granicznym w Rawie Ruskiej, domagając się m.in. „zaprzestania ludobójstwa Polaków”. Zgodnie z ustaleniami policji, wśród demonstrantów, którzy twierdzili, że są przedstawicielami żyjącej
na Ukrainie mniejszości polskiej, Polaków nie było. Ukraińska policja ustaliła
również, że uczestników akcji wynajęto, a jej organizatorzy za udział w „polskim proteście” płacili ok. 200 hrywien (ok. 30 zł). Na transparentach i plakatach widniały hasła takie jak: „Stop ludobójstwu Polaków”, „Polacy chcą
pokoju”, „Nie mamy żadnego konfliktu z wami”, „Precz ręce od zabytków”,
„To też jest nasza ziemia”, „Polacy łączcie się” oraz „Wołyń w sercach”. Nagrania z akcji zostały opublikowane na facebookowym profilu o nazwie „Polski Lwów” (ukr. „Polskyj Lwiw”), który został założony kilka godzin przed
blokadą23 .

22 http://niezalezna.pl/95399-po-raz-kolejny-zniszczono-pomnik-polakow-w-hucie-

pieniackiej, [Dostęp: 15.05.2018].
23 https://wpolityce.pl/polityka/333540-ciag-dalszy-rosyjskich-prowokacji-osobypodajace-sie-za-polakow-zablokowaly-droge-na-ukrainie-domagajac-siezaprzestania-ludobojstwa-polakow, [Dostęp: 15.05.2018].
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Rys. 1. Instrukcja dla „Polaków” blokujących drogę Rawa Ruska-Lwów24

Wydarzeniem, które jednoznacznie negatywnie wpłynęło na stosunki
polsko-ukraińskie, jest także antypolska demonstracja, jaka odbyła się 4 marca tego roku we Lwowie w 68. rocznicę śmierci Romana Szuchewycza, który
był głównym dowódcą Ukraińskiej Powstańczej Armii. Działacze prawicowych organizacji maszerowali, trzymając pochodnie i wznosząc prowokacyjne, antypolskie hasła. Uczestnicy demonstracji podkreślali, że „Lwów jest
24

https://twitter.com/MJMarszalkowski/status/847204993698553856/photo/1?tfw_site
=wPolityce_pl&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwpolityce.pl%2Fp
olityka%2F333540-ciag-dalszy-rosyjskich-prowokacji-osoby-podajace-sie-zapolakow-zablokowaly-droge-na-ukrainie-domagajac-sie-zaprzestania-ludobojstwapolakow, [Dostęp: 15.05.2018].
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miastem Stepana Bandery”, wznosili okrzyki takie jak: „pamiętaj cudzoziemcu, tutaj gospodarzem jest Ukraina” czy „Lwów nie dla polskich panów”.
Demonstranci protestowali także przeciwko nowelizacji ustawy o IPN, która
zakładała kary za zaprzeczenie zbrodniom popełnionym przez ukraińskich
nacjonalistów25 .
Podsumowując kwestię polskiego i ukraińskiego kryzysu historycznego i jego wpływu na ruchy nacjonalistyczne obu państw, można stwierdzić,
że największy wpływ na te zjawiska mają dwa czynniki – określona polityka
historyczna oraz propaganda. Zdaniem autorów polsko-ukraińską historią
powinni zajmować się eksperci, którzy badają, śledzą i analizują naszą wspólną historię od wielu lat i, co za tym idzie, powinni też dążyć do obiektywnej
prawdy. Uważamy też, że osoby zajmujące się stosunkami polskoukraińskimi, które kierują się określoną polityką historyczną, działają na
szkodę porozumienia historycznego Polski i Ukrainy. Są także inne grupy
osób, które celowo rozpowszechniają nieprawdziwe informacje w celu budowania stałego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, np. zawyżanie bez
żadnych podstaw źródłowych liczby ofiar zbrodni wołyńskiej. Na pewnym
antyukraińskim fanpage’u znaleźć można zdjęcie plakatu, który nawołuje do
tego, aby Ukraina rozliczyła się z historią 14 Dywizji SS-Galizien. Jest tam
m. in. informacja o tym, że 14 Dywizja SS-Galizien powinna rozliczyć się
z „pacyfikacji powstania warszawskiego”. Wszystkim historykom bardzo
dobrze wiadomo, iż 14 Dywizja SS-Galizien w ogóle nie brała udziału w powstaniu warszawskim26 . Drugim czynnikiem jednoznacznie negatywnie
wpływającym na stosunki polsko-ukraińskie jest propaganda, a także działalność tzw. „strony trzeciej”, o której już niejednokrotnie wspomnieliśmy w tej
pracy. Propaganda w tym wypadku jest o tyle istotna, że występuje ona wszędzie, tj. w polityce, w internecie, w prasie. Należy podkreślić, że działanie
zgodne z określoną polityką historyczną też jest elementem propagandy. Pamięć historyczna stała się elementem propagandy, ponieważ bardzo ważną
rolę w badaniach historycznych i wśród poszczególnych historyków zaczął
odgrywać aspekt polityczny, który naszym zdaniem miał na celu doprowadzić
do sztucznej zmiany modelu koncepcji historycznej, co w konsekwencji jeszcze bardziej pogłębiło oba państwa w kryzysie odnośnie historii pamięci.
Współcześnie upowszechniła się martyrologiczna historia pamięci, która
sprzyja tworzeniu się jednolitej koncepcji odrębnej narodowości i nie zawsze
tworzy się na podstawie dokładnych i rzetelnych badań naukowców. Badania
25

https://www.wprost.pl/swiat/10108665/antypolska-demonstracja-na-ukrainie-lwowjest-miastem-stepana-bandery.html, [Dostęp: 15.05.2018].
26 https://www.facebook.com/Anty.oun.upa/photos/a.1033438100021971.1073741825
.1033436790022102/1035459873153127/?type=1&theater, [Dostęp: 15.05.2018].
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tych naukowców, które nie pasują do danej koncepcji historycznej, są jednoznacznie uznawane za błędne. W ten sposób historia traci swój klasyczny
charakter i z historii naukowo-badawczej staje się tzw. historią haseł społecznych. Dziedzina ta więc z platformy naukowej przekształca się w manipulację
polityczną i doprowadza do upowszechnienia się ruchów nacjonalistycznych
zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.
Dnia 8 lipca ubiegłego roku, w niedzielę, prezydent Polski Andrzej
Duda brał udział w obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej, która odbyła się
w Łucku na Ukrainie. Tego samego dnia w miejscowości Sahryń na terenie
powiatu hrubieszowskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca kilkuset
Ukraińców, którzy zginęli z rąk polskiego podziemia zbrojnego 10 marca
1944 r. Do Sahrynia przybył m. in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który zaapelował o wzajemne pojednanie i „nieupolitycznianie przeszłości”.
Prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie Grzegorz Kuprianowicz mówił,
że w Sahryniu obywatele Rzeczpospolitej zginęli z rąk innych obywateli
Rzeczpospolitej „dlatego, że mówili w innym niż większość języku i byli
innego wyznania”. Ta zbrodnia przeciwko ludzkości została popełniona przez
członków narodu polskiego – partyzantów Armii Krajowej, będących żołnierzami polskiego państwa podziemnego – powiedział. Jego wypowiedź zdecydowanie oburzyła polską stronę. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek
zorganizowane uroczystości w dniu upamiętnienia wydarzeń na Wołyniu
nazwał „prowokacją”. Oświadczył też, że nie był obecny w Sahryniu, ponieważ nie chciał uczestniczyć w urządzonej tam hucpie. Ponadto w jego przekonaniu wypowiedź Grzegorza Kuprianowicza może stanowić przestępstwo.
Wojewoda powołał się przy tym na dwa przypisy. Pierwszy z nich to art. 133
Kodeksu karnego, który zabrania – pod groźbą kary – znieważania narodu
polskiego. Drugi to zapis art. 55 Ustawy o IPN, dotyczący publicznego zaprzeczania zbrodniom nacjonalistów ukraińskich. „Oczywiście nie mamy tu
bezpośredniego zaprzeczenia tym zbrodniom, ale w mojej ocenie taka wypowiedź powinna być przedmiotem badania prokuratury” – dodaje wojewoda.
Zawiadomienie złożone przez wojewodę trafiło do Prokuratury Okręgowej
w Zamościu. Grzegorzowi Kuprianowiczowi groziła kara do 3 lat pozbawienia wolności, mimo iż jego wypowiedź w żaden sposób nie wiąże się
z art. 133 Kodeksu karnego, nie wspominając już o art. 55 Ustawy o IPN,
dotyczącej publicznego zaprzeczania zbrodniom nacjonalistów ukraińskich,
o czym w wypowiedzi Kuprianowicza nie ma w ogóle mowy. Do tej sytuacji
odniosła się także skrajnie nacjonalistyczna organizacja, jaką jest Obóz Narodowo-Radykalny (ONR), wyrażając pełne poparcie dla wojewody lubelskiego. Kwestia związana z wypowiedzią Grzegorza Kuprianowicza jest świetnym przykładem tego, w jaki sposób pamięć historyczna staje się propagandą,
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co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia się relacji polsko-ukraińskich
i pogłębienia kryzysu historycznego pomiędzy oboma krajami27 .
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SEPARATYZM NA WSCHODZIE UKRAINY
A PRAWO MIĘDZYNARODOWE
Separatism in the Eastern Part of Ukraine and International Law
Abstract
The concept of „self-determination of nations” means the right of nations to establish
their own independent state along with the right to freely choose the economic, social
and cultural development and the free use of natural resources in their own territory.
Separatist efforts of the self-proclaimed Donetsk People's Republic and Lugansk
People's Republic refer to this concept of “self-determination of nations”, at the same
time comparing it with its application in the case of Kosovo. However, selfproclaimed leaders of separatist republics often tend to forget that they do not meet
the 3 necessary criteria allowing the application of this concept in their case. First,
independence can be claimed by “peoples”, defined on the basis of an ethnic criterion. Second, the government of the state must have violated human rights against
people or political minority that lives in the controlled state by that government. Finally, there cannot be any effective conflict resolution in accordance with internal or
international law except secession.
Keywords: self-determination of nations, territorial integrity, secession, separatism,
independence.
Streszczenie
Pojęcie „samostanowienie narodów” oznacza prawo narodów do ustanowienia własnego niepodległego państwa wraz z prawem swobodnego wyboru ustroju gospodarczego, społecznego, rozwoju kulturalnego oraz swobodnego korzystania z bogactw
naturalnych posiadanych na własnym terytorium. W swoich dążeniach separatystycznych Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika odwołują się do powyższego
prawa, nawiązując jednocześnie do jego zastosowania w przypadku Kosowa. Wyżej
wymienione republiki często zapominają jednak, iż nie spełniają trzech niezbędnych
kryteriów, pozwalających na zastosowanie tego prawa: do niepodl egłości mogą pretendować „ludy” definiowane na podstawie kryterium etnicznego; wobec danego
ludu muszą zaistnieć naruszenia praw człowieka przez państwo sprawujące kontrole
nad nimi; nie mogą istnieć żadne inne, oprócz secesji, efektywne rozwiązania konfliktu zgodne z prawem wewnętrznym lub międzynarodowym.
Słowa kluczowe: samostanowienie narodów, integralność terytorialna, secesja, separatyzm, niepodległość.
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Wstęp
Pojęcie „samostanowienie narodów” (z ang. self-determination) według leksykonu współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych
oznacza prawo narodu do ustanowienia własnego niepodległego państwa wraz
z prawem swobodnego wyboru ustroju gospodarczego, społecznego, rozwoju
kulturalnego oraz swobodnego korzystania z bogactw naturalnych, posiadanych na własnym terytorium1 . Jak wskazuje powyższa definicja, każda grupa
etniczna, która identyfikuje się jako naród ze względu na język, kulturę, historię i inne czynniki, ma prawo do swobodnego rozwijania się oraz funkcjonowania w granicach pewnego terytorium. W celu zapewnienia sobie tych swobód grupy etniczne, które nie posiadają własnego terytorium, odwołują się do
prawa międzynarodowego, które ma je uchronić przed dyskryminacją oraz
nadużyciem władzy przez większą grupę etniczną czy też rządzącą siłę polityczną.
Prawo do samostanowienia narodów, na które się powołują, tzn. Doniecka Republika Ludowa (DRL) oraz Ługańska Republika Ludowa (ŁRL)
w swoich dążeniach niepodległościowych, zostało opracowane w kilku traktatach międzynarodowych powszechnie uznanych przez społeczność międzynarodową, jak np. Karta Narodów Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy pojawił się zapis „jednym z podstawowych celów ONZ jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami na zasadzie poszanowania równouprawnienia i samostanowienia narodów” 2 . Ponadto prawo do samostanowienia narodów – jako powszechna zasada – opisane zostało w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych. W artykule
1 punkcie 2 wspomnianego dokumentu zostało odnotowane, iż wszystkie
narody mają prawo do samostanowienia. Na mocy tego prawa swobodnie
ustanawiają one swój status polityczny i swobodnie kontynuują swój rozwój
gospodarczy, społeczny oraz kulturalny. Na podstawie wyżej wymienionych
aktów międzynarodowych zaczął się ruch dekolonizacyjny, który miał miejsce po II wojnie światowej. Ponadto byłe kolonie odwoływały się do aktów
regionalnych, jak na przykład Karta Organizacji Jedności Afrykańskiej oraz
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów z 1981 r. 3 Jednakże sformułowane w tych dokumentach zapisy nie są doskonałe, o czym świadczą liczne spory terytorialne na całym świecie. Wynika to przede wszystkim z nieprecyzyjnego określenia zasad samostanowienia narodów, integralności terytorialnej
1

Mojsiewicz C., Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wyd. Alta 2, 2001, s. 286.
2 Karta Narodów Zjednoczonych, Departament Informacji ONZ, 1956, s. 3.
3 Gronowska B., Jasudowicz T., Milk C., Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Wyd. Comer, Warszawa 1996, s. 344.
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państw oraz doprecyzowania prawa do secesji jako jednego z elementów zasady samostanowienia narodów.
Secesja przejawia się w dążeniu do oderwania się całego narodu lub
jednostki etnicznej od państwa na rzecz stworzenia własnego, niepodległego
kraju4 , jednakże nie jest ona tożsama z prawem do samostanowienia. Uzyskanie niepodległości jest efektem końcowym secesji, ale niekoniecznie prawo
do samostanowienia skutkuje stworzeniem niepodległego państwa. Roszczenia do samostanowienia mogą zgłaszać również grupy etniczne, koegzystujące na terenie jednego kraju z innymi narodami; w danym przypadku samostanowienie może ograniczyć się do ustanowienia większej autonomii dla
wspomnianej grupy etnicznej. Secesja jest bardziej agresywną formą aktywności społecznej, której celem jest przede wszystkim oderwanie części terytorium od istniejącego już kraju na rzecz utworzenia własnego niepodległego
państwa.
W prawie międzynarodowym przyjmuje się, iż w celu uzyskania niepodległości muszą zostać spełnione trzy czynniki umożliwiające stworzenie
niezależnego państwa, a są to: ludność, terytorium oraz władza najwyższa 5 .
Powyższe okoliczności opisane zostały w Konwencji o prawach
i obowiązkach państw z 26 XII 1933 r. z Montevideo. W konwencji tej zostały
wymienione również dodatkowe atrybuty, a mianowicie zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami jako wartość wzmacniająca znaczenie państwa na arenie międzynarodowej.
Pomimo przesłanek umożliwiających uzyskanie niepodległości warto
podkreślić podstawowe kryteria pozwalające na roszczenie prawa do samostanowienia:
 Na zasadę samostanowienia mogą powoływać się wyłącznie „ludy” definiowane na podstawie kryterium etnicznego. Według Barbary JanuszPawletty „ludem” można określić grupę ludzi połączonych wspólną
świadomością etniczną, poczuciem odrębności od innych narodowości6 .
 Prawo do samostanowienia może być stosowane w wypadku, gdy dochodzi do naruszania praw człowieka wobec członków grupy etnicznej
przez państwo sprawujące nad nim władzę. Naruszenia te dotyczą

4

Bryła J., Czachór Z., Malendowski W., Leksykon współczesnych stosunków międzynarodowych, wyd. Atla 2, 2007, s. 324.
5 Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005,
s. 120.
6 Janusz-Pawletta B., Separatystyczne dążenia Naddniestrza, Abchazji, i Osetii Południowej a prawo międzynarodowe, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe, nr II-2006/
2, s. 98.
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przede wszystkim: języka, kultury, praw politycznych, okrucieństw
wojny czy odmowy przestrzegania praw ekonomicznych7 .
 Ostatnią przesłanką, która umożliwia roszczenia prawa do samostanowienia przez określony wyżej „lud”, to zaistnienie konfliktowej sytuacji, w której secesja jest jedynym efektywnym sposobem rozwiązania
konfliktu. W danym przypadku mówimy o sytuacji, w której negocjacje
utknęły w „martwym punkcie”, a jedynym słusznym wyjściem jest całkowite oderwanie się części terytorium oraz stworzenie przez gnębiony
lud własnego państwa 8 .
Separatyści na wschodzie Ukrainy, proklamując swoje konstytucje,
nawiązywali do określonych wyżej aspektów, argumentując, iż władze ukraińskie oraz sami Ukraińcy naruszyli ich prawa człowieka. Przywódcy DRL
i ŁNR, jak również zainteresowana tym regionem władza Federacji Rosyjskiej, w celu uznania niepodległości przez innych aktorów międzynarodowych ciągle próbują udowodnić, że nowopowstałe pseudorepubliki spełniają
wszystkie warunki niezbędne dla utworzenia własnego państwa.
Niniejszy artykuł ma odpowiedzieć na pytanie: Czy Doniecka Republika Ludowa oraz Ługańska Republika Ludowa mogą powoływać się na
zasadę samostanowienia narodów, oraz jaki status mają republiki separatystyczne? Celem artykułu badawczego jest sprostowanie próby umocowania
prawnego zaistnienia owych separatystycznych republik, tezą zaś jest stwierdzenie, że powstanie DRL i ŁRL jest dziełem sztucznym, a secesja części
terytorium ukraińskiego nie ma żadnego umocowania w prawie międzynarodowym.
Proklamacja niepodległości DRL i ŁRL
Konflikt trwający na wschodzie Ukrainy uważany jest za jeden
z najpoważniejszych kryzysów w Europie od zakończenia zimnej wojny. Naukowcy badający sytuację geopolityczną wschodniej Europy podkreślają,
iż za początek wojny na Ukrainie należy uważać aneksję Krymu. Istnieje
również opinia, że początkiem jest moment, w którym padły pierwsze strzały,
pociągając za sobą ofiary na kijowskim Majdanie. 20 lutego 2014 roku był
dniem, w którym Federacja Rosyjska rozpoczęła realizacje swych planów
dotyczących zajęcia części terytorium Ukrainy. W tym oto momencie, w sposób nieoczekiwany, nastroje separatystyczne pojawiły się na Krymie, południu oraz wschodzie Ukrainy. Była to odpowiedź na proeuropejskie nastroje
oraz wybuch rewolucji w Kijowie, pojawiły się głosy o secesji w ośmiu obwodach Ukrainy: Charkowskim, Ługańskim, Donieckim, Dniepropietrow7
8

Ibidem.
Ibidem.
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skim, Zaporoskim, Chersońskim, Mikołajewskim, oraz Odeskim. Te obwody
charakteryzują się dużym podobieństwem kulturalnym oraz społecznogospodarczym. Łączna przestrzeń wspomnianych obwodów zajmuje 230 tys.
km², a zamieszkuje ją łącznie 20,5 mln ludzi9 . Charakterystyczną cechą
wspólną dla obywateli tych części Ukrainy jest to, iż czują oni więź z kulturą
radziecką i często opowiadają się za powrotem do radzieckich wartości. Jak
scharakteryzował ten stan krymski historyk Andrej Milgan: „Dominuje tam
industrialny i naukowo-techniczny typ kultury, panuje język rosyjski – język
carskiej i radzieckiej industrializacji oraz postępu technicznego XX wieku.
W niemałym stopniu samoświadomość mieszkańców południowego wschodu
oparta jest na nostalgii po kulcie klasy robotniczej i inteligencji technicznej,
panującej w ZSSR”10 . Nie dziwi zatem, iż nastroje secesyjne w tych rejonach
szybko się rozpowszechniały. Niemniej jednak ruchy separatystyczne w 6 z 8
obwodów były skazane na porażkę, aczkolwiek największe problemy Ukraińcy napotkali w obwodzie Donieckim i Ługańskim, gdzie separatyzm, poparty
siłą militarną Rosji, przybrał swą skrajną formę.
Okupacja terenów Ukrainy przez Doniecką Republikę Ludową oraz
Ługańską Republikę Ludową nastąpiła mniej więcej w tym samym czasie
jako skutek obalenia władzy Wiktora Janukowicza. Jako pierwsi niepodległość ogłosili separatyści DRL w dniu 7 kwietnia 2014 r. Przy wsparciu jednostek militarnych Rosji został zaatakowany ratusz miejski oraz budynek
administracji obwodowej w Doniecku, gdzie wywieszono flagi samozwańczej
republiki. W dniu 11 maja 2014 r. separatyści DRL zorganizowali nielegalne
referendum, w którym obywatelom zadawano wyłącznie jedno pytanie: „Czy
popierasz deklarację niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej?”. Według jednego z propagandowych źródeł Federacji Rosyjskiej frekwencja
w tym referendum wyniosła 74,87% 11 . Należy tu podkreślić, iż nie ma prawdziwych danych dotyczących ilości osób przebywających na terenie obwodu
Donieckiego w tym okresie, ponieważ wydarzenia te kontrolowane były wyłącznie przez siły separatystów oraz przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, przy

9

Kamiński J. C., Od Ruskiej Wiosny do Noworosji. Irredenta rusofonów na Ukrainie
jako reakcje na Euromajdan, w: Czas Euromajdanu, pod red. Potocki R., Domagała
M., Miłoszewska D., Europejski Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2014,
s.482.
10 Мальгин А., Украина: соборность и регионализм, Симферополь: Сонат, 2005,
s. 208.
11 Russia Today, Referendum results in Donetsk and Lugansk Regions show landslide
support for self-rule, (Dostęp: 30.09.2018),
https://www.rt.com/news/158276-referendu m-results-east-ukraine/.
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czym obserwatorzy międzynarodowi nie zostali dopuszczeni12 . Komitet wyborczy DRL podał, iż 89,07% głosujących poparło powyższy postulat,
10,19% zagłosowało przeciw, a 0,74% głosów uznano za nieważne 13 . W wyniku przeprowadzenia referendum przyjęto Konstytucję Donieckiej Republiki
Ludowej, w której zapisano, że została ona przyjęta w celu urzeczywistnienia
woli wielonarodowej ludności DRL wyrażonej w referendum z dnia 11 maja
2014 r., w zgodzie z powszechnie akceptowanymi zasadami suwerennej równości oraz samostanowienia narodów 14 .
Sytuacja w Ługańsku przebiegała według tego samego schematu.
W dniu 27 kwietnia 2014 r. separatyści, zajmując główne budynki administracyjne, ogłosili akt o proklamacji samostanowienia państwowego i Deklarację
suwerenności Ługańskiej Republiki Ludowej. W dniu 11 maja 2014 r. przeprowadzono pseudoreferendum, podczas którego obywatele okupowanego
terytorium musieli zaakceptować stwierdzenie: „Czy popierasz deklarację
niepodległości Ługańskiej Republiki Ludowej?”. Dane o frekwencji obywateli były udostępniane w mniejszym stopniu, w wyniku czego trudno było
zweryfikować prawdziwość danych udostępnionych przez rosyjską agencję
Interfax. Frekwencja obywateli wyniosła prawie 91%, przy czym ok. 96%
głosujących opowiedziało się za niepodległością 15 . Odpowiedzią Kijowa było
wprowadzenie 15 kwietnia 2014 roku Antyterrorystycznej Operacji (ATO);
miesiąc później uznano samozwańcze republiki za organizacje terrorystyczne16 . Jesienią tego samego roku, a mianowicie 2 listopada 2014 r., separatyści
obydwu republik zorganizowali powszechne wybory do parlamentów separatystycznych podmiotów połączone z wyborami prezydenckimi. W DRL wygrał Aleksandr Zaharczenko, a najważniejsze stanowisko w ŁRL zdobył Igor
Plotnicky. Warto zauważyć, że referenda w obydwu przypadkach nie zostały
zaakceptowane na arenie międzynarodowej, co oznacza, iż niepodległości

12

Ившина O., Сепаратисты отчитались об итогах "референдума" в Донецке ,
https://www.bbc.com/russian/international/2014/05/140512_ukraine_east_referendum
_results (Dostęp: 30.09.2018).
13 Russia Today, op. cit.
14 Konstytucja Donieckiej Republiki Ludowej, https://dnrsovet.su/konstitutsiya/ (Dostęp: 30.09.2018).
15 Interfax, 96% residents of Luhansk region back independence of “Luhansk Republic” – referendum organizers,
http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=503984, (Dostęp: 30.09.2018).
16 Kanał Informacyjny 112, Хроніки АТО, http://journal.112.ua/ato-ua/
(Dostęp: 30.09.2018).
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republik nie uznało dotąd żadne państwo17 oprócz Osetii Południowej, która
sama cieszy się ograniczonym uznaniem międzynarodowym.
Wkrótce po proklamowaniu niepodległości, w celu utrwalenia państwowości sztucznych republik, zarówno w DRL, jak i ŁRL, zostały opracowane własne konstytucje. Treść tych dwóch aktów o najwyższej randze państwowej jest niemal identyczna, a art.1 konstytucji mówi, że DRL,
i odpowiednio ŁRL, to „demokratyczne, praworządne, socjalne państwo” 18 .
W zasadniczych ustawach obydwu republik jest mowa m.in. o organach republik oraz unormowane zostały inne kwestie ustrojowe, które świadczą o zamiarze nadania przez separatystów statusu państwowego oderwanym terytoriom Ukrainy. Konstytucja Ługańskiej Republiki Ludowej również głosi,
iż konstytucję przyjęto, opierając się na zasadach suwerennej równości oraz
zasadzie samostanowienia narodów.
Czy w przypadku DRL i ŁRL można zatem mówić o uznaniu ich
państwowości? Dążenia separatystów do utworzenia niepodległych i uznawanych przez społeczność międzynarodową republik należy rozpatrywać przede
wszystkim pod kątem wspomnianej wyżej konwencji o prawach
i obowiązkach państw z dnia 26 XII 1933 r. z Montevideo, w której zostały
określone trzy elementy konieczne dla powstania i istnienia niepodległego
państwa: ludność, terytorium oraz władza najwyższa.
Czynnik narodowościowy w DRL i ŁRL
W rzeczywistości w prawie międzynarodowym trudno znaleźć jedną
precyzyjną definicję „narodu”. UNESCO wyszczególniło parę, wskazując na
kilka czynników charakteryzujących „naród” – wspólna historia, tożsamość
etniczna lub rasowa, homogeniczność kulturowa, wspólny język, powiązania
religijne lub ideologiczne oraz zbieżność terytorialna. Komitet Praw Człowieka ONZ w tej sprawie stwierdził, że prawo do samostanowienia przysługuje
„narodom”, ale nie „mniejszościom narodowym” 19 . De facto jeżeli nie patrzyć na skład etniczny obywateli powstałych republik ludowych na wschodzie Ukrainy, to można przyjąć, iż warunek ten w zasadzie jest spełniony.

17

Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE PA President calls
for cancellation of “absurd” referendums in eastern Ukraine, 10 V 2014,
www.osce.org/pa/118469, (Dostęp: 09.09.2018).
18 Konstytucja Ługańskiej Republiki Ludowej,
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/, (Dostęp: 30.09.2018).
19 Grzywaczewski T., Ludowe republiki Donbasu – granice prawa do samostanowienia a fenomen quasi-państw, w: „Studia Prawnicze KUL”, 2 (62) 2015, s. 86.
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W rzeczywistości jednak nie istnieje naród DRL lub ŁRL, lub, jak ich
próbowano określić, naród Noworosji20 . Warto zatem spojrzeć na skład etniczny ludności, która zamieszkuje wspomniane terytoria. Według ostatniego
spisu ludności w DRL – stan na 1 maja 2017 r. – na niekontrolowanym przez
Ukrainę terytorium zamieszkuje 6 mln 424 osób21 . Skład etniczny mieszkańców ŁRL stanowi 1 472 376 Ukraińców, 991 825 Rosjan, 20 327 Białorusinów oraz kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli innych narodowości. W DRL
sytuacja jest podobna 22 . Mieszkańcy tych obszarów sami siebie mianują narodem Noworosji, ale w rzeczywistości nie występują jako wspólnota etniczna
lub polityczna. Mieszkańcy Donbasu posługują się wspólnym językiem –
rosyjskim, jednakże nie posiadają tożsamości historycznej, lecz identyfikują
się z narodem rosyjskim oraz rosyjską historią. Czerpią swoje tradycje z Rosji
i gloryfikują bohaterów wcale niezwiązanych z danym terytorium. Religią
dominującą na obszarze tych republik jest prawosławie, a główną cerkwią jest
Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego.
Terytorium
Zarówno DRL, jak i ŁRL de facto zajmują terytorium okupowane na
części obwodu donieckiego i ługańskiego, stanowiąc w sumie 7% terytorium
ogólnego Ukrainy. Prawo międzynarodowe nie formułuje przy tym warunków
dotyczących minimalnej wielkości terytorium w celu uznania konstytucyjnej
państwowości23 . Należy zatem zwrócić uwagę na problem z legalnością nabycia i zajmowania tych terenów, co z kolei nieodłącznie wiąże się z kwestią
legalności powstania DRL i ŁRL. Warto podkreślić, że na tych terytoriach
ciągle toczą się walki między Armią Ukraińską oraz bojownikami DRL
i ŁRL, co oznacza, że granice są ruchome.
Aparat państwowy
Zgodnie z konstytucją obu republik zarówno DRL, jak i ŁRL formalnie posiadają władzę najwyższą. Można tutaj wyróżnić władzę ustawodawczą (Rada Ludowa), wykonawczą (którą tworzą rząd i głowa państwa)
oraz sądowniczą (która, zgodnie z konstytucjami obydwu republik, przysługu-

20

Анпилогов A., Как правильно — новоросы или новоросцы?,
https://www.discred.ru/news/kak_pravilno_novorosy_ili_novoroscy_uzhe_sejchas_va
zhno_reshit_chtob_budet_posle_vojny/2014-08-25-7354, (Dostęp: 30.09.2018).
21 Региональный Портал Донбасса, На Донбассе проживают 6,4 млн человек, –
статистика, https://dnews.dn.ua/news/623436, (Dostęp: 30.09.2018).
22 Grzywaczewski T., op.cit., s. 92.
23 Ibidem.
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je wyłącznie sądom)24 . W praktyce szczegółowa struktura separatystycznych
władz pozostaje jednak niejasna. Trudno precyzyjnie określić ich organizację
oraz wewnętrzną hierarchię. Konwencja z Montevideo wyjaśnia, iż przez
„efektywną władzę” rozumie się władzę sprawującą przynajmniej minimalną
kontrolę nad ludnością i terytorium, a jednocześnie niezależną od jakiejkolwiek władzy zewnętrznej. W przypadku DRL i ŁRL jest to czynnik trudny do
zmierzenia, brakuje wiarygodnych informacji, w jakim stopniu władze obydwu republik cieszą się poparciem miejscowej ludności. Co więcej, wciąż
istnieją konflikty wewnętrzne pomiędzy różnymi grupami wpływu w obydwu
republikach. Według nieoficjalnych danych na terytorium DRL działa ok. 17
batalionów separatystycznych sprawujących kontrolę nad danym terytorium
bądź nad danym sektorem gospodarczym. Ich wielość sugeruje, iż w praktyce
nie są oni w pełni pod kontrolą jednego ośrodka decyzyjnego. Finansują się
z przejętych biznesów (np. stacji benzynowych, nielegalnych kopalń) lub też
z kontrabandy – sprzedaży skradzionych samochodów, maszyn fabrycznych
itd. W wyniku tego trudno nazwać władzę separatystów „efektywną”. Sytuacja w obu regionach jest niestabilna. Oprócz walki przeciwko Armii Ukraińskiej trwają konflikty między siłami zaangażowanymi w donbaski separatyzm. W walkę o władzę włączone są „rządy centralne” DRL i ŁRL, poszczególne bataliony ochotnicze, które zależą od miejscowych grup interesów czy
też te, które składają się z zagranicznych bojówkarzy (przede wszystkim Rosjan, Czeczenów, również Serbów i obywateli innych państw) oraz grupy
kozackie25 .
Administracja centralna DRL i ŁRL składa się przede wszystkim
z organów, które pełniły te same funkcje jeszcze za czasów władz ukraińskich. Samorządy lokalne oraz organy publiczne nadal wykonują swoją pracę,
lecz tylko pod inną flagą i godłem. W służbie w ramach DRL i ŁRL pozostało
wielu milicjantów, prokuratorów i pracowników struktur siłowych. Dla ludności praca w formacjach zbrojnych separatystów czy też kadrach administracyjnych jest jedną z nielicznych możliwości utrzymania oraz przeżycia 26 .
Uznanie międzynarodowe
Biorąc pod uwagę sferę zewnętrzną funkcjonowania republik, należy
stwierdzić, iż podmioty te nie funkcjonują w relacjach międzynarodowych;
nie utrzymują stosunków dyplomatycznych ani konsularnych, nie są człon24

Szumski A., Status prawny Donieckiej Republiki Ludowej i Ługanskiej Republiki
Ludowej, Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (3)/ 2015, s. 152.
25 Piechal T., Republiki wojenne w Donbasie rok po wybuchu konfliktu, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, nr 174, 17.06.2015, ss. 2-3.
26
Ibidem.
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kami organizacji międzynarodowych, nie występują też jako strony postępowań przed sądami międzynarodowymi. W tym aspekcie odpowiedź na pytanie, czy republiki te spełniają podstawowe kryteria państwowości, będzie
zatem negatywna. Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową uznała jedynie Osetia Południowa, która sama – jak już wspomniano
w tym tekście – nie może się pochwalić uznaniem międzynarodowym. Ważny
jest również fakt, iż sama Federacja Rosyjska nie może sobie pozwolić na
uznanie tych tworów. Jednakże 18 lutego 2017 r. prezydent Putin podpisał
dekret, w którym Rosja uznała dokumenty wydawane przez władze „republik
ludowych” zamieszkującym je obywatelom Ukrainy. W tym dokumencie
podkreśla się humanitarny aspekt regulacji, a także ich tymczasowy charakter.
W dekrecie nie zostały wpisane nazwy republik separatystycznych, jedynie
wskazano konkretne rejony obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy.
Choć Federacja Rosyjska nigdy nie użyła określenia „uznanie”, przyjęty dekret pokazał, że Kreml nie wyklucza uznania DRL i ŁRL27 . Należy przy tym
podkreślić, że w krajach Unii Europejskiej powstają nieoficjalne placówki,
które mianują siebie ambasadami DRL i ŁRL. Dnia 1 września 2016 r.
w czeskiej Ostrawie otwarto pierwsze na świecie przedstawicielstwo Donieckiej Republiki Ludowej, przy czym czeskie MSZ oświadczyło, że nie będzie
go traktować jak misji dyplomatycznej. W tym samym czasie Mikołaj Zaporożcew, deputowany do Ługańskiej Rady Narodowej, ogłosił otwarcie przedstawicielstwa w Austrii28 . W 2014 r. na Słowacji w Bratysławie zostało
otwarte nieoficjalne przedstawicielstwo DRL, której szefem został biznesmen
Marian Farkaš związany ze Słowacko-Chińską Izbą Gospodarczą, słynny
z dobrych relacji z rosyjskimi biznesmenami oraz z antyukraińskiej retoryki29 .
Jednakże we wszystkich przypadkach podkreślano, że celem danych przedstawicielstw jest wparcie humanitarne Donbasu. Owe działania pokazują,
że problem uznania w świecie tych republik nie leży tylko w rękach ich
władz, ale nade wszystko w rękach Rosji, tym bardziej że większość państw
świata wypowiedziała się przeciwko uznaniu republik separatystycznych.

27

Górecki W., Rosja uznaje dokumenty donbaskich separatystów,
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-02-22/rosja-uznaje-dokumentydonbaskich-separatystow, (Dostęp: 30.09.2018).
28 Sputnik Polska, Przedstawicielstwo ŁRL w Austrii,
https://pl.sputniknews.com/swiat/201609083840116-luganska-republika-ludowaprzedstawicielstwo-austria/, (Dostęp: 30.09.2018).
29 Polskie Radio, Prorosyjscy separatyści mają przedstawicielstwo na Słowacji,
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1277719,Prorosyjscy -separatysci-majaprzedstawicielstwo-na-Slowacji, (Dostęp: 30.09.2018).
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Zespół powyższych czynników wskazuje, iż nie jest możliwe doprecyzowanie, czy owe podmioty mogą mieć państwowość według prawa międzynarodowego.
Secesja w imię prawa do samostanowienia narodu
Pojęcie „samostanowienia narodów” nie zostało doprecyzowane
do końca. W praktyce prawo to bardziej odnosi się do państw już istniejących
i do procesu dekolonizacji, który skończył się więcej niż pół wieku temu.
Na świecie nie istnieje już terra nullius – ziemia niczyja, jednakże próby
skonkretyzowania tego terminu oraz przełożenia go na inne płaszczyzny nadal
trwały. O zasadzie samostanowienia jest mowa m.in. w Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 przyjętym przez ONZ,
a także Akcie Końcowym KBWE z Helsinek z 1975 r. Niemniej jednak wnioski płynące z obydwu dokumentów są jednakowe — zasada integralności
terytorialnej jest kluczową regułą stabilizującą ład międzynarodowy30 .
Wszystkie państwa na świecie kierują się zasadą integralności terytorialnej opisaną w §6 Deklaracji w sprawie przyznania niepodległości krajom
i narodom kolonialnym zawartej w Rezolucji Zgromadzenia ONZ 1154 z dnia
14.12.1960 r., stanowiącą, iż „Wszelka próba częściowego lub całkowitego
naruszenia jedności narodowej i integralności terytorialnej jakiegokolwiek
kraju jest niezgodna z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych”31 .
Biorąc pod uwagę fakt, iż zarówno DRL, jak i ŁRL powstały w wyniku faktycznej secesji, państwa członkowskie ONZ nie uwzględniły opcji powstania
państwa, jednakże prawo międzynarodowe zajmuje wobec secesji obojętne
stanowisko: nie przewiduje takiej możliwości powstania państwa, ale również
jej nie zakazuje. Odwołując się do tego, prawo do samostanowienia należy
realizować przede wszystkim za pomocą innych środków, np. dyplomatycznych, uzgodnionych z legalną władzą kraju macierzystego, poruszając się
w granicach obowiązującego w tym państwie prawa 32 . Takim przypadkiem
może być Republika Autonomiczna Krymu na Ukrainie, gdzie miało miejsce
uzyskanie autonomii i zarazem pozostawanie integralną częścią kraju. Z kolei
secesja może być traktowana wyłącznie jako ostateczność, podczas gdy rządząca w kraju władza wobec konkretnej grupy etnicznej łamie zasadnicze
prawa człowieka. W związku z tym możemy mówić o dwóch sytuacjach,
kiedy secesja będzie dopuszczalna. Pierwszy przypadek to dobrowolna zgoda
państwa macierzystego na oderwanie się części jego terytorium. Ze względu
na to, iż Ukraina nie uznaje wyżej wspominanych przesłanek powstania pań30
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32 Szumski A., op. cit., s. 154
31

89

D. Kononenko, Separatyzm na wschodzie Ukrainy…
stwa DRL i ŁRL, ten przypadek nie może być uwzględniony. Drugim przypadkiem, kiedy możemy mówić o akceptacji, jest secesja ochronna. Warto
podkreślić, iż żaden akt międzynarodowy nie wyszczególnia konkretnych
warunków legalizujących secesje ochroną. Jedynym dokumentem o mocy
prawnej, który precyzuje taki przypadek, jest stanowisko Sądu Najwyższego
Kanady, który opiniował sprawę potencjalnej secesji Quebecu. Zgodnie z tą
opinią wyłącznie ludy znajdujące się pod reżimem kolonialnym lub gnębione
mają prawo do samostanowienia drogą tzn. secesji ochronnej33 . Powołując na
stanowisko Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Quebecu, należy zatem
uznać, że zastosowanie secesji ochronnej wobec DRL i ŁRL wydaje się nieuzasadnione, ponieważ nie zaistniały przesłanki wskazujące na bezpośrednie
łamanie praw człowieka wobec ludności zamieszkującej tereny na wschodzie
Ukrainy. Jedynym argumentem, który został wykorzystany przez separatystów, było uchwalanie 23 lutego 2014 r. przez ukraiński parlament ustawy
uznającej język ukraiński za jedyny język urzędowy. Podjęcie takiej decyzji
przez ukraiński parlament w tak burzliwych czasach wydaje się dużym błędem politycznym; w tym momencie należało zastosować instrumenty hamujące podział społeczeństwa. Trzeba jednak podkreślić, że na Ukrainie, która
jest państwem wielokulturowym, trudno wyobrazić sobie, iż ustawa językowa
nie pozwalałyby na realizację prawa do samostanowienia społeczności rosyjskojęzycznej. Rosyjskojęzyczna część społeczeństwa miała prawo kultywowania zarówno tradycji, jak i języka. Szkoły rosyjskojęzyczne nie zostały
zlikwidowane. Wręcz odwrotnie, we wszystkich regionach, zarówno we
wschodnich, jak i południowych obwodach szkoły z językiem rosyjskim jako
głównym zostały utrzymane 34 . To dowodzi, że wykorzystanie ustawy językowej nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla secesji.
Międzynarodowe uznanie legalności secesji zależy również od tego,
czy jest ona spowodowana działaniem wewnętrznych sił, czy też jest ona wynikiem ingerencji z zewnątrz. W przypadku decydującej roli sił zewnętrznych
akt secesji będzie ingerencją w sprawy wewnętrzne suwerennego państwa
i naruszeniem jego integralności terytorialnej. Ten czynnik jest szczególnie
ważny, gdyż podaje w wątpliwość legalność secesji obydwu republik, przede
wszystkim ze względu na udział w tym procesie państwa trzeciego, czyli Federacji Rosyjskiej. Militarne i finansowe wsparcie separatystów na wschodzie
Ukrainy jest oczywistym faktem, zresztą sami liderzy separatystów to potwierdzali, a rosyjscy politycy nie zaprzeczali, iż wspierają militarnie proces
secesji35 . Należy również podkreślić, że niektórzy przywódcy separatystów,
33
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tacy jak Aleksandr Borodaj (pierwszy premier DRL) czy Igor Girkin (były
minister obrony DRL), byli w przeszłości oficerami służb specjalnych Rosji
i nie byli w żaden sposób powiązani z terytorium obwodów ługańskiego
i donieckiego bądź też z obywatelami, którzy zamieszkiwali te obszary. Powyższe dane wskazują, iż powstałe republiki mają marionetkowy charakter,
co wprost koliduje z możliwością użycia argumentu secesji ochronnej.
Od momentu zaistnienia konfliktu na wschodzie Ukrainy wobec Rosji
wytoczono wiele zarzutów potwierdzających systematyczne dostarczenie
separatystom różnego rodzaju sprzętu militarnego. Jeszcze w 2014 r. Armament Research Services (ARES) opublikował dowody wykorzystania przez
separatystów czołgów T-72B3, znajdujących się dopiero od dwóch lat na
wyposażeniu armii rosyjskiej. Ten sprzęt militarny nigdy wcześniej nie był
eksportowany do krajów trzecich. Oprócz tego na wyposażeniu bojowników
ukazał się tak zaawansowany sprzęt militarny jak wieloprowadnicowe systemy rakietowe Tornado89. W odpowiedzi na te fakty liderzy separatystów
próbowali udowodnić, że ten bojowy sprzęt został odziedziczony od uciekającej Armii Ukraińskiej, która nie wykorzystywała tego sprzętu. W dalszych
działaniach wojennych przeciwko żołnierzom ukraińskim zostało wykorzystane również inne zaawansowane uzbrojenie, na przykład samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr S-19036 . Użytkowanie tak
zaawansowanego sprzętu przez bojowników DRL i ŁRL potwierdza fakt,
że zostali oni przeszkoleni przez wykwalifikowanych specjalistów bądź sami
specjaliści z Rosji sterowali tym uzbrojeniem.
Powyższe fakty wskazują, iż powoływanie się na zasadę suwerennej
równości oraz zasadę samostanowienia narodów określone w prawie międzynarodowym przez DRL i ŁRL są nieuzasadnione. Nieuzasadniona jest również w tym kontekście argumentacja polityków rosyjskich. W związku z tym
można stwierdzić, że uznanie DRL i ŁRL może mieć jedynie charakter deklaracyjny, a nieniosący skutków prawnych37 .
Jaki status prawny mają DRL i ŁRL?
Z wyżej przedstawionej analizy prawa międzynarodowego publicznego wynika, że państwowość oraz uznanie międzynarodowe, o które starają się
DRL i ŁRL, pozostaje niemożliwe do uzyskania. Natomiast wymienione
podmioty mają charakter niedookreślony. Żadne państwo na świecie, nie
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uznało państwowości tych podmiotów, w związku z czym pojawia się pytanie: „Jaki status one posiadają?”
Art. 42 Działu III Regulaminu haskiego z 1907 r. stwierdza, że: „Terytorium uważa się za okupowane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą
armii nieprzyjacielskiej. Okupacja rozciąga się jedynie na te terytoria, gdzie ta
władza jest ustanowiona i gdzie może być wykonywana” 38 . Należy zatem
uznać, że części terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego, które są kontrolowane przez separatystów, to terytorium okupowane. Okupacja jest traktowana jako przejściowe wykonywanie efektywnej władzy nad danym obszarem podczas trwania konfliktu zbrojnego. Również zgodnie z regulaminem
haskim okupant nie ma prawa zmieniać statusu prawnego terytorium okupowanego i powinien się ograniczyć wyłącznie do administrowania tym obszarem39 , a więc przeprowadzenie jakiegokolwiek referendum nie może być legitymowane nawet z tego względu, iż zaprzecza to konstytucji Ukrainy.
Na podstawie tego Parlament Ukraiński z dniem 17 marca 2015 roku wyznaczył status terytoriów okupowanych dla terytoriów zajętych przez separatystów, na których musi obowiązywać wyłącznie konstytucja Ukrainy. Podsumowując, można stwierdzić, że okupacja w istocie jest stanem tymczasowym.
Praktyka jednak pokazuje, iż ruchy separatystyczne w krajach postsowieckich wspierane przez Federację Rosyjską przekształciły się w nieuznawane państwa. Sytuacja ta rozwija się niemal ćwierć wieku od rozpadu
Związku Radzieckiego. Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw
Zagranicznych RP wydał opinię w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej. Wskazał, że tzw. parapaństwa, do których również należą DRL i ŁRL, są w świetle prawa międzynarodowego terytoriami
okupowanymi40 . Opinia została poparta przez większość krajów Unii Europejskiej.
Od momentu proklamacji niepodległości przez samozwańcze republiki Ukraina domagała się, aby społeczność międzynarodowa uznała DRL
i ŁRL za organizacje terrorystyczne. Jeszcze w maju 2014 roku ukraińska
Prokuratura przyznała status „organizacji terrorystycznej” dla obydwu repu38

Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej, będący za łącznikiem do
Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, sporządzonej w Hadze dnia
18 października 1907 r., Dz. U. z 1927 r. nr 21, poz. 161.
39 Kwiecień R., Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, nowe tendencje, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, vol. 60, s. 69.
40 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP
w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle
prawa międzynarodowego z dnia 22 czerwca 2014 r., http://moraldiplomacy.com/wpcontent/uploads/2014/08/Opinia-DKP-przy-Ministrze-SZ-ws-przylaczenia-Krymudo-FR.pdf, (Dostęp: 30.09.2018).
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blik. Wynikiem czego jest nazwa ATO – antyterrorystyczna operacja na
wschodzie Ukrainy. Początkowo retoryki władzy ukraińskiej nie traktowano
poważnie, jednakże tendencje zmieniły się po katastrofie lotu Malaysia Airlines 17, w wyniku której śmierć poniosło 298 osób. Dało to kolejny powód,
aby rozpatrzyć na szczeblu międzynarodowym możliwość umieszczenia DRL
i ŁRL na listę organizacji terrorystycznych. Próby zatrzymania przeprowadzenia śledztwa przez separatystów oraz władze rosyjskie, coraz bardziej
przekonywały państwa zachodnie do wstrzymania się od podjęcia konkretnych decyzji w sprawie przyznania DRL i ŁRL za organizacje terrorystyczne.
Kolejnym powodem, aby dystansować się do proponowanych przez separatystów rozwiązań, było dramatyczne wydarzenie ze stycznia 2017 r. koło miejscowości Wołnowacha, gdzie w wyniku ataku na autobus miejski zginęło 13
cywilów. Ukraina zwróciła się do państw UE, Parlamentu Europejskiego,
PACE, USA, Kanady, Australii i Japonii o uznanie DRL i ŁRL za organizacje
terrorystyczne 41 . Jedynym państwem, które poparło Ukrainę i na poziomie
państwowym uznało DRL i ŁRL za organizacje terrorystyczne, była Litwa.
Parlament Europejski z kolei wydał rezolucję, w której zostało użyte skromne
sformułowanie „stosowanie terrorystycznych metod działania” przez DRL
i ŁRL. Większość państw powstrzymała się od przyjęcia konkretnego stanowiska w tej sprawie, żeby nie zaostrzać i tak napiętych relacji z Federacją
Rosyjską. Według Andrzeja Szeptyckiego konfrontacja z Rosją nie jest na
rękę żadnemu z państw europejskich. Zdaniem Szeptyckiego, jeżeli Unia
Europejska na szczeblu oficjalnym uzna DRL i ŁRL za organizacje terrorystyczne, automatycznie przypisze Rosji status „państwa-sponsora terroryzmu”. Jak podsumował to Szeptycki: „Zachód zupełnie nie jest zainteresowany tym, aby takie wielkie państwo atomowe jak Rosja postawić w jednym rzędzie z Kubą, Sudanem, Iranem i Syrią”42 . Powszechnie jednak wiadomo,
że działalność DRL i ŁRL posiada wszelkie znamiona organizacji terrorystycznych, a mianowicie wykorzystanie ludności cywilnej jako żywej tarczy,
zastraszanie obywateli, porwania oraz katowanie ludzi. Problem polega na
tym, iż nikt nie podejmuje się otwarcia puszki Pandory, którą jest oficjalna
krytyka oraz oskarżenie Federacji Rosyjskiej.
Taki scenariusz dla Unii Europejski nie jest ciekawy, szczególnie
że konfrontacja z Rosją może skutkować problemami w zakresie bezpieczeń41
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42 Ibidem.
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stwa energetycznego oraz ekonomicznego. Przyznanie DRL i ŁRL statusu
terytorium okupowanego oznacza dla państw zachodnich możliwość „zamrożenia” problemu. Taki stan zadowala wszystkich oprócz Ukrainy. Władze
w Kijowie nie mogą oskarżyć Zachodu o brak wsparcia, z kolei Federacja
Rosyjska zbytnio się nie irytuje. Dla władzy rosyjskiej jest to niemal najlepsze
rozwiązanie, ponieważ DRL i ŁRL pozostanie kolejnym „Naddniestrzem”,
swoistą opuchlizną Ukrainy, która będzie hamować rozwój gospodarczy
i polityczny. Federacja Rosyjska będzie dalej podtrzymywała niepokój w celu
zabezpieczenia dla siebie pola do realizacji własnych interesów, a przede
wszystkim pozostawiając sobie strefę buforową między sobą a NATO.
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IDEE SEPARATYSTYCZNE W PROGRAMIE LIGI PÓŁNOCNEJ
NA RZECZ NIEPODLEGŁOŚCI PADANII
Separatist Ideas in the Program of the Northern League
for the Independence of Padania
Abstract
The aim of the article is to present the basic formal foundations of separatist ideas in
the program of the Northern League for the Independence of Padania taking into
consideration the main determinants of separatist tendencies, objectives around
which the members of the party and the main theoretician of idea (Gianfranco Miglio)
are focused. The main problem described in the text is to show to what extent the
separatist ideas in the League program have been crea ted as a thought construct and
thus serve to achieve political aims. The method used to achieve the assumed aim is
a descriptive method based on the literature of the subject with reference to the political texts of the main theoreticians of the idea. The implementation of the research
objective consists of the compilation of conditions and facts that have settled in the
origins of separatist ideas in the League program. The article is composed of three
parts. The first discusses the main determinants of separatist tendencies proclaimed
by the League. The second part analyzes the implementation of separatist ideas in the
concepts of its main theoretician (Gianfranco Miglio) and in the Lega Nord political
program. The third part presents the prognosis of the importance of Padania’s concept.
Keywords: separatism, Italian separatism, Northern League, Padania .
Streszczenie
Celem naukowym artykułu jest przedstawienie genezy, ewolucji oraz podstawowych
formalnych założeń idei separatystycznych w programie Ligi Północnej na rzecz Niepodległości Padanii z uwzględnieniem głównych wyznaczników tendencji separatystycznych, celów, wokół których skupia się aktywność członków part ii i głównego
teoretyka idei – federalisty Gianfranco Migliego – oraz przeanalizowanie, jakich
konsekwencji należy oczekiwać dla dalszej ewolucji wspomnianych idei. Głównym
podjętym w tekście problemem jest uk azanie, w jakim stopniu idee separatystyczne
w programie Ligi zostały wytworzone jako konstrukt myślowy i służyć miały realizacji
celów politycznych, spełniając przy tym ściśle określone kryteria formalne. Metoda
użyta do realizacji założonego celu to metoda opisowa, opierająca się na literaturze
przedmiotu, z odwołaniem do tekstów politycznych głównych teoretyków idei. Realizacja celu badawczego tekstu polega na zestawieniu uwarunkowań i faktów, które
przyczyniły się do narodzin idei separatystycznych w p rogramie Ligi Północnej. Artykuł złożony jest z trzech części. W pierwszej omówione zostały główne wyznaczniki
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tendencji separatystycznych głoszonych przez Ligę Północną. Druga część w syntetyczny sposób analizuje implementację idei separatystycznych w kon cepcjach jej
głównego teoretyka (Gianfranco Miglio) oraz w programie politycznym Lega Nord.
Trzecia część przedstawia prognozę znaczenia koncepcji Padanii. Szczególna uwaga
została zwrócona na aspekt kryzysu imigracyjnego w XXI wieku oraz wyborów parlamentarnych we Włoszech w 2018 roku.
Słowa kluczowe: separatyzm, separatyzm włoski, Liga Północna, Padania .

Funkcjonowanie ruchów separatystycznych, nierzadko podsycanych
przez czynniki nacjonalistyczne czy też problemy narodowościowe i etniczne,
staje się poważnym problemem dla państw narodowych i od wielu lat stanowi
przedmiot intensywnych badań. 1 Jednym z przypadków wpisujących się
w powyższą problematykę jest niewątpliwie separatyzm padański (ruchy separatystyczne na Północy Włoch) opisywany na wielu płaszczyznach: od
politologicznej, przez ustrojowo-prawną po kulturoznawczą czy socjologiczną. Jego polityczną emanację stanowi partia Liga Północna (Lega Nord). Jako
że wspomniane zjawiska i procesy mają charakter dynamiczny, badania prowadzone w tym zakresie w znacznej mierze nie są w stanie za nimi nadążyć.
W konsekwencji, celem artykułu jest przedstawienie genezy, ewolucji oraz
podstawowych formalnych założeń idei separatystycznych w programie Ligi
Północnej na rzecz Niepodległości Padanii z uwzględnieniem głównych wyznaczników tendencji separatystycznych, celów, wokół których skupia się
aktywność członków partii i głównego teoretyka idei – federalisty Gianfranco
Migliego oraz przeanalizowanie, jakich konsekwencji należy oczekiwać dla
dalszej ewolucji wspomnianych idei. Głównym podjętym w tekście problemem jest ukazanie, w jakim stopniu idee separatystyczne w programie Ligi
zostały wytworzone jako konstrukt myślowy i służyć miały realizacji celów
politycznych, spełniając przy tym ściśle określone kryteria formalne. Metoda
użyta do realizacji założonego celu to metoda opisowa, opierająca się na literaturze przedmiotu z odwołaniem do tekstów politycznych głównych teoretyków idei, a także metoda historyczno-porównawcza oparta głównie na badaniach jakościowych, polegających na zrozumieniu rzeczywistości w oczach
aktorów społecznych w odniesieniu do ewolucji programu partyjnego Ligii
1

Zob. m.in. Kołodko G. W., Koźmiński A. K., Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017; Trzciński K. (red.), Dylematy państwowości, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006; Szczerbiński H.
(red.), Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarod owe na przełomie XX i XXI wieku, WSCiL, Warszawa 2009; Czubocha K., Separatyzm
etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013; Jeziński
M. (red.), Współczesne nacjonalizmy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
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Północnej. Realizacja celu badawczego tekstu polega na zestawieniu uwarunkowań i faktów, które przyczyniły się do narodzin idei separatystycznych
w programie Ligi Północnej.
Artykuł złożony jest z trzech części. Pierwsza zawiera uzasadnienie
tezy o zróżnicowaniu etniczno-językowym oraz silnej pozycji ekonomicznej
północnych regionów Włoch jako głównych wyznaczników tendencji separatystycznych głoszonych przez Ligę Północną. Druga część w syntetyczny
sposób analizuje źródła idei oraz sposób jej implementacji w koncepcjach jej
głównego teoretyka (Gianfranco Miglio) oraz w programie politycznym Lega
Nord. Trzecia część przedstawia prognozę rozwoju sytuacji w tym regionie
oraz znaczenia koncepcji Padanii. Szczególna uwaga została zwrócona na
aspekt kryzysu imigracyjnego w XXI wieku oraz wybory parlamentarne we
Włoszech w 2018 r. wraz z ich implikacjami. Zasadnym wydaje się postawienie pytania, co pozwoliło Lidze – pierwotnie ruchowi regionalistycznemu,
federalistycznemu, separatystycznemu – uzyskać tak szerokie poparcie
w całych Włoszech i stać się partią o szerokim poparciu narodowym.
Rozpatrując omawiane zagadnienia, nie można abstrahować zarówno
od sytuacji wewnętrznej Włoch, jak i od okoliczności historycznych. Należy
bowiem pamiętać, iż w sensie politycznej jedności, państwo włoskie zjednoczone w 1861 r., ma za sobą jedynie 157 lat dziejów, natomiast nadal widoczne są różnice pomiędzy regionami historycznymi Italii, a także odmienny
poziom rozwoju Północy i Południa Włoch. Przekonanie Ojców Ojczyzny
(Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour, Wiktor Emmanuel
II) co do niezbędności zespolenia różnych państw Półwyspu Apenińskiego
w obrębie jednego państwa na wzór organizowania się jednostek w społeczeństwie, w odniesieniu do państwa włoskiego nie wytrzymało próby czasu.
Zaprojektowana przez nich państwowa integracja, przy wewnątrzpaństwowym zróżnicowaniu, funkcjonuje w pewnym zakresie przez ponad półtora
wieku, jednakże formuła wielokulturowego państwa włoskiego zdaje się być
obecnie na wyczerpaniu. Nie do pogodzenia stają się bowiem narastające
sprzeczności na tle kulturowym, politycznym czy też w coraz bardziej dającym o sobie znać aspekcie gospodarczym. Włochy pozostają krajem „małych
ojczyzn”. W zarysowanych powyżej okolicznościach w 2011 r. doszło do
bezprecedensowych polemik i kontrowersji związanych z obchodami
150-lecia proklamowania zjednoczenia Królestwa Włoch (17 marca 1861 r.).
Obchodom tej uroczystości towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne zorganizowane w wielu włoskich miastach. Jednakże pod fasadą uroczystych obchodów kryły się poważne wątpliwości ze strony części społeczeństwa co do
słuszności funkcjonowania państwa jako wspólnego organizmu politycznego.
Za przykład posłużyć może ówczesny prefekt autonomicznej prowincji Bol99
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zano (Region Autonomiczny Trydent-Górna Adyga), Luis Durnwalder, zarazem członek Południowotyrolskiej Partii Ludowej (SVP), który odmówił
wzięcia udziału w uroczystościach, podkreślając swoją jedność z mniejszością
austriacką. Podobnie Liga Północna – separatystyczna partia znajdująca się
wówczas w koalicji rządowej – skrytykowała przygotowania do obchodów
rocznicy, a legiści – podobnie jak Durnwalder – odmówili udziału
w oficjalnych uroczystościach. Wspomniane manifestacje kontra ideom leżącym u podstaw ruchu narodowego, który stworzył zjednoczone Włochy, są
świadectwem występujących wśród mieszkańców Północy Włoch nastrojów
nacjonalistycznych i ipso facto propagowania idei separatystycznych czy też
domagania się zwiększonej autonomii w ramach istniejącego państwa.
Główne wyznaczniki tendencji separatystycznych głoszonych prze z Ligę
Północną
Analizując podłoże idei separatyzmu padańskiego, krakowska socjolożka kultury Karolina Golemo sprowadza je do dwóch podstawowych uwarunkowań: społeczno-ekonomicznych, czyli silnej pozycji ekonomicznej północnych regionów Włoch, oraz kulturowych (etniczno-językowych) odwołujących się do mitologii celtyckiej oraz kultury plemiennej.2
Jednym z głównych problemów w historii Włoch – od chwili politycznego zjednoczenia kraju w XIX w. po dzień dzisiejszy – pozostają nierozwiązane tak zwane questione meridionale oraz questione settentrionale, to
znaczy odmienność rozwoju strategii społeczno-gospodarczych i tempa wzrostu pomiędzy południem a północą kraju. Północ i Południe Włoch to dwie
zupełnie odmienne rzeczywistości gospodarcze i społeczne, a socjoekonomiczny rozłam jest niechlubnym rekordem zróżnicowania pośród krajów UE.
Północ Włoch, identyfikowana z obszarem geograficznym pod nazwą Padania
lub Nizina Padańska (Pianura Padana), wyznaczony przez bieg rzeki Pad,
jest obszarem, który wyróżnia się od pozostałej części Włoch pod względem
gospodarczym, przemysłowym, a także z punktu widzenia rynku zatrudnienia.
Jeden region Wenecji produkuje i eksportuje tyle co całe południe. 3 Warto
zauważyć, że Północne Włochy (pomimo kryzysu) należą do najbogatszych
obszarów świata i niewątpliwie są jednym z najlepiej rozwiniętych regionów
w Europie. Mają tam swoje siedziby najważniejsze włoskie firmy, koncerny
telewizyjne, uniwersytety, ośrodki badawczo-rozwojowe. Ta część Włoch
charakteryzuje się też bardzo dobrze rozwiniętym i nowoczesnym przemysłem oraz dużą wydajnością rolnictwa. Padania uważana jest za najważniejszy
2

Golemo K., Zielone słońce Alp, w: Golemo K., Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
3 Kowalczuk P., 150 lat i basta, „Rzeczpospolita” (Plus Minus), 19-20 marca 2011.
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region gospodarczy Włoch, odgrywający ważną rolę w Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Kultura Północy uważana jest przez zwolenników separatyzmu za bardziej nowoczesną i cywilizowaną. W kwestii gospodarki narodowej północna część Włoch może zostać porównana nawet z gospodarkami
takich krajów jak Szwajcaria czy Norwegia, w których średnie dochody per
capita przewyższają poziom każdego państwa Unii Europejskiej.4
Światowy kryzys finansowy, trwający niemal od 2008 r., w bardzo
dotkliwy sposób ugodził w najzamożniejsze i najbogatsze regiony Włoch,
to znaczy regiony północne, zaostrzając stare problemy. Dramatyczny obraz
gospodarki spowodował, iż tendencje separatystyczne występujące na Północy kraju dodatkowo przybrały na sile. Regiony, Lombardia i Wenecja Euganejska, odpowiedzialne za wytwarzanie 30% włoskiego Produktu Krajowego
Brutto, ustami swego przedstawiciela, założyciela struktury federalnej organizacji młodzieżowej Ligii Północnej „Movimento Giovani Padani”, a tym samym sekretarza Ligi Lombardzkiej i jednego z liderów Ligi – Paolo Grimoldiego – dały do zrozumienia, iż nie godzi się, by w dalszym ciągu pracowitość i gospodarność północnych regionów była wykorzystywana przez rząd
w Rzymie do utrzymywania innych, bardziej zacofanych regionów Włoch. 5
Liga z powodzeniem wykorzystuje głęboko zakorzenione obawy wielu
mieszkańców północnych Włoch, że ich walory przedsiębiorcze oraz wypracowany dobrobyt są rujnowane przez korupcję i biurokrację w Rzymie oraz
publiczne subsydiowanie Południa. Zdaniem Padańczyków, wpływy podatkowe od północnych regionów, które rząd centralny uzyskuje ich kosztem, są
marnotrawione i wydawane w sposób nieproporcjonalny oraz niesprawiedliwy. Twierdzą oni, że najlepszym sposobem do szybkiego wyjścia z kryzysu
jest przekazanie północnym regionom Włoch pełnej autonomii w kwestiach
zarządzania wypracowanym na terytorium wspólnoty dochodem. Postulowana przez Ligę „suwerenność podatkowa” miałaby polegać na tym, iż regiony
otrzymałyby uprawnienia do zbierania podatków przez lokalne władze i dopiero potem odprowadzania ich części do Rzymu, na wzór rozwiązań funkcjonujących w jednym z włoskich regionach o statusie specjalnym, Trydencie-Górnej Adydze, który ma prawo do dysponowania do 90% podatków
pobieranych w regionie. W konsekwencji polityka regionów została poddana
pod osąd mieszkańców regionów. Zobrazowaniem sytuacji jest zorganizowane w jesieni 2017 r. w regionach Wenecja Euganejska i Lombardia, z inicjatywy Ligi Północnej i zakończone pozytywnym dla organizatorów wynikiem,
4

Dobroczyński M., Włochy: posegmentowane mocarstwo europejskiego południa,
„Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2-3/ 2002, s. 3.
5 www.rp.pl/Polityka/304259866-Najbogatsze-regiony-Wloch-organizuja-referendumo-autonomii.html.
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regionalne referendum konsultacyjne w sprawie zwiększenia autonomii
wspomnianych regionów od państwa włoskiego. Chęć oderwania się od reszty
kraju, bądź co najmniej uzyskania większej autonomii, ma zatem podłoże
przede wszystkim ekonomiczne. W przekonaniu zwolenników północnowłoskiego separatyzmu, gorzej rozwinięte gospodarczo Południe Włoch jest ciężarem dla państwa.
Poza czynnikami natury ekonomicznej, ważnymi dla Ligi wyznacznikami tendencji separatystycznych są względy kulturowe (odrębność etniczna,
obyczajów czy języków), aczkolwiek – jak zauważyła Karolina Golemo –
propagatorzy idei separatyzmu odwołują się do przesłanek etnicznokulturowych w celu walki o konkretne interesy polityczne i ekonomiczne. 6
Propagatorzy idei Padanii podkreślają, że od zawsze miała ona odmienną
strukturę etniczną od pozostałej części Włoch – zamieszkiwały ją populacje
alpejskie i subalpejskie a nie śródziemnomorskie. Padańczycy przypisują
swoje pochodzenie Liguryjczykom, Proceltom, Celtom, ludom weneckim,
Gotom, Longobardom oraz innych ludom germańskim. Uważają, że ich historia jest odmienna od pozostałych części Włoch. Przekonani są o jedności kulturowej, religijnej i etnicznej Padańczyków, którzy dzięki swojej samoświadomości umacniają wspólnotę. W swojej działalności nawiązują do mitologii
celtyckiej oraz kultury plemiennej. Obszar ten bywa również analizowany
z punktu widzenia występujących tam dawnych języków padańskich. Język
padański należy do rodziny galloromańskich, definiowany jest jako połączenie friulskiego, ladyńskiego i romanico, a także lokalnych odmian północnowłoskiego: emiliano, ligure, lombardo, piemontese, romagnolo, veneto.
W przekonaniu legistów dialekt padański nie jest równorzędny względem
włoskiego, jest od niego lepszy, ma charakter prawłoski, stanowi bazę dla
standardowego italiano.7 Na Północy Włoch podejmuje się próby przywrócenia do użycia i ochrony lokalnych odmian języka padańskiego. Szczególnie
widoczne są te dążenia w obrębie Ligii Weneckiej, której przedstawiciele
chcą waloryzacji i popularyzacji dialektu veneto, używanego niegdyś w Republice Weneckiej. Dla przykładu, w grudniu 2016 r. Rada Regionalna regionu Wenecja Euganejska przegłosowała wniosek o uznaniu mieszkańców regionu za mniejszość narodową, co umożliwia wprowadzenie lokalnego dialektu do szkół. Zwolennicy idei Padanii odchodzą od tradycyjnego sposobu
postrzegania państwa, narodu i społeczeństwa, a w działalności Ligii Północnej można dopatrzeć się nietypowo pojmowanej plemienności (tribalismo),
o której w sposób szczegółowy pisze w swojej monografii poświęconej Lidze
6

Golemo K., Zielone ludy Padanii. Plemienne fantazje i ekonomiczne interesy włoskich separatystów, „Politeja” 5 (31)/ 2014, s. 438.
7 Za: ibidem, s. 440.
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włoski badacz z zakresu antropologii – Marco Aime.8 Uczony z antropologicznego punktu widzenia próbuje wyjaśnić populistyczną politykę Ligi,
przekonanej o potrzebie obrony istniejącego terytorium, tradycji i korzeni,
zgodnie z którą etnia jest całością naturalną, a lud (popolo) jest przeciwstawny państwu narodowemu.9 Prowadzi to do wniosku, iż Liga wytworzyła nową
formę nacjonalizmu – opartego na tożsamości etnicznej. Odwołując się do
historii, mitologii i folkloru, wytyczyła granice etniczne, które przeciwstawiane są granicom narodowym. Wyznaczają one wyobrażone – w sposób arbitralny i oryginalny – terytorium zamieszkane i posiadane przez ich przodków;
ludów przybyłych z Północy, dumnych ze swoich obyczajów.
Padania swoim obszarem geograficznym, zgodnie ze Statutem Ligii
Północnej, obejmuje Lombardię, Piemont, Trydent-Górną Adygę, Dolinę
Aosty, Friuli-Wenecję Julijską, Wenecję Euganejską, Ligurię, EmiliaRomania, a także Toskanię, Umbrię i Marche. 10 Najważniejszą jednak w niej
rolę odgrywają przede wszystkim trzy regiony: Piemont, Lombardia oraz
Wenecja Euganejska, a każdy z nich osobno stanowi siedzibę główną dla
partii. Piemont, a w nim góra Monviso, skąd wypływa Pad („święta rzeka
Padańczyków”), Lombardia i Veneto – to główne siedziby partii. Szczególnie
ważne miejsce w padańskiej mitologii zajmuje wspomniana wyżej uosobiona
rzeka Pad; rzeczne bóstwo noszące to samo imię – dio Po.11 Marco Aime
zwraca uwagę na popularny w wielu kręgach kulturowych mit założycielski
związany właśnie z rzeką. Dla przykładu, Egipcjanie wiązali swoje początki
z Nilem, Mezopotamia narodziła się w dorzeczu dwóch wielkich rzek: Tygrysu i Eufratu. Podobnie Pad jest dla Padańczyków rzeką świętą, a jej bieg wyznacza granice terytorium Padanii. 12 Miejscem-symbolem jest dla legistów
niewielkie miasteczko Pontida, położone w Lombardii w prowincji Bergamo,
gdzie 1167 r. odbyło się zaprzysiężenie komun wchodzących w skład ówczesnej Ligi Lombardzkiej. W akcie tym przedstawiciele komun łączyli się prze8

Aime M., Verdi tribù del Nord, La Lega vista da un atropologo , Lateraza, Roma
2012.
9 Ibidem, s. 21.
10 Statuto della Lega Nord [Statut Ligi Północnej] z 2015 roku,
http://www.leganord.org/index.php/component/phocadownload/category/3.
[Dostęp: 23.08.2018]
11 Zob. Stella G. A., Dio Po. Gli uomini che fecero la Padania, Dalai Editore, Milano
1997.
12 Sakralizacja rzeki Pad zajmuje tak ważne miejsce w padańskiej ideologii, że wpłynęła nawet na życie prywatne Umberto Bossiego . Czwartego ze swoich synów, urodzonego w 1995 r. – a więc w gorącym okresie secesjonistycznych projektów – nazwał imionami mitologicznych bóstw: Eridano Sirio. Pierwsze z nich to właśnie uosobienie rzecznego boga Padu, a drugie oznacza Syriusza – najjaśniejszą gwiazdę na
firmamencie.
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ciwko panującemu na tamtych terenach Fryderykowi Barbarossie, imperatorowi Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Od 1990 r., na
terytorium położonym nieopodal historycznego opactwa, odbywają się zgromadzenia i wiece Ligi Północnej. 13 Poza Piemontem i Lombardią, która stanowi punkt wyjścia ideologii padańskiej oraz idei niezależnej Północy, ważne
miejsce na mapie Padanii zajmuje region Veneto a w nim przede wszystkim
Wenecja, gdzie kończy swój bieg „święta rzeka”, zasilając wody Adriatyku.
W kontekście debaty nad zakresem terytorialnym Padanii należy
przytoczyć tezy autorstwa Gilberto Oneto, jednego z ideologów Ligi, pomysłodawcy i orędownika symbolu partii w postaci Słońca Alp. W opublikowanej w 1997 r. publicystycznej książce, zatytułowanej „L’invenzione della
Padania”, z jakże znamiennym podtytułem „Odrodzenie najstarszej wspólnoty
w Europie”, Oneto stwierdził, iż „historia Padanii to stałe potwierdzanie
swojej autonomii”, zaś sam obszar miałyby charakteryzować „wspólna kultura, wspólne interesy, wspólne mity i symbole, a także odrębność językowa”.
Oneto wspomina też o „Wielkiej Padanii” (Grande Padania), która obejmować miałaby zarówno regiony Włoch środkowych (Toskania, Umbria i Marche), jak i te znajdujące się poza granicami współczesnych Włoch, między
innymi szwajcarski kanton Ticino czy zachodnią Istrię, znajdującą się w granicach Chorwacji i Słowenii. 14
Źródła idei Padanii oraz sposób jej implementacji w koncepcjach
Gianfranco Miglio i w programie politycznym Ligii Północnej
Źródeł idei federalistycznych we Włoszech należy doszukiwać się
w XIX wieku przede wszystkim w myśli politycznej Carlo Cattaneo. Federaliści okresu Risorgimenta, jak Cattaneo, byli przekonani, że zjednoczenie nie
było dobrym rozwiązaniem dla Włoch ze względu na różnice w poziomie
ekonomicznym, jak i społecznym. Stąd też proklamował on koncepcję państwa opartego na federalizmie w celu zagwarantowania narodowi włoskiemu
niezależności politycznej oraz usamodzielnienia się obywateli po wiekach
podziałów. Wyobrażał on sobie Włochy jako federację republik. W ramach tej
koncepcji federalizm miał zagwarantować projekt alternatywny w stosunku
do monarchii scentralizowanej, pozwalający uszanować różnorodność regionów i tradycji lokalnych. Cattaneo odwoływał się w przede wszystkim do
wzoru Stanów Zjednoczonych.
13

Za: Golemo K., Zielone ludy Padani…, s. 448.
Zob. Oneto G., L’invenzione della Padania. La rinascita della comunita` piu`
antica d’Europa, Bergamo 1997.
14
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Do głównych twórców politycznych idei separatystycznych we Włoszech w XX wieku najbardziej znanym jest Gianfranco Miglio, historyk myśli
politycznej i prawnej, współzałożyciel powstałej w 1994 r. włoskiej Partii
Federalistycznej. Miglio, zainspirowany ideami Carlo Cattaneo, w 1975 r.
opisał swoją wizję odnoszącą się do Północnych Włoch, wiążąc je z hipotetyczną Padanią. Kolejno lombardzki ideolog w latach 90. XX wieku aktywnie
włączył się w działalność polityczną najpierw Ligi Lombardzkiej, a potem
Ligi Północnej, zamierzając użyć idei federalistycznych do walki z projektem
państwa socjalnego. Choć warto zwrócić uwagę na brak precyzji w stosowaniu przez niego pojęć, takich jak „federacja” czy konfederacja”, co skutkowało tym, że Miglio stworzenie Padanii przedstawiał raz jako koncepcje federalistyczną, raz jako konfederalistyczną, a czasem jako wizję secesjonistyczną.
12 grudnia 1993 r. Gianfranco Miglio przedstawił tekst Tymczasowej Konstytucji Federalnej (Costituzione Federale Provvisoria), zwyczajowo zwanej
Dekalogiem z Assago (Decalogo d’Assago).15 Dokument ten rzeczywiście
zgodnie z nazwą składał się z 10 artykułów i zakładał przekształcenie współczesnych Włoch z państwa unitarnego w państwo federalne. W efekcie miałaby powstać Unia Włoska (Unione Italiana) składająca się 3 części: Republiki
Północy (Padania), Republiki Centrum (Etruria) i Republiki Południa (Mediterraea).16 Temat Padanii i jej relacji z Włochami pojawił się także w późniejszych publikacjach, np. z 1997 r., zawierającej rozmowę między Gianfranco
Miglio a publicystą Marcello Venezianim o wymownym tytule „Padania,
Włochy. Czy państwo narodowe jest tylko w kryzysie, czy też nigdy nie istniało?”, w której Miglio bronił koncepcji Padanii, wyrażając pogląd o jedności łączącą Padanię z kulturą alpejskiej a nie śródziemnomorską.
W latach 90. XX w. koncepcje Gianfranco Migliego przyczyniły się
do sformułowania federalistycznego, separatystycznego, etnonacjonalistycznego programu Ligi Północnej promującej ideę tzw. settentrionalismo 17 . Partia, propagując idee separatystyczne we Włoszech, sięgała jednak również do
przeszłości i myśli politycznej filozofów federalizmu takich jak Alexander
Hamilton, Immanuel Kant, Pierre-Joseph Proudhon oraz włoskich federalistów, jak wspomniany wcześniej Carlo Cattaneo czy Vincezo Gioberti oraz
Giuseppe Ferrari. Należy jednak podkreślić, jak słusznie zauważyła politolog
15

„Quaderni Padani” 2001, nr 37-38, s. 143.
Szerzej na ten temat: zob. J. Woźniak, Federalizm w programie politycznym Ligi
Północnej na rzecz Niepodległości Padanii, „Acta Politica” nr 26, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2013.
17 Tendencja we włoskiej polityce gospodarczej podkreślająca dominację – zwłaszcza
przemysłową – Północy nad Południem Włoch,
zob. www.treccani.it/vocabolario/settentrionalismo. [Dostęp: 11.04.2018]
16
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i italianistka Joanna Sondel-Cedarmas, że włoscy przedstawiciele federalizmu
wychodzili z założenia, iż pod względem kulturalnym naród włoski istniał już
od czasów Dantego, Petrarki oraz Boccaccia i nie dążył on do zniszczenia
państwa narodowego, lecz jedynie do stworzenia nowego modelu państwa
uwzględniającego różnice regionalne. Stąd też Liga Północna, odwołująca się
współcześnie w swoim programie do idei federalistycznych Carlo Cattaneo,
negując istnienie narodu włoskiego, nie zna tak naprawdę dobrze idei politycznych głównych przedstawicieli Risorgimenta.
Termin Padania wszedł oficjalnie do słownika ówczesnej Lega Nord
Italia Federale dopiero od 1995 r., w następstwie kryzysu rządu Silvio Berlusconiego. Początki samej Ligi Północnej oraz tendencji autonomicznych sięgają natomiast 1979 r., kiedy to późniejszy lider partii Umberto Bossi wraz
z Bruno Salvadorim założyli wspólne pismo „Nord-Ovest” („PółnocnyZachód”) oraz stronnictwo pod nazwą Unione Nord Occidentale Lombarda
per l’Autonomia (Północno-Zachodnia Unia Lombardii na rzecz Autonomii).
W 1984 r. na jej bazie ukonstytuowała się Liga Lombardzka (Lega Lombarda). Osiem lat później jednoczące się stronnictwa lokalne utworzyły Ligę
Północną (Lega Nord), aby w 1997 r. przekształcić ją w Ligę Północną
na rzecz Niepodległości Padanii (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania). W pierwszym okresie swojej działalności, to znaczy na początku lat
90. XX w., Liga Północna opowiadała się za wprowadzeniem zmian w konstytucji, które umożliwiłyby przekształcenie Włoch w państwo o strukturze
federalnej. Po upadku I Republiki Włoskiej, partia zaczęła odnosić sukcesy
polityczne. W roku 1994 weszła w skład koalicji rządowej Silvio Berlusconiego, aczkolwiek rok później przyczyniła się do upadku tego rządu. Ministrowie Ligi wchodzili do kolejnych rządów centroprawicy z przyświecającymi im hasłami jak „Wolna Padania!” („Padania libera!”). Postulaty Ligi
przybrały inny kształt w 1996 r., kiedy głównym hasłem głoszonym przez
legistów stała się idea oddzielenia Padanii od reszty kraju. Początkowo Padania miała nazywać się Republiką Północną i wchodzić w skład państwa
o charakterze federalnym. Wówczas poczyniono kroki w stronę wytworzenia
symboli narodowych. Na stolicę nowego „północnowłoskiego” państwa wybrano wówczas Mantuę, za flagę Padanii uznano tzw. „Słońce Alp” w charakterystycznym dla nich zielonym kolorze jako symbol sprzeciwu wobec rządów Rzymu i dążenia Północy do uniezależnienia się. Za swój hymn narodowy wybrali partię chóralną „Va, pensiero” z opery Giuseppe Verdiego „Nabucco”. Wybór tej pieśni jako hymnu separatystów spotkał się z krytyką
znacznej części społeczeństwa, bowiem Verdi napisał ja z myślą o zjednoczeniu Włoch. W okresie Risorgimento dopatrywano się w nim nawet zaszyfrowanego hymnu narodowego, a okrzyk „Viva Verdi!” odczytywany był nie
tylko jako aplauz dla samego kompozytora, ale również jako „Niech żyje
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Wiktor Emanuel – Król Włoch” (Viva Vittorio Emmanuele Re D’Italia!),
oznaczający poklask dla pierwszego króla i jednego z ojców zjednoczonych
Włoch.18 W dniu 15 września 1996 r. Umberto Bossi ogłosił natomiast niezależność Federalnej Republiki Padanii, deklarując, iż „Padania jest federalną,
niezależną i suwerenną Republiką”. W 2001 r. Liga ponownie znalazła się
w koalicji z Ludem Wolności, zdobywając coraz liczniejsze grono sprzymierzeńców, głównie na Północy Włoch, w Lombardii, Wenecji Euganejskiej
oraz Piemoncie. Głosiła wówczas przede wszystkim hasła federalizmu fiskalnego, w którym każdy region miałby zagwarantowaną autonomię w kwestii
ustalania podatków od swoich obywateli. Liga radykalizowała swój program,
domagając się wprowadzenia zmian w konstytucji, które umożliwiałyby prawo do odłączenia Północnych Włoch od reszty kraju.
Wraz z nadejściem XXI w. Liga nie odstępowała od swoich postulatów związanych z wprowadzeniem federalizmu, zwłaszcza fiskalnego, jednakże nie prezentowała już oficjalnie tak radykalnego programu separatystycznego. Legiści dążyli do utworzenia państwa, w którym bogate regiony
Północy kraju miałyby zagwarantowaną autonomię podatkową. Do dzisiaj
kwestia fiskalna jest jednym z najważniejszych postulatów w programie Ligi.
W zamyśle ma on prowadzić do wyrównywania dysproporcji między regionami, ale Liga wykorzystuje w tym względzie zarówno fakty, jak i włoskie
sentymenty.19 Dla partii to tylko wstęp do dalszych reform federalnych we
Włoszech.20 Wśród innych pojawiają się też kwestie decentralizacji, to znaczy
przekazania szerszych kompetencji władzom regionalnym. Obecnie Liga Północna dąży do nadania większej wagi politycznej północnym regionom
Włoch, czego przykładem są wcześniej wspomniane regionalne referenda
konsultacyjne w sprawie zwiększenia autonomii od państwa centralnego.
Należy pamiętać, iż terminy suwerenność i federalizm nie są w żadnym wypadku terminami tożsamymi. Suwerenność jest pojęciem oznaczającym supremację państwa lub ludu go tworzącego, jest siłą dośrodkową mającą tendencje do centralizacji sprawowania władzy w opozycji do organów
ponadnarodowych, ale jednocześnie niweluje także wewnętrzne autonomiczne naciski. W rzeczywistości decentralizacja otwiera się na zewnątrz, czego
suweren nie może zaakceptować. W tym kontekście warto przytoczyć wspomnianego wcześniej ideologa Ligii, prawdziwego federalisty – Gianfranco
Migliego, który w jednym ze swoich ostatnich artykułów „Oltre lo Stato18

Wituch T., Garibaldi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-WarszawaKraków 1998.
19 Machelski Z., Jak Włochy i Włosi radzili sobie z kryzysem?, „Toruńskie Studia
Polsko-Włoskie VII – Studi polacco-italiani di Toruń VII”, Toruń 2011, s. 76.
20 Pasquino G., Le parole della politica, Bologna 2010, s. 20, 78 i n.
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nazionale: l’Europa delle città” („Poza państwem narodowym: Europa miast”)
odniósł się do tzw. pułapki suwerenności (trappola sovranista).21 Miglio analizował ideę suwerenności jako niejako obsesję na punkcie jedności, reductio
ad Unum, która według niego jest absolutnie niezgodna z dzisiejszym pluralizmem społecznym i politycznym. Zwrócił uwagę, iż „jedność oznacza jednorodność, jednakże dziś chodzi o polityczne zorganizowanie różnic, o ich wartościowanie, wzmacnianie, obronę, a nie o unieważnianie czy eliminowanych
ich.” Jak zauważył, problemem nie jest przeciwstawianie nacjonalizmu państwowego z nacjonalizmem o mniejszych rozmiarach, ale zrozumienie, czy
można sobie wyobrazić modele organizacji politycznej, które nie opierają się
na nierozerwalnej więzi jednostki z terytorium, szczególnie z suwerennością
terytorialną w jednorodnych terytorialnie państwach. Granice nie miały dla
Miglio większego znaczenia i nie uważał ich za wystarczające do obrony
tożsamości. Jak stwierdził, z ekonomicznego czy technologicznego punktu
widzenia grancice nie istnieją, są tylko wyrażeniem symbolicznym, a za 50 lat
nowa kombinacja elementów politycznych stworzy struktury typu neofederalnego niemal wszędzie. Miglio wyraził tym samym nadzieję, że w przyszłości,
po zakończeniu ery państw narodowych, powstanie nowa przestrzeń polityczna, rodzaj imperialnej struktury zdolnej do jednoczenia się, szanującej różnice
oraz wszystkie narody europejskie. 22 Powstaje więc pytanie, jak pogodzić
federalistycznego ducha partii, stojącego za jej utworzeniem w latach 90. XX
w., z nacjonalistycznym programem głoszonym przez obecnego lidera Matteo
Salviniego?
Znaczenie koncepcji Padanii w okolicznościach kryzysu imigracyjnego
oraz w kontekście wyborów parlamentarnych we Włoszech w 2018 roku
Tendencje separatystyczne, których apogeum miało miejsce w połowie ostatniej dekady XX w., osłabły w pierwszych dziesięcioleciach XXI
stulecia. Dla zmiany stanowiska nie bez znaczenia było pojawienie się kryzysu migracyjnego. W grudniu 2014 r. nowy sekretarz partii Matteo Salvini
założył natomiast w środkowych Włoszech komitety pod nazwą „My z Salvinim”, mające pomóc Lidze stać się partią ogólnonarodową. Salvini rezygnuje, przynajmniej częściowo, ze starych sloganów nawołujących do autonomii, niepodległości i separatyzmu, które zgodnie z jego obecną wersją polityki mogą potencjalnie blokować wzrost partii w centrum i na południu
Włoch. Liga Północna dążąca niegdyś do oderwania północnej części kraju –
jednym z przewodnich haseł był slogan „Po pierwsze, Północ” („Prima il
21

Miglio G., Oltre lo Stato-nazione: l’Europa delle città, in: „Quaderni Padani” 2001,
nr 37-38, ss. 163-170.
22 Ibidem.
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Nord”), obecnie nie nawołuje już tak silnie jak kiedyś do separatyzmu, ale
dąży do przekształcenia Ligii w radykalno-prawicową partię na wzór francuskiego Frontu Narodowego (w tym kontekście lider Ligi ściśle współpracuje
z Marine Le Pen, wzywając także do wyjścia ze strefy euro) i bronić Półwysep Apeniński przed zalewem imigrantów. Obecnie najchętniej powtarzanym
sloganem partii jest: „Po pierwsze, Włosi!” („Prima gli Italiani!”).
Partię cechuje nie tylko niechęć wobec nielegalnych imigrantów
i muzułmanów, ale także eurosceptycyzm. We włoskim parlamencie Liga
ostro zwalcza natomiast projekt nadania obywatelstwa wychowanym we Włoszech dzieciom imigrantów. Dotyczy to projektu ustawy ius soli opracowanego przez Partię Demokratyczną (Partito Democratico). Na mocy tej ustawy
obywatelstwo Włoch otrzymałyby urodzone w tym kraju dzieci imigrantów,
których co najmniej jeden rodzic przebywa we Włoszech legalnie od pięciu
lat oraz nieletni, którzy przybyli przed ukończeniem 18 lat i mają za sobą
co najmniej pięcioletni cykl szkolny. Ligia Północna, aby zablokować projekt,
złożyła w senacie 50 tys. poprawek. Prowadzi to nas do wniosku, że wraz
z kryzysem związanym z masowym napływem do Europy (i to właśnie poprzez Włochy) muzułmańskich imigrantów, znaczenie Ligi – także w wymiarze geopolitycznym – może ulec dalszemu wzmocnieniu. Dowodem tego są
wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 4 marca 2018 r. Analizując powyborczą mapę Włoch, uległa ona ponownemu podziałowi na dwie
części: Północ i Południe. Północ kraju – w przeważającej części głosującą na
Ligę Północną (obecnie określającą się jako Liga – prezentującą po raz pierwszy listy wyborcze na całym terytorium Włoch, dodatkowo występującą bez
przymiotnika Północ w nazwie) nazwać możemy przeciwstawiającą się imigrantom, Południe – głosujące na antysystemowy Ruch 5 Gwiazd, nazwać
możemy przeciwstawiającą się dotychczasowej polityce i politykom. W wyniku wspomnianych wyborów Liga uzyskała prawie 18% głosów, (podczas
gdy w wyborach 2013 r. miała zaledwie 4%), co dało jej odpowiednio pierwsze miejsce w koalicji centroprawicowej, wyprzedzając Forzę Italię Silvia
Berlusconiego (14,01%). To pierwszy taki rezultat w 24-letniej historii tych
dwóch ugrupowań, które w przeszłości tworzyły trzy rządy Silvio Berlsuconiego. Widzimy zatem, iż partia odgrywa na włoskiej scenie politycznej istotną rolę. Na rządzącą od 2013 r. centrolewicową Partię Demokratyczną zagłosowało natomiast 18,72% obywateli Włoch, co oznaczało formalne przejście
PD do opozycji. W związku z wynikiem wyborczym, po trwającym prawie
trzy miesiące impasie politycznym, 1 czerwca 2018 r. populistycznoradykalna koalicja Ruchu 5 Gwiazd i Ligi Północnej uzyskała poparcie prezydenta, skutkując powołaniem nowego rządu, na którego czele stanął rekomendowany przez M5S Giuseppe Conte. Zwycięstwo koalicji centroprawi109

M. Fijał, Idee separatystyczne w programie…
cowej (pierwsze miejsce Lega Matteo Salviniego) w marcowych wyborach
parlamentarnych we Włoszech z jednej strony potwierdziło zwiększającą się
rolę tegoż ugrupowania na włoskiej scenie politycznej, z drugiej jednak stanowiło swego rodzaju porażkę, bowiem wyniki wyborów w sposób dotkliwy
zweryfikowały nastroje panujące wewnątrz tej koalicji. Analizując aktualną
sytuację we Włoszech, można stwierdzić, iż – używając kategorii Seymoura
M. Lipseta i Steina Rokkana – powstały po wyborach nowy podział społeczno-polityczny (cleavage) jest tylko po części rozszczepieniem typu ideologicznego między prawicą a lewicą. Ma on głównie charakter kulturowy.
To na jego podłożu zrodziło się przekonanie Ligii, że można stać ponad prawem oraz lekceważyć konstytucję.
Konkluzje
Powyższa analiza ewolucji idei separatystycznych reprezentowanych
przez partię Lega Nord pozwala na wyciągnięcie istotnych wniosków oraz
wstępną ocenę mechanizmu jej funkcjonowania, a także dalszych perspektyw,
mając jednak na uwadze niewielki okres czasu, jaki nas dzieli od dokonanych
i wciąż dokonujących się zmian. Kwestia ta pozostaje wciąż otwartym problemem, zagadnieniem skłaniającym do refleksji oraz podejmowaniem prac
badawczych w tym zakresie.
Po pierwsze Liga Północna stworzona przez Umberto Bossiego pod
wpływem ideologii federalisty Gianfranco Migliego zatraca (o ile już nie zatraciła) swój pierwotny federalistyczny, separatystyczny charakter. Matteo
Salvini znacjonalizował Legę. Pod wpływem obecnego sekretarza Liga stopniowo przekształca się w populistyczną, nacjonalistyczną, eurosceptyczną
partię, odrywając się od swojego etniczno-regionalistycznego i federalistycznego pochodzenia, staje się włoską nouvelle droite. Sojusz z partią jak francuski Front Narodowy doskonale wyjaśnia zmiany zachodzące w partii. Zjednoczenie się z jedną z największym europejskich partii nacjonalistycznych może
oznaczać negacje wcześniejszych żądań separatystycznych czy federalistycznych, podkreślając przede wszystkim narodowo-konserwatywne, nacjonalistyczne powołanie Ligi. Należy pamiętać, iż Matteo Salvini i Marie Le Pen to
przede wszystkim etatyści. Suwerenność jest dla nich funkcjonalna dla wyłącznego i centralnego sprawowania władzy. Jest celem samym w sobie.
To właśnie antyeuropejskość Salviniego zdradza niezgodność dzisiejszej suwerenności z wizją federalistyczną. Wydaje się, iż prawdziwa siła federalna
powinna walczyć o to, aby Unia Europejska stała się federacją narodów, tak
aby kontynuowała drogę wytyczoną słynną Deklaracją Schumana z 1950 r.,
która stała się zalążkiem, kamieniem węgielnym procesu integracji europej110
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skiej i przyczyniła się do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali. Aktem, który wówczas identyfikował swój ostateczny cel właśnie
w federacji europejskiej. Celem, który z pewnością nie zakładał obrony dziewiętnastowiecznych państw narodowych, ale przeciwnie – wiązał się z ich
rozpadem.
Druga istotna konkluzja płynąca z opisywanych tu badań odnosi się
do tego, iż partia może stać się poważnym problemem i niebezpieczeństwem
dla samej włoskiej koalicji centroprawicowej (LN, FI, FdI) i skutkować niestabilnością systemu społeczno-politycznego Włoch, wynikającą z niekoherencji programu politycznego Ligi oraz z wytwarzania przez nią własnego
porządku wartości. Warto zauważyć, iż każda z partii z centroprawicowej
koalicji ma swoje ambicje, a do tego dochodzą silne osobowości ich przywódców, co było widać już w kampanii przedwyborczej. W konsekwencji
może doprowadzić to również do utraty znaczenia Włoch w UE. Liga Północna jest mocno antyeuropejska i domaga się nawet referendum na temat wyjścia Włoch ze strefy euro.
Po trzecie wybory parlamentarne w 2018 r. doprowadziły do zaniku
bipolarności włoskiej sceny politycznej (prawica-lewica), zmieniając polityczny krajobraz tzw. drugiej Republiki Włoskiej na trójbiegunowy (wygrana
antyestablishmentowej partii Ruch 5 Gwiazd, Movimento 5 Stelle), powodując tym samym postawienie hipotezy o przejściu do nowego okresu w historii
współczesnych Włoch, potencjalnej trzeciej Republiki. W kontekście bizarnego pojmowania federalizmu czy separatyzmu przez Ligę Północną warto zauważyć, iż w latach 90. XX w. partia ta stała się przyczynkiem do przełomu
ku drugiej Republice, czego konkluzje w swojej „Historii Włoch” daje Gierowski, przytaczając przykład „wielkiego marszu” wzdłuż Padu, który miał
zainicjować powstanie Padanii, a ukazał słabość tendencji separatystycznych.23
Po czwarte wreszcie możliwość osiągnięcia przez partię zamierzonych celów wynika przede wszystkim z upadku społecznego (declino del
sociale) i manipulacji społeczeństwa, które często nie posiada ani analitycznych umiejętności, ani wystarczających informacji do podjęcia rozsądnych
decyzji, okazując bierność w myśleniu. Liga jako partia populistyczna skazana jest niejako z definicji na bazowanie w swoich działaniach na dwóch podstawowych emocjach: ksenofobii i nacjonalizmie. Do tego dochodzą jeszcze
chęć delegitymizacji tradycyjnej klasy politycznej – postrzeganej jako skorumpowanej, wymóg silnego, charyzmatycznego lidera politycznego, protest
przeciwko nadmiernym obciążeniom podatkowym czy redefinicja dyskomfor23
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tu społecznego spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, jak np. imigracja.
Głosy populistyczne znajdują najlepsze zrozumienie w czasach kryzysu, kiedy szuka się odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację. Strach przed osłabieniem narodowej (regionalnej?) tożsamości, które według Ligi powoduje napływ imigrantów, to jedne z częściej powtarzanych obecnie toposów w komunikatach partii.
Sytuacja, jaka ma miejsce we Włoszech, jest zarówno skomplikowana, jak i swego rodzaju tragikomiczna. Mamy bowiem do czynienia z ciekawym paradoksem: poprzez urzeczywistnienie się negocjacji pomiędzy M5S
i Ligą Włochy dokonały niezrównanego rekordu – stały się unikalnym przypadkiem kraju założycielskiego UE, w którym rządzi całkowicie populistyczny, eurosceptyczny rząd. Mając powyższe na uwadze, nowy rząd włoski
z pewnością nie będzie łatwym partnerem dla Brukseli, jednakże zmiana rządów we Włoszech najprawdopodobniej nie będzie przełomowym momentem
w historii UE.
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PODZIELIĆ ASAM NA PÓŁ. WSPÓŁCZESNY SEPARATYZM
BODO W PÓŁNOCNO-WSCHODNICH INDIACH
Splitting Assam into Two.
Modern Bodo Separatism in North-East India

Abstract
Since many years India has to deal with the problem of the activities of separatist
movements. They are particularly active in the northeastern region of the country,
which is characterized not only by particular ethnic diversity but also numerous social and economic problems. One of the ethnic groups engaged in separatist activities
are the Bodo of Assam. The article aims to present the history and characteristics of
their conflict with state and central authorities in the context of regional problems.
Keywords: India, Bodo, Bodoland, Assam, separatism, South Asia.
Streszczenie
Indie od lat zmagają się z problemem działalności ruchów o charakterze separatystycznym. Szczególnie aktywne są one w północno -zachodnim regionie kraju, charakteryzującym się nie tylko szczególną różnorodnością etniczną, ale także licznymi problemami ekonomicznymi i społecznymi. Ludność Bodo jest jedną z grup etnicznych
zaangażowanych w działalność separatystyczną na terenie stanu Asam. Artykuł ma na
celu przedstawienie historii i charakterystyki ich konfliktu z władzami stanowymi
oraz centralnymi w kontek ście problemów regionu.
Słowa kluczowe: Indie, Bodo, Bodoland, Asam, separatyzm, Azja Południowa .

Od uzyskania niepodległości w 1947 r., Indie mierzył się z problemem działalności ugrupowań separatystycznych (secesjonistycznych) dążących do zmiany granic wewnętrznych (tworzenie nowych stanów), osiągnięcia autonomii lub uzyskania niepodległości. Zjawisko to, widoczne było przede wszystkim w Pendżabie (koncepcja Khalistanu – niezależnego państwa
sikhijskiego), na kontrolowanym przez Indie terytorium Kaszmiru (gdzie
przeciwko obecności indyjskiej występowano zarówno z pozycji propakistańskich, jak i niepodległościowych), lecz przede wszystkim na obszarze północno-wschodnich Indii, gdzie od lat działalność licznych ugrupowań separatystycznych stanowi wyzwanie dla władz regionalnych i centralnych. Przedmio117
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tem niniejszego artykułu jest zjawisko separatyzmu ludu Bodo, zamieszkującego Asam. Z uwagi na przyczyny, motywacje i sposób prowadzenia działalności, może on stanowić przykład ilustrujący szersze zjawisko separatyzmu
w Indiach północno-wschodnich.
Północny wschód Indii – charakterystyka obszaru
Północno-wschodni region Indii składa się z ośmiu stanów: Arunaćal
Pradeś, Asamu, Manipuru, Meghalaji, Mizoramu, Nagalandu i Tripury (określanych często mianem „Siedmiu stanów siostrzanych”, ang. Seven Sister
States) oraz Sikkimu, który został przyłączony do Indii w 1975 r. Większość
terytoriów północno-wschodnich została dołączona do Indii za czasów brytyjskiego panowania kolonialnego w wyniku podbojów. Asam i Manipur zostały
przyłączone na skutek postanowień traktatu z Yandabo kończącego pierwszą
wojnę anglo-birmańską (1824-26). Terytorium brytyjskiego Asamu powiększono w wyniku traktatu z Sinczula podpisanego po wojnie między Indiami
Brytyjskimi a Bhutanem (1864-65)1 .
Terytoria północno-wschodnie zamieszkuje 46 mln osób, z czego
68% przypada na Asam2 . Region charakteryzuje się największą w Indiach
różnorodnością etniczną i językową. Zamieszkuje go ponad 220 grup etnicznych, w tym liczne grupy plemienne posługujące się językami z rodzin indoeuropejskiej, sino-tybetańskiej, ta-kadai i austroazjatyckiej. Charakterystyczną
cechą regionu jest także różnorodność religijna. Według spisu powszechnego
z 2011 r. wyznawcy hinduizmu stanowili 54% wszystkich mieszkańców regionu; szczególnie wyróżniają się Meghalaja i Mizoram z chrześcijańską
większością i Asam z liczącą ponad 10 milionów osób populacją muzułmańską (największą w regionie).
Do grup zamieszkujących terytoria północnego wschodu Indii należą
także Bodo, których separatyzm jest przedmiotem niniejszego artykułu. Łączna populacja ludu wynosi ok. 1,5 miliona 3 . Większość Bodo zamieszkuje
zachodnią część Asamu. Kokradźhar, Cirang, Baksa i Udalguri posiadają
autonomię w ramach stanu – jako Dystrykty Terytorium Bodolandu (Bodoland Territorial Area Districts). Język bodo należy do sino-tybetańskiej rodzi1

Singh N., Bhutan: a kingdom in the Himalayas: a study of the land, its people, and
their government, New Delhi 1978, s. 243.
2 Census India 2011 – Population of India,
https://www.censusindia2011.com/, (dostęp 16.09.2018).
3
Assam Data Highlights: The Scheduled Tribes, Census of India 2001,
http://censusindia.gov.in/Tables_Published/SCST/dh_st_assam.pdf,
(dostęp 16.09.2018).
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ny językowej (podrodzina sal), zapisywany jest oficjalnie w piśmie dewanagari, często także przy pomocy alfabetu łacińskiego. Historycznie do zapisu
języka Bodo używano także pisma asamskiego i według niektórych źródeł
pisma deodhai4 (pogląd propagowany przez zwolenników nacjonalizmu bodo 5 ). Większość Bodo wyznaje tradycyjną plemienną religię bathou określając się jako wyznawcy bathou lub hinduizmu 6 , około 10 procent to chrześcijanie, głównie baptyści.
Separatyzm Bodo – wymiar organizacyjny
Już w 1929 r. Kalicharan Brahma (1860-1938 r.) – reformator społeczny i religijny pozostający pod wpływem „renesansu bengalskiego” –
w dokumencie przesłanym na ręce komisji Simona (opracowującej reformę
konstytucyjną Indii Brytyjskich), domagał się uwzględnienia kategorii „Bodo”
w spisach ludności, utworzenia osobnych regimentów dla Bodo służących
w siłach zbrojnych i reprezentacji politycznej ludu 7 . Jego wnioski nie zostały
jednak wzięte pod uwagę.
Pierwszą grupą polityczną, która podjęła postulaty ludności Bodo
w niepodległych Indiach, była założona w 1966 r. Rada Plemion Równin
Asamu (Plain Tribals Council of Assam, PTCA). Domagała się ona wydzielenia z terytorium Asamu nowego stanu – Udajaczal8 . Rząd zaoferował w 1968
r. utworzenia autonomicznego okręgu administracyjnego, jednak PTCA odrzuciła tę propozycję. Z czasem poparcie dla ugrupowania osłabło, na rzecz
organizacji domagających się utworzenia Bodolandu, ostatecznie PTCA zaakceptowało warunki autonomii wewnątrz Asamu, przedstawione w 1993 r.
Organizację dotknęły także podziały na liczne frakcje, z których jedna (Postę4

Baruah P., Battle of the Bodo language, Merinews,
http://www.merinews.com/art icle/battle-of-the-bodo-language/128494.shtml, (dostęp
16.09.2018).
5 Narzary R., Why ‘Script’ Movement Of The Bodos: Revisiting Debates In Political
Sociology, “Journal Of Tribal Intellectual Collective India”, Vo l.1, Issue 2, No. 5,
Pp.66-77, December 2013; http://www.ticijournals.org/why-script-movement-of-thebodos-revisiting-debates-in-political-sociology/, (dostęp 16.09.2018).
6 NCM asked to clarify stand on status of Bodo tribe's religion , “Times of India”,
https://timesofindia.indiatimes.co m/city/guwahati/NCM-asked-to-clarify-stand-onstatus-of-Bodo-tribes-religion/articleshow/16271328.cms,( dostęp 16.09.2018).
7 Ku mara B. B., Small States Syndrome in India,, Braja Bihārī Ku māra, New Delhi
1998.
8 Dash J. N., Udayachal Movement in Assam – Case of Socio-Political Identity for the
Bodos, ”The Indian Journal of Po lit ical Science”, Vo l. 50, No. 3 (July-September
1989), s. 337.
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powa, PTCA-Progressive) w 1984 r. zmieniła nazwę na Zjednoczony Nacjonalistyczny Plemienny Front Wyzwolenia (United Tribal Nationalist Liberation Front, UTNLF) prowadząc w latach dziewięćdziesiątych zbrojną kampanię przeciwko władzom9 .
Drugą najstarszą organizacją polityczną Bodo jest Związek Studentów Bodo (All Bodo Students Union, ABSU), założony w 1967 r. Początkowo jego działalność ograniczała się do zagadnień kulturalnych i społecznych,
jednak pod przywództwem Upendranatha Brahmy (1956-1990), od 1987 r.,
zaczęła postulować utworzenia osobnego stanu10 , stając się czołową polityczną siłą Bodo 11 . W 1993 r. ABSU obok Komitetu Akcji Ludu Bodo ( Bodo
People Action Comitee, BPAC) było jednym z sygnatariuszy porozumienia
z rządem prowadzącego do uzyskania autonomii. Z postulatu tego organizacja
nie zrezygnowała mimo uzyskania autonomii, prowadząc – także współcześnie – akcje mające na celu skłonienie władz centralnych do utworzenia nowego stanu. Członkowie ABSU angażują się między innymi w protesty głodowe i blokadę autostrad.
Najdłużej prowadzącym kampanię zbrojną ugrupowaniem Bodo jest
Narodowo-Demokratyczny Front Bodolandu (National Democratic Front of
Bodoland, NDFB). NDFB powstało w 1986 r. jako Siły Bezpieczeństwa Bodo
(Bodo Security Force BSF). Obecną nazwę przyjęło w 1994 r., decydując się
na kontynuowanie walki mimo porozumień z rządem. Ugrupowanie stawia
sobie za cel „Wyzwolenie Bodolandu od indyjskiego ekspansjonizmu i okupacji, oswobodzenie narodu Bodo od kolonialnego wyzysku ucisku i dominacji, ustanowienie demokratycznego socjalistycznego społeczeństwa promującego wolność równość i braterstwo oraz obronę integralności i suwerenności
Bodolandu 12 ”. Kadry ugrupowania wywodzą się w większości z chrześcijan
baptystów13 , NFDB opowiada się za używaniem alfabetu łacińskiego do zapi9

Barbora S., Autonomy in the Northeast: The Frontiers of Centralized Politics, w:
The Politics of Autonomy: Indian Experiences, Ranabir Samaddar (red.), New Delhi
2005, s. 204.
10 Sinha S. P., Lost Opportunities: 50 Years o f Insurgency in the North -east and India's response, New Delhi 2007, s. 181.
11 Das B., The Bodo Movement and Situating Identity Assertions in Assam, “Prag mata: Journal of Human Sciences ”, Vol. 2, Issue 2, June 2014, s. 175.
12 South Asia Terrorism Portal, National Democratic Front of Bodoland (NDFB),
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/assam/terrorist_outfits/ndfb.htm,
(dostęp 16.09. 2018).
13 Rammohan E. N., The Insurgent North-East, w: Problems o f Ethnicity in the NorthEast India, Braja Bihari Kumara (red.), New Delhi 2007, s. 78.
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su języka bodo 14 . NFDB realizowało plan utworzenia niepodległego Bodolandu, zwalczając siły rządowe, nie cofało się także przed przemocą wobec ludności cywilnej, której ofiarami padali głównie przedstawiciele innych grup
etnicznych, wyznawcy islamu i hinduizmu oraz przeciwnicy polityczni. Sytuację dodatkowo komplikował fakt istnienia asamskich zbrojnych ugrupowań
separatystycznych domagających się niepodległości od Indii 15 . Poważnym
ciosem dla organizacji była przeprowadzone na pograniczu indyjskobhutańskim w 2003 r. „Operacja All Clear”. W jej ramach armia bhutańska,
wspierana przez indyjskie siły policyjne, przeprowadziła likwidację obozów
grup separatystycznych aktywnych na terytorium Asamu: NFDB, jak również
ULFA (United Liberation Front of Assam, Zjednoczonego Frontu Wyzwolenia Asamu), KLO (Katmanpur Liberation Organization, Organizacji Wyzwolenia Katmanpuru), NSCN (National-Socialist Council of Nagaland – Narodowo-Socjalistycznej Rady Nagalandu), ATTF (All-Tripura Tiger Force,
Wszechtripurskich Sił Tygrysów) i BLTF (Bodo Liberation Tiger Force – Sił
Tygrysów Wyzwolenia Bodo) 16 . Podczas operacji aresztowano lub doprowadzono do poddania się wielu członków liczącej wówczas 3500 osób organizacji17 . Innym efektem operacji było skłonienie grupy do rozmów o zawieszeniu
broni. Ich konsekwencją było rozbicie frakcyjne. W ramach organizacji wyodrębniła się początkowo działająca od 2008 r. frakcja postępowa (NDFBProgressive), która aktualnie przestrzega zawieszenia broni. Frakcja zwolenników kontynuacji walki podzieliła się w 2012 r., kiedy część jej członków
skupionych wokół D.R. Nabli, opowiedziała się za rozmowami z rządem.
Doprowadziło to do wyodrębnienia frakcji Songibijita (NDFB-S), jedynego
ugrupowania Bodo kontynuującego zbrojną walkę o utworzenie Bodolandu.
Wszystkie frakcje NDFB znajdują się na opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Indii liście nielegalnych ugrupowań terrorystycznych 18 . Podczas swej działalność NFDB blisko współpracowała Z ULFA,
14

Bhau mik S., Troubled Periphery: The Crisis of India's North East, Los AngelesLondon-New Delhi-Singapore-Washington DC 2009, s. 125-126.
15 Konwer S., Swadhin Asom: contesting territories and linkages, w: Unheeded Hinterland: Identity and sovereignty in Northeast India, D. Gogoi (red.), New DelhiLondon-New York, 2016, s. 72.
16 Skup J., Oblicza grzmiącego smoka. Procesy przemian ustrojowych w monarchii
bhutańskiej, w: Monarchia. Idea, historia, perspektywy, K. Kofin, M. Kofin (red.),
Kraków 2018, s. 166-167.
17 Mazu mdar A., Bhutan's Military Action against Indian Insurgents , “Asian Survey”,
45, no. 4 (2005), s. 577.
18 List of Banned terrorist Organisations Under Section 35 of Unlawful Activities
(Prevention) Act 1967 (As on 26-04-2017), Ministry of Home Affairs,
http://www.mha.nic.in/BO (dostęp 16. 09.2018).

121

J. Skup, Podzielić Asam na pół. Współczesny separatyzm…
KLO, Narodową Radą Ochotników Achik (Achik National Volunteers Council, ANVC) i National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NarodowoSocjalistyczną Radą Nagalandu-frakcja Khaplanga) oraz operującą na terenie
Mjanmy Armią Narodowowyzwoleńczą Czin (Chin National Liberation Army, CNLA).
Konkurencyjną wobec NFDB zbrojną grupą separatystyczną były Siły
Tygrysów Wyzwolenia Bodo (Bodo Liberation Tigers Force), założone
w 1996 r. i aktywne do 2003 r. Forsowały one wizję tożsamości Bodo związaną z bathou i opowiadały się za użyciem dewanagari do zapisu języka bodo 19 . W wymiarze politycznym krytykowały program NDFB jako nierealistyczny i domagały się wydzielenia z Asamu odrębnego stanu. Oba ugrupowania dążyły do hegemonii wśród Bodo, czego efektem było wzajemne zwalczanie się20 .
Przyczyny i wymiary konfliktu
a) język i asymilacja
Już w czasach panowania brytyjskiego rozpoczął się proces asymilacji
językowej i kulturowej Bodo. Przyjmowanie hinduizmu i języka asamskiego
łączyło się z awansem społecznym. Analizując dane ze spisów powszechnych
z lat 1881 i 1891 można zauważyć, że w przeciągu dekady liczba ludności
posługująca się językiem Bodo-kachari (Bodo) zmniejszyła się o 24%, zaś
liczba posługujących się językiem asamskim – wzrosła w tym samym czasie o
19% 21 . Dominacja ludności asamskiej przetrwała do czasów niepodległych
Indii, czego przykładem był przyjęty w 1960 r. przez rząd stanowy Assam
Official Language Act ustanawiający asamski jedynym językiem urzędowym
w stanie22 . Decyzja spotkała się ze sprzeciwem ludności plemiennej i spowo19

Skup J., Religion and Secessionism in North-East India in Context of Peace, Conflict and Nation-Forming, w: Interdisciplinarity of Religious Studies: Interaction of
Culture, History, Religion, T. Z. Gulcu (red.), Warsaw 2017, s. 86.
20 Harkari N., Fratricidal Clashes in Bodoland Demand, “International Research
Journal of Interdisciplinary & Mult idisciplinary Studies (IRJIM S)”, Vol 1., no 1.,
February 2015, s. 161.
21 Sarma S. K., The Bodoland Demand: Genesis of an Ethnic Conflict , “IOSR Journal
Of Hu man ities And Social Science (IOSR-JHSS)”, Volu me 22, Issue 1, Ver. 3 (January 2017), s. 33.
22 The Assam Official Language Act 1960;
http://www.neportal.org/northeastfiles/Assam/ActsOrdinances/Assam_Official_Lang
uage_Act_1968.asp.
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dowała powstanie All Party Hill Leaders Conference, dążącej do osłabienia
asamskiej hegemonii politycznej. Konsekwencją tego były żądania grup plemiennych, dotyczące nowego podziału terytorialnego stanu.
b) problem ziemi i marginalizacji ekonomicznej
Włączenie terytoriów zamieszkiwanych przez Bodo do Indii Brytyjskich doprowadziło do zmian w strukturze własności ziemi. Terytoria tradycyjnie utrzymujących się z rolnictwa Bodo były przejmowane przez ludność
napływową i przekształcane w plantacje herbaty, na które jako pracowników
sprowadzano ludność z innych części Bengalu. Chociaż na początku lat 30.
XX w. komisja Hockenhulla rekomendowała utrzymanie imigracji przy jednoczesnym uniemożliwieniu osiedlania nowej ludności na terenach plemiennych 23 , to od 1939 r. nastąpił wzrost migracji. Wiązało się to z powołaniem
nowego rządu prowincji – po upadku gabinetu Indyjskiego Kongresu Narodowego władzę przejęła Liga Muzułmańska. Ułatwiła ona osiedlanie się ubogiej ludności muzułmańskiej z Bengalu, co interpretowane było jako próba
uczynienia z prowincji terytorium o większości muzułmańskiej i w konsekwencji przyłączenie go do projektowanego Pakistanu 24 . Chociaż Asam pozostał po 1947 r. w granicach Indii, tereny prawnie zarezerwowane dla ludności
plemiennej często nielegalnie przechodziły w ręce innych osób, nierzadko
w wyniku decyzji skorumpowanych urzędników.
Wzrost liczebności ludu Bodo w latach 80. XX wieku zmusił część
z nich do poszukiwania ziemi w lasach. Skłoniło to rząd kierowany przez
Stowarzyszenie Ludów Asamu (Assam Gana Parishad, AGP) podjął decyzję
o usuwaniu siłą ludności z terenów zalesionych, co w największym stopniu
dotknęło ludność plemienną. Jednocześnie nie rozwiązano problemu przejmowania ziemi należącej do plemion25 .
Od lat 70. XX wieku do czasów współczesnych problemem Asamu
jest także napływ nielegalnych imigrantów z terenu Bangladeszu. Na przełomie lat 70. I 80. działacze asamscy rozpoczęli kampanię na rzecz ich deportacji. Sytuacja prawna napływowej ludności pozostaje nierozwiązana, a między
ludnością Asamu (w tym Bodo) a migrantami nierzadko dochodzi do aktów
przemocy.
23

Nazary V., Swaigary B., Tribal Lands, Identity And The State: An Overview Of
Conflicting Paradigms, “Journal Of Tribal Intellectual Collective India” Vol.2,Issue 3,
No. 3, February 2015, http://www.ticijournals.org/tribal-lands-identity-and-the-statean-overview-of-conflicting-paradigms/, (dostęp 16.09.2018).
24 Saksena N. S., Terrorism History and Facets: In the World and in India, New Delh i
1985, s. 125.
25 Sarma S. K., op. cit., s. 34.
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c) edukacja i bezrobocie
Z uwagi na brak rozwiniętej infrastruktury, Bodo mie li utrudniony
dostęp do edukacji już w czasach kolonialnych. Zdobycie wykształcenia dodatkowo utrudniała bariera językowa – w szkołach obowiązujący był język
asamski. Trudności z uzyskaniem wykształcenia przekładały się na gorszą
pozycję Bodo na rynku pracy. Mimo ustawowego wprowadzenia 10% miejsc
w administracji zarezerwowanych dla ludności plemiennej w 1975 r. ilość jej
przedstawicieli zatrudnianych przez rząd Asamu wynosiła niecałą połowę
wymaganej kwoty26 .
d) wzrastająca świadomość polityczna
Konsekwencją zwiększonego dostępu do edukacji w latach 60. i 70.
był wzrost świadomości politycznej Bodo, szczególnie widoczny w środowiskach studenckich, które jak wspomniano wcześniej, od lat stanowią jedną
z głównych sił politycznych Bodo. Zbiegł się ono w czasie z decyzjami władz
centralnych, które doprowadziły do przyznania mniej licznym grupom plemiennym własnych jednostek terytorialnych, co rozbudzało podobne aspiracje.
Na wzmocnienie determinacji Bodo w latach 80. wpłynęła także polityka
władz centralnych, które chociaż podpisywały porozumienia z Narodowym
Frontem Mizo (Mizo Natinal Front) w Mizoramie (1987), Narodowymi
Ochotnikami Tripury (Tripura National Volounteers) w Tripurze (1988)
i Narodowym Frontem Wyzwolenia Gorkha (Gorkha National Liberation
Front) w Zachodnim Bengalu (1988), wobec działaczy Bodo stosowały represje27 .
Wysiłki na rzecz pokoju
Pierwsze porozumienie z działaczami Bodo podpisano w 1993 r. Zakładało ono utworzenie regionu autonomicznego w graniach Assamu zarządzanego przez czterdziestoosobową Autonomiczną Radę Bodolandu. Chociaż
część zbrojnych oddziałów separatystycznych złożyła broń po podpisaniu
porozumienia, nie zaimplementowano jego założeń, co spowodowane było
przez konflikty między liderami Bodo i brakiem wyznaczenia dokładnych
granic terytorium autonomicznego28 .
26

Roy A., The Boro Imbroglio, Guwahati 1995, s. 51-52.
Sarma S. K., op. cit., s. 35.
28 Singha K., Singh M. A., Politics of peace accords in Northeast India , w: Identity,
Contestation and Development in Northeast India, K. Singha, M. A. Singh (red.),
Milton Park, New York 2016, s. 92.
27
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10 lutego 2003 podpisane zostało Porozumienie o Ustanowieniu Rady
Terytorium Bodolandu (Memorandum of Settlement on Bodoland Territorial
Council (BTC). Jego sygnatariuszami byli przedstawiciele rządów Indii
i Asamu oraz Tygrysy Wyzwolenia Bodo. W ramach porozumienia podjęto
decyzję o utworzeniu autonomicznego terytorium pod zarządem BTC w celu
„realizacji aspiracji ekonomicznych, edukacyjnych i lingwistycznych oraz
ochrony praw ziemskich tożsamości socjo-kulturowej i etnicznej Bodo i przyspieszenia rozwoju infrastruktury na zarządzanych przez nią terytoriach 29 ”.
Język Bodo (zapisywany w dewanagari) uzyskał ochroną konstytucyjną i stał
się oficjalnym językiem terytorium (przy zachowaniu asamskiego i angielskiego jako języków urzędowych). Porozumienie przewidywało przekazanie
licznych kompetencji nowo utworzonym władzom, utworzenie uniwersytetu
i obejmowało plan rozwoju infrastruktury w regionie.
Podpisanie porozumienia nie doprowadziło jednak do zakończenia
przemocy w regionie. W 2012 r. doszło do rozruchów i walk pomiędzy Bodo
a bengalskojęzyczną ludnością muzułmańską. Między 20 lipca a 8 sierpnia
zginęło 77 osób, a ponad 400 tysięcy musiało opuścić swoje domy 30 . Bezpośrednią przyczyną przemocy była śmierć czterech Bodo, zabitych 20 lipca
w Dżoipurze przez nieznanych sprawców31 , która wywołała działania odwetowe. Wzajemne akty przemocy przerwała dopiero interwencja armii indyjskiej. Konflikt przeniósł się także w inne regiony Indii (Maharasztra, Arunaczal Pradesz, Uttar Pradesz), gdzie ludność z północnego-wschodu padała
ofiarą ataków dokonywanych przez muzułmanów. Ataki i groźby zmusiły
licznych ludzi do opuszczenia domów (z samego Bangaluru uciekło ok. 30
tysięcy osób32 ).
W grudniu 2014 r. doszło do ataków NFDB(S) na ludność plemienną
w dystryktach Kokradźhar, Sonitpur i Cirang. W wyniku działań separatystów
29

Memorandum of Settlement on Bodoland Territorial Council , South Asia Terroris m
Portal,
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/assam/documents/papers/memora
ndum_feb02.htm, (dostęp 16.09.2018).
30 Joshi S., Balchand K., Talu kdar S., Crack down on ring leaders, Centre tells Assam,
“The Hindu”, https://www.thehindu.com/news/national/crack-down-on-ring-leaderscentre-tells-assam/article3683459.ece , (dostęp 16.09.2018).
31 9 killed, curfew clamped in Kokrajhar , ”Assam Tribune”,
http://www.assamtribune.com/scripts/detailsnew.asp?id=jul2212/at05,
(dostęp 16.09.2018).
32 Das N., Northeast people indeed assaulted, threatened in Bangalore, “One India”;
https://www.oneindia.co m/2012/08/18/northeast-people-assaulted-threatened-inbangalore-kar-1055896.html, (dostęp 16.09.2018).
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zginęło 65 osób, w tym 21 kobiet i 18 dzieci33 . Łączna liczba ofiar śmiertelnych, po atakach odwetowych na Bodo i działaniach policji, która otwarła
ogień do protestujących przeciwko atakom w Dhekijadźuli, wyniosła 85 osób.
Doszło również do licznych wypędzeń, których ofiarą padło ponad 70 tysięcy
osób 34 . Konsekwencją ataku była wspomniana Operacja All-Clear mająca na
celu likwidację baz separatystów.
Ruch na rzecz Bodolandu pojawił się ponownie w 2016 r. Dwa lata
wcześniej partie zrzeszające Bodo otrzymały od rządzącej Indyjskiej Partii
Ludowej (Bharatiya Janata Party, BJP) zapewnienia o poparciu dla utworzenia osobnego stanu 35 . Niewywiązanie się z tych obietnic doprowadziło do
protestów, których głównym organizatorem jest ABSU. W celu zwrócenia
uwagi na swoje żądania działacze Bodo blokują drogi krajowe, podejmują
protesty głodowe czy wręczają urzędnikom państwowym podpisane krwią
listy domagające się uznania ich postulatów 36 .
Zakończenie
Konflikt o Bodoland może służyć, jako przykład złożoności problemów separatyzmu w północno-wschodnich Indiach. Trudne relacje ludności
z władzami stanowymi i centralnymi powodowane są przez splot czynników
etnicznych, religijnych, ekonomicznych i politycznych, jak również dziedzictwo kolonializmu. Żądania ludności rozciągały się od uznania praw do ziemi
i rozwiązania problemów językowych do utworzenia stanu w ramach Indii lub
nawet niepodległości. Czas trwania konfliktu, toczącego się z różną inten33

Karmakar R., Assam killings take on ethnic hue: Over 70 killed in Bodo attacks,
250 missing, “Hindustan Times”, https://www.h industantimes.com/ india/assamkillings-take-on-ethnic-hue-over-70-killed-in-bodo-attacks-250-missing/story8Vz5VxyAFAgWocF0rrItlK.ht ml, (dostęp 16.09.2018).
34 Assam violence: Army chief vows to intensify operations against militants, “Times
of India”,
http://timesofindia.indiatimes.co m/articleshow/45651729.cms?ut m_source=contentofi
nterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, (dostęp 16.09. 2018).
35 Parashar U., Bodoland movement for separate state resumes after two years, “Hindustan Times”,https://www.hindustantimes.com/india-news/bodoland-movement-forseparate-state-resumes-after-two-years/story-qpkJAvMWX5QNdOfwrcQupO.html,
(dostęp 16.09.2018).
36 Assam: ABSU organised Peoples Grand Rally demanding Bodoland , “Northeast
India 24”, http://www.northeastindia24.co m/assam-absu-organised-peoples-grandrally-demanding-bodoland/, (dostęp 16.09.2018).

126

J. Skup, Podzielić Asam na pół. Współczesny separatyzm…
sywnością od lat 60. XX wieku do dziś, ukazuje jak trudne jest jego rozwiązanie. Współcześni zwolennicy utworzenia Bodolandu, kroczący pod hasłami
„Divide Assam 50-50” i „No Bodoland, no Rest”, są zdeterminowani, by
osiągnąć swój cel. Jednak – podobnie jak w wypadkach działalności innych
ruchów separatystycznych w regionie – skomplikowana sytuacja etniczna
prowincji i wciąż odczuwalne efekty lat marginalizowania północnegowschodu Indii, wciąż stanowią poważne przeszkody na drodze do rozwiązania
ciągnących się już dziesięciolecia sporów z władzami centralnymi i stanowymi.
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Content Marketing as an Essential Determinant
of Marketing Strategy Efficiency
Abstract
Wraz z rozwojem i bogaceniem się społeczeństw coraz częściej decyzje zakupowe nie
podyktowane są racjonalną oceną cech produ któw, a emocjonalnymi wyborami.
Działające na konkurencyjnym rynku firmy zmuszone są do poszukiwania nowych
celów oraz technik komunikacyjnych wykorzystywanych w strategiach marketingowych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja content marketingu, jako nowoczesnej techniki komunikacji marketingowej pozwalającej na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Z pewnością jednak takie stanowisk o musi być zgodne z kreatywnym
podejściem organizacji do komunikacji oraz na twórczym jej kształtowaniu. Uwzględniać musi ponadto czynniki psychologiczne, socjologiczne i komunikacyjne. Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono analizę sposobów wyko rzystywania mediów i komunikacji transmediowej przez marki w celu wytworzenia emocjonalnych
więzi ze swoimi odbiorcami oraz mechanizmów, w wyniku których można zyskać
lojalność konsumentów, nie tylko w wymiarze zakupowym, ale przede wszystkim zaangażowania emocjonalnego.
Słowa kluczowe: marketing, strategia, techniki komunikacyjne, content marketing
Abstract
Combined with the development and rise in wealth occurring in societies, shopping related decisions are more often being made not with rational evalu ation of the product features in mind but are dictated by the emotional choices. Companies working in
a competitive market are forced to search for new objectives and communication
techniques used in marketing strategies. The aim of this paper is to presen t content
marketing as a modern technique of marketing communication allowing building
a competitive advantage. Clear, however, is the fact that this kind of approach must
be compatible with creative approach of organization to the matters of communications and its creative development. It needs to include psychological, social and
communication factours. For the needs of this particular publication an analysis of
the methods of media and trans-media communication usage by brands in order to
create an emotional bond with their recipients has been conducted. Those are mechanisms that result in gaining the loyalty of consumers not only in the field of shopping
but also regarding the emotional investment.
Słowa kluczowe: marketing, strategy, communication techniques, content marketing.
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Wstęp
Peter Drucker – jeden z najwybitniejszych badaczy marketingu i zarządzania – stwierdza, iż „marketing to całość przedsiębiorstwa widziana z pozycji końcowego efektu swego działania, to jest z pozycji konsumenta” 1 . Uznaje
się, iż marketing to zintegrowany zespół działań realizujących jednolity cel2 .
Celem tego skoordynowanego, popartego planami, odbywającego się w określonym czasie działania jest realizacja zakładanego celu komunikacyjnego.
Profesjonalna kampania marketingowa to komunikacja zintegrowana, czyli
wykorzystująca różne techniki i formy oddziaływania oraz możliwości ich
łączenia. Takie działanie pozwala uzyskać efekt synergii (mnożnik kanałów
komunikacji)3 .
Współcześnie marketing uznawany jest za funkcję biznesu. Przestaje być
postrzegany jako koszt o trudnym do ustalenia wpływie na wynik finansowy
firmy, staje się natomiast elementem tworzenia wartości dla inwestorów 4 .
Działania marketingowe zyskują wymiar strategiczny, stając się istotną przesłanką konkurencyjnej rywalizacji. Łączą się w sposób integralny z zarządzaniem, które definiowane jest jako „zestaw działań (obejmujący planowanie
i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi,
i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe,
rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów
organizacji w sposób sprawny i skuteczny” 5 . Proces zarządzania marketingowego uznaje się za proces skomplikowany. Dotyczy bowiem kilku wymiarów: psychologicznego, socjologicznego, komunikacyjnego. Przyjmuje się, iż
formułowanie strategii marketingowej związane jest z kreatywną postawą
organizacji. Polega nie tylko na reagowaniu i przystosowywaniu się do zmian
w otoczeniu, ale również na twórczym ich kształtowaniu6 . Czym w kontekście
powyższych rozważań jest strategia marketingowa?

1

Drozdowska M., Lewandowski M., Rynek dóbr przemysłowych, „Marketing w praktyce”, 1996, nr 7-8, s. 23.
2 Grzegorczyk A., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,
s. 235.
3 Tamże, s. 236.
4 Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 21.
5 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 38.
6 Różycka M., Wizerunek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR) jako przykład silnej marki w obszarze kultury, „Zeszyty Naukowe
WSTiE”, tom 11, rocznik VI, numer 1/2017, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka 2017, s. 130-131.
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Jedną z najprostszych definicji strategii przedstawił R. W. Gryffin
w swojej książce „Podstawy zarządzania organizacjami”. W ocenie autora „strategia to kompleksowy plan osiągania celów organizacji”7 . Wyróżnia on trzy typy strategii: strategię przedsiębiorstwa, strategię jednostki operacyjnej, strategie funkcjonalne 8 .
Pierwszy typ to strategie ogólne dotyczące całości firmy, kolejne to
już przejście do zdefiniowanych gałęzi czy sektorów. Z kolei strategie
funkcjonalne dotyczą zarządzania poszczególnymi funkcjami – marketingiem, finansami9 . I one z perspektywy niniejszej publikacji wydają się
być najistotniejsze. Strategia marketingowa to przykład strategii funkcjonalnej, to ogół działań i norm postępowania, które przedsiębiorstwo
musi spełnić, by skutecznie prowadzić swą działalność i osiągnąć maksymalny zysk10 .
Przyjąć można, iż marketing to skuteczna komunikacja z potencjalnymi
konsumentami. W literaturze przedmiotu formułowany jest pogląd, iż „klasyczne ujęcie komunikacji definiuje to pojęcie jako przekazywanie informacji, ale również umiejętności, pojęć, idei, uczuć. Dzieje się to w trakcie nadawania i odbierania znaczeń poprzez określone zachowania, zwroty, symbole,
tworzone przez słowa, gesty, dźwięki, obrazy czy dotyk”11 . Współczesne
spojrzenie na komunikację to już jednak nie tylko przekazywanie informacji,
ale również tworzenie relacji, wspólnoty12 .
Wraz z rozwojem i bogaceniem się społeczeństw coraz częściej decyzje
zakupowe nie są podyktowane racjonalną oceną cech produktów, a emocjonalnymi wyborami13 . Działające na konkurencyjnym rynku firmy zmuszone
są do poszukiwania nowych celów oraz technik komunikacyjnych wykorzystywanych w strategiach marketingowych. Termin „konkurencja” pochodzi
od łacińskiego wyrażenia concurrere, które oznacza biec razem. „Jednak merytoryczny sens tego pojęcia jest inny i sprowadza się do współzawodnictwa

7

Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004, s. 245.
8 Tamże, s 246.
9 Tamże.
10 Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku , Oficyna Wolters
Kluwer Business, Kraków 2007, s. 126.
11 Peszko K., Marketing przyszłości, od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego.
Warszawa 2016, Wyd. C. H. Beck, s. 54.
12 Tamże.
13 Harland M., Storytelling in brand creation: verbal and visual narration in the reception of print advertisements, w: Media Convergence – Approaches and Experiences, R. Szczepaniak (red.), P. Lang, Frankfurt nad Menem 2013, s. 234.
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między rywalami. Występuje ono w wielu dziedzinach życia społecznego,
gospodarczego, politycznego, kulturalnego, artystycznego” 14 .
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja content marketingu jako nowoczesnej techniki marketingowej, która pozwala na zbudowanie przewagi
konkurencyjnej. Wprawdzie postawy reprezentowane przez ludzi są trwałe,
jednakże istnieje szereg instrumentów, które mogą doprowadzić do ich zmiany. Wpływ ten może mieć charakter wręcz natarczywy, jak również bardziej
subtelny czy wręcz niezauważalny. Wiele instytucji i osób stara się wpływać
na nasze postawy w sposób świadomy przy użyciu nowoczesnych technik
perswazji opartych na naukowych podstawach15 .
Content marketing będący tematem niniejszej publikacji to kanał komunikacji z klientami, który pozwala na lepszą identyfikację oferty i przyjazne
nastawienie do klienta. W istocie uznać można, że technika ta jest stosowana
coraz powszechniej jednak ulega ona ciągłej zmianie i wbrew „powszechnemu przekonaniu” content marketing (marketing treści) to nie tylko tzw. virale
(filmy udostępniane w sieci), ale również zdjęcia, czy publikowane teksty.
Podstawą ich skuteczności jest kreatywność, czyli myślenie prowadzące do
uzyskania oryginalnych rozwiązań.
Celem badań przeprowadzonych w ramach prezentowanego artykułu jest
wskazanie możliwości wykorzystywania mediów i komunikacji transmediowej przez marki w celu wytworzenia emocjonalnych więzi ze swoimi odbiorcami. Mechanizmów w wyniku, których można zyskać lojalność konsumentów, nie tylko w wymiarze zakupowym, ale przede wszystkim zaangażowania
emocjonalnego.
Content marketing – istota zagadnienia
Content marketing jest obecnie jedną z najszybciej i najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu. „Klasyczny marketing, który wprost mówił
o zaletach produktu i wręcz atakował hasłami w stylu: kup!, skorzystaj z promocji!, zobacz!, w dzisiejszej dobie przestał przynosić efekty. Dlaczego? Bo
współczesny konsument jest zmęczony stricte sprzedażowym przekazem reklamowym i jednocześnie doskonale zna swoje potrzeby”16 .
14

Grzebyk M., Kryński Z., Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, s.107,
C:/Users/Dell/Downloads/09.pdf. [dostęp 28.05.2018].
15 Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Zysk
i S-ka, Poznań 1997, s. 43.
16 Skrobich L., Content marketing jako jeden z kluczowych elementów nowoczesnej
strategii marketingowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, Zarządzanie, nr 22 (2016), s. 86-87,
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Postmodernistyczne zachowania konsumentów wskazują współcześnie na
inne niż dotychczas oczekiwania i cenione działania. Potencjalny odbiorca
komunikatu oczekuje, że marka spełniać będzie jego post-materialistyczne
potrzeby17 . Marki zmieniają więc sposób komunikacji. Zapraszają do stworzonego przez siebie świata, a tym samym do aktywnej konsumpcji18 .
Kluczową płaszczyzną skutecznej komunikacji stał się Internet. W świetle
badań jest kluczowym źródłem opinii o produktach dla 78% internautów 19 .
Obecnie konsument zanim dokona zakupu, chce dowiedzieć się jak najwięcej
o interesujących go towarach lub usługach. Aby zdobyć te informacje, chętnie
korzysta z wiedzy i doświadczenia innych internautów 20 . To właśnie użytkownik wirtualnej sieci opanował najlepiej możliwości dotarcia do najkorzystniejszej oferty, która zrealizuje jego potrzeby21 .
Jedną z unikalnych zalet Internetu jest jego różnorodność oraz prężny
rozwój, który stwarza nowe wyzwania dla kreatywnych pracowników agencji
reklamowych. Takim wyzwaniem są z pewnością media społecznościowe 22 .
Dopasowywanie treści do poszczególnych odbiorców wymaga jednak zaangażowania nowych technik komunikacji oraz posiadania wiedzy w zakresie
ich skutecznej implementacji. Nie ulega wątpliwości, że taki stan rzeczy to
dla marek duże wyzwanie. Firmy coraz częściej wdrażają więc w strategię
komunikacji content marketing.
Czym w istocie jest content marketing? Marketingowcy definiują go na
tyle sposobów, że czasem stoją one ze sobą w całkowitej sprzeczności.
W dużym uproszczeniu stwierdzić można jednak, iż content marketing – to
w istocie marketing treści. Badania wskazują, iż content treści, stał się towarem od którego zależy „rozchodzenie się“ informacji o marce 23 .

http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-22.pdf= [dostęp 10.08.2018].
17 Ingelhart R., Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, w: Socjologia. Lektury, Sztompka P., Kucia M. (red.), Kraków 2006, s. 334-348.
18 Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 25.
19 https://www.internetstandard.pl/news/Gemius -internauta-prawie-jakprosument,351448.html [dostęp 12.11.2018].
20 Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11.
21 Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Wyd. Helion SA, Gliwice 2011, s. 8.
22 Grzegory M., Serwisy społecznościowe jako narzędzie marketingowe, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 656, „Studia Informatica”, nr 28, s. 35,
https://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28-2011/si-28-35.pdf [dostęp 06.07.2018].
23 https://interaktywnie.com/public/upload/data/03/63/36319_raport -mediaspolecznosciowe.pdf, s. 5 [ dostęp 5.08.2018].
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Problemem pozostaje jednak nadal mierzenie skuteczności działań w sieci. Z pomocą przychodzi model mierzenia efektywności działań przygotowany przez D. Bartholomewa 24 . W dużym uproszczeniu polega on na dotarciu
do jak największej liczby użytkowników. Zasięg należy mierzyć nie tym, do
ilu osób dotarliśmy, ale też do jakich osób – czy osoby, które widzą nasze
treści należą do naszej grupy docelowej25 . Dotarcie często mylone jest z liczbą lubiących dany profil społecznościowy. Nie jest to jednak prawdą – posiadanie 100 000 fanów na Facebooku nie gwarantuje nam zasięgu 100 000
użytkowników. Istotnym jest również zaangażowanie 26 . Zaangażowanie musi
być powiązane z dotarciem. Narzędzia mierzące skuteczność działań często
popełniają błąd porównując liczbę zaangażowanych użytkowników do liczby
fanów. Nieważne jest czy mamy 5 000 czy 500 000 fanów. Ważne jest ile
osób zobaczyło publikację i jaki procent z tych osób zareagował na publikowaną treść 27 . Ważny jest również wpływ. Niestety mierzenie działań w social
media zazwyczaj kończy się na mierzeniu dotarcia (przez serwisy podawane
jako zasięg) i zaangażowania. Jednym z narzędzi badania wpływu w sieci jest
Klout, który mierzy ilość interakcji w stosunku do liczby naszych znajomych/subskrybentów, tego jak często postujemy, ale też różnorodność znajomych28 . Narzędzie to jednak nie jest doskonałe. Zgodnie z wynikami algorytmu Klout Justin Bieber jest bardziej wpływowym człowiekiem niż były prezydent USA Barack Obama, czy właściwie ktokolwiek inny29 . Dopiero po
zbadaniu wpływu innymi metodami (np. mierzenie chęci zakupowej, świadomości marki, usługi lub produktu) możemy stwierdzić, czy nasze działania
wpływają na naszą markę zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Kolejnym istotnym elementem jest akcja 30 . Jeżeli wiemy, ilu użytkowników widziało nasze treści, ilu się angażowało w komunikację i jaki miała ona
wpływ na naszą markę oraz relacje z potencjalnymi klientami, można mierzyć
działania podjęte przez użytkowników – czyli, czy deklaracje o chęci zakupu
przekładają się na faktyczny zakup produktów lub czy świadomość marki

24 http://www.mrsocial.pl/jak-mierzyc-skutecznosc-dzialan-w-social-media/

[dostęp 28.08.2018].
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Czaplicka M., Klout – co wyraża i jak ważny jest?,
http://czaplicka.eu/klout/ [dostęp 11.05.2018].
29
http://muzyka.wp.pl/gosipId,603751,title,Justin-Bieber-najbardziej-wplywowy-winternecie,plotka.html?ticaid=11920e[9.05. 2018].
30 Jak mierzyć wpływ influenserów?, Raport: http://www.mrsocial.pl/jak-mierzycskutecznosc-dzialan-w-social-media/ [dostęp 15.05.2018].
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wpływa na częstsze wybieranie usług lub produktów 31 . Istotnym z perspektywy skuteczności działań są również rekomendacje. „To użytkownicy, którzy
po wykonaniu akcji przybliżającej ich do zakupu – są w stanie polecić produkt, usługę lub firmę. Rekomendacja może mieć kształt recenzji, oceny,
bezpośredniego polecenia znajomym bądź nieznajomym. Często bywa tak, że
spotykamy się z usługą lub produktem, którego nie kupimy, ale wiemy komu
ten produkt lub usługę polecić. Często to dzięki rekomendacjom, a nie bezpośredniemu dotarciu dochodzi do sprzedaży”32 . Wartość opartych na rekomendacjach transakcji za pierwszy kwartał 2018 roku oceniana jest na 24 mld zł
(badanie PBS dla Obserwatorium Zarządzania) 33 .
Badania wskazują, że interakcja z potencjalnym konsumentami daje największą szansę za zaangażowanie. Wydaje się, iż opowiadanie historii angażuje najbardziej. Głównym wyznacznikiem sukcesu w mediach społecznościowych jest stopień atrakcyjności treści dla odbiorców mierzony skalą ich
reakcji – polubień, udostępnień, komentarzy. To także treści na kanałach wideo i tworzenie publiczności chętnie oglądającej komunikaty. Służyć do tego
może zarówno słowo, grafika, film. Ważne jedynie by przekaz opowiadał
historię. Historię atrakcyjną dla odbiorcy. Atrakcyjność to umiejętność bycia
interesującym dla innych – nie tylko podczas pierwszego spotkania. Chodzi
bowiem o stworzenie relacji i zaangażowania na linii marka-konsument. Coraz częściej firmy doceniają ten sposób komunikacji.
Jak wynika z opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku badania firmy
Beckon, rynek content marketingu urósł w ostatnim okresie 300 % 34 . Ten
samo raport wskazuje jednak, że choć niemal prawie każda marka próbowała
już takich aktywności, to jedynie 5% z tych działań powoduje 90% zaangażowania użytkowników. Reszta przebiega bez większego echa. To oznacza,
że choć każdy może być twórcą treści, dopiero połączenie materiałów odpowiedniej jakości oraz ich skuteczna dystrybucja daje satysfakcjonujące efekty35 .
31

Tamże.

32 http://www.mrsocial.pl/jak-mierzyc-skutecznosc-dzialan-w-social-media/

[dostęp 22.05.2018].
33 Fura P., Kiedy rekomendacje działają?, „Marketing w Praktyce”,
http://marketing.org.pl/czytelnia/sprzedaz/477-kiedy-rekomendacje-dzialaja
[dostęp 21.05.2018].
http://www.mrsocial.pl/jak-mierzyc-skutecznosc-dzialan-w-social-media/
[dostęp 22.05.2018].
34 Co zrobić gdy reklama nie działa?,
https://businessinsider.com.pl/media/marketing/co-to-jest-content-marketing/g576yrb
[dostęp 15.08. 2018].
35 Tamże.
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Rys. 1. Jak działa skuteczny content marketing?

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enPL752PL752&q=Jak+działa+skut
eczny+content+marketing [dostęp 22.08.2018].

Content marketing w praktyce
Content marketing uznawany jest współcześnie za wiodący trend marketingowy, ale w istocie jego początki sięgają rynku amerykańskiego i rosnącej
popularności radia. „Opera mydlana” jest określeniem bezpośrednio związanym z marką Procter&Gamble – czyli producentem m.in. środków czystości36 . Jak wskazują autorzy opracowania pt. „Historia content marketingu”
marka postanowiła wykorzystać do tego celu jedną z nowinek ówczesnej
technologii, jaką było wtedy radio. Zaczęła sponsorować i – co bardzo ważne
– samodzielnie tworzyć słuchowiska radiowe, podczas których promowała
swoje produkty37 . „Jednym z pierwszych produktów reklamowanych przez
markę było mydło Oxydol. Gdy w latach 50. narodziła się telewizja, P&G
niemal od razu przeniosło swoje radiowe seriale do tego medium. Do potocznego języka trafiło sformułowanie „opera mydlana”, które miało zabarwienie

36

Historia content marketingu,
https://www.whitepress.pl/userfiles/_CMS_/contentmarketing2015/ebook-historiacm.pdf [dostęp 20.08. 2018].
37 https://www.whitepress.pl/userfiles/_CMS_/contentmarketing2015/ebook-historiacm.pdf [dostęp 20.08. 2018].
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ironiczne. Seriale pod szyldem P&G były emitowane i produkowane aż do
2010 roku, czyli przez prawie 55 lat”38 .
Z tej formy komunikacji marketingowej korzystają obecnie najwięksi
globalni gracze. Flagowym przykładem w tym obszarze może być Coca-Cola
czy Red Bull. Te marki tak zaangażowały się w tworzenie i dystrybucję contentu, że zyskały status wydawców 39 .
Marka Red Bull jako pierwsza wypromowała na świecie zupełnie nową
kategorią na rynku spożywczym: napój energetyczny. Jednocześnie podarowała światu „wysokooktanowy” styl życia, jak to barwnie ujął serwis mashable.com40 . To dlatego, gdy myślisz: „Red Bull” czujesz fascynację i zabawę,
dopiero potem smak napoju. Komunikacja skierowana jest do ludzi aktywnych, lubiących wyzwania, silne wrażenia i adrenalinę 41 . Odbiorcy marki Red
Bull, to w głównej mierze 42 :
 młodzi mężczyźni, prowadzący aktywny tryb życia,
 studenci, którzy sięgają po napój podczas sesji,
 zawodowi kierowcy,
 aktywni millenialsi43 .
Red Bull środki finansowe lokuje przede wszystkim w sportach ekstremalnych. Taka strategia promocji skutecznie realizowana jest od lat 90. XX wieku. Według marketingsportowy.pl marka ta wydaje na aktywności marketingowe co roku ok. 30 % swoich przychodów44 . Promocja marki jest zbudowana na stylu życia. Słynny slogan reklamowy „Red Bull doda ci skrzydeł” działa inspirująco na ludzi, którzy chcą żyć aktywnie, dla których nie ma życiowych przeszkód oraz ograniczeń.
Red Bull bardzo skutecznie stosuje content marketing, nie zachwala swojego produktu, ale dostarcza treści z nim związanych. W pierwszej kolejności
promuje wydarzenia sportowe, a napój Red Bull jest na drugim planie. Mimo
38

Tamże.

39 O’Brien

J., How Red Bull Takes Content Marketing to the Extreme,
http://mashable.com/2012/12/19/red-bull-content-marketing/#LCmborfoN5qfpdf,
https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/12.07.-CONTENTMARKETING-ZOBA CZ-JA K3 [dostęp 12.08.2018].
40 Tamże.
41 Dunning J., Young T., Red Bull. Marketing Communications Campaign,
http://www.slideshare.net/CreativeDunning/red-bull-marketing-campaign,
[dostęp 10.08.2018].
42 Tamże.
43 Millenialsi to dzieci przełomu i sprzeczności. Pokolenie Y to osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem.
44 http://www.marketingsportowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=
424&Itemid= [dostęp 20.08.2018].
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to konsument i tak otrzymuje przekaz, że ekscytujące życie możliwe jest tylko
dzięki marce Red Bull. To jest siłą przekazu marki i jej silnej percepcji przez
odbiorcę45 . Chodzi bowiem nie o smak napoju, ale przede wszystkim o efekt,
dzięki któremu można uzyskać adrenalinę 46 .
Publikacje Red Bull są bardzo obszerne, zarówno jeśli mowa o mediach,
jak i kanałach czy formatach. „W ich skład wchodzą aplikacje mobilne, telewizja internetowa, sieci społecznościowe, wersje drukowane, spływ wiadomości (newsfeed), video, a także film pełnometrażowy. Firma jest właścicielem 900 domen o różnych nazwach, w 36 językach. Red Bull stawia na rozrywkę, zdając sobie sprawę z siły contentu wirusowego. Rozmiar wdrażania
strategii treści jest na tyle duży, że firma założyła oddzielną spółkę medialną”47 .
Najbardziej spektakularnym przykładem skutecznego content marketingu
stała się akcja Stratos przygotowana przez firmę Red Bull. W 2012 roku marka zrealizowała projekt Red Bull Stratos, znany również pod nazwą „Mission
to the edge of space”. Red Bull sfinansował przygotowania do skoku i skok
Felixa Baumgartnera z „granicy kosmosu” (de facto będący skokiem ze stratosfery)48 . Przygotowania do projektu trwały 5 lat. Wydano w sumie około
50 mln USD. Red Bull Stratos stało się wydarzeniem historycznym i przeło45 O’Brien

J., How Red Bull Takes Content Marketing to the Extreme,
http://mashable.com/2012/12/19/red-bull-content-marketing/#LCmborfoN5qf,
[dostęp 15.08.2018].
45 Dunning J., Young T., Red Bull. Marketing Communications Campaign,
http://www.slideshare.net/CreativeDunning/red-bull-marketing-campaign,
[dostęp 10.08 2018].
45 Tamże.
45 http://www.sellingpower/?i=1181&ia=9278/the-powerful-sales-strategy-behindredbull, [dostęp 10.08.2018].
46 Ayyar R., Red Bull on Content Marketing,
http://www.targetmarketingmag.com/article/case-study-redbull-content-marketing/,.
marketing/#LCmborfoN5qf, [ dostęp 15.08.2018].
46 Dunning J., Young T., Red Bull. Marketing Communications Campaign ,
http://www.slideshare.net/CreativeDunning/red-bull-marketing-campaign,
[dostęp 10.08.2018].
46 Tamże.
47 Maczuga P., Sikorska K. i in, Podręcznik do Content Marketingu. Proste sposoby na
zmianę twojego podejścia do marketingu, Content Marketing Expert, Warszawa 2014,
s. 88, www.cmex.eu/wp-content/uploads/2014/11/ CMH_PL_www.pdf,
[dostęp 05.08.2018].
48 Kurczewska I., Rola mediów społecznościowych w budowaniu przez markę emocjonalnych związków z odbiorcami na przykładzie kampanii Red Bull Stratos, „Zarządzanie w Kulturze”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 173.
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mowym. Cała kampania powstała w oparciu o nowatorskie rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem marketingu wirusowego49 . Na potrzeby akcji
przygotowany został specjalny serwis internetowy, zaplanowano relację na
żywo na kanale YouTube i wielu kanałach telewizyjnych na całym świecie 50 .
Dzięki tej akcji marka osiągnęła niespotykane dotychczas wyniki PR. Umocniła swoją pozycję na rynku i potwierdziła fakt, że to właściwa droga do osiągnięcia sukcesu w branży51 .
Rys. 2. Mission to the edge of space –promocja akcji firmy Red Bull

https://www.google.pl/search?q=akcja+stratos+red+bull&rlz=1C1GGRV_enPL752P
L752&oq=akcja+stratos+red+bull&aqs [dostęp11.08.2018].

Podobnie bardzo aktywna w obszarze content marketingu jest firma Coca-Cola. Przeprowadzono rebranding strony Coca-Coli ze zwykłej strony
korporacyjnej na stronę dzielącą się ciekawą treścią, angażującą się w rozmowę ze swoimi odbiorcami, tworząc ze strony firmowej platformę do komunikacji z odbiorcami52 . Firma działa w wieku obszarach – np. Coca-Cola
Journey to interaktywny magazyn online dostępny pod adresem
http://cocacola.com.pl53 . „Serwis jest rozwinięciem globalnego projektu CocaCola Journey uruchomionego w 2012 roku. Obecnie obejmuje 30 witryn dzia49

Tamże.
Ayyar R., Red Bull on Content Marketing,
http://www.targetmarketingmag.com/article/case-study-redbull-content-marketing,.
marketing/#LCmborfoN5qf, [dostęp 15.08.2018].
51 Furweger W., Prawdziwa historia Dietricha Mateschitza twórcy Red Bulla, Grupa
Wydawnicza Foksal, Warszawa 2012, https://www.legimi.pl/ebook-prawdziwahistoria-sukcesu-dietricha-mateschitza-tworcy-red-bulla-wolfgangfurweger,b85061.ht ml [dostęp 22.08.2018].
52 Kandefer K., Content marketing na miarę Red Bulla i coca coli,
https:/getfound.pl/content-marketing-na-miare-redbulla-lub-coca-coli-podejmijwyzwanie/[dostęp 12.08.2018].
53 https://www.cocacola.com.pl/ [dostęp 10.09.2018].
50
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łających w 20 językach w ponad 40 krajach, m.in. w USA, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii”54 . Celem Journey jest tworzenie i dostarczanie informacji związanych z firmą Coca-Cola. „Serwis odkrywa historie zza kulis
firmy zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Na stronach serwisu
znajdują się materiały informacyjne na temat aktywności firmy i bieżących
wydarzeń oraz inicjatyw dotyczących poszczególnych marek, jak również
wywiady czy artykuły poruszające tematy związane z historią marek”55 . Coca-Cola Journey to element szerszej strategii obecności firmy Coca-Cola
w Internecie. Journey wspiera tym samym działania z zakresu corporate storytelling – stwierdza Anna Solarek, dyrektor Coca-Cola ds. komunikacji
i public affairs odpowiedzialna za Polskę i rynki bałtyckie 56 .
Rys. 3. Przykładowa okładka Coca-Cola Journey

https://www.google.pl/search?q=CocaCola+Journey&rlz=1C1GGRV_enPL752PL75
2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5rM LW iO_c[dostęp12.08.2108].

Coca-Cola w ramach kampanii „Taste the feeling” przeprowadza akcje
związane z tekstami piosenek. W kolejnej fazie działań prowadzonych pod
hasłem „Share a Coke” na puszkach i butelkach napoju pojawiły się fragmenty tekstów ponad 70 najpopularniejszych piosenek. „Są to zarówno piosenki
z klasyki rock'n'rolla, jak np. utwór zespołu Queen „We are the Champions”,
jak i patriotycznych utworów, np. „Proud to Be An American” Lee Greenwooda”57 . Coca-Cola rozszerzyła kampanię na kanały mobile poprzez zachęcanie
konsumentów do korzystania z aplikacji Shazam oraz do skanowania specjal54 https://thinkkong.pl/coca-cola-journey-przez-kolejny-rok-z-think-kong/

[dostęp 10.08.2018].
55 Tamże.
56 Tamże.
57 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/teksty-z-piosenek-na-butelkach-i-puszkachcoca-coli[dostęp 15.08. 2018].
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nych opakowań Coli. „To umożliwia im nagrywanie piętnastosekundowych
tzw. „digital lip-sync video”, które następnie mogą być udostępniane w mediach społecznościowych z wykorzystaniem hashtaga „#shareaCoke”. Firma
po raz pierwszy akcję z tekstami piosenek na butelkach i puszkach przeprowadziła w 2014 roku”58 .
Rys. 4. Puszka Coca-Coli z tekstem piosenki

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/teksty-z-piosenek-na-butelkach-i-puszkachcoca-coli[dostęp 20.08. 2018].

Działania content marketingowe to bardzo często zarówno zabawa, jak
i edukacja. Dostarczanie klientom rozrywki może pozwolić na zbudowanie
silnej więzi z marką na wiele lat. „Klocki Lego to fenomen na skalę światową.
Od ponad 80 lat zabawki te fascynują dzieci i dorosłych na całym świecie bez
względu na płeć, status społeczny czy finansowy. Sekretem tej zabawki jest
to, że inspiruje do działań twórczych i sprawia, że każdy może poczuć się na
moment prawdziwym konstruktorem”59 . Firma Lego posiada dedykowaną

58 Tamże.
59

Historia kontent marketingu,
https://www.whitepress.pl/userfiles/_CMS_/contentmarketing2015/ebook-historiacm.pdf [dostęp 20.08.2018].
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mikrostronę internetową, która zawiera opis fabuły i bohaterów oraz gry online, filmy, ankiety, konkursy, jak i linki do sprzedaży60 .
Rys. 5. Okładka magazynu Lego Club

https://www.google.pl/search?q=Lego+Club&rlz=1C1GGRV_enPL752PL752&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV3J- [dostęp 20.08.2018]

Uznać można, iż sukces marki tkwi w skutecznym marketingu, który
w przeważającej części jest skupiony na budowaniu społeczności fanów produktu za pomocą ciekawych i angażujących treści61 . Jak podkreślono w opracowaniu „Historia content marketingu”: „Firma do dnia dzisiejszego stworzyła swego rodzaju „imperium treści”. Przykładem być może wydawany przez
markę magazyn Lego Brick Kicks (dzisiaj Lego Club)62 . Magazyn zawiera
informacje i historyjki związane ze światem klocków oraz wskazówki i „wyzwania budownicze”, które wymagają wykorzystania klocków Lego.”63
Z kolei seria Lego Chima związana była z powstaniem kreskówki emitowanej na Cartoon Network. Inną ciekawą inicjatywą firmy jest strona Click –
platforma aktywizująca fanów do dzielenia się pomysłami ma konstrukcje

60 Skrobich

L., Content marketing jako jeden z kluczowych elementów nowoczesnej
strategii marketingowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, Zarządzanie, nr 22 (2016), s. 90
http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN-nr-22.pdf, = [dostęp 10.08.2018].
61 Historia content marketingu,
https://www.whitepress.pl/userfiles/_CMS_/contentmarketing2015/ebook-historiacm.pdf [dostęp 20.08.2018].
62 Tamże.
63 Tamże.
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Lego64 . W ten sposób marka w angażujący sposób edukuje swoich obecnych
i przyszłych klientów na temat produktu.
Uznać można, że do tej pory „żadna firma produkująca zabawki nawet
nie zbliżyła się do poziomu, jaki osiągnęło Lego, dzięki tworzonym przez
siebie treściom”65 .
Content marketing wykorzystują nie tylko globalni gracze rynkowi. Technikę tę stosują również firmy, które pozornie mogą mieć problem z zaangażowaniem potencjalnych konsumentów. Jak się wydaje zależy to m.in. od
znalezienia niszy, która w istocie zadecydować może o sukcesie komunikacji.
Rys. 6. Ikonografika firmy The Pen Warenhouse

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/teksty-z-piosenek-na-butelkach-i-puszkachcoca-coli [dostęp 15.08.2018].

I tak The Pen Warehouse, jedna z największych w Europie fabryk produkujących reklamowe długopisy, „dla potrzeb content marketingu przygotowała ikonografiki, które wyjaśniają psychologiczne aspekty ręcznego pisania.
64

Maczuga P., Sikorska K., Podręcznik do Content Marketingu. Proste sposoby na
zmianę twojego podejścia do marketingu, Content Marketing Expert, 2014, Warszawa, .s. 11- 12: www.cmex.eu/wp-content/uploads/2014/11/CM H_PL_www.pdf
[dostęp: 05.08.2018].
65 Historia content marketingu,
https://www.whitepress.pl/userfiles/_CMS_/contentmarketing2015/ebook-historiacm.pdf [dostęp 20.08.2018].
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Jest to oczywiście materiał edukacyjny, za którym stoi wysoka kompetencja
samej firmy”66 .
Charakter działań content marketingowych może być różny. W jednym
przypadku może być to edukacja, w innym przypadku szukanie nowych odbiorców. „Izraelska agencja kreatywna „nuSchool” postanowiła przygotować
krótki i prosty w obsłudze interaktywny formularz, za pomocą którego designerzy-freelancerzy mogą obliczyć, ile powinni wziąć za realizację danego
projektu. Po jego wypełnieniu na dole pojawia się zaproszenie do skorzystania z odpłatnych szkoleń z zakresu relacji z klientami”67 .
Również na polskim rynku content marketing staje się coraz częściej
skutecznym elementem strategii marketingowych. Kampania znanej marki
oferującej kawę skierowana była do kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 49
lat. „Działania marketingowe opierały się na dwóch filarach – partnerstwie
z portalem Gazeta.pl i inwestycji w rozpoznawalną twarz kampanii – Annę
Starmach, jurorkę polskiej edycji programu Master Chef, autorkę kilku książek o gotowaniu i laureatkę konkursu Gotuj o wszystko”68 . W ramach kampanii na stronie głównej portalu Gazeta.pl regularnie pojawiały się artykuły
nawiązujące tematycznie do kawy Jacobs.
Rys. 7. Posty kawy Jacobs na Facebooku

https://delante.pl/content-marketing-przyklady-kampanii/[dostęp 21.08. 2018].

66 https://socjomania.pl/przyklady-dzialan-content-marketingowych-w-branzach-ktore-

sa-malo-sexy[dostęp 24.08.2018].
67 Tamże.
68 Content marketing przykłady najlepszych kampanii ,
https://delante.pl/content-marketing-przyklady-kampanii/ [dostęp 21.08.2018].
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W opinii grupy IAB Polska, która szczegółowo analizowała tę kampanię,
o jej sukcesie zadecydowało wiele czynników. „Pisano o historii i ciekawostkach związanych z popularnym, czarnym napojem. Podawano przepisy na
różne wariacje kawowe, opisywano jej zalety, a także wskazywano na najciekawsze momenty w filmach i serialach, w których pojawiała się filiżanka
kawy”69 . Opracowanie grupy IAB Polska wskazuje ponadto, iż w ciągu
4 tygodni trwania kampanii, promowana przez markę strona o przepisach na
kawę, zdobyła około 4,4 mln unikalnych użytkowników z komputerów i 1,2
mln z urządzeń mobilnych70 . Uznać można, iż na tak imponujące wyniki
wpłynęło partnerstwo ze znaczącym portalem, rozpoznawalna twarz, ale także
interesujące treści, nie tylko w formie artykułów, ale także filmów video
z gotującą Anną Starmach71 .
Content marketing wykorzystał również znany portal pomagający w znalezieniu pracy. Zainwestował w kampanię, która skupiła się na publikacji
artykułów o tematyce związanej z aktywnością zawodową. Ponadto nawiązał
współpracę z jednym z najpopularniejszych polskich kanałów na YouTube –
5 sposobów na…72 .
Rys. 8. Kanał na YouTube promujący akcję portalu Pracuj.pl

https://delante.pl/content-marketing-przyklady-kampanii/ [dostp 21.08.2018]

69 Tamże.
70

Tamże.
Tamże.
72 Tamże.
71
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„Jej efektem były trzy nagrania, których tematem było ułatwienie sobie
akademickiego życia, stworzenie gadżetów dla studentów i studenckie supermoce. Stworzono także konkurs dla osób, które w czasie trwania kampanii
stworzą swoje CV na Pracuj.pl – nagrodą była dwumiesięczna pensja i wystąpienie w ostatnim filmie z cyklu”73 . Ewaluacja kampanii wskazuje, iż „odnotowano prawie 3 miliony wyświetleń filmów, 90 tysięcy polubień pod nagraniami, setki wysłanych do Pracuj.pl CV. Zamieszczony content celnie trafił
w gusta studentów i młodych absolwentów, którzy szukają swojego miejsca
na rynku pracy”74 .
Podsumowanie
Jak wskazuje Raport GUS-u „Społeczeństwo informacyjne w Polsce
w 2018 roku”75 , media społecznościowe są wykorzystywane przez firmy do
celów marketingowych oraz współpracy z klientem czy partnerami biznesowymi – i jest to tendencja wzrostowa. W 2017 roku 27,4% ogółu przedsiębiorstw wykorzystywało media społecznościowe do komunikacji z klientami,
w 2018 roku już 30,3% 76 . W 2019 roku trend wzrostowy będzie się utrzymywał.
Uznaje się, iż content marketing stanie się niezbędny w skutecznej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi konsumentami produktów i usług. Należy
przypuszczać, że już wkrótce ustabilizuje się na gruncie szeroko rozumianego
marketingu, który nie będzie efektywny bez dobrego marketingu treści77 .
Obecnie w wirtualnej przestrzeni nie wystarczy jedynie zaistnieć, trzeba
się jeszcze wyróżnić na tle konkurencji. Wydaje się, że bardziej aktualne niż
kiedyś jest stwierdzenie wybitnego amerykańskiego marketingowca Jacka
Trouta: „wyróżnij się, albo zgiń”, przede wszystkim z powodu rozwoju konkurencji na całym świecie. Trout dodaje do tego kolejne stwierdzenie: „i dostosuj się do nowych narzędzi komunikacji.”78
Współcześnie marka nie może być jedną z wielu, musi być wyrazista, autentyczna, by nieustannie przykuwać uwagę odbiorców i skupiać ich wokół
siebie. Badania wskazują, iż, „możliwe jest to wyłącznie za pomocą unikalne73

Tamże.
Tamże.
75 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w2018-roku,2,8.ht ml [dostęp 31.01.2019].
76 Tamże.
77 https://cyrekdigital.com/pl/blog/content-marketing-trendy-na-rok-2019/
[dostęp 31. 12.2018].
78 Lekcja podstaw marketingu, Press 06/2016, s. 126.
74
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go contentu, ciekawego, wręcz intrygującego, który opowiada o marce, odzwierciedlając jej idee i wartości. Tylko poprzez tak przygotowany content
możliwa jest budowa wokół marki środowiska konsumentów (...).”79 Wskaźniki w Google potwierdzają, że jest to nurt stale przybierający na sile 80 . Coraz
częściej marki dostrzegają potencjał marketingu treści, również jako element
procesu sprzedażowego. To co istotne, to również fakt, iż zmianie uległy zachowania konsumentów, którzy coraz częściej ignorują nachalne komunikaty
reklamowe. Jak zauważa Jolanta Tkaczyk: „dzisiejszy konsument jest bardziej
dojrzały, mądrzejszy i bardziej cyniczny. (...) podejmuje decyzje szybciej,
aniżeli 2-3 lata temu”81 .
W obliczu zmieniającego się świata i rozwoju coraz to nowszych źródeł
informacji (Internet i inne nowe media), alternatywne techniki komunikacji
marketingowej zyskują na popularności. Zaliczyć można do nich z pewnością
content marketing, którego działania skupiają się na tworzeniu atrakcyjnych
dla odbiorców treści; potwierdzają to badania, które wskazują, iż 50 % marketerów twierdzi, że umiejętnie wykorzystany marketing treści zwiększył widoczność ich marki w sieci i pozytywnie wpłynął na SEO82 .
Uznać można, iż content marketing jest strategicznym podejściem marketingowym, mającym na celu przyciągnięcie i utrzymanie uwagi jasno określonej grupy odbiorców. Jak już wspomniano w niniejszej publikacji – takie podejście musi być jednak zgodne z kreatywnym podejściem organizacji do
komunikacji oraz na twórczym jej kształtowaniu. Uwzględniać musi ponadto
czynniki psychologiczne, socjologiczne i komunikacyjne.
Wydaje się, iż w przypadku content marketingu liczą się nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim dobry pomysł z obszaru zarówno rozrywki, jak
i edukacji. Taką szansą stwarzają z pewnością media społecznościowe z ich
potencjałem komunikacyjnym i marketingowym.
79 https://www.ideoforce.pl/blog/content-marketing-wspolczesny-poradnik-po-

marketingu-tresci,39.html [dostęp 21.08.2018].
80 Tamże.
81 Tkaczyk J., Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez
konsumenta, w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach , (red.)
I. Rudawska, M. Soboń, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 15.
82 https://mayko.pl/pozycjonowanie-stron/ [dostęp 25.08.2018];
SEO (Search Engine Optimization) to działania mające na celu „zdobywanie jak najlepszych pozycji dla serwisu na konkretne słowa kluczowe, w wynikach naturalnych
wyszukiwarek internetowych. W dzisiejszych realiach pozycjonowanie strony uważane jest za konieczność, szczególnie dla małych i średnich firm, w drodze do zdobywania klientów czy budowania świadomości marki”: htps://freshmail.pl/blog/contentmarketing-to-must-have-2016-roku-przyklady-content-marketingu-p3/ [dostęp 22.08.
2018].
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Reasumując powyższe rozważania sformułować można opinię, iż zarówno w teraźniejszości, jak i przyszłości content marketing będzie skutecznym
i pożądanym sposobem na realizowanie celów biznesowych organizacji. Ten
typ komunikacji z obecnymi i potencjalnymi konsumentami powinniśmy jednak traktować bardziej jako inwestycję, nie zaś jednorazowy wydatek.
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Zeszyty Naukowe WSTiE
WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak również innych ośrodków naukowych.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to czasopismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych, a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych. Ukazuje się
co pół roku od czerwca 2012 roku. Publikowane są tutaj artykuły oryginalne –
źródłowe, przeglądowe, polemiczne oraz komunikaty i recenzje.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem poniżej opisanych zasad.
Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę internetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.
INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
IC Journals Master List

OGÓLNE WYTYCZNE
1.

2.
3.

Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem autora (autorów) i nie powinny być publikowane w innych wydawnictwach. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie
(zał. nr 1).
Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języku polskim).
Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
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4.

5.

6.
7.
8.

Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy
czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które
są przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie oświadczenia przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko) oświadczam, że artykuł (tytuł) jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie był
publikowany w innych czasopismach.” Redakcja informuje także, że
wszelkie wykryte przypadki naruszenia punktu będą demaskowane,
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowo informację na temat źródeł
finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce
Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora
i recenzenta („double-blind review proces”).
Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.

„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE
1.
2.

3.
4.

„Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.
Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony
pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci załącznika w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać: tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły
naukowe, miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem
poczty elektronicznej.
Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać
1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New Roman o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawiszem tabulatora „Tab”.
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5.

Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod
tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji, tj. nazwy
i adresu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.
6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod
streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów,
a w języku angielskim pod Abstract: Keywords – do sześciu słów.
7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp,
Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności
od charakteru artykułu.
8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod rysunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską
(tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 10), sporządzony w taki
sposób, aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do tekstu głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są zaczerpnięte
z innych publikacji należy podać źródło (rozmiar czcionki – 10).
10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na
każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy. Na końcu artykułu należy umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji literaturowych.
11. Opis bibliograficzny:
a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według
nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych Gdy nie ms podanego redaktora)
b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego powinno
być nazwisko oraz inicjał imienia autora, a bezpośrednio po nim należy
podać dalsze elementy opisu
c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych
do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły
poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie
d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierwszym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora, a następnie prace jego współautorstwa
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e) w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu
nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w publikacjach angielskojęzycznych: ed./eds), co pozwala szeregować wszystkie pozycje bibliograficzne według nazwisk
f) w opisach dzieł wydawniczych za granicą obowiązuje pisownia stron,
numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w” w języku polskim = „in”
w języku angielskim, podobnie: „s.”/„ss.” = „p.”/ „pp.”, „nr” = „no”,
„t.” = „vol.”)
I. ŹRÓDŁA DRUKOWANE
1. KSIĄŻKI
a/ książka – jeden – trzech autorów:
Nazwisko autora, imię lub pierwsza litera imienia/ imion, tytuł książki: podtytuł
(napisane kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa
wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
b/ książka – powyżej trzech autorów:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) i in. (lub skrót et al.
dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą),
wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce
wydania i rok wydania.
Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV: Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
c/ książka – praca zbiorowa pod redakcją:
Nazwisko, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), skrót. red. (lub ed./eds. dla
publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą),
wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce
wydania i rok wydania.
Rapacki R., red., Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: Konwergencja
czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
d/ artykuł/ rozdział z pracy zbiorowej:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu/ rozdziału (napisane kursywą), podtytuł, w: inicjał imienia redaktora, nazwisko redaktora, skrót: red., tytuł książki: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (podaje
się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania.
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Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów, w: J. Strelau, red., Psychologia: Podręcznik akademicki: tom 2,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, ss. 26-56.
e/ publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje,
firmy (brak autora):
Nazwa instytucji sprawczej, tytuł: podtytuł (napisany kursywą), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
f/ książka – brak autora:
Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (jeśli jest inne niż pierwsze), miejsce wydania i rok wydania, nazwa wydawnictwa.
The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford1989.
2. CZASOPISMA
a/ artykuł z czasopisma:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: podtytuł artykułu, Tytuł czasopisma (napisany kursywą, cudzysłów), rok wydania,
numer, s./ ss.
Daszkiewicz M., Wrona S., Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na
przykładzie sieci handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 776, ss. 311-325.
b/ artykuł z gazety:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: podtytuł artykułu, tytuł gazety (napisany kursywą, bez cudzysłowu), rok wydania/
data publikacji (dzień, miesiąc, rok), numer (nie jest obowiązkowy), s./ ss.
Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien, „Gazeta Wyborcza” 2-3 lutego
2000, s. 25.
II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
a/ książka elektroniczna /e -book:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa instytucji
sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika np. online,
CD ROM], wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa,
miejsce wydania i rok wydania, dostępny w: adres URL [dostęp: data].
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Fishman R., The rise and fall of suburbia [online], Chester 2005. : Castle Press.
Dostępny w: http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books
[dostęp: 05.06.2005].
b/ artykuł w czasopiśmie elektronicznym:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), tytuł artykułu: podtytuł (napisany kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok/ data wydania
[online], numer, strony (o ile są podane), dostępny w: adres URL [dostęp: data].
Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna” 22 marca 2002 [online], nr
105, s. 2, dostępny w:
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a
[dostęp: 27.02.2003].
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest znaną marką na rynku edukacyjnym
Europy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody, akredytacje
i certyfikaty. Misją uczelni jest gwarantowanie absolwentom kompleksowego
wykształcenia, w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadczenie przekazywane
przez cenioną kadrę oraz praktyków biznesu.
Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalistyczne studia podyplomowe oraz certyfikowane kursy i szkolenia. Nowoczesne programy edukacyjne są realizowane
w języku polskim i angielskim na Wydziale Turystyki i Rekreacji, Wydziale
Informatyki oraz Wydziale Nauk Społecznych.
WSTiE kreuje oraz wdraża nowatorskie rozwiązania dla współczesnych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. Wyróżnia nas
kreatywność i innowacyjność w tworzeniu programów nauczania uwzględniających potrzeby dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
Główną siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowoczesne sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci cenią sobie kameralną atmosferę, nowoczesne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywania
wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Współpracuje
z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompatybilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, zapewnia
praktyki i staże realizowane na całym świecie. Tworzy partnerstwa strategiczne
w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając i upowszechniając nowoczesne
rozwiązania i dobre praktyki w edukacji. Jako silne centrum akademickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów z całej Polski, a także
posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów z zagranicy. Jest
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otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami w celu transferu wiedzy, edukowania młodych ludzi, przekazywania nowoczesnych rozwiązań w branży turystycznej i IT. Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz umożliwienie dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza WSTiE.
Dbałość o wysoką jakość kształcenia, dostosowywanie oferty do zmieniających
się oczekiwań rynku, doskonalenie kompetencji kadry oraz coraz większa digitalizacja metod nauczania zapewniają WSTiE wysoką pozycję w rankingach
– uczelnia od lat należy do grona najlepszych turystycznych szkół wyższych.

Strategicznym elementem funkcjonowania Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współpracę w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów monograficznych,
wymiany kadry i studentów oraz tworzenia kompatybilnych programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą. Nasi partnerzy to wiodące centra naukowe, instytucje rządowe i stowarzyszenia z całego świata (Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii,
Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Białorusi).
WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje
i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia.
W Krakowie uczelnia realizuje kolejną edycję pionierskiego projektu – studia
160

Zeszyty Naukowe WSTiE
podyplomowe Menedżer hotelu – z innowacyjnym programem oraz największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny w Polsce
program kształci menedżerów w sposób kompleksowy, z nastawieniem na
aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.

Opuszczając mury uczelni, studenci chcą mieć w ręku nie tylko dyplom, ale
także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących znalezienie wymarzonej pracy. To zapewnia w WSTiE program Study&Work umożliwiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne zdobywanie umiejętności oraz
zarabianie. Uczelnia umożliwia ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie
dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego. Dzięki współpracy z instytucjami i firmami turystycznymi na całym
świecie, m.in. największymi sieciami hotelowymi, studenci przygotowują się
do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii, Grecji, Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. WSTiE zapewnia również praktyki
w telewizji, radiu, redakcjach czołowych dzienników polskich, a także w agencjach reklamowych i PR oraz w firmach informatycznych. Wyjeżdżając na
praktyki, studenci mają okazję podniesienia swoich kwalifikacji językowych,
poznania nowych kultur, zwiedzenia różnych zakątków świata. Przebywając
w międzynarodowym środowisku, zdobywają cenne doświadczenie życiowe
i budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pracują w najatrakcyjniejszych
161

Zeszyty Naukowe WSTiE
ośrodkach turystycznych, gdzie wykorzystują szanse nawiązania cennych kontaktów z pracodawcami, co pozwala na ponowny wyjazd w kolejnych latach
czy dłuższy staż po studiach.
Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko akredytacje
i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów. Program
praktyk i staży lokuje studentów w atrakcyjnych miejscach, które nierzadko
stają się ich przyszłym miejscem pracy. Absolwenci WSTiE pracują w renomowanych firmach związanych z branżą turystyczną na całym świecie, m.in.
w Londynie, Sztokholmie, Dubaju, na Wyspach Kanaryjskich, na Majorce.
Ważnym obszarem aktywności WSTiE, obok dydaktyki, jest działalność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszczególnych
wydziałów. Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Ministerstwa
Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Turystyki. Treść i wyniki
badań naukowych, prezentowane na organizowanych przez uczelnię konferencjach, wzmacniają proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie kształcenia
kadr naukowych.
WSTiE organizuje konferencje naukowe, krajowe i międzynarodowe, a także
uczestniczy w spotkaniach naukowców, praktyków i osób zainteresowanych
rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki badań, odbywają
się wykłady monograficzne, seminaria i panele dyskusyjne.
Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców, ludzi kultury
oraz ekspertów-praktyków, którzy zaangażowali się w rozwój Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów poprzez ich
udział w wykładach z różnych dziedzin nauki. Ważnym aspektem jest rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej oraz aktywizacja społeczna – popularyzacja idei współpracy międzypokoleniowej seniorów i studentów.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSTiE zaprasza wszystkich chętnych seniorów do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekreacji, zdrowia, kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języków obcych
i informatyki.
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