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OD REDAKCJI

Najnowszy, pierwszy w 2015 roku, numer czasopisma naukowego,
wydawanego przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,
zawiera dwa moduły.
Pismo tworzy forum wymiany wiedzy, doświadczeń i wyników badań
z obszaru nauk społecznych, dlatego przedstawiamy Państwu między innymi
artykuły oscylujące wokół tematów z zakresu politologii. Dr hab. Joanna
Sondel-Cedarmas przybliża sylwetkę Vincenzo Giobertiego jako rzecznika
prymatu moralnego Włoch w czasach dziewiętnastowiecznego risorgimenta.
Mgr Agnieszka Grzechynka zajmuje się miejscem Katalonii na mapie
współczesnej Europy; tendencje separatystyczne, widoczne w wielu miejscach,
przybierają tu bardzo realne wizje. Mgr Maciej Myśliwiec dzieli się
z czytelnikami przemyśleniami nad transformacją ustroją mediów, jakie te
przeszły po 1989 roku.
Tematyka turystyki, w różnych jej aspektach, jest zawsze obecna na
łamach naszego pisma. Dr Artur Kurek przedstawia w swoim artykule rozwój
ruchu kolarskiego na przykładzie Wadowic w czasach autonomii galicyjskiej;
dr Magdalena Różycka zajmuje się przybliżeniem czytelnikom pojęcia city
placement. Współpraca z naszymi partnerami z zagranicy przynosi nowe
spojrzenie na różne problemy – jak na przykład tekst Tatyany Trusovej
i Oleksandry Karpyuk dotyczący regulacji państwowych dotyczących poprawy
funkcjonowania branży turystycznej w obliczu terroryzmu i konfliktu
militarnego.
Zapraszając do lektury, dziękujemy wszystkim autorom za współpracę
i składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania niniejszej publikacji.
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dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
VINCENZO GIOBERTI –
RZECZNIK PRYMATU MORALNEGO WŁOCH
Vincenzo Gioberti – the spokesman for moral primacy of Italy
Abstract
The article presents the idea of moral and civic primacy of Italy, developed by
Vincenzo Gioberti (1801-1852) in the years 1843-1851. Gioberti's political thought
was based essentially on five assumptions: 1) the idea of the special role played by
Italy in the development of European civilization, 2) the concept of Catholicism as the
foundation of Italian civilization 3) the representative monarchy 4) the confederation,
replaced by the idea of a united state under the rule of the House of Savoy, and 5) the
fight against Jesuits. The concept of moral and civic primacy of Italy, which is the
essence of Gioberti's thought, is based on a belief that over the centuries Italy played
a crucial role in the history of European civilization, because of the genius of Italian
artists, writers, philosophers, theologians and lawyers, the specific geographical
location of the Apennine Peninsula, which is the capital of Christianity, and because
of the Italian ability to "rebirth" after centuries of decline. Combining the idea
of primacy with Catholicism, Gioberti noticed that Italy lost its cultural primacy when
it moved away from the Christian faith. At the same time he was against imitating the
French cultural and political patterns. Initially, he was convinced that Italy will be
able to regain political independence by creating a federation of countries under the
leadership of the Pope, basing on the military power of Piedmont. Around 1851,
as a result of his disappointment with the effects of the first independence war with
Austria, the attitude of Pope Pius IX and King Charles Albert, Gioberti changed his
mind and became a supporter of the idea of establishing a united Italian state under
the rule of the House of Savoy and tied his hopes to King Victor Emmanuel and
Prime Minister Camillo Benso di Cavour.
Keywords: Vincenzo Gioberti, the idea of moral and civic primacy of Italy, NeoGuelphism, the concept of unifying Italian state, Risorgimento

Koncepcja prymatu moralnego i obywatelskiego Włochów
opracowana przez księdza Vincenzo Giobertiego (1801-1852) – filozofa
i polityka, profesora teologii na Uniwersytecie w Turynie, a także kapelana

5

Joanna Sondel-Cedarmas, Vincenzo Gioberi – rzecznik prymatu…

dworu Domu Sabaudzkiego1 należy do najważniejszych elementów włoskiej
myśli politycznej okresu risorgimenta2. Historycy i biografowie głównego
Vincenzo Gioberti urodził się w Turynie 5 kwietnia 1801 r. Po szkole księży
oratorianów zapisał się na studia teologiczne, które ukończył 9 stycznia 1825 r.
W dniu 11 sierpnia 1925 r., po przedstawieniu trzech prac: De Deo naturali religione,
De antiquofoedere, De Christiana religione et theologicis virtuti bus, został przyjęty
jako wykładowca na Wydział Teologiczny. Nieco wcześniej 19 marca 1825 r. został
wyświęcony na księdza, a od stycznia 1826 r. pełnił funkcję nadwornego kapelana
dynastii sabaudzkiej (Casa Savoia). Z powodu współpracy z tajnymi
stowarzyszeniami patriotycznymi został aresztowany 31 maja 1833 r. i musiał
porzucić Turyn oraz godność kapelana dworu. Został też usunięty z kolegium
teologicznego. Od 1933 r. do 1834 r. Gioberti przebywał w Paryżu, a następnie
w latach 1834-1844 w Brukseli, gdzie wykładał historię i filozofię i napisał swoje
główne dzieło Del primato morale e civiledegli Italiani (Bruksela 1843). W czasie
pobytu w Belgii ukazały się też jego dzieła teologiczne: Teoria del soprannaturale,
o sia Discorso sulla convenienza della religione rivelata sulla mente umana e col
progresso civiledellenazioni, wydana ze środków autora w 1837 r., Introduzioneallo
studio della filozofia (Bruksela 1839-1840), Lettre sur les doctrines philosophiques
et politiques de M. de Lamennais (najpierw jako Suplement à la Gazette de France
8 stycznia 1841 r., następnie w osobnym wydaniu pod zmienionym nieco tytułem
w Paryżu 1841 r.), Del bello (Bruksela 1843), dziesięć listów Degli errori filosofici
di Antonio Rosmini (I wyd. – Bruksela 1841, II wyd. uzupełnione o kolejne dwa listy
ukazało się w latach 1843-44). Drugie wydanie Prymatu zostało uzupełnione
o dłuższy wstęp, który ostatecznie stał się osobnym dziełem pt. Prolegomeni del
Primato i ukazał się w Brukseli w 1845 roku. Atak na Zakon Jezuitów z Prolegomeni
został powtórzony i pogłębiony w kolejnym dziele pt. Gesuita moderno, wydanym
w Lozannie w 1846-47 oraz w Apologia del libro ititolato „Il gesuita moderno” con
alcune considerazioni interno al Risorgimento italiano (Bruksela i Livorno 1848).
W dniu 29 kwietnia 1848 r. Gioberti po 15 latach emigracji powrócił do Turynu,
gdzie wybrany został posłem, przewodniczącym Izby Deputowanych, a następnie
ministrem bez teki i ministrem szkolnictwa w rządzie Gabrio Casati. Po podpisaniu
zawieszenia broni w dniu 9 sierpnia 1848 r. i zakończeniu I wojny niepodległościowej
z Austrią, które doprowadziły do upadku rządu Casatiego i utworzenia rządu Cesare
Alfieri di Sostegno, Gioberti złożył mandat poselski. Zacięcie zwalczał też nowy
rząd, oskarżając go o popieranie szkodliwych idei municypalistycznych i obojętność
wobec losów innych państw włoskich (czemu dał wyraz w szkicu I due programami
del minister Sostegno, który ukazał się w Turynie w 1848 r.). Wybrany do Izby
Deputowanych 30 września 1848 r. został ponownie przewodniczącym niższej izby
parlamentu, a po upadku gabinetu Sostegno, w połowie grudnia 1848 r. otrzymał
z kolei zadanie sformowania nowego rządu. Urząd premiera i jednocześnie ministra
spraw zagranicznych sprawował do 20 lutego 1849 r. Wypadki polityczne w kraju
i za granicą przyczyniły się do rewizji jego poglądów politycznych, czego owocem
1
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przedstawiciela obozu liberalno- umiarkowanego (tzw. moderati) z czasów
walk o zjednoczenie Włoch oraz naczelnego ideologa włoskiego
neogwelfizmu podkreślają, że na ukształtowanie się owej idei, jak i zresztą
całej myśli politycznej wpływ miała zarówno lektura pism filozoficznych
i teologicznych,3 kontakty ze znanymi osobistościami europejskiego życia
było dwutomowe dzieło Del rinnovamento civiled`Italia (O odnowie obywatelskiej
Italii), która ukazało się w listopadzie 1851 r. Opracowanie to, zawierające krytyczne
uwagi na temat ważnych osobistości świata polityki Królestwa Sardynii, wywołało
ostrą polemikę, na którą Gioberti odpowiedział w dwóch studiach (Ultima
replicaaimunicipali i Preamboloall`ultima replica aimunicipaliz 1852).Wywołało też
oburzenie papieża Piusa IX, który dekretem z dnia 14 stycznia 1852 r. potępił
wszystkie dzieła Giobertiego. Wkrótce po tym Gioberti zmarł w Paryżu
26 października 1852 r. opuszczony przez wszystkich. Zob. Dizionario biografio
degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Catanzaro 2000, t. 55,
ss. 94-107oraz Dizionario del Risorgimentonazionale. Le persone, pod red. Rosi M.,
Vallardi F. Ed., Milano 1933, t. 3, ss. 227-230.
2
Jak wykazał Józef Andrzej Gierowski, krystalizacja programów politycznych, które
w okresie walk o niepodległość i zjednoczenie Włoch (1848-1861) przybrały
charakter dwóch odmiennych kierunków ideologicznych, nastąpiła już w latach 18311848: obok reprezentowanego przez Giobertiego i Cesare Balbo programu
federalnego włoskich liberałów, wykształcił się też kierunek demokratycznorewolucyjny Giuseppe Mazziniego. Włoski historyk Mario Sancipriano podkreślił
z kolei, iż program federalny, który rozwinął się w okresie risorgimenta,
charakteryzował się dwoma nurtami: 1) liberalno-umiarkowanym reprezentowanym
przez Giobertiego oraz Cesare Balbo oraz 2) rewolucyjno-republikańskim, którego
przedstawicielami byli Carlo Cattaneo i Giuseppe Ferrari. Szerzej na ten temat zob.
Sancipriano M., Vincenzo Gioberti. Progettietico-politicinel Risorgimento, Ed.
Studium, Roma 1997, ss. 23-29, a także Gierowski J. A., Historia Włoch, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985,
ss. 415-423.
3
Jak wykazał Kalikst Morawski, na kształt idei politycznych Giobertiego w okresie
młodzieńczym przed 1821 r. mieli wpływ Vittorio Alfieri i Jean Jacques Rousseau.
Od Alfieriego miał przejąć poglądy antymonarchistyczne, a od Rousseau – radykalny
antyklerykalizm. Gioberti, pomimo iż ukończył szkoły przykościelne i zapisał się
na teologię, w dużej mierze był samoukiem. Morawski wśród lektur przyszłego
filozofa, które wywarły wpływ na jego formację intelektualną i ideologiczną,
wymienia Biblię, dzieła Homera, Platona, autorów katolickich francuskich: Jacquesa
Bénigna Bossueta, Louisa Gabriela Ambroise de Bonalda, Pierre-Simona
Ballanche`a, Josepha De Maistre`a, a także Francisa Bacona, Dantego Alighieri,
Williama Sheakespeare`a, św. Augustyna, Giambattista Vico, Gottfrieda Wilhelma
Leibniza.
W szczególności pod wpływem Bossueta Gioberti miał przejść około 1825 r.
7
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kulturalnego i politycznego4 oraz dramatyczne przeżycia osobiste5. Należy
jednak zaznaczyć, że na przestrzeni lat myśl polityczna Giobertiego uległa
stopniowej ewolucji (od republikanina i antyklerykała został ostatecznie
księdzem i monarchistą), a sama idea prymatu stanowiąca istotę jego myśli
politycznej i filozoficzno-religijnej była wielokrotnie zmieniana
i uzupełniana.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju koncepcji
politycznych Giobertiego w latach 1843-1851 ze szczególnym
uwzględnieniem idei prymatu Włoch, przy jednoczesnym ukazaniu ewolucji
jego poglądów od koncepcji federalizmu w duchu neogwelfistowskim,
co wyraźnie przedstawił w Del Primato morale e civ ile degli Italiani do idei
zjednoczonego państwa włoskiego pod panowaniem monarchii sabaudzkiej,
zaprezentowanej w Del rinnovamentociviled`Italia.
Koncepcja prymatu moralnego i obywatelskiego Włochów
Koncepcję prymatu moralnego Włoch Gioberti przedstawił po raz
pierwszy w swoim głównym dziele pt. Del Primato morale
e civiledegli Italiani, które ukazało się w 1843 roku6. Została ona następnie
dopracowana i wzbogacona w kolejnych jego studiach, a w szczególności
od sceptycyzmu poprzez deizm do katolicyzmu. Sam Gioberti wśród swoich
„mistrzów” wymieniał także Giangiulio Sineo, wspominając go jako „jedynego
nowoczesnego księdza”, którego spotkał w życiu. Zob. Morawski K., Gioberti. Myśl
i działania polityczne, Warszawa 1936, ss. 18-20 oraz Traniello F., Gioberti Vincenzo,
w: Dizionario biografio degli Italiani, s. 94.
4
Gioberti już w czasie pobytu w Turynie zaprzyjaźnił się z Alessandro Manzonim,
następnie Giacomo Leopardim, a także Giuseppe Mazzinim, Hannibale de Rossi
di Pomarlo Santarosa, Niccolò Tommaseo oraz z poznanym w Belgii Joachimem
Lelewelem i Antonio Rosminim.
5
W młodzieńczych latach z powodu żywych kontaktów z Mazzinim i republikanami
oraz zadeklarowanej sympatii dla polskich ruchów wolnościowych został
zaaresztowany 31 maja 1833 r., a następnie skazany za szerzenie wrogiej propagandy
rewolucyjno-republikańskiej na wygnanie, które w rezultacie trwało 15 lat.
6
Pomyślane jako „niewielkie dziełko”, „krótkie rozważania o papieżu i Włoszech”,
ostatecznie przybrało formę dwutomowego opracowania, nad którym pracował
od 1842 r. do maja 1843 r. Zostało ono zadedykowane włoskiemu pisarzowi Silvio
Pellico (1788-1854), więzionemu za przynależność do karbonariuszy, który opisał
swoje doświadczenia w pamiętnikach Moje więzienia, opublikowanych w 1832 r.,
dyskredytując w nich rzekomy humanitaryzm austriacki. Zob. Traniello F., op. cit.,
s. 99.
8
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w Prolegomena del Primato morale e civile degli Italiani, opublikowanym
w 1845 roku, częściowo w Il gesuita moderno z 1846 r. oraz w Del
rinnovamentociviled`Italia (O odnowie obywatelskiej Italii) z 1851 roku7.
Należy zaznaczyć, że wspomniane opracowanie O prymacie
moralnym i obywatelskim Włochów, będące swoistym zarysem historii Italii
i opatrzone komentarzami na temat rozwoju włoskiej kultury oraz literatury
na przestrzeni wieków, wywołało olbrzymie wrażenie w rozbitym politycznie
kraju, przyczyniając się do rozbudzenia włoskiej świadomości narodowej. 8
Gioberti przedstawiał w nim nie tylko szczególną rolę Italii w dziejach
europejskiej cywilizacji od czasów starożytności po czasy współczesne,
ale jednocześnie ukazywał potrzebę emancypacji Włoch pod względem
kulturalnym poprzez uwolnienie się od obcych imitacji. Zasadniczo łączył
on ideę przywrócenia prymatu kulturalnego z koncepcją katolicyzmu.
Wykazując panowanie w dziedzinie kultury, w pierwszym rzędzie podkreślał
znaczenie Włoch dla wykształcenia i rozwoju europejskiej sztuki, literatury,
Jak wykazał Kalikst Morawski, sama idea „Primatod`Italia” nie była nowa. W 1803
Vincenzo Monti w swojej mowie, którą zainaugurował kurs elokwencji
na Uniwersytecie w Pawi, poruszył temat prymatu Włoch. Podobnie też prymat Italii
w czasach starożytnych podkreślił Vittorio Alfieri w Del Principe e dellelettere
i Vincenzo Cuoco w Platone in Italia. Z kolei głęboką sympatią dla ducha
gwelfickiego przesiąknięte są prace historyka neapolitańskiego Carlo Troja
Storiad`Italia i Luigi Tosti Storiadella lega lombarda. Podobnie jak Gioberti, również
Niccolò Tommaseo w pracy Dell`Italia wyraził pogląd, że religia jest podstawą
wolności, a pomysł federacji półwyspu występuje już w liście Giovan Pietro Viesseux
do markiza Marc Marie Bombelles`a z 1822 r. Analogiczna teza federacji pod
protektoratem honorowym papieża wystąpiła w Dellesperanze degli Italiani Annibale
de Rossi Santarosa. W 1829 roku w „Revuefrançaise” Pellegrini Rossi ogłosił
natomiast artykuł pt. De l`état de l`Italie, w którym podkreślał wybitną rolę, jaką
Piemont mógł spełnić w Italii. Szerzej na ten temat zob. Morawski K., op. cit., s. 63.
8
Jak zaznaczył Józef A. Gierowski, Gioberti często porównywany jest z Johannem
Gottliebem Fichte i Adamem Mickiewiczem. Podobnie jak Fichte w Niemczech czy
Mickiewicz w Polsce tak też Gioberti we Włoszech miał pokazać swoim rodakom,
że mają oni do spełnienia specjalną misję w dziejach świata i że są nie mniej
wartościowym narodem niż inni Europejczycy. Kalikst Morawski zwrócił jednak
uwagę, że w odróżnieniu od dzieła Fichtego pt. Reden an die deutsche Nation,
będącego wyrazem prymatu niemieckiego, Gioberti nie głosił ekskluzywności
kulturalnej narodu włoskiego i nie upatrywał w języku włoskim jedynego żywego
i zdolnego do wyrażenia wszelkich myśli. Podobnie też proklamując doniosłą rolę
narodu włoskiego w dziejach, nie twierdził, iż był to jedyny naród młody i zdolny
do rozwoju. Zob. Gierowski J. A., op. cit., s. 421 oraz Morawski K., op. cit., s. 64.
7
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filozofii, teologii oraz nauk matematycznych i przyrodniczo-filozoficznych,
a także roli prawa rzymskiego w kulturze prawnej współczesnej Europy.
„Dzięki tym tytułom –głosił – Włochy powinny zajmować pierwszeństwo
wśród innych narodów Europy”9. To cywilizacja rzymska przygotowała
nadejście chrześcijaństwa, a w średniowieczu Rzym papieży utrzymywał
pierwszoplanową rolę w rozwoju cywilizacji europejskiej.
Piemoncki filozof uzasadniał także prymat włoski poprzez
specyficzne położenie geograficzne Półwyspu Apenińskiego. Włochy stały się
kolebką współczesnej cywilizacji, zarówno poprzez wybór Boski, który
sprawił, że były siedzibą uniwersalnego Kościoła, jak i poprzez geniusz
twórczy poetów, filozofów, artystów i polityków włoskich. O ich szczególnej
roli zadecydowała także „zdolność do ciągłego odradzania się” (risorgere)
po czasach zmierzchu i upadku: „Naród włoski od upadku cesarstwa
rzymskiego wielokrotnie powraca w historii jako twórca i odkupiciel
narodów.”10 – głosił. Gioberti podkreślał, że ta zasada „odradzania się” była
charakterystyczna dla Włoch, ponieważ „tylko ona wśród innych narodów
będąc pokonaną umiała zawsze powstać dzięki własnym cnotom i stąd cieszy
się wiecznym życiem”11. Z ubolewaniem stwierdzał jednak, że we
współczesnym okresie Italia utraciła swoją rolę jako potęga kulturalna. Utratę
tego prymatu wiązał z zerwaniem z pierwiastkiem katolickim, który jego
zdaniem był podstawą włoskiej kultury, a także że ślepym naśladownictwem
obcych wzorców kulturalnych. Dowodził, że – jak wskazywała historia –
kultura włoska była ściśle katolicka, dlatego też powrót do wierzeń przodków
miał być pierwszym warunkiem odrodzenia kulturalnego. W konsekwencji
twierdził, że chociaż nie można było identyfikować Włoch ze Stolicą
Apostolską, to jednak współistnienie tych dwóch czynników sprawiło, że nie
można „było być Włochem, nie będąc jednocześnie katolikiem”12. To papież
w dziedzinie świeckiej kultury był twórcą ducha włoskiego (genioitalico),
a zatem „można było powiedzieć, że Włochy duchowo tkwią w papiestwie,
tak jak materialnie papież znajduje się we Włoszech”, a historia Włoch „była
w rzeczywistości historią papiestwa”13. Stąd też bardzo ostro występował

9

Zob. Gioberti V., Del Primato morale e civile degli Italiani, pod red. G. BalsamoCrivelli, UTET, Torino 1926, t. I, s. 3.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Cyt. za Morawski K., op. cit., s. 55.
13
Ibidem.
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przeciwko wszystkim teoriom zwracającym się przeciw władzy papieża14.
Zdaniem Giobertiego indywidualność Europy zawarta była nie
w pierwiastku politycznym, lecz religijnym i zależała nie od świeckich
władców, ale od głowy Kościoła, to jest papieża. W konsekwencji
w Prymacie przeznaczył on papieżowi rolę przodującą zarówno we Włoszech
jak i całej Europie. To właśnie papież miał stanowić najwyższy autorytet
religijny oraz obywatelski i dlatego winna należeć do niego „pacyfistyczna
władza jednocząca w Europie”, a także prawo mianowania „księcia i każdej
innej formy rządu”15.
Postępując dalej w swoich rozważaniach, Gioberti twierdził,
że rozwój filozoficzny i obywatelski Italii nie mógł być odseparowany od
uznania katolicyzmu. We współczesnych Włoszech jedyną wielką siłą
moralną, a zarazem „podstawą całej wiedzy” był katolicyzm. Dla turyńskiego
filozofa powołaniem katolicyzmu było „ucywilizowanie świata
barbarzyńskiego i zjednoczenie całego cywilizowanego świata”16. Dlatego też
właśnie w katolicyzmie jako religii, której centrum i przywództwo
znajdowało się w Rzymie, dopatrywał się źródła hegemonii moralnej
i obywatelskiej Włochów. Z tego prymatu wynikało natomiast uzasadnienie
spełnienia wielkiej misji uniwersalnej wobec innych narodów: „Kto dziś chce
być odkrywcą nowych prawd lub twórcą nowych szlachetnych sztuk,
a w literaturze nowego piękna, niech czerpie mądrze ze źródeł katolickich;
była to zawsze królewska i pewna droga, ale obecnie jest to droga jedyna
ponieważ płodność heterodoksji wygasła jak rasy niektórych złośliwych
zwierząt albo zarodki organiczne niektórych chorób, które z czasem
wygasają”.17
Należy zaznaczyć, że głęboka przemiana poglądów religijnych
piemonckiego filozofa dokonała się w czasie pobytu w Belgii w latach 18341843. Około 1840 roku porzucił on swój antypapizm, aczkolwiek nie
przypisywał jeszcze papieżowi dominującego stanowiska w życiu
politycznym. Twierdził, iż Kościół potrzebuje reform, a jego stan nie jest
zadawalający. Jednocześnie jednak był przekonany, iż katolicyzm stanowi
prawdę niezbędną dla wszystkich narodów, a w szczególności dla Włoch,
Potępiał w szczególności gallikanizm, teorie Fryderyka Straussa przedstawione
w Das Leben Jesu kritisch bearbeitet, zawierające materialistyczne i racjonalistyczne
ujęcie życia i istoty nauki Chrystusa oraz heglizm promujący materializm i ateizm.
Szerzej na ten temat, zob. Morawski K., op. cit., s. 55.
15
Zob. Gioberti V., Del Primato morale e civile degli Italiani, t. III, s. 126.
16
Ibidem, s. 199.
17
Ibidem, s.199.
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gdyż kultura Półwyspu Apenińskiego jest nierozerwalnie związana
z pojęciami religii, z której powstała i której zawdzięczała swój rozkwit
i istnienie.
W Prymacie zdecydowanie podkreślił, iż niepodległość polityczną
winna poprzedzić niepodległość kulturalna, czyli powrót do rodzimej kultury
włoskiej i porzucenie obcych naśladownictw18. Głosił, iż Włochy posiadały
bogaty dorobek kulturalny, jakim żaden inny kraj nie może się poszczycić.
W pierwszym rzędzie potępiał gallikanizm, uważając uleganie wpływom
kulturalnym Francji za „haniebne zaprzedanie się” (infamie vendita)19. Był
bowiem głęboko przekonany, że ta niewola kulturalna na dłuższą metę mogła
okazać się dużo groźniejsza niż polityczna i w związku z tym głosił powrót
do starego, sprawdzonego źródła kultury, jakim był katolicyzm, który aż
do okresu reformacji zapewniał Europie poczucie solidarności i jedności
duchowej.
Idea konfederacji państw włoskich pod egidą papieża – neogwelfizm
Zdaniem Giobertiego „ideał życia politycznego” bazował na trzech
elementach, do których zmierzały wszystkie narody: jedność, wolność
i niezależność. Twierdził, że Włochy mogły osiągnąć te cele „bez wojny,
rewolucji, obrazy prawa publicznego czy prywatnego”20. Rozważając
najwłaściwszą formę organizacji państwa, proponował konfederację władców
z papieżem na czele. Propagując ideę ligi państw włoskich pod duchowym
przywództwem papieża, pierwotnie odrzucał koncepcję zjednoczonego tworu
państwowego. Dał temu wyraz w liście do Terenzo Mamianiego z 18 grudnia
1840 r., w którym tak opisywał swoją koncepcję federacji: „uczynić z Italii
jedno państwo – rzecz piękna, ale w dzisiejszych czasach jest utopią
bezsprzeczną, podczas gdy połączyć je w cztery monarchie świeckie
i siostrzane Piemont, Toskanię, Rzym i Neapol i wypędzić nienawistnego
Austriaka jest również może utopią, ale z pewnością mniejszą niż poprzednia,
ponieważ ażeby ją zrealizować nie trzeba zmieniać pigmejów naszego wieku
Jeszcze przed opublikowaniem Prymatu już w pracy pt. Introduzione allo studio
della filosofia wykazał, że we Włoszech na skutek niewolniczego naśladowania
cudzoziemszczyzny i zaniku religii narodził się brak zaufania pomiędzy panującymi
a poddanymi. Krytykował upadek studiów spekulatywnych w Italii, który
przypisywał porzuceniu tradycji własnych i ślepemu naśladownictwu obcych
wzorów.
19
Zob. Gioberti V., Del Primato morale e civiledegliItaliani, t. III, s. 192.
20
Ibidem, t. I, s. 2.
18
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w olbrzymów i przewracać świat do góry nogami, lecz można całkiem
rozsądnie przyjąć ją za cel bezpośredni naszych pragnień i naszych
wysiłków.”21 Tego rodzaju związek mógł bowiem uniezależnić Włochy
od wpływów zewnętrznych. Jednocześnie wspomniany model konfederacji
państw, łączący wszystkie siły militarne, miał nie tylko rozwiązać
najważniejsze problemy wewnętrzne, ale także stawić skutecznie opór
najazdom obcym i usunąć przyczyny wewnętrznych sporów, wojen
i rewolucji. Jeśli chodzi o „niezależność”, która miała stanowić trzeci element
perfetto vivere politico, Gioberti proponował przeprowadzenie w każdej
prowincji reform wewnętrznych. Reformy miały być wprowadzone przez
samych panujących władców „bez ryzyka, zagrożenia ich władzy.”22
Punktem wyjścia rozważań Giobertiego była próba połączenia celów
risorgimenta ze zdobyciem wolności duchowej poprzez reformę Kościoła.
Włochy miały do wypełnienia wielką misję wśród narodów Europy, jednak
do jej realizacji niezbędne było odrodzenie polityczne Półwyspu
Apenińskiego. Początkowo dążył on do uniezależnienie włoskich ruchów
narodowych XIX wieku od Francji. Wierzył, że odrodzenie może nastąpić
dzięki siłom już istniejącym we Włoszech, a mianowicie w Rzymie
i Piemoncie23. Rzym – jako miasto święte i siedziba papiestwa – po ukróceniu
nadużyć panujących w Państwie Kościelnym24 mógł stać się głównym
Ibidem, s. 2. Należy zaznaczyć, że koncepcję federacji przedstawioną w 1840 r.
uważał za słuszną jeszcze trzy lata później, w momencie opublikowania Prymatu.
22
Ibidem, s. 2.
23
Jak wykazał Kalikst Morawski, należy przypuszczać, że już pod koniec 1832 r.
Gioberti zaczął wątpić w skuteczność organizacji Młodych Włoch („Giovine Italia”)
i koncepcje rewolucyjne Mazziniego, odrzucając metodę spisków. Szczególnie ostro
krytykował koncepcję rewolucji w oparciu o lud, który jego zdaniem „łatwo
przechodzi z jednej ostateczności w inną”. Gioberti ostatecznie zerwał z tezami
„Giovine Italia” w 1838 r. co potwierdza sam Mazzini w liście z 7 marca 1838 roku.
Zob. Morawski K., op. cit., s. 32.
24
Już w liście do Terenzo Mamianiego z 18 grudnia 1840 r., który następnie został
opublikowany w I tomie Prymatu pisał: „Co do rządów doczesnych Papieża jest mi
przyjemnie, że mogę zgodzić się z Wami co do ich obecnych błędów i co do szkód,
które stąd wypływają dla samej karności kościelnej i dla interesów religii, sądzę,
że jest niemożliwe poprawić je, dopóki ster jest w ręku księży. Ale gdyby ci wrócili
do świątyni i gdyby się zakazało surowym prawem wychodzić im stamtąd, gdyby
statut cywilny wezwał do udziału w sprawach publicznych kwiat narodu, czyż nie
można by było wtedy dobrze żyć, chociażby władza królewska spoczywała w ręku
papieża, jako księcia wybieranego, jak to już miało miejsce wiele razy
w średniowieczu”. Zob. Gioberti V., Del Primato, t. I, s. 22.
21
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ośrodkiem jednoczącym kraj, podczas gdy Piemont z panującą dynastią
sabaudzką miał stanowić zbrojne ramię Państwa Włoskiego. Należy
podkreślić, że autor Prymatu odrzucał zasadniczo możliwość wojny i wierzył,
że należy rozwiązać kwestię odrodzenia politycznego Włoch drogą
dyplomatyczną. Zdając sobie sprawę, że projekt zjednoczenia Italii pod egidą
papieża kolidował z interesami Austrii, liczył, że rekompensata na Bałkanach
mogła doprowadzić do zmiany negatywnego stanowiska mocarstwa
habsburskiego w tej kwestii. Jednocześnie też w przeciwieństwie
do przywódcy demokratycznego prądu ideologicznego włoskiego
risorgimenta, Giuseppe Mazziniego, zasadniczo odrzucał możliwość zdobycia
niepodległości Półwyspu Apenińskiego poprzez rewolucję i uważał
za szkodliwą koncepcję gwałtownej akcji i powstania zbrojnego. Twierdził,
że nawet jeśli zwycięskie powstanie narodu doprowadziłoby
do zlikwidowania obecnego podziału Włoch, nie przyniosłoby jednak
upragnionej jedności. Dlatego też już w czasie pobytu w Belgii krytycznie
odniósł się do wyprawy do Sabaudii zorganizowanej przez Mazziniego pod
dowództwem generała Girolamo Ramorina25. W liście do twórcy „Młodych
Włoch” przekonywał, że garstka ochotników nie mogła zwyciężyć wojsk
piemonckich i w konsekwencji była nie tylko skazana na klęskę, lecz
usprawiedliwiała też represje ze strony Austrii. Gioberti zarzucał
Mazziniemu, iż był on przedstawicielem „partii oportunizmu” („partito
dell`opportunità”), nazywał go „papieżem purytanów” a nawet „największym
wrogiem Włochów, groźniejszym od Austrii”.26 Podobnie nie podzielał też
tezy obozu demokratycznego, że rewolucja i akcja zbrojna stanowiła proces
samowychowawczy ludu. Był przekonany, że powstanie zbrojne nie może
Generał Girolamo Ramorino był głównodowodzącym powstania zorganizowanego
przez Mazziniego w 1834 r. Powstanie wybuchło 1 lutego 1834 r. ale na skutek
nieudolności Ramorino, który przepuścił przekazane mu na zaciąg wojska pieniądze
i ostatecznie związał się z policją francuską, a także błędów w rozplanowaniu ataku
wojsk, wkrótce zakończyło się klęską. W Piemoncie zastosowano ostre represje
wobec powstańców, Mazzini został skazany zaocznie na śmierć, a Garibaldi, który
organizował akcję zbrojną w Genui, zbiegł przed grożącym mu aresztowaniem
do Francji. Szerzej na ten temat, zob. Gierowski J. A., op. cit., s. 419.
26
Mazzini uważał, że odzyskanie wolności i niezależności może nastąpić tylko
poprzez aktywne zdobycie świadomości obywatelskiej i moralnej obywateli.
Narzędziem, a zarazem jedyną drogą procesu wychowawczego (pensiero) było
działanie (azione). Dlatego głosił związek pensiero i azione. Uważał, że jedynie
rewolucja zorganizowana przez naród może przynieść konkretne owoce dla samego
narodu. Zob. Mondolfo R., Gioberti e Mazzini, w: Id., Il pensiero politico
nelrisorgimento italiano, Nuova Accademia, Milano 1959, s.75.
25
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zagwarantować świadomego uczestnictwa „klas słabiej rozwiniętych pod
względem ideowym” i w konsekwencji opóźniało, zamiast przyspieszać
proces zjednoczeniowy.
Gioberti nie zgadzał się też z Mazzinim co do roli religii w życiu
narodu. Podczas gdy przywódca obozu demokratycznego był przekonany,
że katolicyzm wypełnił już swoją misję i twierdził, iż religia katolicka
powinna ustąpić miejsca nowej religii zdolnej do kolektywnego
doprowadzenia narodów do Boga poprzez ukazanie im zastosowania Bożej
zasady dla istnienia ludzkości (według koncepcji Dieu et l`Humaniè), Gioberti
nie wyobrażał sobie odrzucenia katolicyzmu. Należy jednak zaznaczyć,
że Mazzini podobnie jak Gioberti głosił, iż życie i wielkość każdego narodu
polega na misji, jaką ma do spełnienia. Włochom przypadła misja ważniejsza
niż innym narodom, polegająca na stworzeniu nowego uniwersalnego Rzymu,
wzorowanego na antycznym Imperium (koncepcja Trzeciego Rzymu). Jego
koncepcja Prymatu nie opierała się jednakże na katolicyzmie, lecz na
wspomnianej „nowej idei religijnej”. Formuła nowej epoki, której Rzym miał
być heroldem, polegała na stworzeniu stowarzyszenia wszystkich narodów,
„wszystkich wolnych ludzi wierzących w misję postępu całej ludzkości”27.
Jak zauważył włoski historyk Rodolfo Mondolfo, idee Giobertiego
i Mazziniego wyrastały z tego samego gruntu, jednak poszły w odmiennych
kierunkach28. Łączyła ich koncepcja „religii postępu”. Obydwaj ideologowie,
kultywując wizję ruchu, który miał nie tylko zjednoczyć Włochów, ale także
„podnieść lud do rangi narodu”, przypisywali wartość religijną włoskiemu
risorgimento. W ich koncepcji proces walk o zjednoczenie i odrodzenie
Włoch był zasadniczo wydarzeniem duchowym, a nie tylko politycznym.
Podczas jednak gdy w koncepcji Mazziniego miał to być proces wznoszenia
się niższych warstw społecznych na wyższy poziom, w którym miały zdobyć
świadomość obywatelską, Gioberti polemizował zasadniczo z taką koncepcją,
głosząc, że „podnoszenie moralne” i stopniowe wychowanie mas nie może
nastąpić drogą odrzucenia tradycji, lecz poprzez jej podtrzymywanie. To kult
tradycji – głosił – może być jedyną drogą odnowy intelektualnej
i obywatelskiej. W konsekwencji krytykował Mazziniego za kultywowanie
„utopii demokratycznej”, gdyż jak podkreślał, „nic nie jest trwałe, jeśli nie
odpowiada historycznemu stopniowi rozwoju danej cywilizacji”29. Stąd też
27

Cyt. za Mondolfo R., op. cit., s. 83.
U źródeł idei Giobertiego leżały młodzieńcze sympatie dla myśli Henri Saint-Simon
i koncepcji demokratycznych Mazziniego, od których odszedł ostatecznie
w 1838 r., zob. Mondolfo R., op. cit., s. 83, por. przypis 23.
29
Cyt. za R. Mondolfo, op. cit., s. 76.
28
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widział potrzebę podtrzymywania tradycji narodowej i był przeciwnikiem
rozbijania dawnych więzów, powstania nowych i wrogich przeszłości sił,
opierających się na zdobyczach rewolucyjnych. W jego koncepcji rozwój
narodu polegał zasadniczo na rozwijaniu „wewnętrznej mocy istniejących
od dawna zarodków”, a przeszłość miała „tworzyć, kierować i dominować
przyszłością”30.
Jednocześnie też twierdził, że wizja zjednoczonych Włoch
Mazziniego była utopią, gdyż nie można było zatrzeć różnic
prowincjonalnych, które miały długą tradycję i uzasadnienie historyczne.
Dlatego też jego zdaniem jedynym możliwym rozwiązaniem mogła być
federacja państw. Należy podkreślić, że Gioberti pojmował Italię
w kontekście ówczesnej sytuacji historycznej, związanej z jej przeszłością
i pozycją geograficzną, które to elementy odróżniały ją od innych krajów
i narodów. Chociaż podobnie jak Mazzini uważał, że Włochy zostały
powołane do wypełnienia misji postępu i cywilizacji w świecie, lecz
dopatrywał się we włoskiej tradycji historyczno-religijnej podstawy ich
przyszłości. Tak jak u źródeł odrodzenia kulturalnego Włoch miało stać
papiestwo, podstawą odrodzenia politycznego w koncepcji Giobertiego miała
być monarchia chrześcijańska, oparta na zasadach liberalnych. Dlatego też
głosił, że należy zerwać z koncepcjami demokratycznymi, gdyż uważał je za
szkodliwe we współczesnej epoce.
Jak już podkreślono, Gioberti zmierzał do wykorzystania pozycji
Kościoła dla realizacji narodowych celów włoskich. Władza świecka papieża
miała stać się punktem wyjściowym przywrócenia wielkości Włoch,
a w dążeniu do zjednoczenia pełny udział miało wziąć duchowieństwo
włoskie, które Kościół poparłby swoim autorytetem. W ten sposób odnowił
on tradycje gwelfickie w odniesieniu do ówczesnej sytuacji politycznej we
Włoszech (tzw. neogwelfizm). Należy podkreślić, że idee neogwelfizmu
Giobertiego rozwinęły się po wyborze Piusa IX na papieża w 1846 r.31.
30

Ibidem, s. 76.
Gioberti, tworząc koncepcję prymatu, zdawał sobie sprawę, że wysunięcie na czoło
ruchu zjednoczeniowego znanego z konserwatywnych przekonań Grzegorza XVI nie
spotkałoby się z poparciem liberałów włoskich. Dlatego też entuzjastycznie odniósł
się do wyboru nowego papieża Piusa IX, tym bardziej że kardynał Giovanni Maria
Mastai-Ferretti, wybrany na Stolicę Piotrową w dniu 21 czerwca 1846 r. uważany był
za liberała. Na początku swoich rządów przeprowadził on szereg reform w duchu
liberalnym, które zostały przyjęte entuzjastycznie przez Giobertiego i jego
zwolenników: w dniu 21 lipca 1846 r. ogłosił amnestię, a następnie zreformował
kolej, oświetlenie gazowe, a także dopuścił świeckich do udziału w ministerium.
31
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Ostatecznie jednak papież, w którym upatrywał „Papieża wybawiciela” oraz
„Papieża gwelfickiego prowadzącego Włochy do walki z barbarzyństwem
germańskim”, zawiódł pokładane w nim nadzieje, kiedy w wyniku pierwszej
wojny o niepodległość z Austrią w latach 1848-1849 i w szczególności po
klęsce pod Nowarą w dniu 23 marca 1849 r., odmówił swojego poparcia dla
idei zjednoczeniowych Włoch 32.

Prolegomena del Primato morale e civ ile degli Italiani i projekt reformy
Kościoła
W kolejnym dziele pt. „Il gesuita moderno”, które ukazało się
w sześciu tomach w 1846 r., Gioberti nawiązując do pierwotnych tez,
przedstawionych w Prymacie, podkreślił, że potęga mająca siedzibę
w Rzymie, to „potęga idealna”. Jednocześnie jednak widział potrzebę
gruntownej reformy Państwa Kościelnego w celu stworzenia rządu zdolnego
do umiejętnego administrowania krajem i zorganizowania wojska
niezbędnego do walki z wrogami kraju. Mając nadzieję przekonać do swojego
programu papieża Piusa IX, zdecydowanie potępiał koncepcje pozbawienia
papieża władzy świeckiej, podkreślając, że pomagała ona Kościołowi
w utrzymaniu niezależności i dodawała większego splendoru stanowi
duchownemu. Jednocześnie też Gioberti deklarował się jako zwolennik
reform nie tylko w Państwie Kościelnym, ale i w innych państwach włoskich.
Zdając sobie sprawę z ówczesnej sytuacji geopolitycznej (największym
wrogiem aspiracji niepodległościowych włoskich pozostawała Austria),
podtrzymywał tezy federalistyczne, wykazując jednocześnie, że Włochy
powinny być podzielone pomiędzy państwa sfederowane, a cztery główne
miasta: Neapol, Rzym, Florencja i Turyn powinny dać przykład reform
i porozumienia się dla dobra całego Półwyspu. Stąd też głosił potrzebę
powszechnej odnowy, odrodzenia (rinnovamento) w ramach katolicyzmu.

Ostatecznie 14 marca 1848 r. ogłosił konstytucję w postaci Statutu dla Państwa
Kościelnego.
32
Pius IX w alokucji do kolegium kardynałów 29 IV 1849 r. oświadczył, że jako
głowa Kościoła nie może brać udziału w walce. Jak zauważył Józef A. Gierowski,
jeżeli nawet kierowała nim obawa o pozycję katolicyzmu w Niemczech i Austrii,
to wystąpieniem tym podważył autorytet papieża na terenie Włoch. W szczególności
obóz neogwelficki nie mógł już żywić nadziei, że stanie się on zbawcą Italii, zob.
Gierowski J. A., op. cit., s. 435.
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Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy Gioberti skrytykował
niedostatki rządów papieskich w 1845 r. w dziele Prolegomena del Primato
morale e civ ile degli Italiani, w którym proklamował potrzebę nowej figury
papieża. W jego koncepcji papież miał reprezentować kulturę i ideały
wolności, a także idee postępowe przeciwko „skostnieniu utartych
dogmatów”: „Religia rozwijając się ulega humanizacji, cywilizacja poprzez
działanie nabiera cech świętości”33 – głosił. Wykazywał, że wiara w postęp
historyczny cywilizacji była wiarą w wartość życia oraz ducha i miała
pobudzać do działania oraz do walki. Podkreślił jednocześnie potrzebę
zdobycia niepodległości narodowej wbrew tym wszystkim, którzy głosili
hasła neutralności, braku zainteresowania dla spraw doczesnych oraz
przeciwko szerzącym się ideom kosmopolitycznym.
Jak jednak zaznaczył włoski historyk Rodolfo Mondolfo, jego idee
o wyraźnym neogwelfickim charakterze, wyrażające koncepcję katolicyzmu
postępowego, wywoływały gwałtowny sprzeciw zarówno ze strony
konserwatystów, jak i radykalnych demokratów pod przewodnictwem
Mazziniego34.
We wspomnianym dziele Prolegomena del Primato morale
e civile degli Italiani Gioberti połączył hasło reformy Kościoła z atakiem
na Zakon Jezuitów. Podjęcie trudnej kwestii krytyki wpływowego Zakonu
św. Ignacego spowodowane było w dużej mierze faktem, iż zajmując
ugodowe stanowisko wobec jezuitów wedle zasady „tentare non nocet”
w poprzednim dziele (Primato), nie osiągnął zamierzonych celów.35 Stąd też
w Prolegomena wystąpił ostro przeciwko zakonowi, oskarżając go o wrogość
33

Cyt. za Mondolfo R., op. cit., s. 82.
Zob. Mandolfo R., op. cit., s. 74.
35
Należy zaznaczyć, że w dziele O prymacie moralnym i obywatelskim Włochów nie
potępił, a nawet starał się chwalić jezuitów, podnosząc ich zasługi przy nawracaniu
protestantów i wyrażając się z pewną rezerwą jedynie o sposobie nauczania
praktykowanym przez zakon. Takie stanowisko wiązało się z obawą, że książka
mogła znaleźć się na indeksie, gdyby zaatakował zbyt mocno wpływowy zakon. Tym
niemniej w kolejnych dziełach: Il Gesuita moderno oraz Apologia del libro intitolato
il gesuita moderno przedstawił zdecydowaną krytykę zakonu. W rzeczywistości
Gioberti żywił niechęć do Zakonu św. Ignacego już od wczesnej młodości
i wielokrotnie dawał temu wyraz w korespondencji. Historyk F. Traniello łączy ten
„żywy antyjezuityzm” z ideami rozpowszechnionymi na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Turyńskiego. Otwarty konflikt z jezuitami narodził się, kiedy Gioberti
wziął w obronę profesora teologii moralnej Giovanni Maria Dettori, który stracił
katedrę za sprawą zakonu, zob. Traniello F., op. cit., s. 95 oraz Pieri P., Gioberti
Vincenzo, w: Dizionario del risorgimentonazionale, s. 227.
34
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wobec idei postępu i wolności. W szczególności zarzucał jezuitom trzy
przestępstwa: 1) że są zasadniczo wrogo usposobieni wobec ojczyzny,
2) że swym wychowaniem deprawują charaktery, 3) że wprowadzają herezję
do Kościoła. Twierdził też, iż był to zdegenerowany, występujący przeciw
wolności zakon, który przeciwdziałając wszelkim reformom i oczerniając
wybitne umysły mogące poprowadzić dzieło naprawy stosunków
w państwach włoskich, utrzymywał rządy Półwyspu w zaślepieniu
i bezczynności. Oskarżał go także o fałszowanie ducha religii przez
uczynienie z niej narzędzia obskurantyzmu i ograniczanie jej tylko do roli
praktyk religijnych. Piętnował politykę ucisku wolnej myśli stosowaną przez
jezuitów przy pomocy cenzury. We Wstępie do Prymatu napisał m.in.: „Kiedy
mówi się jezuityzm – pod słowem tym trzeba rozumieć nie tylko jezuitów, lecz
również ich liczną klientelę, złożoną zarówno z pojedynczych osób,
jak i całych organizacji świeckich.”36 Jeszcze ostrzej zaatakował zakon
we wspomnianym dziele Il Gesuita Moderno. Nie występując przeciwko
„dawnemu jezuityzmowi” i przedstawiając św. Ignacego Lojolę jako
„najwybitniejszego męża swojej epoki” oraz człowieka, który przeciwstawił
się postępowaniu protestantyzmu, atakował „współczesny jezuityzm”.
Prezentował współczesne oblicze i politykę zakonu jako działalność
szkodliwej sekty i krytykował jego metody wychowawcze, mające na celu
„łamanie ducha”, wyrabianie pasywnego posłuszeństwa, zabijającego
inteligencję i chęć działania. Oskarżał go też o okrucieństwo, chciwość
i bezwzględność.
Rinnovamentociviled`Italia (Odnowa obywatelska Italii) i odejście od idei
neogwelfickich
Kolejne dzieło Giobertiego pt. Del Rinnovamentociviled`Italia, które
ukazało się w 1851 r.37, było owocem przemyśleń związanych z klęską
pierwszej wojny o niepodległość Włoch oraz okresem sprawowania funkcji
premiera Królestwa Sardynii (od 16 grudnia 1848 r. do 21 lutego 1849 r.).
Należy zaznaczyć, że rządy turyńskiego filozofa były ostatnią próbą
ratowania idei konfederacji, opartą o pierwiastek monarchiczny i ostateczną
próbą zyskania współudziału wszystkich państw włoskich w nieuniknionej
wojnie z Austrią.
Cyt. za Stefanowicz J., Watykan a Włochy (1860-1960), PAX, Warszawa 1967,
s. 19.
37
Dzieło Del Rinnovamentociviled`Italia zostało uzupełnione o szkic Ultima riposta
aimunicipali, który został opublikowany dopiero w 1915 r.
36
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Przyjęcie przez Giobertiego, który w młodości był republikaninem,
koncepcji monarchistycznych było bez wątpienia wynikiem głębokiej
ewolucji ideowej38. Będąc gorąco przywiązanym do swojej ojczyzny
i pragnąc dla niej niepodległości, uważał, że nienawiść do Austrii stanowi
wspólną platformą łączącą Włochów. Kierując się zmysłem praktycznym
zdawał sobie sprawę, że najłatwiej będzie osiągnąć odrodzenie polityczne
Italii dzięki monarchii sabaudzkiej znanej ze swego antagonizmu do AustroWęgier. Dlatego też posługując się argumentami i przykładami dotyczącymi
sytuacji wewnętrznej Półwyspu Apenińskiego oraz z ówczesnego układu sił
w Europie, uzasadniał pogląd, że republika może być ostatnim etapem
i ukoronowaniem procesu risorgimenta39. Twierdził, że we Włoszech wolność
pod panowaniem i opieką monarchów ma stanowić niezbędny wstęp do życia
obywatelskiego. Wykazywał jednocześnie, że nie było zasadniczej różnicy
pomiędzy monarchią konstytucyjną a republiką: „Czymże innym jest władca
konstytucyjny, jeżeli nie szefem dożywotnim republiki. Prezydent republiki jest
władcą elekcyjnym. Istota rządów reprezentacyjnych polega na sposobie
reprezentacji, a nie na czym innym”.40
Jak zaznaczył Kalikst Morawski, Gioberti opowiadając się za koncepcjami
monarchistycznymi, kierował się przede wszystkim pragmatyzmem
politycznym. Obawiał się, że hasła republikańskie mogą rozerwać Ligę
monarchów i wepchnąć ich ponownie w sferę wpływów Austrii,
a wprowadzenie republiki otwierałoby okres niepewności politycznych
i byłoby jedynie imitacją rozwiązań francuskich41. W liście do Vincenzo
Salvagnolego z 3 marca 1848 r. pisał: „Jakie jest największe
niebezpieczeństwo, jakie zagraża obecnie Italii. Jest nim bezmyślne
Jeszcze w 1834 roku Gioberti był przekonany, że koniec monarchii był
nieunikniony, a szczególną niechęć żywił do króla Sardynii Karola Alberta, uważając
go za zdrajcę i manipulatora.
39
Żywy niepokój wywołało w nim ogłoszenie republiki we Francji i upadek dynastii
orleańskiej. Chociaż był przekonany, że Dom Orleański sprzeniewierzył się ideom
liberalnym i kierując się własnymi interesami, zaniedbał interes Francji, uważał,
że rządy republikańskie nie zawsze były korzystne. W szczególności uznawał,
że Włochy nie były jeszcze dojrzałe do republiki.
40
Cyt. za Morawski K., op. cit., s. 111.
41
Królestwo Piemontu było związane unią celną z Wielkim Księstwem Toskanii
i Państwem Kościelnym. To porozumienie włoscy liberałowie brali za zapowiedź
szerokiej ligi politycznej przepowiedzianej przez Giobertiego. Dlatego też kiedy
Austria w 1847 r. zajęła należącą do Państwa Kościelnego Ferrarę, Karol Albert
zaoferował Piusowi IX pomoc. Po stronie Karola Alberta opowiedzieli się też Wielki
Książę Toskanii Leopold II i król Neapolu Ferdynand II.
38
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naśladowanie Francuzów i uczynienie jakiegoś kroku, aby zastąpić monarchię
republiką. Nie obawiam się, żeby to nastąpiło w Piemoncie, tak wielka jest tu
rozwaga ludu i miłość, jaką obdarza on wspaniałomyślnego władcę.”42
Podobnie też turyński filozof podkreślał, że obowiązkiem dobrych
obywateli było żywić wdzięczność dla Karola Alberta, Piusa IX i Leopolda
jako władców liberalnych, którzy przeprowadzili ważne reformy polityczne
i połączeni ligą mogli skutecznie stawić czoła niebezpieczeństwu ze strony
Austrii. Zdecydowanie głosił: „Wypędzić Piusa? Jedynego w swym rodzaju
człowieka w historii papiestwa i w pamięci wieków. Człowieka wielkiego
umysłu i niedoścignionego; przez dobroć serca najukochańszego, którego nikt
na świecie nie może zwyciężyć ani mu dorównać.”43Analogicznie podnosił
zasługi króla Karola Alberta przede wszystkim w sferze ustawodawczej.
Podkreślał, iż Statut Albertyński zawierał wszystkie podstawy prawdziwej
wolności konstytucyjnej i wszyscy, którzy żądali jego rewizji, kierowali się
nie względami patriotycznymi, lecz interesami wrogów Italii.
Gioberti proklamował stworzenie Królestwa Włoch, będącego
konfederacją Królestwa Obojga Sycylii, Państwa Kościelnego, Księstwa
Toskanii oraz Królestwa Północno-Włoskiego, obejmującego z kolei
królestwo Sardynii, królestwo lombardzko-weneckie i księstwa Modeny oraz
Parmy pod berłem Karola Alberta. Uważał, że stworzenie silnego państwa
na północy Półwyspu Apenińskiego byłoby w stanie skutecznie odeprzeć
agresję austriacką. Uważał też za konieczne uznanie nowego rządu we Francji
oraz zawiązanie aliansu, który zapewniłby Włochom poważnego
sprzymierzeńca i zabezpieczałby przed szerzeniem się propagandy
rewolucyjnej wewnątrz kraju.
Projekt federacji z inspiracji neogwelfizmu Gioberti porzucił
definitywnie w Odnowie obywatelskiej Italii, opublikowanej w 1851 r. Dzieło
to, w którym podsumowywał swoje dotychczasowe teorie, stanowiło zarówno
krytykę przeszłości, jak i wskazówki na przyszłość. Po dramatycznych
wydarzeniach związanych z pierwszą wojną o niepodległość, negatywnie
oceniając zarówno postawę Piusa IX jak i Karola Alberta, przekonał się
do koncepcji zjednoczonych Włoch44. Twierdził, że papież na skutek
niewyrobienia politycznego i braku silnej woli pozwolił zagarnąć
List został następnie opublikowany w Patria 7 marca 1848 roku. Cyt. za Morawski
K., op. cit., s. 112.
43
Gioberti V., Interno alla questione italiana. Scrittivari con prefazione
di G. Massari, Milano 1848. Cyt. za Morawski K., op. cit., s. 112.
44
Karol Albert po klęsce pod Nowarą w dniu 23 marca 1849 r. abdykował na rzecz
syna Wiktora Emanuela.
42
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reakcjonistom rządy w Państwie Kościelnym i w konsekwencji znajdował się
pod ścisłą kontrolą Zakonu Jezuitów. Karol Albert błądził natomiast poprzez
słabość charakteru i brak zdolności podejmowania decyzji. W takim stanie
rzeczy głosił, że okres risorgimenta, w którym federalizm był koniecznością,
a nie kwestią wyboru, a celem idealnym miała być unia osiągnięta przez
utworzenie ligi państw włoskich, zakończył się, a powstałe Królestwo
Północnej Italii zastąpi do pewnego stopnia jedność polityczną Półwyspu.
Dlatego też we wspomnianym dziele Del Rinnovamentociviled`Italia
koncepcji „risorgimento” przeciwstawił ideę „rinnovamento” (odnowy).
Podtrzymywał nadal zasadę monarchii unitarystycznej z panującą Rodziną
Sabaudzką, zauważając, że unia z roku 1848 powinna zostać powiększona.
Włochy powinny zostać zjednoczone w jedno konstytucyjne państwo
o ustroju monarchistycznym i z szerokim uwzględnieniem pierwiastków
liberalnych. Jednocześnie ograniczał znaczenie papiestwa w tym procesie.
Twierdził, że Państwo Kościelne było źle administrowane, co przyczyniało
się do obniżenia autorytetu duchowieństwa i w rezultacie nie spełniało już
swej roli, do której zostało powołane. W konsekwencji pozostawiał
papieżowi jedynie rząd dusz: „Papież nie powinien mieć suwerenności
państwowej ani terytorialnej – głosił – Powinien za to być nietykalny
i naprawdę niezależny co do swej osoby, nietykalne pałace jego, wille,
kościoły, tak jak ambasadorów.”45 Z drugiej strony podtrzymywał ideę
hegemonii Piemontu, aczkolwiek dostrzegał potrzebę zwalczenia instynktów
municypalnych, które szerzyły się również w Królestwie Sardynii.
Szczególnie krytycznie oceniał politykę premierów Cesare Balbo
i Massimod`Azeglio, którzy nie troszczyli się o niepodległość Italii,
ograniczając się jedynie do obrony interesów lokalnych. Dlatego też
proklamował ideę zjednoczonego państwa włoskiego pod przywództwem
monarchii sabaudzkiej, podkreślając, iż Piemont nie powinien cofnąć się
nawet przed dyktaturą, jeśli od tego miałoby zależeć zjednoczenie Italii.
Za konieczny warunek odrodzenia Italii uważał nadal sojusz z Francją, krajem
o cywilizacji łacińskiej i katolickim, podobnym do Włoch.
Należy zaznaczyć, że dużo uwagi w swoich rozważaniach Gioberti
poświęcał koncepcji monarchii idealnej. Twierdził, że powinna ona być 1)
chrześcijańska, 2) opierać się na sprawiedliwości, 3) szlachetna, 4) łaskawa
dla przestępców i 5) nie pretendować do zupełnej niezależności od Kościoła.
Taki model monarchii widział w dynastii sabaudzkiej. Uznając jednocześnie
45

Gioberti V., Del Rinnovamentociviled`Italia, pod red. F. Nicolini, Laterza, Bari,
1911-12, t. II, s. 136. Cyt. za Morawski K., op. cit., s. 212.
22

Joanna Sondel-Cedarmas, Vincenzo Gioberi – rzecznik prymatu…

zasadność systemu monarchicznego, podkreślał, iż nie należy przywiązywać
się do osoby monarchy i kierować się jego interesami, lecz popierać samą
instytucję, która jako jedyna może zapewnić wolność oraz normalny rozwój
społeczeństwa. Koncepcje te były zapewne wynikiem rozczarowania
Giobertiego polityką króla Karola Alberta, któremu poświęcił w Prymacie
gorący apel. W 1843 roku pisał m.in.: „Szlachetny władco. Słowa, które
wyrażam są nie tylko moje własne lub nielicznych osób, ale są to słowa ogółu,
ponieważ są spokojne i umiarkowane. Ośmielam się wyrazić je, ponieważ
wydają mi się zgodne z tymi, które goszczą w Waszym królewskim sercu
i ponieważ są odpowiednie dla Waszej wielkości. Kochasz i czcisz Italię jako
ojczyznę i wspólną matkę Piemontczyków, którzy są Ci tak drodzy i tego
królewskiego rodu, który jest szlachetną latoroślą. Kochaj ją jako specjalnie
Twą, ponieważ niebo przeznaczyło Ci z pośród władców włoskich honor
strzeżenia Jej, umieszczając Cię na jej rogu, jako czujną placówkę, ażeby
oznajmiać wroga i jako potężną ochronę przed atakiem najeźdźców.”46
W rzeczywistości jednak, jak wykazał Kalikst Morawski, Gioberti żywił
antypatię do Karola Alberta, któremu nie mógł wybaczyć wygnania w 1833
roku oraz szykan, jakie go spotkały ze strony wpływowego ministra spraw
zagranicznych Królestwa Sardynii księcia Clemente Solarodella Margarita.47
Dużą większym szacunkiem darzył króla Wiktora Emanuela II, któremu wraz
z nowym premierem, hrabią Camillo Benso Cavourem, przypisywał ważną
rolę w procesie zjednoczenia państwa włoskiego. Dał temu wyraz w mowie
pochwalnej poświęconej młodemu władcy w 1851 roku: „On zapewnia,
Zob. Gioberti V., Del Primato…, t. I, ss. 123-124. Kończył apostrofę do Karola
Alberta
i
Piemontu
słowami
Machiavelliego
z
„Il
Principe”:
„Pigliadunquel`illustrecasavostra kuesto assunto con quell`animo e con
quellasperanzache Si pigliano le impresje giuste, acciochésotto la suainsegna kuesta
Patria ne sia nobilitata e sotto i suoi auspicji Si verifichiquel detto del Petrarca:
mirtu contro al fulcre/ Prenderal`arme e fiailcombattercorto/ Chél`anticolvalore/
NegliItalicicor non è ancormorto. Cyt. za Morawski K., op. cit., s. 61.
47
Książę Clemente Solaro Della Margarita (1792-1869) – zagorzały katolik, blisko
związany z dworem papieskim, życzliwy jezuitom i Austrii. Był ambasadorem
Królestwa Sardynii w Wiedniu, a następnie w latach 1835-1847 ministrem spraw
zagranicznych Piemontu. Prawdopodobnie na skutek jego interwencji Gioberti nie
otrzymał katedry filozofii moralnej na Uniwersytecie w Pizie. Podobnie też na skutek
weta Karola Alberta filozof turyński nie został mianowany ministrem szkolnictwa
w rządzie Cesare Balbo. Dlatego też kiedy Gioberti miał zostać mianowany
senatorem w 1848 roku, początkowo odmówił przyjęcia tej godności. Kiedy jednak
w kilku kolegiach wyborczych został wybrany posłem do parlamentu, zachwiał się
w tym postanowieniu. Zob. Morawski K., op. cit., s. 118.
46
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iż kocha Włochy, a jego reputacja człowieka lojalnego dodaje wiarygodności
tym słowom. Kocha sławę i jaka sława może być większa od tej, którą
zdobyłby człowiek tworzący pierwszy z narodów? Jeśli nawet wydarzenia
doprowadziłyby do upadku monarchii, ewentualna śmierć Domu
Sabaudzkiego byłaby jego apoteozą.”48
Myśl polityczna Giobertiego zasadniczo koncentrowała się na pięciu
tezach: 1) przekonaniu o szczególnej roli Włoch w rozwoju cywilizacyjnym
Europy; 2) koncepcji katolicyzmu jako oparcia dla cywilizacji włoskiej;
3) monarchii reprezentacyjnej jako najlepszej formy państwa włoskiego;
4) federacji, a następnie idei zjednoczonego państwa pod berłem dynastii
sabaudzkiej oraz 5) walki z jezuityzmem.
Turyński filozof głosił, że powstające wraz z zjednoczeniem
i odzyskaniem niepodległości Włochy miały do spełnienia szczególny
obowiązek przypisany im przez Boga, polegający na powierzeniu im
uniwersalnej misji nauczyciela i przywódcy narodów. W ten sposób
przyczynił się zasadniczo do stworzenia koncepcji prymatu kulturalnego
i cywilizacyjnego Italii, który następnie stał się częścią składową mitu
Wielkich Włoch, kultywowanego przez różne ugrupowania polityczne
(w formie dość zmodyfikowanej), począwszy od nacjonalistów aż po
faszystów, a nawet niektóre ugrupowania katolickie w latach dwudziestych
i trzydziestych XX wieku49.
48

Gioberti V., Del Rinnovamentociviled`Italia, t. II, roz. 5. Cyt. za Sancipriano M.,
Vincenzo Gioberti. Progettiesico-politicinel Risorgimento, s. 25.
49
Jak wykazał Emilio Gentile, do koncepcji nacjonalizmu humanitarnego
wywodzącego się z idei Giobertiego i Mazziniego odwoływała się Liga
Demokratyczno- Narodowa (Lega democratica nazionale), ruch katolicki, który chciał
połączyć idee katolicyzmu, demokracji i nacjonalizmu wbrew hasłom nacjonalizmu
imperialistycznego. Podobnie też w 1947 roku czasopismo jezuitów „La Civiltà
Cattolica” zaadoptowała katolicki programu rewindykacji ducha włoskiego
(italianità) oraz odbudowy tożsamości narodowej. Na łamach „La Civiltà Cattolica”
głoszono, iż naród włoski powinien stać się godny daru, który Bóg powierzył Italii,
która stała się „centrum duchowym ludzkości i prawdziwą stolicą świata”. Tym
samym czasopismo jezuickie, przywracało mit prymatu, tłumacząc, że ta szczególna
misja Włoch zapewniała narodowi włoskiemu wieczną wielkość. Stanowiła ona też
część „boskiego programu”, który dzięki szczególnemu położeniu Półwyspu
Apenińskiego wybrał Włochy na stolicę religii Chrystusa. Stąd wywodziła się
chrześcijańska koncepcja szczególnej misji narodu włoskiego i jej wielkości: „żaden
inny naród na ziemi nie ma swojego losu tak związanego z dziełem Chrystusa jak
Naród włoski” – głoszono. Zob. Gentile E., La grande Italia. Ascesa e declino del
mitodellanazionenel centesimo secolo, Mondadori, Milano 1997, ss. 342-343.
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Należy jednak podkreślić, że idea Giobertiego różniła się zasadniczo
od agresywnych koncepcji imperialistycznych głoszonych przez włoskie
ugrupowanie nacjonalistyczne i następnie ideologów faszystowskich50. Myśl
polityczna autora Prymatu była silnie związana z uniwersalizmem katolickim
i poczuciem wspólnoty kulturalnej Europy. Dlatego też nie tylko nie
pojmował on prymatu jako bezwzględnej dominacji nad innymi państwami,
ale też zaznaczał, że ta hegemonia „nie ma charakteru absolutnego, lecz
ogranicza się jedynie do porządku rzeczy idealnych”51. W koncepcji
piemonckiego filozofa rola Włoch była więc zasadniczo zredukowana
do przewodnictwa moralnego w odrodzonej Europie, opartej na szerokiej
współpracy państw i narodów w imię wspólnej kultury katolickiej.
Jednocześnie Gioberti podkreślał, że najważniejszym przymiotem geniusza
włoskiego była jego uniwersalność: „Włochy zawsze były cywilizacyjnie
i religijnie najbardziej kosmopolitycznym wśród narodów.”52 Jako siedziba
papieża i narodu katolickiego „będącego twórcą, depozytariuszem
i zbawicielem cywilizacji europejskiej”53 były tym samym predestynowane
do odzyskania szczególnej roli w rozwoju cywilizacyjnym Europy, którą
spełniały jeszcze w początkach wieków średnich.
Należy uznać za słuszną opinię włoskiego historyka Emilio Gentile,
który zauważył, iż Włosi w połowie XIX wieku odczuwali silnie kompleks
niższości w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych takich jak Francja czy
Anglia. To poczucie opóźnienia w rozwoju kulturalnym, politycznym
i gospodarczym, które stało się jednym z głównych czynników napędowych
włoskiego risorgimento, pozostało następnie ważnym elementem
w wypowiedziach heroldów koncepcji Wielkich Włoch54. Stąd też stworzony
przez Giobertiego mit uniwersalnego prymatu narodu włoskiego, który stał się
podstawą „idei wielkości”, działał jako przeciwwaga dla wspomnianego
kompleksu. Odrodzenie Włoch miało być zasadniczo powrotem, po wiekach

Szerzej na temat wykorzystania mitu Wielkich Włoch przez nacjonalistów
i faszystów, zob. Sondel-Cedarmas J., Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja
doktryny politycznej (1896-1923), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, a także
Problem Risorgimenta w kulturze politycznej współczesnych Włoch, w: M. Łukasik,
Mickiewicz D., red., W Murach Wiecznego Miasta – między państwem i Kościołem,
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2011, ss. 261-274.
51
Zob. Gioberti V., Del Primato..., t. I, s. 33.
52
Ibidem.
53
Zob. Gioberti V., Del Primato..., t. III, s. 124.
54
Zob. Gentile E., op. cit., s. 46.
50
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letargu, do stadium wielkości narodu, który był protoplastą współczesnej
cywilizacji europejskiej.
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KATALONIA –
NOWE PAŃSTWO NA POLITYCZNEJ MAPIE EUROPY?
ANALIZA PROBLEMU W OBLICZU WIDMA SECESJI

Catalonia - a new state on the political map of Europe?
The analysis of the problem, facing the ghost of secession.
Abstract
Catalonia is an autonomous Spanish region with a unique culture carefully cherished
not only by intellectuals, but above all by ordinary citizens, who in the hierarchy
of values put their distinct language, history and tradition in the first place. The wish
to protect their own identity resulted in the development of a nationalistic trend.
Initially, unlike the Basques, the Catalans agreed to be part of Spain, however they
insisted on having broad rights and cultural privileges. Recent years, however, have
brought a shift in the Catalan government's way of thinking. The need to detach from
Spain and create a separate country is expressed more frequently – and not only by
the representatives of separatist groups. Will the upcoming elections open the way for
disintegration of not only Spain, but also other multicultural countries in Europe?
Keywords: Catalonia, Spain, nationalism, nation, national minorities, separatism,
regionalism

Słowo „Katalonia” w zestawieniu z hasłami takimi jak „naród”,
„wolność” czy „niepodległość” od kilku lat w światowych mediach pojawia
się systematycznie, spotykając się z jednej strony z ciekawością, z innej
z lekceważeniem, z kolejnej zaś z drwiącym uśmiechem. W rzeczywistości
zaś w ciągu najbliższych miesięcy sprawa katalońska może stać się punktem
zapalnym na politycznej mapie Europy, a być może także otworzy drogę
do dezintegracji wielkich tworów ponadpaństwowych oraz wielonarodowych
państw, w których obywatele należący do mniejszości kulturowych czują się
historyczną i polityczną odrębnością. Zbliżające się jesienne wybory
do lokalnego parlamentu mogą okazać się przełomowe tym bardziej,
że nastroje separatystyczne w regionie nigdy dotąd nie osiągnęły takiej skali.
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Katalonia – czy to jeszcze Hiszpania?
Obecnie Katalonię zamieszkuje 7 570 908 ludzi1 i liczba
ta systematycznie rośnie. Położona wzdłuż wybrzeża o długości 580
kilometrów, zajmuje obecnie powierzchnię prawie 32 tysięcy kilometrów
kwadratowych, granicząc na północy z Andorą i Francją, a na zachodzie
i południu z innymi regionami autonomicznymi: Aragonią i Walencją2.
Mapa 1. Geograficzne położenie Katalonii

Źródło: Opracowanie własne.

Dane Katalońskiego Urzędu Statystycznego z 2012 r.
Zob. http://www.idescat.cat/poblacio/?q=catalunya (13.10.2013).
2
Konstytucja Hiszpanii, przeł. T. Mołdawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008,
s. 6.
1
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Katalonia jest terytorium w znacznej mierze wyżynno-górzystym;
łańcuch Gór Katalońskich ciągnie się na długości 250 km północnowschodniej części regionu, a niektóre szczyty w Pirenejach sięgają 3 000 m.
n. p. m. Przez Katalonię przepływa także najdłuższa hiszpańska rzeka – Ebro
– która w okolicach Tarragony deltą uchodzi do Morza Śródziemnego.
Barcelona, która jest stolicą obszaru autonomicznego, jest jednym z
największych miast basenu Morza Śródziemnego. Do tzw. historycznej
Katalonii należy także część francuskiego departamentu Pireneje Wschodnie;
w jego granicach zlokalizowana jest katalońska eksklawa – Llívia, pod
względem administracyjnym podlegająca pod komarkę Cerdanya w prowincji
Girona3. Katalonia już w przeszłości podzielona została na cztery prowincje,
którymi były: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Ich granice zostały
ustalone w 1833 roku, ale z racji tego, iż nie uwzględniały uwarunkowań
terytorialnych, nie były traktowane jako jednostki administracyjne Katalonii.
Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami Statutu z 2006 roku, Katalonię
podzielono na 7 veguerias (wikariatów) – większych jednostek
terytorialnych4; te z kolei na 41 mniejszych – comarques (komarów), czyli
regionów. To one są jednostką administracyjną, z której najczęściej korzysta
się w katalońskiej administracji czy mediach podczas precyzowania
lokalizacji. Najmniejszym ogniwem podziału terytorialnego regionu jest 947
municipis (gmin); Statut Autonomii Katalonii z 2006 roku definiuje gminę
jako podstawową płaszczyznę lokalnej działalności publicznej mieszkańców
i przyznaje im formę własnego zarządu poprzez wójta i radnych.
Od XIX wieku aż do dziś Katalonia utrzymuje wysoki poziom
uprzemysłowienia i jest jednym z najbogatszych (oraz najdroższych do życia)
regionów Hiszpanii; swoją pozycję zawdzięcza między innymi wysoce
rozwiniętemu sektorowi turystyki i usług, chociaż w 2012 roku, tak jak cała
Hiszpania, odczuła ona spowolnienie gospodarcze. Nominalna wartość PKB
Pokój pirenejski zawarty w 1659 roku między Francją i Hiszpanią kończył walki
graniczne towarzyszące wojnie trzydziestoletniej. Zgodnie z jego postanowieniami
Hiszpanie zgodzili się przekazać Francuzom część komarki Cerdanya. Dokładny
podział sprecyzował w kolejnym roku Traktat z Llívii; po stronie francuskiej miały
znaleźć się 33 hiszpańskie wsie, jednak bez Llívii, która posiadała już wówczas prawa
miejskie. Od tamtej pory funkcjonuje ona jako hiszpańska eksklawa na terytorium
Francji.
4
Są to: Barcelona, Środkowa Katalonia, Lleida, Girona, Tarragona, Ziemie Ebro,
Wysokie Pireneje i Aran.
Zob. http://www.gencat.cat/generalitat/cat/govern/estructura/organsterrit.htm
(12.05.2012).
3
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w Hiszpanii wyniosła wówczas 1 051 204 000 euro, a Katalonii (pomimo
recesji na poziomie – 0,1%) 198 633 405, co sprawia, że jej wkład w ogólny
wynik finansowy kraju wynosi 18,9% i nadal jest ona największym
regionalnym płatnikiem5.
Tabela 1. Porównanie PKB wspólnot autonomicznych oraz miast
autonomicznych (Ceuta i Melilla na terytorium Maroka), dane za 2012 r.
PROCENT
PKB
BUDŻETU
PKB PER
CENTRALNEGO
CAPITA
140 756 636
13,4%
16 960
ANDALUZJA
33 505 988
3,2%
25 540
ARAGONIA
22 070 878
2,1%
21 035
ASTURIA
26767227
2,5%
24 393
BALEARY
16 653 283
1,6%
15 394
ESTREMADURA
56 375 594
5,4%
20 723
GALICJA
12 912 894
1,2%
22 341
KANTABRIA
36 163 447
3,4%
17 698
KASTYLIA-LA
MANCHA
55 020 612
5,2%
22 289
KASTYLIA I LEON
198 633 405
18,9%
27 248
KATALONIA
65 261 436
6,2%
30 829
KRAJ BASKÓW
7 947 558
0,8%
25 508
LA RIOJA
188 254 834
17,9%
29 385
MADRYT
27 363 465
2,6%
18 520
MURCJA
18 126 132
1,7%
29 071
NAWARRA
100 047 287
9,5%
19 964
WALENCJA
41 502 601
3,9%
19 568
WYSPY
KANARYJSKIE
0,1%
0,1%

19 335
16 981

1 051 204 000
100%
HISZPANIA
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Narodowego Urzędu Statystycznego.

22 772

CEUTA
MELILLA

1 495 174
1 321 790

Sytuacja ta utrzymuje się od lat, biorąc pod uwagę to kryterium Katalonia osiąga
najlepszy wynik w całym kraju. Zob. hiszpański Narodowy Urząd Statystyczny:
http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2008/c13m_cre.xls (11.10.2013).
5
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Niezależność polityczna
Wspólnota Autonomiczna Katalonii, jaką znamy w obecnym
kształcie, powstała i funkcjonuje w oparciu o przepisy Konstytucji Hiszpanii
z 27 grudnia 1978 roku. Ustawodawca zezwolił na to, by graniczące ze sobą
prowincje o wspólnych cechach historycznych, kulturalnych i gospodarczych,
a także terytoria wyspiarskie oraz prowincje stanowiące regionalną jedność
historyczną mogły konstytuować się we wspólnoty autonomiczne.6 Katalonia,
tak jak i inne wspólnoty, swoją działalność prowadzi zgodnie ze Statutem,
którego projekt, zatwierdzany ostatecznie przez Kortezy Generalne w trybie
ustawodawczym, przygotowuje zgromadzenie składające się z członków
deputacji.7
Instytucjonalny system władzy w Katalonii określa się mianem
Generalitat, na który składa się parlament, prezydent i rząd, a także
wyspecjalizowane agendy zajmujące się konkretnymi aspektami życia
publicznego (warto wśród nich wymienić urząd Rzecznika Praw
Obywatelskich (Síndic de Greuges), sprawowany od 2004 roku przez Rafaela
Ribó i Massó oraz Zarząd Skarbu Katalonii (Sindicatura de Comptes
de Catalunya), którego zadanie polega na kontroli zarządzania finansami
przez podmioty publiczne, sprawdzeniu ich zgodności z prawem i oceny
efektywności działań; Zarząd Skarbu jest niezależny od rządu i, chociaż
sprawozdania kieruje do Parlamentu, posiada pełną autonomię organizacyjną,
funkcjonalną i budżetową. Pozostałe organy Generalitat to Rada Statutowa
(Consell de Garanties Estatutàries), która bada zgodność praw lokalnych
z konstytucją Hiszpanii i statutem Katalonii, Rada do Spraw Mediów (Consell
de l'Audiovisual de Catalunya), sprawująca nadzór nad mediami oraz Agencja
Ochrony Danych Osobowych (Agència Catalana de Protecció de Dades).
Katalońskie ciało ustawodawcze, jakim jest parlament (Parlament
de Catalunya), zgodnie z artykułem 56 statutu składać się musi minimum
ze 100, maksimum ze 150 członków, wybieranych na okres czterech lat
w wyborach powszechnych, wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych.
Obecnie liczy on 135 deputowanych. Do zadań parlamentu należy
sprawowanie funkcji legislacyjnej i kontrolnej, ale także desygnowanie
senatorów, którzy następnie mają reprezentować Generalitat w Senacie
hiszpańskim.
Art. 143 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii z 27 grudnia 1978 roku – zob. Konstytucja
Hiszpanii, s. 76.
7
Art. 146 Konstytucji Hiszpanii z 27 grudnia 1978 roku – zob. Konstytucja Hiszpanii,
s. 76.
6
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Katalonia posiada system wielopartyjny, przy czym kilka ugrupowań
szczególnie wyróżnia się siłą i umiejętnością dotarcia do szerszego elektoratu.
Wydaje się, że tym, co ma szczególne znaczenie, są poglądy dotyczące zasad
funkcjonowania Katalonii w ramach państwa hiszpańskiego i forma
nacjonalizmu, którą partia przyjmuje w swoim programie, a nie różnice
ideologiczne (jak to ma miejsce w innych krajach europejskich). W wyborach
z 2010 roku zwyciężyła centroprawicowa partia Convergència i Unió, której
poglądy katalońskie społeczeństwo uznało za najbardziej atrakcyjne. Partia,
choć sama uważa się za nacjonalistyczną, stała się orędownikiem walki
na rzecz interesów regionu i (jak się wówczas wydawało) wszelkie działania
chciała prowadzić w sposób pokojowy. Ugrupowanie domagało się między
innymi maksymalnego zwiększenia praw autonomicznych, nie posuwając się
jednak do otwartego głoszenia haseł niepodległościowych. Taka postawa
sprzyjała układaniu poprawnych stosunków z władzami w Madrycie, a co za
tym idzie, pomagała zdobywać
regionowi kolejne kompetencje
autonomiczne. Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnich latach; w wyniku
radykalizowania się społeczeństwa i coraz wyraźniejszych żądań
niepodległościowych elektoratu CiU partia zaczęła wyraźnie skłaniać się ku
rozwiązaniom separatystycznym, głosząc wręcz hasła niezależności Katalonii
od władz madryckich, niezależnie od uwarunkowań politycznych zapisanych
w ustawie zasadniczej.
Poprzednia partia rządząca regionem, założona w 1978 roku
prawicowa Partia Socjalistów Katalonii, okazała się w tej kwestii zbyt
umiarkowana. Jej lider, José Montilla, został uznany za polityka, który
nadużył zaufania społeczeństwa katalońskiego, które powierzyło przyszłość
regionu politykowi niebędącemu Katalończykiem, bo pochodzącemu
z Kordoby. Montilla gorliwie zapewniał, że czuje się Katalończykiem
i katalanistą, a mieszkańcy regionu autonomicznego zasługują na miano
narodu, ale jego rządy zweryfikowały te deklaracje i pokazały, iż jego
postawa nie ma wiele wspólnego z nacjonalizmem. Sam Montilla nie
ukrywał, że czuje się Hiszpanem i Europejczykiem, i że Katalonia powinna
pozostać częścią państwa hiszpańskiego8. Hasła tego pokroju cieszą się
w Katalonii coraz mniejszym zrozumieniem, zmiana rządów w 2010 roku

8

http://www.europapress.es/internacional/noticia-montilla-no-creo-psc-vaya-perderelecciones-20101024085601 (12.05.2012).
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była więc nieunikniona9.
Podczas każdych wyborów wyraźne poglądy nacjonalistyczne
prezentuje katalońska radykalna lewica, z najważniejszą Republikańską
Lewicą Katalonii (Esquerra Republicana de Catalunya) na czele. Jej
przywódca, Oriol Junqueras i Vies, prezentuje skrajne poglądy, żądając dla
Katalonii pełnej niezależności i niepodległości. Po tej samej stronie sceny
politycznej co ERC działa także (marksistowska niegdyś) Inicjatywa dla
Katalonii Zieloni (Iniciativa per Catalunya Verds) z Dolors Camats
i Joanem Herrerą na czele. Obecnie ugrupowanie to określa swoje poglądy
jako ekosocjalistyczne, a dzięki zbieżności postaw ideologicznych, buduje
doraźne koalicje z Lewicą Zjednoczoną i Alternatywną (Esquerra Unida
i Alternativa). Podczas wyborów do lokalnego parlamentu z 2015 roku
wyraźnie wzrosło znaczenie innego, lewicowego ugrupowania – Kandydatury
Jedności Ludowej (Candidatura d'Unitat Popular); będąc skrajnie
secesjonistyczną, zdecydowała się podpisać porozumienie parlamentarne
z rządzącą od 2015 roku, pro-niepodległościową koalicją, Junts pel Si.
Od 1989 roku prawicę w regionie reprezentuje konserwatywna
Katalońska Partia Pracy (Partit Popular Català), która uważana jest
za przybudówkę swojej hiszpańskiej odpowiedniczki; świadczy o tym
umiarkowany program partii, zwłaszcza dążenie do zachowania poprawnych
stosunków z władzami centralnymi oraz brak radykalnych roszczeń
niepodległościowych. W programie tego ugrupowania kwestia niezależności
regionu w ogóle nie jest otwarcie podnoszona; partia proponuje raczej szereg
reform dotyczących gospodarki, równouprawnienia kobiet czy problemu
imigracji (w czym przypomina partie funkcjonujące w innych krajach
Europy)10.
Artur Mas – symbol katalońskiej niepodległości?
Obok parlamentu, ważnym, jeśli nie najważniejszym w praktyce,
elementem systemu instytucjonalnego w Katalonii jest urząd prezydenta
(Presidència). Jest on najwyższym przedstawicielem autonomii, który
jednocześnie kieruje rządem. Do zadań prezydenta należy między innymi
ogłaszanie wyborów do regionalnego parlamentu, promulgowanie
Idzik A., Co dalej z Katalonią? Rozważania nad przyszłością katalonizmu
po wyborach lokalnych z 28 listopada 2010 roku, „Sprawy Międzynarodowe”, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, 1 (LXIV), ss. 101-115.
10
http://www.ppcatalunya.com/propostes/ (11.10.2013).
9
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katalońskich aktów prawnych w imieniu króla Hiszpanii oraz zalecanie
współpracy władzom autonomii11. Prezydent jest wybierany przez parlament
z grona jego członków, wybrany kandydat musi jednak zostać zaakceptowany
przez króla Hiszpanii, oficjalnie powołującego go na to stanowisko. Choć nie
ma takiego obowiązku, to jednak zwyczajowo prezydent wybierany jest
spośród członków partii, która wygrała wybory lokalne (zwykle jest nim szef
tej partii).
Obecnie funkcję tę sprawuje Artus Mas z koalicji Junts pel Si, dawny
lider ugrupowania Convergència i Unió. W momencie elekcji przyznawał,
że misję swojego rządu upatruje między innymi w zwiększeniu odsetka ludzi
identyfikujących się z uczuciami narodowymi i do pewnego stopnia także
nacjonalistycznymi; w powiększeniu zakresu autonomii, aż do możliwości
przeprowadzenia referendum sprawie niepodległości regionu. Jego hasła
trafiały na podatny grunt, gdyż podobne żądania pojawiają się także
w programach partii skrajnie lewicowych. Mas chciał również trafić
do Katalończyków przyznających się do poglądów bardziej socjalistycznych,
stąd w jego programie ważny punkt stanowią postulaty niezależności
podatkowej regionu. CiU żądała wprowadzenia w Katalonii zasad fiskalnych
stworzonych w odniesieniu do Kraju Basków, tj. przekazywania do Madrytu
stałej kwoty rocznej, zamiast płacenia 9 procent zmieniających się przecież
dochodów, co uważa się za krzywdzące tym bardziej, że pod względem
ekonomicznym region ten radzi sobie o wiele lepiej niż Hiszpania
rozpatrywania w skali całego państwa12. Ostatnie lata przyniosły jednak
zmianę nastrojów i społecznych, i politycznych – na co przewodniczący
Generalitat nie mógł pozostać obojętny; jeśli nie zaryzykować wręcz
stwierdzenia, że stał się nie tylko ich orędownikiem, ale wręcz twórcą.
Kataloński kocioł wrze
O radykalizowaniu się nastrojów społecznych i chęci uzyskania pełnej
autonomii najlepiej świadczy zainteresowanie niepodległościowym
referendum, które władze Katalonii zorganizowały w listopadzie 2014 roku.
Uznane za niezgodne z przepisami konstytucji, zostało przez rząd hiszpański
odwołane; Katalończycy postanowili jednak wesprzeć swoje władze
Statut Autonomii Katalońskiej z 19.07.2006, art. 67, http://www.parlamentcat.net/porteso/estatut/estatut_angles_100506.pdf (18.07.2009) (tłumaczenie własne).
12
Idzik A., Co dalej z Katalonią?…, ss. 101-115.
11
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w dążeniach separatystycznych i zmienić jego formę na nieoficjalny plebiscyt.
Zadano w nim dwa pytania:
1. Czy chcesz, żeby Katalonia stała się państwem?
2. Czy chcesz, żeby stała się państwem niepodległym?
Partie prezentujące poglądy narodowe zachęcały do głosowania „si-si”13
i mimo iż władze centralne od początku zapowiadały, że wynik nie będzie
wiążący, do urn poszły prawdziwe tłumy; z niemal 5 milionów uprawnionych
do głosowania wzięła w nim udział niemal połowa, z czego 80,72 procent
opowiedziało się za pełną niepodległością regionu.
Tabela 2. Wyniki plebiscytu niepodległościowego
przeprowadzonego w Katalonii 9 listopada 2014 r.14
WYBÓR
LICZBA ODDANYCH
PROCENT GŁOSÓW
GŁOSÓW
TAK - TAK

1861753

80,76%

TAK - NIE

232182

10,07%

TAK - PUSTE

22466

0,97%

NIE

104772

4,54%

PUSTE

12986

0,56%

INNE

71131

3,09%

Formalnie nie udało się wywalczyć tego, czego domagała się
katalońska ulica. Dla polityków był to jednak wyraźny sygnał – i barometr
nastrojów – przed zbliżającymi się wyborami w jesieni 2015 roku.
Dotychczasowe groźby secesji – ostre w wymowie, ale nie przekładające się
na działania praktyczne – wydają się być coraz bardziej realne.
W podpisanym pod koniec marca 2015 roku dokumencie zatytułowanym
„Wspólna droga w procesie katalońskiej suwerenności”, Artur Mas z partii
rządzącej oraz Oriol Junqueras i Vies – członek radykalnej ERC
Tak-tak (tłumaczenie z języka hiszpańskiego).
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415542400_466311.html
(07.04.2015).
13
14
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i eurodeputowany – zadeklarowali, że referendum nie będzie już potrzebne;
wiążąca będzie decyzja społeczeństwa w zbliżających się wyborach
parlamentarnych15. Jeśli Katalończycy wybiorą te partie, to znaczy, że idea
budowy suwerennego państwa jest dla nich priorytetem. Z tak umocowanym
poparciem władze Katalonii planowały unilateralnie ogłosić niepodległość
w ciągu 18 miesięcy od dnia wyborów. Mieszkańcy regionu nie będą musieli
deklarować poparcia dla tej idei w dodatkowym głosowaniu, a jedyne
referendum, w którym będą mogli wziąć udział, będzie dotyczyło konstytucji
nowo powstałego państwa katalońskiego. Możliwość zwycięstwa
proseparatystycznych ugrupowań od początku była bardzo realna; partie
umiarkowane, takie jak prawicowa PP czy socjalistyczna PSC walczyły o to,
by nie wypaść poza margines polityczny przed nadchodzącymi, majowymi
wyborami municypalnymi w Katalonii16. Oba ugrupowania miały problem
z tym, żeby pozamykać swoje listy wyborcze; z jednej strony wynika
to z ogólnego zniechęcenia społeczeństwa do polityki, z drugiej jednak –
co wydaje się bardziej istotne – ma to związek z oficjalnym kwestionowaniem
przez nie zasadności rozwiązań niepodległościowych i pojmowania Katalonii
jako niezależnego narodu; a to wydaje się dziś być najważniejsze dla
katalońskiej ulicy.
Nastroje rewolucyjne przyciągnęły do urn wyborczych rekordową
liczbę uprawnionych do głosowania; frekwencja wyniosła 77,5%, a przed
oraz powyborcze wiece i imprezy towarzyszące kampanii przyciągały setki
tysięcy Katalończyków, którzy, powiewając flagami, wspólnie skandowali
tylko jedno hasło: i-inde-independència!17, udowadniając, jak bardzo
w ostatnim czasie urosła ranga sprawy katalońskiej. Wbrew oczekiwaniom
społecznym wybory nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. Koalicja
Junts pel Si, chociaż wygrała głosowanie, uzyskując wynik 39,65%
(co przekłada się na 62 miejsca w katalońskim parlamencie), a CUP – druga
partia prezentująca program separatystyczny – 8,21% głosów (i tym samym
10 miejsc w parlamencie), reprezentowana przez nie idea niepodległościowa
nie uzyskała jednak większości głosów. Tłum, który pod centrum kultury El
Born w Barcelonie oglądał na telebimach transmisję z ogłaszania wyników,
wyrażał mieszane uczucia; choć – literalne – łzy radości i otwierane butelki
15

Zob. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/30/catalunya/1427734749_678701.html
(07.04.2015).
16
Zob. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/03/catalunya/1428090092_167138.html
(07.04.2015).
17
Niepodległość (tłumaczenie z języka katalońskiego).
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szampana dominowały nad manifestacjami rozczarowania i przygnębienia,
zwolennicy niepodległości czuli niedosyt. Zarówno katalońskie partie
antyseparatystyczne (C’s, PSC, PP, CSQP), jak i rząd w Madrycie odczytują
ten wynik jako porażkę independentyzmu oraz potwierdzenie chęci
funkcjonowania Katalonii w ramach wspólnego państwa.
Czy Katalonia porzuci plany budowy niepodległego państwa?
Zdaniem autorki – nie. 9 listopada 2015 roku Kataloński parlament głosami
Junts pel Si oraz CUP przyjął rezolucję rozpoczynającą drogę
do niezależności. Zobowiązuje ona przyszłe rządy do kontynuowania dzieła
oraz rozpoczęcia prac nad nową konstytucją kraju, który ma przyjąć postać
republiki. Z badań autorki wynika, iż sama idea niepodległości ma
niebagatelne znaczenie nie tylko dla polityków, ale także mieszkańców;
zdając sobie sprawę ze wszystkich możliwych konsekwencji, w tym
możliwości znalezienia się poza strukturami unijnymi, przyznają, iż jest to
cena, którą będą skłonni zapłacić. Dokładnie 100% pytanych przyznaje,
że niepodległa Katalonia powinna starać się o pozostanie zarówno w Unii
Europejskie, jak i w strefie euro; badani uważają, że jest to ważne głównie
ze względów bezpieczeństwa oraz ekonomicznych, jednak – co zaskakujące –
nie aż tak ważne jak posiadanie własnego państwa: Mam 81 lat i jestem
kobietą rozwiedzioną – przyznała jedna z osób poddanych badaniu. Mąż mnie
wykorzystywał, zabierał całą pensję, kontrolował wszystko, co robię, znęcał
się. Pewnego dnia powiedziałam: dość. Zabrałam dzieci i odeszłam, tak jak
stałam, w jednej koszuli. Pierwsze kilka lat to był koszmar, bo literalnie nie
mieliśmy co włożyć do ust. Ale proszę mi wierzyć, poczucie wolności
i ucieczka od niego były tego warte. Teraz jestem szczęśliwą, pewną siebie
i spełnioną kobietą. Myślę, że podobnie jest z tą naszą Katalonią. Nawet jeśli
miałoby się okazać, że stracimy Unię [Europejską], nasz standard życia
spadnie i będzie nam na początku ciężej, to i tak warto. Nic nie smakuje tak
dobrze jak wolność18.

Przedstawicielka katalońskiego świata
przeprowadzony przez autorkę, 25.09.2015r.
18
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WYBRANE ASPEKTY TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
MEDIÓW W POLSCE PO 1989 R.
Selected aspects of the political transformation
of the media in Poland after 1989
Abstract
The author focuses on the development of the media in Poland during the
transformation process, which started in the 1980’s and lasts to the present day. The
article describes the role of the media during the time of change in Poland and
discusses the contemporary role of the public media in a democratic system.
By analyzing a number of theories concerning the media systems, the author tries
to determine the potential direction of development of the Polish media system.
Keywords: media, transformation, television, mission, public television,

Prasa, radio, telewizja, Internet – czy rozwój tych mediów w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej to efekt transformacji ustrojowej, czy też jej
konstytutywny element? A być może media doprowadziły do transformacji?
Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, lecz poza dyskusją
pozostaje fakt, że w przeciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami gwałtownego
rozwoju mediów masowych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
W niniejszym artykule chcę się skupić na analizie przemian mediów
w Polsce od roku 1989 do dnia dzisiejszego, czyli przez ostatnie 25 lat.
W swojej analizie chciałbym odpowiedzieć na pytanie: jaką drogę przebyły
media publiczne od przekaźnika reżimowych wiadomości po z założenia
niezależną spółkę prawa handlowego, finansowaną z wpływów z abonamentu
i reklam. Warto również (opierając się na proponowanych przez teoretyków
podstawowych formach medialnych) spróbować opisać, jaki model mediów
obowiązuje w Polsce, a także określić, czy media publiczne wypełniają swoją
misję.
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Media w fazie transformacji
Chcąc określić, na czym polegała transformacja systemu medialnego
w Polsce, nie możemy pominąć jej tła historycznego, a więc procesu
transformacji systemu politycznego, który bez wątpienia stanowił przyczynek
wszelkich przemian w mediach.
Wydaje się, iż aby przybliżyć opisywane zjawisko, należy podjąć
próbę opisania procesu transformacji. Bogdan Wojciech Mach pisze:
„Mówiąc o „transformacji systemu” mam na myśli najogólniej dokonujący
się na wielu poziomach proces rekombinacji instytucji, praktyk społecznych
i rysów świadomości społecznej” (2005, s.10). Te definicję należy uzupełnić
o opinię Anity Miszalskiej, która pisze, że transformacja oznacza „stopniowe
pozbywanie się cech tożsamościowych poprzedniego systemu społecznoekonomicznego i równoległe konstytuowanie się zasad tożsamościowych
nowego systemu” (1996, s.7).
Transformacja ustrojowa, mimo ogłoszonego sześć lat temu przez
Bank Światowy końca gospodarczej transformacji w Polsce
(http://tvn24bis.pl/informacje,187/koniec-transformacji-w-polsce,58308.html,
23.06.2014), ciągle dokonuje się na innych płaszczyznach i przechodzi przez
kolejne – różnie nazywane przez socjologów, historyków czy polityków –
etapy. Niewątpliwie najbardziej gwałtowne przemiany mamy już za sobą.
Elementy konstytutywne transformacji, jakie prezentuje Marcin Frybes,
a więc otwarcie gospodarki na rynki światowe, uznanie własności prywatnej,
zniesienie lub znaczne ograniczenie publicznych subwencji (1999,
s. 181) zostały już zrealizowane. Jednak, co warto zaznaczyć, sam proces
transformacji, którego głównym aktorem jest społeczeństwo danego państwa,
musi mieć poparcie tego aktora. A żeby do całego społeczeństwa skutecznie
dotrzeć, trzeba mieć odpowiedni kanał komunikacyjny, a masowość mediów
może dostarczyć nadawcy pewności, że jego przekaz dotrze do dużej liczby
odbiorców.
Należy przy tym pamiętać, że sam proces transformacji obejmuje
także media, które podlegają takim samym zmianom, jak otaczająca
je rzeczywistość. Uwolnienie mediów spod jarzma ustroju komunistycznego
było bardzo istotne, bo niezależne media są jednym z podstawowych
czynników konstytuujących demokrację. Zanim jednak media osiągną pełną
niezależność, muszą przejść przez stadia przemian – podobnie zresztą jak
wszystkie inne obszary – społeczne czy gospodarcze kraju będącego
w okresie zmiany.
Jak już wspomniałem wcześniej, każda transformacja ma swoje etapy
i swoje kamienie milowe; także transformacja mediów. Beata Rozumilowicz
wprowadza podział procesu reform medialnych na cztery fazy (2002,
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ss.12-13). Pierwsza z nich to etap wstępny reform mediów. To czas, w którym
reżim zaczyna tracić kontrolę nad mediami, które dla państwa totalitarnego
stanowią tubę propagandową i podstawowy kanał oddziaływania
na społeczeństwo. Kontrola publikacji, emitowanych programów i cenzura
niewygodnych dla rządzących treści stanowi „normalny” element
rzeczywistości. Jednak oto media zaczynają być niezależne od rządzących
i materiały publikowane są poza cenzurą. Coraz częściej i szerzej
rozpowszechniane są wydawnictwa dotąd nielegalne, które finansowane przez
opozycję zwiększają szansę na przekaz treści przeciwnych władzy. I tak oto
media przestają być jednokierunkowym kanałem przekazującym informacje
od władzy do społeczeństwa, ale stają się także źródłem informacji dla władzy
na temat nastrojów społecznych.
Przyjrzyjmy się jak to wyglądało w Polsce. Okres pieriestrojki
w Związku Radzieckim miał duży wpływ na kraje satelickie, w tym także
i Polskę. Wydarzenia lat osiemdziesiątych bardzo wzmocniły opozycję, która
–
mimo że ciągle nielegalna – Solidarność ostatecznie zalegalizowano
dopiero 17 kwietnia 1989 roku na mocy ustaleń Okrągłego Stołu
(http://www.solidarnosc.eti.pg.gda.pl/artykuly/ryshist.html, 23.06.2014) –
operowała dużymi funduszami, co pozwalało na wydawanie w podziemiu
niedopuszczonych do obiegu książek, a także regularnie ukazującej się prasy.
To oczywiście miało nieoceniony wpływ na świadomość społeczną, która
była istotnym elementem przemian w Polsce.
26
stycznia
1984
roku
uchwalono
prawo
prasowe
(http://prawo.legeo.pl/
prawo/ustawa-z-dnia-26-stycznia-1984-r-prawoprasowe, 24.06.2014). Co ciekawe ustawa, oczywiście nowelizowana
wielokrotnie, ale w dużej mierze w tym samym kształcie obowiązuje do dnia
dzisiejszego. Prawo prasowe wprowadziło ład do środowiska
dziennikarskiego poprzez określenie praw i obowiązków dziennikarzy.
Równocześnie sama władza przestała naciskać na przestrzeganie zasad
cenzury, która przez ostatnie lata trwania PRL była właściwie fikcyjnym
wymogiem. Jednak jak pisze Lucyna Szot, ustawa ta niewiele zmieniła
w rzeczywistości polskiej, bowiem dziennikarze, których status zawodowy
w tej ustawie nie został określony, ciągle obawiali się represji ze strony
rządzących. Stąd cenzurę zastąpiła autocenzura spowodowana zwykłym
ludzkim strachem (Szot, 2003, s.77). Ustalenia Okrągłego Stołu doprowadziły
do całkowitego zaniechania cenzurowania publikacji, choć należy zaznaczyć,
że sama ustawa o cenzurze została zniesiona dopiero w czerwcu 1990 roku
wraz
z
rozwiązaniem
Głównego
Urzędu
Kontroli
Prasy,
Publikacji i Widowisk (http://www.polskieradio.pl/39/248/Artykul/582994,
Cenzura-sie-konczy, 25.06.2014).
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Drugi etap reformy mediów, jaki w swoim modelu prezentuje Beata
Rozumilowicz, to podstawowy etap reform mediów. To okres wyjątkowo
burzliwy dla systemu medialnego. Można powiedzieć, że charakteryzuje go
chaos normatywny, powodujący, że polityczni i medialni aktorzy nie są
świadomi posiadanych przez nich możliwości działania. W pewien sposób
zostają rzuceni na głęboką wodę, i dopiero po pewnym czasie zyskują
śmiałość działania. Okres ten charakteryzuje przede wszystkim wspomniane
wcześniej całkowite usunięcie cenzury, ale także otwarcie rynku medialnego
dla innych nadawców, nie tylko państwowych, ale prywatnych – w tym
zagranicznych (za: Dobek-Ostrowska, 2006, s. 17).
W Polsce etap ten wypełniały takie wydarzenia jak wspomniane już
wcześniej, instytucjonalne zniesienie cenzury i porozumienia Okrągłego
Stołu, ale także i prywatyzacja RSW Prasa-Książka-Ruch (Dobek-Ostrowska,
2006, s. 18). W tym czasie w Polsce pojawiło się też wiele tytułów
prasowych, lokalnych stacji telewizyjnych, a także nieograniczony dostęp
do bezpłatnej wówczas telewizji satelitarnej.
Po uchwaleniu ustawy o Radiofonii i Telewizji w grudniu 1992 roku sytuacja
systemu medialnego znormalizowała się. Ustawa ta doprowadziła
do utworzenia publicznych mediów na bazie dotychczasowego państwowego
radia i telewizji. Pozwoliła także na powstanie mediów prywatnych.
Trzeci etap modelu Rozumilowicz to etap wtórny reformy mediów.
Etap ten charakteryzuje powstanie mechanizmów rynkowych regulujących
funkcjonowanie mediów masowych (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 20).
To także okres stabilizacji powstałych wcześniej nadawców prywatnych oraz
utworzenia grup medialnych, które zaistniały dzięki wolnej konkurencji,
wspomnianym mechanizmom rynkowym, a także przepisom pozwalającym
na koncentrację mediów. Najczęściej grupy te, wspierane przez kapitał
zagraniczny, stanowiły atrakcyjny element sceny medialnej w Polsce – jako
że miały kapitał, mogły zaoferować widzowi lepszą ofertę programową
i lepszą jakość przekazu. Dzięki temu mogły zdobyć także wiodącą rolę
na rynku, wypierając konkurentów. Wyjątek stanowiły media publiczne,
finansowane z abonamentu płaconego przez odbiorców.
Ostatni etap modelu Rozumilowicz to etap dojrzałości. Media
osiągają go w momencie, kiedy demokracja w państwie zarówno na poziomie
społecznym, jak i instytucjonalnym zostaje zakończona. Demokracja jest
stabilna, a społeczeństwo obywatelskie dobrze wykształcone. Można
zaryzykować stwierdzenie, że ten etap w Polsce jeszcze nie nastał, bowiem
arena polityczna III Rzeczpospolitej Polskiej nie stanowi stabilnego gruntu.
Wybory naprzemienne wygrywają partie z przeciwnych opcji politycznych,
a społeczeństwo obywatelskie raczkuje, miast być dojrzałe.
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Jak pisze Bogusława Dobek-Ostrowska: „efektem transformacji
systemu medialnego w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przejścia
do demokracji jest zastąpienie systemu etatystycznych środków masowego
przekazu modelem dualnym, opartym na mediach publicznych i prywatnych
(komercyjnych lub niekomercyjnych)”. Cytuje ona także za Karolem
Jakubowiczem wymiary tzw. autonomizacji mediów. Pierwszy z nich,
polityczny, określa uniezależnienie od władzy dzięki podziałowi władz,
ekonomiczny pokazuje uniezależnienie od finansowania przez państwo,
społeczny mówi o uzależnieniu mediów od opinii publicznej (w poprzednim
ustroju pasywnej w odbiorze), technologiczny określa uzależnienie
od powstających technologii medialnych, a profesjonalny mówi o oddzieleniu
informacji od opinii i komentarza, co pokazuje profesjonalizm dziennikarza
(2006, s. 26).
Niewątpliwie w Polsce możemy obserwować zmiany w mediach
we wszystkich tych wymiarach, co pozwala na twierdzenie, że mamy
do czynienia z mediami wolnymi – prezentowane są w nich różne opinie, jest
możliwość dyskusji i wymiany poglądów. Nie znajdziemy także żadnych
elementów ograniczających dostęp do informacji. Pod znakiem zapytania
możemy jednak pozostawić obiektywność i podstawową jakość warsztatu
dziennikarskiego w kontekście przekazywanych informacji zarówno
w mediach publicznych, jak i komercyjnych.
Modele systemów komunikacyjnych
Jedna z pierwszych analiz mediów to analiza Sieberta, Schramma
i Petersona. Wyróżnili oni cztery modele mediów: autorytarny, liberalny,
komunistyczny i model odpowiedzialności społecznej. Jak pisze Bogusława
Dobek-Ostrowska, modele te wskazują jednoznacznie na ścisłe powiązania
mediów masowych z reżimem politycznym, który kształtuje system mediów
przez regulacje prawne (2004, s. 122).
Model autorytarny, podobnie jak komunistyczny, dotyczy
niedemokratycznych systemów politycznych, gdzie media pozostają w rękach
rządzących i stanowią element systemu politycznego. W modelach tych media
są pod stałą kontrolą państwa, a ich głównym zadaniem jest wzmacnianie
władzy politycznej. Ważną różnicą pomiędzy modelami autorytarnym
a komunistycznym jest przyzwolenie w tym pierwszym na powstanie mediów
prywatnych, które pozostają pod kontrolą państwa poprzez prawo medialne,
wprowadzając obowiązek posiadania koncesji. W modelu komunistycznym
wszystkie media pozostają własnością państwa.
Model liberalny mediów, podobnie jak cala doktryna liberalizmu,
zakłada ważną rolę jednostki w społeczeństwie. Tutaj media są wolne i nie
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podlegają żadnej kontroli, poza mechanizmami rynkowymi i regułami
prawnymi. To media kontrolują państwo, są tzw. „czwartą władzą”, której
zadaniem jest śledzenie wszelkich nieprawidłowości w działaniach
rządzących. Media zapewniają obywatelską wolność słowa, a możliwość
działania na rynku medialnym ma każdy, kto posiada odpowiednie środki
finansowe.
Z kolei model odpowiedzialności społecznej, powstały w Stanach
Zjednoczonych, mówi, że podstawowa rola mediów to zapewnienie forum
debaty i starcia poglądów. Media mają za zadanie obiektywnie i rzetelnie
informować, wyjaśniać wartości, a także prezentować poglądy jak
największej liczby obywateli. Opinia publiczna kontroluje media, które
znajdują się w rękach nadawców prywatnych, zarówno komercyjnych, jak
i niekomercyjnych. Media mogą także organizować podmioty publiczne
i społeczne.
Media jako narzędzie demokracji
Nie ulega wątpliwości, że ten, kto przejmuje publiczne środki
masowego przekazu, zyskuje ogromną moc kształtowania i kontrolowania
opinii publicznej. To jego programy docierają do największej liczby
odbiorców i kształtują obraz rzeczywistości, mając wpływ na decyzje
obywateli. Jednak warto też się zastanowić, czy media mogą być czynnikiem
prowadzącym do demokracji, tudzież elementem wspomagającym
demokratyzowanie się społeczeństwa. Beata Rozumilowicz poddaje analizie
takie stwierdzenie (2002, ss.12-13).
Po pierwsze, w mediach, które są niezależne oraz wolne od nacisków
politycznych i ekonomicznych, łatwiej wprowadzić wolną konkurencję, która
prowadzi do wielości poglądów. Po drugie, wolne media wspomagają cele
demokracji, propagują wolność słowa i wolność gospodarczą, czyli można
powiedzieć, że aktywnie wspierają demokrację. Po trzecie, tylko dzięki
wolnym mediom, które są uniezależnione od nacisków politycznych,
ekonomicznych czy społecznych, jednostka może znaleźć dla siebie forum
dyskusji, prezentacji przekonań i wizji, a także może pozyskać informacje
z wielu różnych i niezależnych od siebie źródeł, co da jej poczucie – które
w dojrzałej demokracji jest jak najbardziej trafne – posiadania całościowego
obrazu rzeczywistości. Po czwarte, media dają możliwość ekspresji wszelkich
opinii dotyczących otaczającej rzeczywistości. Wreszcie, po piąte, media
wolne i niezależne pozwalają na prezentacje swoich poglądów każdej grupie
społecznej, w tym – co ważne – również tym mniej uprzywilejowanym.
Musimy także pamiętać, że media uważane były za ważny element
walki o odzyskanie niepodległości w Polsce. Przez dziesięciolecia na tereny
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Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej docierały programy nadawane przez Radio
Wolna Europa, ale także finansowanego przez Rząd Stanów Zjednoczonych
Głosu Ameryki (http://tedlipien.com/blog/2011/12/13/voice-of-americaduring-the-martial-law-in-poland-radio-stanu-wojennego, 26.06.2014).
Te stacje nacelowane były na przekaz obiektywnych informacji do Polski,
co zmuszało władze państw bloku wschodniego do wysiłku mającego na celu
zagłuszanie nieprzychylnych przekazów. Warto też zasygnalizować, że stacje
zachodnie, które nadawały programy na swoich terytoriach poprzez
częstotliwości na falach długich i średnich, również docierały do Polski, przez
co – nieintencjonalnie, ale także – łamały monopol reżimowych mediów. Lata
80. XX wieku to dodatkowo rozwój telewizji satelitarnej, która dawała
nieograniczone możliwości nadawania programów, dostępnych również na
terenie Polski, choć oczywiście ich odbiór, uzależniony był od technicznych
możliwości oraz nabycia odpowiedniego sprzętu. Sytuacja diametralnie
zmieniła się po 1989 roku, gdy zaraz po zmianie władzy popyt na telewizję
satelitarną wzrósł wielokrotnie. Sama antena, która oprócz tego, że dawała
dostęp do przekazów kultury zachodniej i niecenzurowanych informacji, stała
się także swoistym elementem prestiżu, bowiem doskonale widoczna
na dachu domu czy balkonie w bloku pokazywała stopień zamożności danej
rodziny.
System medialny w Polsce
W Polsce, podobnie jak na całym świecie toczy się debata na temat
mediów i ich roli w demokracji. Bogusława Dobek-Ostrowska wymienia dwa
dominujące podejścia do tego tematu: liberalne i radykalne (2005, ss. 124125). Liberalne podkreśla wolność jednostek, radykalne zaś zwraca uwagę
na potrzebę równości społecznej i ekonomicznej obywateli. Liberalne traktuje
media jako środek dystrybucji informacji, dzięki czemu obywatel może
dokonywać świadomego wyboru, a opinia publiczna może się swobodnie
kształtować i dzięki temu mieć wpływ na rządzących. Wizja radykalna
podkreśla, że media muszą stać się polem, gdzie ścierać się mogą różne
poglądy i interesy, a głównym zadaniem mediów powinna być prezentacja
wszelkich interesów społecznych i zapewnienie pola debaty publicznej.
Którą z tych wizji możemy wyodrębnić w polskich mediach?
Bogusława Dobek-Ostrowska pisze o implantacji modelu dualnego (media
w tym modelu dzielą się na publiczne i prywatne) na tereny Polski i innych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej po przeobrażeniach systemowych
(2005, s. 122). Tak więc bez wątpienia mamy podział dualny na media
publiczne i prywatne (komercyjne i społeczne). Nasz rynek medialny,
po gwałtownym wzroście liczby tytułów prasowych i stacji radiowych
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czy telewizyjnych, obecnie ustabilizował się. Media polskie skupione są
wokół wielkich grup medialnych, takich jak np. AGORA, posiadająca lokalne
rozgłośnie radiowe i ogólnopolski dziennik, czy TVN – tworząca wielki
koncern medialny1. W Polsce działają także media publiczne, finansowane
z abonamentu. Prezentują one kanały telewizyjne (przy czym jeden
podzielony na pasma lokalne) i rozgłośnie radiowe (w tym lokalne).
Telewizja publiczna
Mimo ekspansji mediów komercyjnych i ich dużej oglądalności
w miastach (zwłaszcza dzięki telewizji satelitarnej), media publiczne
w dalszym ciągu odgrywają istotną rolę na polskim rynku medialnym. Czy
jednak publiczna telewizja lub radio, bez środków finansowych
na porównywalnym poziomie do komercyjnych mediów, może z nimi
konkurować jako atrakcyjne źródło przekazu? Skupmy się przez chwilę
na zadaniach mediów publicznych, które stawia przed nimi polskie
ustawodawstwo.
Ustawa o Radiofonii i Telewizji z 29 grudnia 1992 roku w Rozdziale
4 mówi: „publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując,
na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym
jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji,
publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem,
bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką
jakością i integralnością przekazu” (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU19930070034, 26.06.2014). Na podstawie właśnie tego rozdziału
Zarząd TVP 29 marca 2005 roku przyjął uchwałę, której załącznikiem jest
dokument pt. Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji
publicznej, uchwalony 29 marca 2005 roku. Jego autorzy wymieniają
działania, które mają zapewnić wykonanie misji: „powszechność przekazu
i treści, zróżnicowanie adresatów, programów i gatunków telewizyjnych,
wyważenie oferty oraz treści w procesie kształtowania opinii, pluralizm,
bezstronność, autonomia instytucjonalna i niezależność redakcyjna,
innowacyjność w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów, wysoka
jakość i integralność programów, a także wiarygodność i odpowiedzialność”
(http://www.tvp.pl/o-tvp/abonament/aktualnosci/zasady-realizowania-przeztelewizje-polska-sa-misji-publicznej/ 69126, 26.06.2014).
Media publiczne pozostają też ważnym ośrodkiem kształtowania
opinii publicznej oraz przekazu kulturowego. Jak możemy przeczytać w tym
Obecnie TVN jest własnością Southbank Media
amerykańskiego koncernu Scripps Networks Interactive.
1
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samym dokumencie TVP: „programy i inne usługi publiczne TVP zmierzają
do wzmocnienia poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka
polskiego i upowszechnienia wiedzy o nim, wyrażania we wszystkich
gatunkach – w tym zwłaszcza fabularnych – polskiej tradycji i dziedzictwa
kulturowego. Pełnią rolę kulturotwórczą, kształtują wrażliwość estetyczną
i umożliwiają uczestnictwo w kulturze regionalnej, polskiej, europejskiej
i światowej. Na ten fragment działalności telewizji publicznej zwraca uwagę
Beata Ociepka: telewizja publiczna (…) mimo, że jest instytucją
nienastawioną na zysk, musi kierować się kryterium efektywności
ekonomicznej (2003, s. 157). Zwraca ona uwagę na problem relacji pomiędzy
kulturą wysoką a kulturą niską w prezentowanym programie. Współczesny
odbiorca może nie uznać przekazu nasyconego wysoką kulturą jako
atrakcyjnego i stąd może zrezygnować z oglądania telewizji publicznej
na rzecz komercyjnych. Ociepka pisze, że media publiczne w Europie
„zostały zobowiązane do upowszechniania kultury z jednoczesnym jednak
uwzględnieniem różnorodności gustów i wielości opinii publicznej. Przez tak
sformułowane zadania media publiczne stanęły przed kontrowersyjnym
zadaniem pogodzenia wartości kultury wysokiej i jej popularyzacji
z obecnością w programach kultury niskiej” (s.158).
Treści medialne sprzed 1989 roku w Polsce, mimo że nasycone
ideologicznie i o charakterze indoktrynacyjnym, miały charakter kultury
wysokiej, która miała na celu pokazanie przeciwieństwa kultury w państwach
socjalistycznych od tej zachodniej – gorszej. Telewizja publiczna przełomu
wieków to już przekaz masowy, który traci na jakości i nie wypełnia opisanej
wcześniej misji. Zaskoczyć może raport zlecony przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, według którego we wszystkich programach TVP
treści kulturowe przez pierwsze lata III RP stanowiły 6,8% emisji,
a dotyczące dziedzictwa narodowego – 1,7% (s. 168).
Równocześnie telewizja publiczna ulega procesowi komercjalizacji.
Póki co jednak głównym źródłem finansowania mediów publicznych
w poczuciu ich konsumentów jest abonament. Co interesujące, nie przekłada
się to na jego tzw. ściągalność. Obecnie jedynie 1 mln spośród 13,5 mln
gospodarstw domowych w Polsce płaci abonament radiowo-telewizyjny
(http://wp.tv/i,ilu-polakow-placi-abonament-radiowotelewizyjny,mid, 175 12
54,cid,2279650,klip.html, 01.08.2015). Na szerszą skalę nie pomagają także
wszelkie groźby zapowiadające windykację należności za opłatę
abonamentową.
Komercjalizacja powoduje, ze media publiczne nie mogą pozostać
obojętne na reguły wolnego rynku, stąd pojawiły się reklamy i dlatego
finansuje przedsięwzięcia kulturalne, na których zarabia. W tym zagadnieniu
wiele emocji budzi także temat prywatyzacji mediów publicznych.
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Z pewnością można dostrzec pozytywne aspekty prywatyzacji telewizji
publicznej. Dzięki temu zyskałaby ona dodatkowe źródła finansowania
i mogłaby się uniezależnić od nacisków politycznych. Dzięki zastrzykowi
funduszy mogłaby pozyskiwać nowe technologie i konkurować z mediami
komercyjnymi, równocześnie nie będąc tubą propagandową dla rządzących.
Jednak taka sytuacja na pewno niesie ze sobą ryzyko. Skomercjalizowane
media publiczne mogłyby się stać kolejną stacją prezentującą nieskładny
przekaz bez treści, których oczekuje się od mediów publicznych, bez
kultywowania dziedzictwa narodowego i kulturowego. Można dokonać
częściowej prywatyzacji mediów publicznych tak, aby pakiet kontrolny
pozostał w rękach Skarbu Państwa. W ten sposób media publiczne
wypełniałyby misję, równocześnie rozwijając się technologicznie. Można
również wyprzedać media publiczne z zastrzeżeniem, że właściciel musi
wypełniać misję pod groźbą utraty koncesji. Prawnych form nacisku jest
wiele, lecz zdecydowanie najbardziej efektywne jest pozostanie przy obecnej
formie istnienia mediów, z równoczesną modyfikacją ustawy dotyczącej
radiofonii i telewizji, która zapewniałaby obiektywny przekaz bez nacisków
politycznych i zmian personalnych związanych z kolejnymi wyborami
parlamentarnymi.
Perspektywy telewizji publicznej w cyfrowej przestrzeni
O ile transformacja systemowa może się zakończyć i może
doprowadzić do całkowitej przemiany ustroju politycznego, o tyle media
zawsze będą się zmieniać, jeśli nie ze względów prawnych i politycznych,
to ze względów technologicznych. Innowacja techniczna przyspiesza
z każdym dniem. Nowe technologie obejmują wszelkie dziedziny życia,
w tym także przekaz medialny. Analogowy przekaz telewizyjny, na którym
przez lata bazowała telewizja publiczna, przeszedł do historii. Powstały
multipleksy, na których dostępne dla odbiorców są nie tylko kanały telewizji
publicznej, ale także inne stacje, które otrzymały swoje częstotliwości.
To oznacza, że monopol telewizji publicznej w pewnych rejonach kraju już
wygasł.
Telewizja publiczna, szczycąca się najlepszą oglądalnością, nie bierze
pod uwagę faktu, że ich oglądalność ma swoje źródło w tym, że dociera
do większej liczby odbiorców niż stacje komercyjne, zwłaszcza jeśli chodzi
o mniejsze miejscowości. Co ciekawe, TVP nie zawsze w rankingach jest
liderem oglądalności. W jednym z najnowszych badań Telewizja Polska
uplasowała się dopiero na trzeciej pozycji po telewizji Polsat i TVN
(http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polsat-nowym-liderem-tvn-wyprze
dzil-tvp1-fakty-hitem-tygodnia, 24.08.2014). Z kolei w większych miastach,
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gdzie oferta jest bardziej zróżnicowana, oglądalność telewizji publicznej jest
znacznie niższa niż na wsiach.
W grupach wiekowych Telewizja Polska jest liderem pośród
starszych użytkowników (http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kobiety-iseniorzy-to-widzowie-glownych-stacji-tvp-najmocniejsza-na-wsi-a-tvn-wmiescie, 24.08.2014), lecz jeżeli chce w dalszym ciągu dominować na rynku,
musi zacząć brać pod uwagę rozszerzającą się ofertę konkurencji, która
prezentuje znacznie lepsze programy w znacznie lepszej jakości nadawania,
które są bardziej popularne dla młodszych grup wiekowych użytkowników.
TVP powinna rozbudować swoją ofertę i poprawić swój wizerunek jako stacji
obiektywnej, która jest niezależna od polityki i polityków. Inaczej można
przypuszczać, że wraz z rozbudową multipleksów i sieci nadawczych
telewizji komercyjnych oglądalność TVP spadnie. A jeżeli do tego dołożymy
mniejsze wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, media publiczne
mogą popaść w znaczne problemy finansowe. Można przypuszczać,
że w najbliższych latach dojdzie do metamorfozy mediów w bardziej
komercyjne z większą liczbą reklam – być może także w czasie trwania
programów? Trudno jednak przewidzieć, czy telewizja i radio publiczne
zamienią się w kolejne stacje komercyjne? Można jedynie mieć nadzieję,
że w Polsce powstaną nowe (lub zmodernizują się istniejące) kanały radiowe
i telewizyjne, które będą realizowały założenia misji publicznej tak,
aby wypełniać założenia programowe tego typu nadawców.
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ZORGANIZOWANY RUCH KOLARSKI
W WADOWICACH W DOBIE AUTONOMII GALICYJSKIEJ
Organized cycling activities in Wadowice
in the era of the Galician autonomy

Abstract
The cycling department of the 'Sokół' Gymnastic Society in Wadowice was
established in 1894. It was one of the first organizations of this kind in Galicia.
It conducted various activities for at least 15 years. It organized mostly single day and
multi-day trips. Members of the association supported local cycling initiatives
in neighboring towns. It is no doubt that it was thanks to the president of the club
EdmuntStorch that the society was active for so long, it the times when other cycling
clubs in Galicia lasted only for a few years.
Keywords: Wadowice, Galician autonomy, tourism, cycling

Historia kolarstwa to wdzięczny temat do badań historycznych.
Wynika to przede wszystkim z faktu, iż zajmując się tym zagadnieniem,
należy wziąć pod uwagę zarówno elementy społeczne, techniki, jak
i oczywiście sportu i turystyki. Nie dziwi zatem, że w piśmiennictwie polskim
jest kilka opracowań poświęconych temu zagadnieniu. Bez wątpienia
największe zasługi położył B. Tuszyński, ale należy też wspomnieć
o działalności na tym polu K. Obodyńskiego i S. Zaborniaka. Niestety
na temat interesującego nas problemu wymienieni autorzy milczą. Jednak
temat ten nie jest zupełnie nowy. Nieco uwagi poświęcił mu autor niniejszego
doniesienia. Pierwszym natomiast, który pojął się trudu prezentacji zagadnień
kolarstwa w mieście nad Skawą, był, niestety nieżyjący już, B. Czapik. On
to opracował dzieje tamtejszego TG „Sokół”, w którym wspomniał też
o kolarzach. Śladem tego badacza poszedł A. Nowakowski. Za jego
przyczyną doszło do wydania opracowania poświęconego kolarstwu
w rodzinnym mieście Jana Pawła II na przestrzeni stu dwudziestu lat. Mimo
wszystko żadna z wymienionych prac nie zgłębiła tytułowego zagadnienia,
a szkoda, gdyż kolarstwo w Wadowicach, zwłaszcza w tytułowym okresie,
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przyniosło wiele interesujących wydarzeń istotnych nie tylko dla lokalnej
społeczności, ale także dla dziejów kolarstwa na ziemiach polskich.1
Stowarzyszenie
Najprawdopodobniej pierwszy kontakt z rowerem mieszkańcy
Wadowic mieli latem 1886 roku. Wtedy to kilkuosobowa grupa jeszcze
niezorganizowanych krakowskich kolarzy odwiedziła miasto nad Skawą.
Uczestnikami tej eskapady byli prawdopodobnie między innymi: Marian
Dawidowski i Henryk Niemietz (późniejsi założyciele Krakowskiego Klubu
Cyklistów). Turyści pokonali w ciągu jednego dnia około dziewięćdziesiąt
kilometrów z Krakowa do Wadowic i z powrotem.2
Gdy doszło do zawiązania w Krakowie klubu kolarskiego, wyjazdy
w kierunku Wadowic dalej były organizowane. Zapewne za ich sprawą, jak
i przede wszystkim osobistych kontaktów krakowian z wadowiczanami,
i w tym mieście postanowiono zawiązać podobne stowarzyszenie.3
Zapowiedzią powołania stowarzyszenia kolarzy były organizowane
tutaj latem 1893 roku „częste wycieczki na bicyklach”. Ich aranżerami byli
członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Wadowic. Poza
Wspomniane opracowania Tuszyńskiego B. to: 100 lat Warszawskiego Towarzystwa
Cyklistów – kolarstwa polskiego, Warszawa 1986; Od Dynasów do Szurkowskiego,
Warszawa 1986; Złota księga kolarstwa polskiego, Warszawa 1995. Oprócz tego
wspomniano: Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i Podkarpaciu
(1867-2007) praca zbiorowa pod red. Obodyńskiego K. i Zaborniaka S., Rzeszów
2007; Kurek A., Zarys działalności oddziałów kolarskich towarzystw gimnastycznych
„Sokół” w Galicji w XIX wieku, w: 130 lat Sokolstwa Polskiego. Międzynarodowa
Konferencja Naukowa, Kraków-Lwów 21.06-30.06.1997, nakładem PTG „Sokół”
w Krakowie, Kraków 1997; Czapik B., Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Wadowicach na tle rozwoju kultury fizycznej w latach 1887-1918, mpis pracy dr.,
AWF, Kraków 1993; Nowakowski A., Kolarstwo szosowe na ziemi wadowickiej.
Na 120-lecie kolarstwa w Polsce (1886–2006), Wadowice 2006. Można jeszcze
wspomnieć o doniesieniu: Nastiuszonek W., Rodowód polskiej turystyki – z diariusza
turystyki kolarskiej, „Gościniec” 1973, nr 48, w którym niestety, mimo obiecującego
tytułu, autor nie napomknął o Wadowicach.
2
Kurek A., Początki turystyki kolarskiej w Galicji w latach 1867-1886, „Folia
Turistica” 2000, nr 8, s. 89; „Nowa Reforma” 1886, nr 238, s. 3.
3
Szerzej na temat działalności, jak i organizacji krakowskich stowarzyszeń kolarskich,
zob.: Wasztyl R., Kolarstwo krakowskie w latach 1886-1918 i jego wkład w tworzenie
podstaw organizacyjnych kolarstwa w Polsce w latach 1919-1920, „Rocznik
Naukowy AWF Kraków” 1900, t. 24, s. 63-83.
1
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wycieczkami w tym też 1893 roku w miejscowym Towarzystwie
Gimnastycznym rozpoczęto prowadzić naukę jazdy „tak na niskim jak i na
wysokim bicyklu, aby dać możność członkom za mierną opłatą nauczyć się tej
pożytecznej dla zdrowia jazdy”. Kiedy liczba umiejących jeździć wzrosła
do 8 osób i „coraz więcej członków (TG „Sokół”) nabierało wprawy”
w jeździe na rowerze, utworzono Oddział Cyklistów i 30 stycznia 1894 roku
uchwalono dla niego regulamin. Tę datę można zatem uznać za powstanie
pierwszego stowarzyszenia kolarzy w Wadowicach.4
„Twórcą oddziału i gorącym orędownikiem (…był) dr Mieczysław
Redl”, natomiast pierwszym przewodniczącym wybrany został Edmund
Storch, którego zastępcą został Teofil Solski. Kadencja Storcha, która zaczęła
się w 1894 roku wraz z zawiązaniem oddziału, z przerwą w latach 1895-1897,
trwała do co najmniej do 1905 roku (Tab. 1).5
Zapewne to dzięki przewodniczącemu do oddziału –
najprawdopodobniej od 1902 roku – zaczęły wstępować panie. Dwa lata
później klub osiągnął bez wątpienia największą liczebność w swoich dziejach;
posiadał wtedy 24 członków, prawie dwa i pół razy więcej niż w pierwszym
roku istnienia. Niestety było to chwilowe osiągnięcie. W 1905 roku
ta wielkość spadła prawie o 40%, zrównując się z liczebnością oddziału
w latach 1898 i 1900 (Tab. 1). Ta zmienność może świadczyć o sporej
fluktuacji. Należy jednak zaznaczyć, że najprawdopodobniej trzon oddziału
przez te wszystkie lata się nie zmieniał. Świadczyć o tym może wspominana
kadencja przewodniczącego.
Najprawdopodobniej również i za sprawą Storcha na posiedzeniu
zarządu oddziału w 1898 roku postanowiono: „zaprowadzić dla członków
legitymacje z równoczesnym potwierdzeniem uzdolnienia do jazdy na kole
(w legitymacje cały oddział jest już zaopatrzony)”, co bez wątpienia bardzo
dobrze świadczyło o wewnętrznej organizacji klubu, jak i sprawności
decyzyjnej jego zarządu.6
Czapik B., Dzieje…, op. cit., ss. 114-115; „Przewodnik Gimnastyczny” 1893, nr 12,
s. 166; Sprawozdanie Wydziału TG „Sokół” w Wadowicach za rok 1893,
„Przewodnik Gimnastyczny” 1894, nr 4, s. 42; Sprawozdanie Wydziału TGS
w Wadowicach za rok 1894, „Przewodnik Gimnastyczny” 1895, nr 10, s. 123.
Niskim bicyklem nazywano rower, natomiast wysokim – bicykl. Szerzej na temat
historii roweru, zob. Hemerling K., Skoropęd, „Przewodnik Gimnastyczny” 1893,
nr 5, ss. 63–64.
5
Ibidem.
6
Sprawozdanie Oddziału Kolarzy „Sokoła” Wadowickiego za rok 1898, „Koło” 1899,
nr 1, s. 11.
4
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Tabela 1. Oddział Kolarzy TG „Sokół” w Wadowicach w latach 1894-1905
Rok

Liczebność
(w tym
kobiet)

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

10
10
8
7
15
10
16
Brak danych
14 (2)

1903
1904
1905

16 (4)
24 (3)
15 (3)

Przewodniczący

E. Storch
dr Bukowski
T. Kołomłocki
Brak danych

E. Storch

Przychód

Wydatki

Dochód

69,39*
Brak danych
Brak danych
Brak danych
253,20
Brak danych
59,00
Brak danych
119,64

49,86
52,20

19,53
Brak danych
63,10

169,80

83,40

43,00

16,00

53,64

66,48

64,20

0

64,20
67,66
70,54

Brak danych
Źródło: Opracowanie własne.7
* 69 kor., 39 hal.

Przy okazji liczebności warto też wspomnieć o profesji członków
miejscowego oddziału. Przykładowo w końcu1900 roku do stowarzyszenia
należeli: „Storch (c. k. oficjał poczt.) (…) T. Kołomłocki, (c. k. prof. gimn.)
(…) E. Chodorowski (c. k. exp. poczt.), dr W. M. Gedl, J. Hałatek (c. k.
komisarz skarbu), K. Hommé (mgr farmacji), W. Hommé (mgr farmacji),
T. Kołomłocki (c. k. prof. gimn.), K. Prezentkiewicz (adj. pow. Kasy
Oszczędn.), T. Solski (c. k. asystent poczt.), E. Storch, W. Woźniakiewicz
Na podstawie: Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Wadowicach za rok 1894, „Przewodnik Gimnastyczny” 1895, nr 10, s. 123;
Sprawozdanie WTGS w Wadowicach za rok 1895, „Przewodnik Gimnastyczny” 1896,
nr 8, s. 104; 1898, nr 9, s. 104; Sprawozdanie Oddziału Kolarzy „Sokoła”
Wadowickiego za rok 1898, „Koło” 1899, nr 1, s. 11; Sprawozdanie WTGS
w Wadowicach za rok 1898 przedłożone Walnemu Zgromadzeniu 6 kwietnia 1899,
„Przewodnik Gimnastyczny” 1899, nr 9, s. 89; Sprawozdanie Wydziału Polskiego
TGS w Wadowicach za rok 1900, Wadowice 1901, s. 29; Sprawozdanie WPTGS
w Wadowicach za rok 1901, Wadowice 1901, s. 29; Sprawozdanie WPTGS
w Wadowicach za rok 1902, Wadowice 1903, s. 21; Sprawozdanie WPTGS
w Wadowicach za rok 1904, Wadowice 1905, s. 13; Sprawozdanie WPTGS
w Wadowicach za rok 1905, Wadowice 1906, s. 18.
7
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(buchalter), a chwilowo A. Iwański (sł. politechniki), C. Niklewicz, (kan. not.).
J. Stankiewicz (djet.) i St. Zennerman (c. k. st. kom. Skarbu)”.8
Jak widać członkami oddziału byli przeważnie urzędnicy, następnie
przedstawiciele wolnych zawodów, dwóch nauczycieli i jeden student. Była
to zatem warstwa średnia, bez ziemiaństwa czy w ogóle szlachty, ale i bez
robotników lub chłopów. W zasadzie taki skład przetrwał do 1905 roku, nie
ulegając większym zmianom. Jedynie w 1902 roku w oddziale pojawiły się
panie: „Róża Pelzowa, (…), Zofia Zembata (c. k. manipulantka poczt.)”.
Wtedy też do stowarzyszenia przystąpił miejscowy przedsiębiorca:
„Kazimierz Hommé (właściciel drogerii)”.9 Prawdopodobnie w kolejnych
latach, do czasu Wielkiej Wojny, przekrój społeczny wadowickiego klubu
kolarskiego nie zmienił się radykalnie.
Największą liczebność oddział osiągnął w XX wieku, ale najwyższe
dochody udało się mu wypracować wcześniej. W 1898 roku przychód
stowarzyszenia sięgnął nieco ponad 250 koron. Najprawdopodobniej już
nigdy klubowi nie udało się uzyskać tak korzystnych przychodów, za czym
szły oczywiście i dochody. Ten dobry wynik finansowy wynikał
z prowadzonych przez oddział zajęć z nauczania jazdy, które prowadzono
odpłatnie tak dla członków oddziału Towarzystwa, jak i niezrzeszonych
w stowarzyszeniu obywateli miasta. Wypracowane zyski nie szły jednak
na działalność oddziału, lecz do kasy miejscowego TG „Sokół”.
Klub kolarzy działający przy wadowickim TG „Sokół” pierwotnie
nazywany był Oddziałem Cyklistów. W 1899 roku zmieniono nazwę
na Oddział Kolarzy10. Ta nazwa przetrwała już do końca działalności klubu.
Niestety nie udało się ustalić, kiedy OK TG „Sokół” z Wadowic zaprzestał
działalności. Nie odnaleziono sprawozdań z działalności klubu po 1905 roku,
jednak wydaje się, iż funkcjonował on co najmniej do 1909 roku.
Przeświadczenie o tym bierze się stąd, że właśnie w owym czasie
w Wadowicach doszło do organizacji zlotu doraźnego I okręgu krakowskiego
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, o czym tak informowało
sprawozdanie:

Sprawozdanie Wydziału PTGS w Wadowicach za rok 1900…, op. cit., ss. 21-25, 29.
Sprawozdanie Wydziału PTGS w Wadowicach za rok 1901…, op. cit, s. 29;
Sprawozdanie Wydziału PTGS w Wadowicach za rok 1902…, op. cit., s. 21.
10
Czapik B., Dzieje…, op. cit., ss. 114-115.
8
9
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„Dla ściślejszego połączenia sokolich Oddziałów kolarskich Okręgu I (…),
odbyła się w Wadowicach konferencja reprezentantów tych Oddziałów, ale do
szczegółowego opracowania i regulaminu (…) nie doszło”.11
Inaczej o losach tego spotkania informowało także i sprawozdanie
Oddziału Kolarzy TG „Sokół” z Krakowa za 1909 rok. 23 maja tego roku
„przy udziale 23 druhów i 18 delegatów, reprezentujących 200 kolarzy
z 9 gniazd I Okręgu” doszło do omówienia kwestii powołania organizacji
kolarskiej. W jego trakcie: „przedłożył (…) druh Ebert projekt regulaminu,
mającego się utworzyć Zjednoczenia Kolarzy I Okręgu, który z małymi
zmianami przyjęto. Przy wyborach do zarządu okręgowego wybrano druha
Eberta z Krakowa, zastępcą druha Storcha z Wadowic, sekretarzem druha
Wójcika z Krakowa, zastępcą druha Prezentkiewicza z Wadowic, I kapitanem
druha ST. Rudego z Krakowa, zastępcą druha Rakowskiego z Żywca”.12
Niestety o dalszych losach powołanego Zjednoczenia Kolarzy
I Okręgu sprawozdania krakowskiego TG „Sokół” nie informują. Możliwe,
iż działalność nowopowstałej organizacji z punktu widzenia funkcjonowania
okręgu nie była na tyle długa lub owocna, by powiadomienie o jej zawiązaniu
umieścić w okręgowym sprawozdaniu. Co prawda nie czyni tego również
i prasa, która wszak nie oceniała przydatności nowej organizacji. W każdym
razie skoro zorganizowano takie spotkanie w Wadowicach, a ponadto w skład
zarządu nowopowstałego stowarzyszenia oddziałów kolarskich I okręgu
miało wejść aż dwóch mieszkańców miasta znad Skawy, to bez wątpienia
oddział musiał tutaj funkcjonować i miał się wcale dobrze.
Niestety dalsze losy oddziału nie są znane. Możliwe, że zaprzestał
on działalności kilka lat później, co można tłumaczyć panującym wówczas
w galicyjskich Towarzystwach Gimnastycznych „Sokół” kryzysem, tak
opisywanym przez współczesnych: „Sokół dzisiejszy okazuje już taką
niedołężną starość, tak się cofnął wstecz, od zajmowanego przed
kilkudziesięciu laty stanowiska, takie okazuje niezrozumienie doby dzisiejszej
i nowym kierunkom życia (…), że „Sokół” nie jest już zdolnym tak
wychowywać nowoczesnemu społeczeństwu młode pokolenie, by ono potrafiło
spełnić swe zadania”.13
VII Sprawozdanie Wydziału Okręgu I Polskich Gimnastycznych Towarzystw
Sokolich w Krakowie za rok 1909. Kraków 1910, s. 14.
12
XXV Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Krakowie z czynności za rok 1909, Kraków 1910, s. 20.
13
Mestwin J. (Musiałek J. M.), Którędy droga do celu? Ludzie, myśli i uwagi
w sprawie polskiej, Kraków 1914, s. 107, cytat za: Dudek D., Działalność wojskowa
11
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W zasadzie nie można wskazać daty rozwiązania oddziału
kolarskiego TG „Sokół” z Wadowic czy zaprzestania jego działalności.
Sprawozdania zarządu krakowskiego okręgu TG „Sokół” za 1911 i 1912 rok
nie podają informacji o istniejących oddziałach, a jedynie liczebność kolarzy
w okręgu, których odpowiednio było 158 i 152. Kolejnych z tego typu
raportów nie udało się niestety odnaleźć. Za to krakowski „Ilustrowany
Tygodnik Sportowy”, w kwietniowym numerze z 1914 roku, gdy informował
o istniejących w Galicji klubach kolarskich, nie wspomniał o oddziale
z Wadowic. Wskazał jedynie stowarzyszenia ze Lwowa, z Krakowa i Oddział
Kolarzy TG „Sokół” z Żywca.14
Działalność
W miejscowym TG „Sokół” jeszcze przed zawiązaniem oddziału,
o czym już informowaliśmy, organizowano wycieczki kolarskie.
W pierwszym roku istnienia: „Oddział Cyklistów TG „Sokół” w Wadowicach
(…) urządził w roku 1894 liczne większe (około 10) i mniejsze (około 20)
wycieczki”15.
W sprawozdawczości oddziału już od 1894 roku zwrócono uwagę
na dwa rodzaje wycieczek, dalsze i mniejsze – krótsze. Nie zawsze jednak
dochodziło do organizacji tych drugich. Przykładowo w 1895 roku: „mokre
lato nie bardzo sprzyjało wycieczkom dalszym, za to nie było dnia (…), aby
w niedaleką okolicę celem ćwiczenia się nie wyjeżdżano”. Podobnie było też
i w kolejnych dwóch latach, gdzie doszło jedynie do indywidualnych
wyjazdów w najbliższą okolicę. Natomiast w 1897 roku: „nawet wycieczki
w pojedynkę nie były częste”.16
Od 1898 roku można zauważyć spore ożywienie w oddziale
w dziedzinie organizacji wyjazdów turystycznych na rowerach. Zaczęto

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną światową, Nowy Sącz 1994,
s. 40.
14
IX Sprawozdanie Wydziału Okręgu I Polskich Gimnastycznych Towarzystw
„Sokolich” w Krakowie za rok 1911, Kraków 1912, ss. 33-34; X Sprawozdanie
Wydziału Okręgu I PGTS w Krakowie za rok 1912, Kraków 1913, ss. 26-27;
„Ilustrowany Tygodnik Sportowy” 1914, nr 1, s. 2.
15
„Koło. Kalendarz Sportowy” 1895, s. 44.
16
Sprawozdanie… za rok 1894, op. cit., s. 123; Sprawozdanie …, za rok 1895, op. cit.,
s. 104; Sprawozdanie… za rok 1896, op. cit., s. 70; Sprawozdanie …, za rok 1897,
op. cit., s. 104.
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znowu organizować wyjazdy w dalsze okolice, doszło też do intensyfikacji
wyjazdów w okolice Wadowic (Tab. 2).

Rok

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Tabela 2. Turystyka kolarska w OK TG „Sokół” w Wadowicach
w latach 1898–1905
Liczba i rodzaj organizowanych wycieczek
Najdłuższa wycieczka,
najwięcej przejechanych
Wieczorne Popołudniowe
Całodzienne
w sezonie km
20
12
4
do Katowic (172 km)
Brak danych
37
28
25
3329 km
31
19
10
1878 km
22
15
5
1055 km
35
15
5
1231 km
20
10
5
do Mysłowic
16
10
4
Źródło: Opracowanie własne.17

Od wspomnianego 1898 roku w oddziale zaczęto organizować: „trzy
kategorie wycieczek, a to: 1)wieczorne od 6tej wieczór, 2)popołudniowe od
1szej popołudniu, 3) całodzienne stosownie do pory roku od 4, 5 lub 6tej
rano”.18
Organizacja wyjazdów, ich liczebność, jak i „liczba przez niektórych
członków ujechanych kilometrów” nie była porównywalna w prezentowanym
okresie. Bez wątpienia wpływ na to miała i pogoda, wydaje się jednak, że nie
można wszystkich różnic tym tłumaczyć. Generalnie wszak daje się
zauważyć, że od początku XX wieku w turystycznej działalności oddziału
maleje zarówno liczba wszystkich trzech kategorii wyjazdów rowerowych,
jak i przejechanych kilometrów. Prawdopodobnie z tego powodu
w sprawozdaniach z lat 1904-1905 już nie podawano, ile to kilometrów
łącznie przejechali najbardziej wytrwali z członków oddziału. Można zatem
stwierdzić, iż zamiłowanie do zbiorowej turystyki rowerowej z biegiem lat
zaczęło słabnąć.

Na podstawie: Sprawozdanie … za rok 1898, op. cit., s. 11; Sprawozdanie … za rok
1898, op. cit. s. 89; Sprawozdanie … za rok 1900, op. cit., s. 29; Sprawozdanie … za
rok 1901, op. cit., s. 29; Sprawozdanie… za rok 1902, op. cit., s. 21; Sprawozdanie…,
za rok 1903, op. cit., s. 24; Sprawozdanie … za rok 1904, op. cit., s. 13; Sprawozdanie
… za rok 1905, op. cit., s. 18.
18
Sprawozdanie … za rok 1898, op. cit., s. 11.
17
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Daje się również zauważyć i to, że w zasadzie kierunki wyjazdów
na przestrzeni lat się nie zmieniały. Na wycieczki popołudniowe wadowiccy
kolarze wyjeżdżali do: Kalwarii, Brzeźnicy, Zatora, Andrychowa, Suchej,
Izdebnika, Czernichowa. Z kolei popołudniu przeważnie wyjeżdżano do:
Żywca, Oświęcimia, Wilamowic, Myślenic, Bielska, Lipowca, Alwernii,
Krzeszowic; czasem do Krakowa. Tam też jeżdżono na całodzienne
wycieczki, ale wówczas prowadzono trasę okrężnie np. przez Zator, wracając
przez Mogilny i Izdebnik. Oprócz tego celem wyjazdów były Katowice,
Mysłowice, Chabówka, Biała. Sezon wycieczkowy zaczynał się zazwyczaj
w marcu, a kończył w październiku. Zdarzały się jednak od tego wyjątki;
przykładowo w 1903 roku pierwszy popołudniowy wyjazd odbył się
28 lutego.19
Poza organizacją wycieczek kolarze oddziału zajmowali się
nauczaniem jazdy na rowerze. Tę formę działalności zaczęto realizować
w TG „Sokół” w Wadowicach, zanim powołano w nim oddział, zresztą o tym
już sygnalizowaliśmy. Do pierwszych nauczycieli jazdy należeli:
„dr Bukowski, Kołomłocki, K. Prezentkiewicz i Storch”.20
Z czasem, zapewne ze względu na zwiększone zainteresowanie
nauczaniem, zarząd w 1895 roku „postanowił część boiska od strony
południowej przeznaczyć do użytku i do ćwiczeń jazdy na kole, w tym celu
zniwelowano to boisko, a następnie już porą jesienną przeprowadzono część
robót ziemnych”. W 1898 roku „Druh Solski dostarczył bezinteresownie
potrzebnego na urządzenie boiska żwiru”. Dzięki temu prowadzenie
nauczania stało się dużo łatwiejsze dla kursantów. W sprawozdawczości
boisko to zwykle nazywano torem kolarskim i najprawdopodobniej
prowadzono na nim zajęcia co najmniej do 1902 roku. Dalsze jego losy nie są
znane; nie wspominają o nim nawet zachowane sprawozdania Wydziału
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach za lata
1902-1906, jak i późniejsze informacje zamieszczane w prasie sokolej.21
Sprawozdanie … za rok 1898, op. cit., s. 11; Sprawozdanie … za rok 1898, op. cit.
s. 89; Sprawozdanie … za rok 1900, op. cit. ,s. 29; Sprawozdanie … rok 1901, op. cit.,
s. 29; Sprawozdanie…za rok 1902, op. cit., s. 21; Sprawozdanie … za rok 1904, op.
cit., s. 13; Sprawozdanie … za rok 1905, op. cit., s. 18.
20
Sprawozdanie… za rok 1894, op. cit., s. 123.
21
Sprawozdanie …, za rok 1895, op. cit., s. 104; Sprawozdanie …za rok 1898, op. cit.,
s. 11.
Niestety w opracowaniach poświęconych majątkowi Polskiego Związku Towarzystw
Gimnastycznych „Sokół” nic o torze autor nie wspomina (zob. Zaborniak S., Zasoby
Majątkowe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Galicji (1881-1914),
19
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Kolejną inwestycją mającą ułatwić i zapewne też zintensyfikować
tę formę pracy było doposażenie oddziału. Zarząd TG „Sokół” zdecydował
o zakupie roweru. Doszło do tego w 1897 lub 1898 roku za pieniądze całego
gniazda. Była to jednak pożyczka, którą oddział kolarzy zobowiązany był
zwrócić. Ostatnią ratę „40 K. obrócono na spłatę należności za koło” w 1900
roku.22
Inwestycje w krótkim czasie przyniosły spodziewane efekty. W 1898
roku wypracowano rekordowy zysk (Tab. 1) wynoszący ponad 80 koron, przy
przychodzie większym od 250 koron. Niestety w latach następnych wyniki
finansowe oddziału nie były już tak korzystne. Było to konsekwencją tego,
że uczęszczających na zajęcia z nauczania było coraz mniej. Przykładowo
w całym 1902 roku „Z nauki jazdy na kole korzystało dwóch uczniów szkoły
średniej” i były to jedyne informacje o uczestnikach nauczania w tym roku.
Warto przy tym dodać, że kolejne zestawienia działalności TG „Sokół”
z Wadowic już nic o tej formie działalności oddziału nie informują.23
Ostatnią z form realizowanych przez miejscowy oddział kolarzy było
najprawdopodobniej prowadzenie służby kurierskiej. Na ten temat w zasadzie
brak informacji źródłowych, można jedynie sądzić, że skoro w 1909 roku
w Wadowicach doszło do organizacji zlotu doraźnego gniazd I okręgu,
o czym już informowaliśmy, a w jego trakcie poprowadzono ćwiczenia
polowe, to zapewne kolarze musieli w nich również brać udział. Jedyną formą
natomiast uczestnictwa kolarzy w takich ćwiczeniach była właśnie służba
kurierska polegająca na dostarczaniu rozkazów do ćwiczących w terenie.24

w: Krajowy zlot sokolstwa polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Zakopanem. Konferencja naukowa Kraków-Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku.
Kraków 2004, ss. 165-175; oraz tego autora: Dziedzictwo kultury materialnej
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” okręgu I krakowskiego (1885-1914),
w: Sympozjum naukowe Kraków, 4 czerwca 2005 roku. 120 lat Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie, Kraków 2005, ss. 129-135.
22
Sprawozdanie Wydziału PTGS w Wadowicach za rok 1900. Wadowice 1901, s. 29
„Przewodnik Gimnastyczny” 1901, nr 12, ss. 96-99; 1909, nr 9, s. 92-95; 1910, nr 6,
ss. 44-48; Czapik B., Dzieje …, op. cit. s. 114.
23
Sprawozdanie… za rok 1902, op. cit., s. 21; Sprawozdanie… za rok 1903, op. cit.,
s. 24; Sprawozdanie … za rok 1904, op. cit., s. 13; Sprawozdanie … za rok 1905,
op. cit., s. 18.
24
Na temat zasad ćwiczeń polowych, ich organizacji, zob. Dudek D., Działalność
wojskowa…, op. cit.
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Zakończenie
Oddział kolarzy TG „Sokół” w Wadowicach zawiązany w 1894 roku
prowadził działalność co najmniej przez piętnaście lat (nie jest wykluczone,
że przetrwał do czasu Wielkiej Wojny). Bez wątpienia było to zasługą
wieloletniego przewodniczącego, którego i wówczas doceniano
za działalność, przykładowo w 1900 roku „Wydział Sokoła (składał)
podziękowanie d. E. Storchowi za niestrudzoną Jego pracę w tym oddziale”.25
Prowadzona działalność w zasadzie opierała się na dwóch formach:
turystyce i nauczaniu jazdy. Pierwsza z nich trwała nieprzerwanie przez cały
okres jego funkcjonowania. Druga najprawdopodobniej zakończyła się
w pierwszych latach XX wieku. Zastanawiać może, dlaczego nie
organizowano zawodów kolarskich, tak popularnych w owym czasie pośród
galicyjskich klubów. Wydaje się, iż jednym z powodów mogło być to, że klub
ten w zasadzie nie dysponował wypracowanymi przez siebie funduszami,
przelewając je na konto TG „Sokół”. Wiadomo wszak, iż organizacja gonitw
pochłaniała spore fundusze; nie mając ich – nie można było realizować takich
pomysłów.26
Mimo stosunkowo wąskiej działalności prowadzonej przez klub, bez
wątpienia była ona interesująca dla miejscowych obywateli. Dowodzi tego
liczebność oddziału, jak i fakt przynależenia do niego kobiet, co w owym
czasie nie było regułą pośród galicyjskich klubów kolarskich.
Do czasu Wielkiej Wojny na terenie miasta Wadowice poza
opisywanym oddziałem kolarzy miejscowego TG „Sokół” nie funkcjonowała
żadna inna organizacja miłośników sportu kolarskiego. Nie oznacza to jednak,
że mieszkańcy nie przynależeli do innych stowarzyszeń. Przykładowo
przedstawicielem krakowskiego Towarzystwa Młodzieży Cyklistów
na Wadowice był w 1897 roku Teofil Solski.27 Można na tej podstawie sądzić,
że i inni mieszkańcy tego miasta mogli należeć do jakiś galicyjskich
stowarzyszeń kolarskich.
Zamykając rozważania na temat tutejszego stowarzyszenia, należy
jeszcze podkreślić skład społeczny tej organizacji. Należeli do niej miejscowa
Sprawozdanie … za rok 1900, op. cit., s. 29.
Na poruszany temat organizacji zawodów kolarskich czyt.: Kurek A., Zarys
działalności…, op. cit.; oraz tegoż autora: Początki kolarstwa w działalności
towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie w latach 1886-1914, w:
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i Podkarpaciu (1867-2007), praca
zbiorowa pod red. Obodyńskiego K. i Zaborniaka S., Rzeszów 2007.
27
„Koło” 1897, nr 27, s. 292.
25
26
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średnia klasa społeczna, głównie urzędnicy, następnie nauczycieli, studenci,
ale także przedstawicieli miejscowych przedsiębiorców.
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ZESZYTY NAUKOWE WSTiE
dr Magdalena Różycka
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka
CITY PLACMENT JAKO NARZĘDZIE
PROMOCJI MIAST I REGIONÓW
City placement as an effective tool
for promotion of towns and regions
Abstract
In the tourism market it has become necessary to fight for the customer with more and
more sophisticated methods. The tourism industry is constantly evolving and the main
driving force of any change is the growing demands of tourists. Tools of marketing
communication are changing. More often a product advertisement becomes an
integral part of the media content and the distinction between the editorial,
broadcasting part and the advertising part is not always easy. Assuming that
a territory, together with its tourism offer, is a product (in marketing terms), the city
placement should be seen as a specific form of advertising. Towns and regions are
increasingly using this type of promotion of tourism assets, which is confirmed in this
publication by the examples of Polish cities investing in this kind of advertising.
Keywords: marketing, product placement, city placement, tourism

Wstęp
Reklama jest formą zachowań konkurencyjnych, jest jednym
z podstawowych narzędzi, za pomocą których firmy mogą przyciągać uwagę
konsumentów na swoje dobra i usługi, a zarazem zachęcać ich do korzystania
z dostępnej oferty, zamiast z propozycji oferowanych przez konkurentów1.
W najbardziej ogólnym sensie można przyjąć, że im więcej konkurencji
na rynku, tym większa potrzeba reklamy. Zmienność i nieprzewidywalność
popytu skłania firmy do ponoszenia znacznych nakładów na cele reklamy,
aby w jakimś stopniu wymusić na rynku pożądaną reakcję. Reklama jest więc

Goban-Klas T., Nowe media elektroniczne w kształtowaniu nowego rynku, w: Media
elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, red. Duczmal M., Nierenberg B.,
Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005, ss. 66-67.
1
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pewną formą manipulacji rynkiem i popytem2. Jak trafnie zauważa
M. Mrozowski: „kontrowersje związane z wpływem reklamy na rynek
i gospodarkę wynikają z dwoistej natury zjawiska, które zawsze i w każdej
postaci jest równocześnie informacją i perswazją – reklama przedstawia
produkt i zarazem nakłania do jego kupna”3.
Na rynku turystycznym o klienta trzeba walczyć coraz to nowszymi
środkami. Branża turystyczna podlega ciągłym ewolucjom, a głównym
motorem wszelkich zmian są rosnące wymagania turystów.
Popularne jest powiedzenie, iż jeśli czegoś nie ma w mediach, to tak
jakby tego w istocie nie było. Media uznawane są za skuteczne narzędzie
perswazji. Skuteczna perswazja jest swego rodzaju sztuką, gdyż rzadko kiedy
można kontrolować wszystkie czynniki mające wpływ na odbiorców4.
Reklama może przybierać różne formy – od rzetelnej informacji o cechach
produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie
produktu w spotach reklamowych bez informacji merytorycznej. Coraz
częściej jednak reklama staje się integralną częścią zawartości mediów,
a rozróżnienie części edytorskiej, nadawczej od reklamowej nie zawsze jest
łatwe5.
Reklamodawcy dostrzegają znaczenie problemu i w coraz większym
stopniu są zainteresowani innymi formami prezentacji towarów i usług –
także turystycznych. Zalicza się do nich z pewnością lokowanie produktów.
Praktyka ta jest powszechna w przekazach telewizyjnych i nawet dość
rygorystyczne prawo europejskie zmierza w kierunku liberalizacji zasad z tym
związanych.6. Product placement daje możliwość wprowadzenia treści
reklamowych do contentu, który będzie chciał oglądać odbiorca. Reklama
tradycyjna w sposób bezpośredni zachęca do przetestowania bądź
spróbowania produktu, pełni więc funkcję perswazyjną. Z produktem
lokowanym sprawa ma się nieco inaczej. Tutaj nic nie dzieje się wprost –

Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW Warszawa
1973, za: Kowalski T., Jung B., Media na rynku, Wprowadzenie do ekonomiki
mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 69.
3
Mrozowski M., Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza
Aspra-Jr, Warszawa 2001, s. 378.
4
Tamże.
5
Kowalski T., Jung B, Media na rynku, Wprowadzenie do ekonomiki mediów, s. 85.
6
Kowalski T., Między twórczością a biznesem, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 261.
2
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odbiorca otrzymuje jedynie informację, że bohaterowie danego serialu /filmu
korzystają z określonego produktu.7
Istotnym czynnikiem jest również dobry czas antenowy i wysoka
oglądalność – kluczowe cechy, które sprawiają, że np. dla poszczególnych
regionów i miast taka forma reklamy staje się okazją dotarcia z przekazem
informacyjnym i perswazyjnym do potencjalnego turysty. Działania te wydają
się tym istotniejsze, iż product placement poostrzegany jest jako przyszłość
komunikacji w świecie treści na żądanie. Już w 2012 r. wydatki na lokowanie
produktu, czyli na product placement (odpłatne umieszczanie w filmach,
programach i Internecie markowych produktów w celu ich promowania)
wyniosły 8,25 mld dolarów. To o 11,7% więcej niż w 2011 r., gdy w tym
samym czasie, według szacunków, globalny rynek reklamy zwiększył się
zaledwie o 3,3%8. Wydatki na tę formę komunikacji w dalszym ciągu mają
tendencję wzrostową.
Przyjmując założenie, że terytorium wraz ze swoją ofertą stanowią
konkretny produkt (w ujęciu marketingowym), to city placement należy
postrzegać jako specyficzny przejaw product placement9. Miasta i regiony
coraz częściej wykorzystują tę formę promocji walorów turystycznych,
o czym świadczą prezentowane w niniejszej publikacji przykłady polskich
miast, które inwestują w tego typu formę przekazu reklamowego.
Przyszłość mediów i rynku reklamy
Media w istocie występują równolegle na dwóch rynkach, są zatem
czymś, co R. Piccard określa jako dual produkt market (podwójny produkt
rynkowy)10. Dla rynku mediów podstawowe znaczenie ma wartość użytkowa,
a więc zdolność do zaspokajania informacji i rozrywkowych potrzeb różnych
kategorii odbiorców. W ocenie autora wartość użytkowa jest w podstawowym
stopniu określana przez zawartość medium. Owa zawartość powstaje jako
efekt pracy zbiorowej wielu osób reprezentujących bardzo różne specjalności.
Podstawowym stosunkiem wymiany, jaki dokonuje się między mediami a ich
odbiorcami, jest relacja zawartość – czas (także zainteresowanie, poświęcenie
Falkowski A., Tyszka T., Psychologia Zachowań Konsumenckich, GWP, Gdańsk
2006, s. 16.
8
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placment (15.07.2013).
9
Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B., Marketing – aktualne problemy i
kierunki ewolucji, Rzeszów 2012, s. 115.
10
Picard R. G., Media Economics. “Concepts and Issues" Sage Publications vol. 22,
The Sage CommText Series 1989, s. 17.
7
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uwagi). Wymiana ta nie musi się wiązać z zapłatą; w przypadku niektórych
mediów w istocie jedyną realną walutą jest czas11. Drugi rynek, na którym
obecne są media, to rynek reklamy, mający dla mediów coraz większe
znaczenie. Na rynku tym media oferują reklamodawcom swoją usługę
polegającą na pośrednictwie w nawiązywaniu kontaktu między nimi
a odbiorcami mediów. Znaczenie tego pośrednictwa jest dla reklamy duże,
media mają bowiem zdolność przyciągania uwagi odbiorców, którzy
poświęcają im swój rzadki zasób, jakim jest czas12.
Jak wskazuje T. Kowalski, okres świetności popularnych kanałów lub
sieci telewizyjnych sprzyjał skupieniu się agencji reklamowych na masowym
audytorium gromadzącym się przy najbardziej lubianych audycjach.
Obowiązywała swoista reguła rozpowszechniania, która obligowała do tego,
by budżety reklamowe produktu były powiązane z jego rynkowym udziałem,
wydatkami konkurentów oraz oczekiwaniami wzrostu poszczególnych firm.
Standardowe badania efektywności koncentrowały się na ocenie stopnia
zapamiętania reklamy przez konsumentów i porównania wyników
z wewnętrznymi kryteriami oceny. Nieco później analizy efektywności
zaczęły obejmować także elementy kreatywne komunikatów reklamowych,
w tym skuteczność perswazyjną ocenianą na podstawie systemu badań
audytoryjnych. Rozwijały się także bardziej precyzyjne badania
telemetryczne13. Jednakże nadal istotnym elementem stosunku wymiennego
między mediami a reklamą pozostał handel odbiorcami mediów.
Wydaje się, iż liczne, zamożne, skoncentrowane na przekazie,
pogodnie nastawione do życia i hołdujące wartościom materialnym
audytorium to najcenniejszy produkt, jaki nadawca może zaoferować
reklamodawcy do sprzedaży. Gdy już ten produkt uda się stworzyć, pozostaje
oszacowanie jego wartości rynkowej i ustalenie warunków transakcji.
Zdaniem T. Kowalskiego twórcy robią wszystko, by zwiększyć atrakcyjność
przekazu reklamowego. Reklamy w telewizji są więc krótsze niż w czasach,
gdy nie było pilota i tylu konkurencyjnych kanałów. W filmach i serialach
telewizyjnych już na poziomie scenariusza określa się miejsca na reklamowe
przerywniki, w quizach i teleturniejach reklamowane produkty mogą stanowić
nagrody dla uczestników, a zawodnicy imprez sportowych relacjonowanych
przez telewizje obwieszeni są reklamami niczym słupy ogłoszeniowe14.
Tamże.
Tamże.
13
Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, s. 80.
14
Tamże.
11
12
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Oprócz reklamy jawnej w grę wchodzą także rozmaite formy kryptoreklamy,
w tym coraz częściej stosowane umieszczanie reklamowanych produktów
jako rekwizytów grających w filmach czy serialach. Jeśli dodać do tego,
że sponsorzy rekwizytów oczekują, że fabuła sceneria a nawet gra aktorów
będzie tworzyć korzystne otoczenie dla ich produktów, to otrzymujemy
w miarę pełny obraz komercjalizacji mediów oraz zmianę krajobrazu rynku
reklamowego15.
Jak się wydaje, telewizja stoi obecnie w obliczu nowych wyzwań,
które w istotny sposób determinują zachowania nadawców. Można
przypuszczać, iż rynkowym wyzwaniem dla mediów w przestrzeni cyfrowej
stanie się rywalizacja konkurencyjna w postaci ofert uczestników rynku, przy
czym przy odbiorze cyfrowym znika przewaga technicznego zasięgu. Będzie
to niewątpliwie źródłem sukcesów jednych i porażek drugich, a więc rynek
stanie się mniej stabilny. Zwiększona intensywność konkurencji stanie się
źródłem wzmożonego popytu nadawców na atrakcyjną zawartość
programową, to zaś spowoduje, że oszczędności na systemach transmisji
zostaną pochłonięte przez wydatki programowe 16. Rywalizacja o atrakcyjną
zawartość będzie prowadzić do tendencji konsolidacyjnych w sektorze,
co może ograniczyć pozytywne dla pluralizmu skutki nowych technologii.
Zmniejszenie się przeciętnego audytorium przy nasilonej konkurencji
zwiększy przeciętny koszt programowy na widza, zwiększy więc względne
koszty funkcjonowania telewizji. Bez odpowiedniego wzrostu na rynku
reklamy zyski nadawców ulegną ograniczeniu, zaś ryzyko działalności
telewizyjnej wzrośnie17. Zdaniem T. Kowalskiego i B. Junga reklama
zapewne pozostanie podstawowym źródłem dochodów. Nie ma jednak
pewności, czy będą to źródła wystarczające. Pewnym ograniczeniem jest
bowiem rosnąca niechęć widzów do reklam i korzystanie z możliwości
zmiany kanału. Jakąś wyrwę stanowić mogą także nowinki techniczne, które
umożliwią rejestrowanie programu bez reklam. Ponadto kluczowe zdaniem
autorów będzie przekonanie do korzyści z cyfrowych mediów pokolenia
starszego o bardziej konserwatywnych postawach wobec elektronicznych
nowinek. Co prawda telewizja cyfrowa daje dostęp do setek kanałów,
ale badania wskazują, że konsumenci korzystają z tych możliwości
w ograniczonym zakresie, (kiedy jest dostępne 48 kanałów, korzystają
Mrozowski M., Media masowe, władza, rozrywka i biznes, s. 189.
Kowalski T., Jung B, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, s. 29.
17
Tamże, s. 226
15
16
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w zasadzie z 11, przy zwiększeniu podaży kanałów do 75 – z 12, a przy 200 –
z 13)18. Podkreśla się też, że wiele decyzji dotyczących zamówienia treści
medialnych to nagłe, impulsywne i niekiedy następujące po alkoholu
decyzje19.
Wprowadzenie telewizji cyfrowej uważane jest jednak nie tylko
za przełom technologiczny. Telewizja cyfrowa oznacza bowiem daleko idącą
konwergencję mediów, jest też obaleniem podziału między telewizorem,
a komputerem (na takie hybrydowe medium niedalekiej przyszłości powstają
już nazwy – kompuwiter czy teleputer)20. J. Cappo upatruje przyszłość
telewizji komercyjnej w interaktywnej technologii, która pozwoli zastąpić
tradycyjne bloki reklamowe mieszanką produkt-placement i interaktywność.
W ocenie autora za pomocą pilota lub nowego zdalnie sterującego urządzenia
będzie można uzyskać dodatkowe informacje lub zamówić produkt, jak to się
dzieje w Internecie. Ponadto sukces telewizji kablowej i satelitarnej pokazał
rynkowi, że możliwe jest oferowanie produktu telewizyjnego bez reklam
i że znajdzie się pewien odsetek osób, które będą skłonne zapłacić opłatę
abonamentową za oglądanie programu bez reklam. W miarę jak zwiększa się
jakość kanałów oferowanych tą drogą, odsetek ten będzie
najprawdopodobniej rósł21. Z kolei w sferze produkcji i dystrybucji treści
medialnych nowe technologie cyfrowe powodują, że sam charakter usługi
nadawczej ma charakter niematerialny i polega coraz częściej na transferze
własności intelektualnej i praw autorskich. Media elektroniczne wdają się
bowiem coraz częściej w pośrednictwo między producentami a konsumentami
poprzez mieszanie granic między gatunkami programowymi – wprowadzenie
interaktywności w kontaktach między widzem a producentem (audiotele,
telezakupy, sponsoring i patronat medialny)22. Jak się wydaje sama reklama
staje się zaś coraz bliższa kulturze. Ponadto technologie medialne dają
posiadaczom komputerów osobistych możliwość tworzenia i dystrybucji
w sieci opowiadań, zdjęć, kompozycji graficznych, muzyki, filmów czy stron
internetowych, często przy użyciu darmowych narzędzi. Dla określenia tego
zjawiska można odwołać się do propagowanego przez A. Tofflera pojęcia

Tamże, ss. 254-255.
Tamże.
20
Tamże, s. 257.
21
Tamże, s. 257.
22
Tamże.
18
19
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presumpcji, czyli połączenia konsumpcji z produkcją, w której zaciera się
granica między pracą a zabawą23.
Nowe środowisko cyfrowe nie zmieniło jednak relacji zachodzących
między mediami a reklamodawcami. Media nadal posiadają zdolność
pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami
reklamowanych dóbr i usług. Zaś audytorium pozostało najcenniejszym
produktem, jaki nadawca może zaoferować reklamodawcy do sprzedaży.
W Polsce, jak wskazują badania, Internet zaczyna wypierać telewizję.
47% ankietowanych twierdzi bowiem, że spędza mniej czasu przed
telewizorem, zaś konsumpcja Internetu ma miejsce w czasie największej
oglądalności telewizji.24 Z posiadania telewizora lub oglądania telewizji
rezygnują głównie osoby młode, do 31 roku życia. Przyczyna rezygnacji tkwi
w niskiej ocenie ramówki stacji telewizyjnych oraz braku zaufania i obaw
przed manipulacją. Brak oglądania telewizji kompensujemy, zwracając się
w stronę Internetu, głównie na darmowe platformy YouTube i Ipla25.
Patrząc z perspektywy udziału poszczególnych segmentów rynku
mediów w całkowitych wydatkach konsumenckich na przestrzeni lat 20112016, w Polsce widać wyraźny wzrost wydatków na dostęp do Internetu
(w tym głównie mobilnego) oraz reklamę w Internecie. Analitycy prognozują,
że odbędzie się to kosztem wydatków na stacjonarny dostęp do Internetu,
wydatki na książki (zwłaszcza dystrybuowane w modelu tradycyjnym) oraz
zakup czasopism26. Konsumpcja Internetu będzie przesuwała się w kierunku
treści video, a to oznacza coraz większe zainteresowanie reklamodawców
obecnością w tym segmencie. Dotychczas przychody reklamowe segmentu
wideo rosły w Polsce średnio o 75% w ciągu roku, zaś prognozy do 2015
mówią o wzroście 55%27.
Wydaje się jednak, że mimo wzrostu znaczenia nowych mediów
telewizja nadal będzie atrakcyjną i popularną formą spędzania czasu, głównie
dzięki nowym możliwościom technicznym, takim jak m.in.: coraz większa
oferta kanałów nadawanych w HD, VOD oraz dzięki rosnącej liczbie

23

Toffler A., The Third Wale, William Morrow and Co, New York 1980, s. 78.
Tamże, s. 261.
25
Badanie Telewizji mówimy Nie IRCenter grudzień 2014.
26
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=%20nowe%20media%20rynek%
(05.08.2013).
27
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=kana%C5%82y%20tematyczne%20rynek
%- (10.08.2013).
24
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odbiorników z dostępem do Internetu28. Przewidywane jest także dalsze
umacnianie pozycji kanałów tematycznych kosztem głównych stacji
telewizyjnych29. Środowisko cyfrowe ułatwi korzystanie w masowej skali
z takich zastosowań jak: nagrywanie audycji, szybki dostęp do pożądanej
zawartości, przeskakiwanie po kanałach (zapping), przesunięcie odbioru
w czasie, zapisywanie zawartości audycji30.
Zwiększony dostęp do rozmaitych treści i szybsze korzystanie
z mediów skomplikowały cały reklamowy krajobraz, co doprowadziło firmy
do inwestowania w alternatywne taktyki reklamowe, które z punktu widzenia
efektywności będą spełniać funkcję zarówno informacyjną i perswazyjną,
a poniesione nakłady zwrócą się w efektach, czyli w konsumpcji produktu lub
usługi. Coraz częściej reklama występuje więc w formie ukrytej, polegającej
na umieszczeniu produktu w środku przekazu w taki sposób, żeby przemawiał
on do podświadomości odbiorcy i zachęcał go do używania (product
placement). Obserwuje się wzmożone zainteresowanie tą formą przekazu
reklamowego. Do wzrostu tego rodzaju wydatków w Europie przyczyniła się
także implementowana w ostatnich latach przez kraje UE dyrektywa
audiowizualna, która w Polsce np. po wielu latach zalegalizowała w końcu
product placement (przy licznych obwarowaniach i obowiązku oznaczania
go) w telewizji31. Wskazują na ten fakt wyniki badań. Podczas gdy światowy
rynek reklamy zwiększa się zaledwie o kilka procent, wpływy z tzw.
lokowania produktów w telewizji i filmach zwiększyły się w ubiegłym roku
o 11,7%. Od początku kryzysu na reklamowym rynku, czyli od 2009 r., rynek
product placement wzrósł na świecie o prawie jedną trzecią (32%)32.
Lokowanie produktów obserwujemy zarówno w filmach, jak również
w programach telewizyjnych. Co ciekawe, firmy więcej pieniędzy wydają
na lokowanie produktów w programach telewizyjnych niż produkcjach
kinowych, mimo że to kino od lat specjalizuje się w tego rodzaju działaniach
(żeby się o tym przekonać, wystarczy prześledzić serię filmów o agencie

Różycka M., Publiczne media regionalne – między misją a rynkiem, w: Zarządzanie
mediami t. 1 (4) 2013,Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 235.
29
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=rynek%20reklamy%20tv%202012%20pro
gnoza- (05.08.2013).
30
Kowalski T., Między twórczością a biznesem, s. 262.
31
Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459)
32
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placment%20wydatki&source
– (12.07.2013).
28

73

Magdalena Różycka, City placement jako narzędzie promocji…

007)33. Na telewizyjny product placement już w 2011 r. wydano na świecie
4,76 mld dolarów34. Największym światowym rynkiem tego rodzaju promocji
są Stany Zjednoczone. W ubiegłym roku firmy wydały tam
na product placement 4,75 mld dolarów ze wszystkich 8,25 mld dolarów
przeznaczonych na świecie na ten cel35. W Polsce product placement – rynek
telewizyjnego płatnego lokowania produktów – oceniało się w 2011 r. na 72
mln. dolarów, co plasuje nas w europejskiej czołówce tego typu działań.
Brytyjska firma Madigan Cluff szacuje, że w 2015 r. cały rynek product
placement w Polsce będzie wart już ok. 85 mln euro. W tym samym czasie
rynek francuski osiągnie 72 mln euro, brytyjski – 45 mln euro, a niemiecki –
49 mln euro36.
Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
z 30 czerwca 2011 r., w Polsce wprowadzony został obowiązek oznakowania
audycji telewizyjnych zawierających product placement. Odpowiednie
bannery graficzne powinny być widoczne na początku i na końcu audycji oraz
po każdej przerwie reklamowej przez co najmniej 4 sekundy oraz powinny
zajmować minimum 5% ekranu37. Dlatego telewizyjnym serialom
i programom towarzyszy pomarańczowa plansza informująca, że zawierają
one „lokowanie produktu”. Ale sponsorowane są nie tylko używane przez
bohaterów czy dziennikarzy produkty. Prężnie rozwija się także tzw. city
placement, czyli sponsorowana przez samorządy – organizacje turystyczne,
reklama miast lub regionów. Najbardziej spektakularnym przykładem tej
formy promocji jest współpraca producentów kręconego w Sandomierzu
i okolicach serialu „Ojciec Mateusz” z Regionalną Organizacją Turystyczną
Województwa Świętokrzyskiego. Województwo współfinansuje serial
w zamian za zachwalanie uroków turystycznych regionu. Efekt? Pełne hotele
i tłumy gości na rynku38. W ślady ojca Mateusza poszli bohaterowie innych
seriali; dzięki finansowej pomocy samorządów i organizacji turystycznych
zwiedzają Polskę, a za nimi podążają widzowie.
33

http://www.xperiablog.net/2013/05/12/sony-ships-below-forecast-8-1m-xperias-inq1-2013-blames-success-of-xperia-z-for-shortfall/ (15.01.2015).
34
Tamże.
35
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placment%20wydatki(12.07.2013).
36
Tamże.
37
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=rozporz%C4%85dzenie%20krajowej%20r
ady (05.09.2013).
38
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placement%20ojciec%20mate
usz&source- (15.07.2013).
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Produkt placement – narzędzie komunikacji marketingowej
Pojęcie lokowania produktu jest stosunkowo nowe. W. Budzyński
wskazuje, że technikę tę uznać można za formę reklamy alternatywnej 39, zaś
w ocenie innych autorów jest to specyficzna forma sponsoringu40. Faktem jest
jednak, że produkt placment zmienia krajobraz reklamowy. Lokowanie
produktu było (i jest nadal) powszechnie stosowane we wszelkich audycjach
telewizyjnych i radiowych. PP przynosi bowiem spore korzyści. Według
definicji A. Czarneckiego Product placement to sposób promocji polegający
na umieszczeniu na zasadach komercyjnych w filmie, sztuce teatralnej,
programie telewizyjnym czy też innym nośniku audiowizualnym lub
drukowanym produktu lub sytuacji prezentującej określony wzór zachowań
(najczęściej konsumenckich)”41. Za skutecznością tej formy komunikacji
marketingowej przemawia kilka argumentów. Co najistotniejsze, to fakt,
że mimo „komercyjnych zasad” PP pozwala wyjść marce poza blok
reklamowy, co jest stosunkowo tańszym rozwiązaniem niż wykorzystanie
tradycyjnej reklamy. Co więcej, taki przekaz jest bardziej wiarygodny, gdyż
nie od dziś wiadomo, że część widzów wzoruje się na bohaterach ulubionych
seriali czy filmów42. Co ważne – w tej formie komunikacji, przekazu
reklamowego nie da się uniknąć tak, jak tradycyjnego bloku reklamowego –
zmieniając kanał lub nagrywając program (z pominięciem reklam) na dekoder
z twardym dyskiem. Nie da się go też wyłączyć jak reklamy w Internecie. Jak
wynika z raportu Nielsen Media Research, product placement w telewizji
zwiększa rozpoznawalność marki nawet o 20%43. Dlatego też ten typ działań
reklamowych – promocyjnych coraz częściej stosowany jest w turystyce.
Przedstawianie konkretnego miasta w filmach i serialach, czyli tzw. city
placement uznawane jest bowiem za skuteczne narzędzie komunikacji
marketingowej.
Efekty, jakie przynosi city placement, zachęcają samorządy
do nawiązywania współpracy z producentami filmów i seriali. Mądre
Budzyński W., Reklama techniki skutecznej perswazji, Wyd. Poltext, Warszawa
1999, s. 189
40
Nowacki R., Reklama. Wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 26.
41
Czarnecki A., Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE,
Warszawa 2003, s. 47.
42
http://healththink.pl/blog/15,lokowanie-produktu-czyli-product-placement-popolsku-cz-2- (30.04.2015).
43
http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/reklama-reklama,skuteczny-productplacement,18263,2,1,1.html- (21.07.2013).
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wykorzystanie tej formy promocji pozwala bowiem na tworzenie pewnej
mody wśród potencjalnych klientów, a także wpływa na wzrost prestiżu
destynacji.
City placement od lat funkcjonuje prężnie za granicą. Za prekursora
city placement uznaje się Woody’ego Allena – wybitnego reżysera, aktora
i scenarzystę – którego filmy zyskują popularność na całym świecie. Swoimi
filmami zaczął promować europejskie miasta nie tylko umieszczając w nich
akcję, ale zawierając ich nazwy w tytułach swoich filmów. I tak np. siódmy
w tej dekadzie zrealizowany poza Stanami Zjednoczonymi film Woody
Allena sfinansowali Włosi. Pokłócony z amerykańskimi producentami reżyser
odpłacił się nowym sponsorom lukrowaną pocztówką z walentynkowym
zapewnieniem, że drugiego takiego miejsca nie ma na całym świecie44. Rzym
traktowany jest w filmie tylko jako romantyczna dekoracja. Dla europejskich
producentów filmowe sny Amerykanina spełniają pożyteczną funkcję
artystycznego product placement, który w połączeniu z jego nazwiskiem
gwarantuje skuteczną promocję turystycznych regionów. Jak do tej pory nikt
– może z wyjątkiem amerykańskich krytyków – nie poczuł się zawiedziony.
Przykładowo nakręcona w Hiszpanii „Vicky Cristina Barcelona” okazała się
dużym wydarzeniem; w sumie zarobiła blisko 100 mln dolarów, zaś
malownicza miejscowość Oviedo, gdzie toczy się część akcji, zyskała status
miejsca kultowego45.
Doskonałym przykładem polskiego produkt placment w turystyce jest
„Ojciec Mateusz” i Sandomierz, w którym rozgrywa się akcja serialu.
To jeden z najpopularniejszych seriali telewizyjnych, a każdy jego odcinek
gromadzi około 5 milionową widownię. Akcja filmu toczy się
w Sandomierzu, a uroki tego miasta i całego województwa świętokrzyskiego,
dzięki współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną WŚ, są szeroko
promowane, co fachowo nazywa się product placement. Miasto przeżywa
oblężenie turystów, którzy zjeżdżają się z całego kraju, by zwiedzić miejsca,
w których działa serialowy „ksiądz-detektyw”. Ze względu na dużą
popularność, w mieście utworzono nawet specjalną trasę „Śladami ojca
Mateusza”. Jeśli chodzi o inne nowości związane z wpływem serialu
na Sandomierz, to powiatowa policja postanowiła zmobilizować lokalne
społeczeństwo i wprowadziła specjalne odznaczenie – statuetkę „Bądź jak
Ojciec Mateusz”. Figurka księdza przyznawana jest ludziom, którzy
44

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=woody%20allen%20film- (21.07.2013).
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szczególnie pomogli policji46. Na popularności miasta zyskują także
restauratorzy i hotelarze, którzy wykorzystują wizerunek słynnego księdza.
Powstał np. hotelik „Dworek Ojca Mateusza”47. Jak podaje wyborcza.biz,
ekipa telewizyjna nie wzięła za promocję Sandomierza ani grosza, ale miasto
poniosło pewne „koszty”, takie jak np. wynajęcie helikoptera, z którego
nakręcono ujęcia miasta z góry. Działania te przełożyły się na wzrost
popularności tego zakątka Polski i zwiększone zyski dla Sandomierza48.
W kolejnych seriach „Ojca Mateusza” akcja wybranych odcinków toczyła się
także w innych miastach regionu (m.in. Kielcach, Bałtowie, Busku-Zdroju,
Solcu-Zdroju, Pacanowie, Michałowie, Krzemionkach Opatowskich
i Opatowie). Samorząd województwa świętokrzyskiego oraz Regionalna
Organizacja Turystyczna podpisały w tej sprawie umowę z Telewizją Polską.
Za wykorzystanie city placement w 20 odcinkach serialu zapłacono 2 mln zł.
Innym przykładem city placement jest promocja Krakowa w serialu
„Majka” produkcji TVN. Główna bohaterka – studentka krakowskiego ASP –
fotografuje najpiękniejsze zakątki miasta. Gród Kraka od dawna postrzegany
jest jako jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, do którego zjeżdżają się
turyści z całego świata. Postanowiono wykorzystać popularność serialu
i stworzono specjalną książkę pt. „Majka w Krakowie”. Przewodnik po
serialu i mieście”. Pomysł był dość oryginalny, dlatego z pewnością
przyczynił się do dodatkowej promocji zarówno serialu, jak i miasta49.
To jednak nie wszystko. City placement wykorzystano w serialu do zmiany
wizerunku miasta. Kraków kojarzony jest z reguły z tradycją, kulturą, sztuką
a nawet cepelią. Tym razem spróbowano nie tyle „pokazać” Kraków,
ile zmienić nieco jego wizerunek. W „Majce” miasto wykreowane było jako
nowoczesny ośrodek biznesu i ogromnych możliwości rozwoju
zawodowego50. Z kolei władze Torunia ujawniły kwotę, jaką płacą telewizji
TVN za product placement miasta w serialu „Lekarze” – 300 tys. zł brutto.
Wartość tę podała Gmina Miasta Torunia w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Władze Torunia płacą tę kwotę w ramach umowy zawartej
46

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placment%20w%20turystyce
%20artyku%- (12.07.2013).
47
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placment2Fmistrzowskiproduct-placement-w-sandomierzu- (21.07.2013).
48
Tamże.
49
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placment%20w%20turystyce
%20- (21.07.2013).
50
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rze- (15.07.2013).
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z TVN Media na realizację usługi lokowania produktu turystycznego gminy
Toruń, w szczególności w postaci pokazania atrakcji turystycznych oraz
wyeksponowania nazwy miasta w serialu51. Przypomnijmy, że akcja serialu
„Lekarze” toczy się w szpitalu w Toruniu. W produkcji wielokrotnie
pokazywana jest też panorama miasta52. Umowa między miastem a stacją
zobowiązywała twórców serialu do przedstawienia Torunia jako miasta
pełnego atrakcji turystycznych53. Z kolei miasto Gdańsk zapłaciło telewizji
TVN około 300 tys. złotych za prezentację miasta w całym sezonie serialu
„Prawo Agaty”54. Z kolei koszt reklamy Zielonej Góry w jednym z odcinków
„Rodzinka.pl” w TVP2 wyniósł 103 tys. zł brutto55. Jak podawały lokalne
media, najlepszą cenę za udział w serialu „Rodzinka.pl” udało się
wynegocjować władzom Ełku, które za produkcję jednego odcinka nad
jeziorem zapłaciły niespełna 10 tys. zł. Lubuskie na nakręcenie podobnego
odcinka w ich regionie musiało wyłożyć dziesięć razy więcej, a Grudziądz –
ponad 90 tys. zł.
Według danych pochodzących z Ministerstwa Finansów polskie
samorządy rocznie na promocję wydają ponad 600 mln zł. Od kilku
do kilkunastu milionów z tej puli przeznaczają na city placement56. Obecnie
takie zabiegi promocyjne pojawiają się niemal w każdej produkcji
telewizyjnej – filmowej. Dzięki wyżej wymienionym działaniom zrodziło się
całkowicie nowe pojęcie, jakim jest jet setting – podróżowanie do miejsc
ukazanych w filmach i serialach. Turyści zafascynowani wykreowanym
wizerunkiem ruszają śladami swoich bohaterów z ulubionych programów.
Termin ten po raz pierwszy został użyty przez dziennikarkę Gretchen Kelly
w gazecie „New York Post” w 2008 roku57.
Miesięcznik „Press” postanowił z pomocą ekspertów od reklamy,
stworzyć ranking product placement w polskich serialach – zdecydowanie
zwyciężyła w nim promocja Sandomierza w serialu „Ojciec Mateusz”.
Tamże.
Tamże.
53
Tamże.
54
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdansk-gra-w-Prawie-Agaty-za-ok-300-tyszl-n83865.html (31.01.2015).
55
http://citybranding.natemat.pl/63331,city-placement (20.05.2015).
56
http://marketingmiejsca.com.pl/marketing-terytorialny---portal-dla-specjalistowmarketingu-miejsc---marketingmiejsca.com,1,strona-glowna,23,filmowy-oscar-dlasamorzadu.-czyli-czy-city-placement-to-dobry-sposob-na-promocje-miasta_,1238 –
dostęp- (15.05.2015).
57
http://en.wikipedia.org/wiki/Setjetting - (31.01.2015).
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Produkcja otrzymała aż 457 punktów na 500 możliwych58. Lokowanie
znacząco zwiększyło zainteresowanie miastem – można przeczytać
w uzasadnieniu wygranej Sandomierza. Pod uwagę brano m.in. naturalność
pokazywania produktu i częstotliwość jego pokazywania59. Ponadto jak
wynika z analiz, aż 810 publikacji medialnych i dotarcie do blisko 800 mln
potencjalnych kontaktów z informacjami – tyle mogłaby zyskać rzeczywiście
istniejąca miejscowość, gdyby w niej rozgrywała się akcja serialu „Na dobre
i na złe”60.
Wydaje się, iż city placement w sposób skuteczny służy budowaniu
opinii i wiarygodności przekazu – gwarantuje dobry czas antenowy i wysoką
oglądalność oraz powoduje, że fabuła, sceneria a nawet gra aktorów tworzą
korzystne otoczenie dla produktu. To zaś są kluczowe cechy decydujące
o sukcesie przekazu reklamowego – promocyjnego.
Podsumowanie
Rynek turystyczny jest bardzo konkurencyjny, czego konsekwencją
jest szukanie alternatywnych form walki o klienta. To trudne zwłaszcza dla
niedużych ośrodków miejskich. Tradycyjne formy reklamy: ulotki plakaty lub
udział w targach branżowych już nie wystarczą. Wydaje się, iż aby ruch
turystyczny się rozwijał, trzeba wyjść naprzeciw konsumentom produktu
turystycznego. Tourism destination marketing nie powinien jednak ograniczać
się jedynie do ekspozycji na billboardach czy też do spotów telewizyjnych,
ale musi wykorzystywać szeroki wachlarz narzędzi oraz nowe technologie
tak, by prowadzone kampanie były skuteczne. Wydaje się, iż najlepszą ku
temu okazją jest pokazanie się ze swoimi atrakcjami na szklanym ekranie.
Lokowanie produktu (ang. product placement) bez przekazywania oczywistej
i otwartej reklamy stanowi obecnie jedno z najczęściej stosowanych narzędzi
marketingowych służących promocji produktów turystycznych. Przemawia
za tym kilka istotnych dla reklamodawców kwestii. Product placementu
w telewizji nie da się uniknąć tak, jak tradycyjnego bloku reklamowego –
zmieniając kanał. Nie da się go też wyłączyć, jak reklamy w Internecie.
Ta forma komunikacji z potencjalnym klientem ma jeszcze jeden istotny
58

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placmentwww.wrotaswietokrzyskie.pl-product-placement-w-sandomierzu- dostęp (21.07.2013).
59
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placmentwww.wrotaswietokrzyskie.pl-product-placement-w-sandomierzu- (21.07.2013).
60
http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/city-placementswietnym-sposobem-na-promocje-miast,62590.html- (25.05.2015).
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aspekt. Takie rozwiązanie jest bardzo długotrwałe, gdyż filmy po premierze
w kinie lub telewizji mają swoje premiery na DVD i Blu-ray, a później są
dostępne na platformach VOD61. Dlatego też problematyka związana z tym
narzędziem nie powinna być obca zarówno przedsiębiorcom, regionom, jak
również organizacjom odpowiedzialnym za promocję produktów
turystycznych.
Wydaje się, iż coraz więcej miast i regionów w Polsce jest
zainteresowanych tą formą promocji. Dotychczasowe doświadczenia są
bowiem zadawalające i z punktu widzenia efektywności przekazu
reklamowego – skuteczne.
Analitycy „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” obliczyli
ekwiwalent reklamowy informacji na temat poszczególnych miejsc
w kontekście seriali. Największą wartość miały publikacje i emisje na temat
Wrocławia – 12,9 mln zł, Krakowa – 12,5 mln zł, Sandomierza – 10,8 mln zł
oraz Torunia – 9,2 mln zł. Na rozgłosie zyskał również Jeruzal, w którym
nagrywane są odcinki serialu „Ranczo”. Miejscowość uzyskała AVE
na poziomie 2,2 mln zł, co stanowi wynik wyższy niż np. ma Bydgoszcz
w związku z serialem „Lekarze” czy Ostróda („Nad rozlewiskiem”)62.
Według firmy PQMedia, badającej rynek product placement, nakłady
na ten rodzaj reklamy będą w Polsce szybko rosły. W 2015 r. Polska ma być
pod względem tych wydatków piątym rynkiem w Europie63.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ТЕРРОРИЗМА
И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
State regulation of improve the functioning of the tourism industry
in conditions of terrorism and military conflict
Regulacje państwowe dotyczące poprawy funkcjonowania branży
turystycznej w obliczu terroryzmu i konfliktu militarnego
Abstract
Tourism is one of the leading and most dynamic sectors of the global economy. The
statistics of the World Tourism Organization (UNWTO) confirm the economic
growth of tourism in every country. However, contrary to the predictions of the
UNWTO, in 2014 two times fewer tourists visited Ukraine comparing to the previous
year, and the profit from tourism decreased three times.
The main factors influencing this situation are military actions, terrorist acts and
negative information about Ukraine appearing internationally as a result of the
information war with Russia.
Other countries are also facing the problems of the negative impact of military
operations and acts of terrorism on tourism, so the topic is still relevant today. This
article is aimed at proving the hypothesis on the correlation between military
conflicts, terrorism and tourism. The market research has been conducted, allowing to
compare the factors constraining tourism and identify those factor that are related to
hostilities, terrorism and barriers, which hinder the development of tourism. Using a
statistical analysis, the influence of these barriers was examined on the example of the
following countries: Croatia, Tunisia, Egypt, Greece, Iran and Ukraine. Basing on this
study, the author proposed a classification of factors related to hostilities and
terrorism, influencing tourism development.
The author believes that the right public policy can help mitigate the impact factors
related to hostilities and attacks. Firstly, reduction of social standards should be
minimized. Secondly, safe locations in a given country should be created, where
people can recover their health. Thirdly, it is possible to develop tourism in the army
or military tourism.
Keywords: tourism, war, terrorist attack, the state tourism policy
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Streszczenie
Turystyka jest jednym z wiodących i bardziej dynamicznych sektorów gospodarki
światowej. Statystyki Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) potwierdzają
ekonomiczny wzrost turystyki we wszystkich krajach. Jednak wbrew
przewidywaniom UNWTO, w 2014 r. Ukrainę odwiedziło dwa razy mniej turystów
niż w roku wcześniejszym, a zyski z turystyki spadły trzykrotnie.
Głównymi czynnikami wpływającym na tę sytuację są działania militarne i akty
terrorystyczne, a także negatywne informacje na temat Ukrainy pojawiające się
na arenie międzynarodowej w wyniku wojny informacyjnej z Rosją.
Inne kraje również stają w obliczu problemów związanych z negatywnym wpływem
działań militarnych i aktów terroryzmu na turystykę, tak więc temat ten wciąż jest
aktualny. Niniejszy artykuł ma na celu udowodnienie hipotezy dotyczącej korelacji
działań militarnych i aktów terroryzmu z turystyką. Omówiono także badania rynku
pozwalające na porównanie czynników negatywnie wpływających na turystykę
i zidentyfikowanie tych czynników, które związane są z aktywnością militarną
i terroryzmem oraz barierami ograniczającymi rozwój turystyki. Przeprowadzono
analizę statystyczną tych ograniczeń na przykładzie Chorwacji, Tunezji, Egiptu,
Grecji, Iranu i Ukrainy. W oparciu o powyższe badania autor artykułu zaproponował
klasyfikację czynników wpływających na rozwój turystyki, związanych z działaniami
militarnymi i aktami terroryzmu.
Autor uważa, że odpowiednia polityka publiczna może pomóc złagodzić wpływ
czynników związanych z działaniami wojskowymi i atakami terrorystycznymi.
W pierwszym rzędzie należy minimalizować obniżenie standardów socjalnych.
Po drugie, należy stworzyć bezpieczne obszary na terytorium danego kraju, w których
możliwa będzie poprawa kondycji zdrowotnej. Po trzecie, istnieje możliwość rozwoju
turystyki w armii oraz turystyki militarnej.
Słowa kluczowe: turystyka, wojna, ataki terrorystyczne, krajowa polityka turystyczna

Введение
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных
отраслей мировой экономики. Растущие экономические масштабы
туризма
подтверждают
статистические
данные
Всемирной
туристической организации (ЮНВТО): В 2014 году 1,13 млрд.
международных туристов пополнили бюджеты принимающих стран на
1,25 трлн. дол. США, что на 3,7% выше, чем в 2013 году (1,19 млрд. дол.
США) [1, с.3]; ЮНВТО прогнозирует, что к 2030 году
число
международных туристов увеличится до 1,8 млрд. человек [1, с.3].
Но вопреки позитивным прогнозам ЮНВТО в 2014 году
Украину посетило 12,7 тис. туристов из-за границы, в два раза меньше
чем в прошлом году (24,7 тис. туристов). Эти туристы пополнили
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государственный бюджет на 1,612 млн. дол. США, в 3 раза меньше чем
в прошлом году (5,083 млн. дол. США). Для сравнения, в том же году
Хорватия при таком же потоке туристов (11,6 тис. туристов) получила
в бюджет 9,9 млн. дол. США, а Швеция получила 12,7 млн. дол. США
при потоке у 10,8 тис. туристов. То есть, в бюджет Украины поступает в
10 раз меньше средств от международного туризма чем в бюджет
Хорватии и Швеции. Кроме того, стремительное падение потока в 2 раза
свидетельствует о неблагоприятных условиях для развития туризма
в Украине.
Главным сдерживающим фактором выступает ведение военных
действий на востоке и юге страны. В таких условиях туристическая
отрасль угасает, сдерживая как международные туристические потоки
так и развитие внутреннего туризма. Тема развития туризма в условиях
военных конфликтов и терроризма очень актуальна для многих стран.
Поэтому в статье проверяется гипотеза корреляции военных конфликтов
и терроризма и туризма. В связи с этим в статье поставлены следующие
цели:
- сравнить факторы сдерживающие туризм и определить среди
них место фактора военных действий и терроризма;
- определить барьеры, связанные с этим фактором которые
препятствуют развитию туризма;
- используя статистически данные, исследовать влияние этих
барьеров на экономику конкретных стран;
- на основе исследования, классифицировать влияние фактора
военных действий и терроризма на развитие туризма в стране;
Сравнительная характеристика факторов сдерживающих туризм
Таким образом, сегодня, развитие туризма в Украине,
сдерживается такими факторами как: неразвитость туристической
инфраструктуры; неблагоприятные условия для инвестиций; низкий
уровень сервиса; несовершенность законодательной базы; аварийное
состояние большого количества ценный и интересных аттракций для
туриста;
недостаток
квалифицированных
кадров;
дефицит
благоприятной информации об Украине на международном уровне,
к которому добавилось теперь и антиреклама, как результат
информационной войны с Россией.

85

Tatyana Trusova, Oleksanrda Karpyuk, State regulation of improve the functioning…

Но кроме информационно войны, на территории страны
выдуться и военные действия, что играет огромную сдерживающую
роль в развитии международного туризма в Украине. Влияние фактора
военных действий на туризм сложно переоценить. Так, согласно
проведенному нами опросу, именно военный действия и теракты
наиболее влияют на выбор места отдыха украинцами (рис.1)
Рис. 1. Результаты опроса о факторах, которые влияют на решение при выборе
места отдыха (авторские данные)
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Варианты ответа предлагалось расставить в порядке
значимости при выборе места отдыха. Таким образом, согласно
полученных данных, теракты и военные действия имеют наибольшее
влияние на выбор места отдыха. Следующим фактором является высокая
цена, это связано с социально-экономическими проблемами с которыми
украинцы столкнулись за последний год: повышение коммунальных
платежей, падение курса национальной валюты, рост цен, а также
ухудшение многих других макроэкономических показателей (с января
2014 по март 2015 года):
- Падение показателя реального ВВП на 6,8%;
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- Снижение объёма промышленной продукции на 21,4%;
- Снижение капитальных инвестиций на 21,1%;
- Снижение экспорта товаров и услуг на 14,6%;
- Снижение импорта товаров и услуг на 28%;
- Снижение реального наявного дохода населения 8,4%;
- Снижение реальной заработной платы 20,1% [2].
В сложившейся ситуации из-за эластичности спроса
на туристические услуги многие отказались от летнего отдыха в 2015
году. За проведенными исследованиями 49 % опрошенных будут искать
новые, более выгодные предложения, 26% ограничит себя в отдыхе,
а 2 % откажется от отдыха в текущем году. Хотя это касается
в большинстве случаев населения с небольшим доходом, поскольку
остальные 23 % опрошенных утверждают что покупали и будут
покупать дорогие туры. Это подтверждают и представители
туристических фирм, которые продавали дорогие путевки и отмечают,
что существенного снижения спроса не наблюдается.
Следующим важным фактором являться загрязнение
территории. Такой же приоритет имеют фактор отсутствия
инфраструктуры развлечений и фактор отсутствия оздоровительных
ресурсов. Можно предположить, последние 2 фактора представляют
главную цель туристов, поскольку во время опроса отмечалась
тенденция выбора оздоровительных ресурсов у людей в возрасте от 35
(цель – оздоровиться); в то время как молодёжи отмечала более важный
фактор отсутствие возможности развлечься (цель данного сегмента
туристов – развлечься).
На последнем месте стоят факторы некачественного сервиса
и размещения вблизи места отдыха крупных промышленных объектов.
Барьеры, препятствующие международным туристическим потокам
Исследование показывает приоритетность того или иного
фактора при выборе места отдыха в условиях, что сложились сегодня
в Украине. Следует детальнее проанализировать факторы, которые были
отмечены украинскими туристами как наиболее важные. Так, автор
Савченко И. в своем исследовании выделяет главные барьеры на пути
к развитию международного туризма, такие как войны, политические
конфликты, террористические акты и территориальные споры [3]
(таб. 1).
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Таблица 1. Барьеры в международном туризме
Определение
Примеры (страны)
Вооружённая борьба между
Первая и Вторая
государствами
мировые войны
Военный
Формаразрешениямежгосударст Израиль, Сирия,
конфликт
венныхиливнутригосударственн Ливан, Украина,
ыхпротиворечийсдвухсторонни
Таиланд, Камбоджа,
миспользованиемвоенногонасил Хорватия,
ия
Подавляющее
большинство стран
Африки,
Террористическ Применение оружия,
Израиль, Иран, Ирак,
ий акт
совершение взрыва, поджога
Пакистан, Индия,
или иных действий, которые
Индонезия, Китай,
создавали опасность для жизни
Таиланд, Египет,
или здоровья человека или
Турция, Испания,
причинения значительного
Франция, Тунис
имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких
последствий
Политический
Столкновение, противоборство
КНР, Россия
конфликт
политических субъектов,
обусловленное
противоположностью их
политических интересов,
ценностей и взглядов.
Территориальны Спор между государствами по
Гибралтар, Крым
й спор
поводу государственной
(Украина), Абхазия,
принадлежности определенной
Южная Осетия, Тибет
территории.
Усовершенствовано авторами на основе источника [3].
Фактор
Война

Исследование влияния барьеров на бюджеты конкретных стран
Рассмотрим
влияние
данных
барьеров,
основываясь
на статистических данных о прибыли от международных туристических
прибытий.
Первая война в Персидском заливе в 1980-1988 оказала
сдерживающее влияние на развитие туризма в Иране. Понадобились
годы на восстановление туристической инфраструктуры. А уже в начале
ХХІ века по данным ЮНВТО, страны ближнего востока, были самым
быстроразвивающимся регионом в мире. Но военные конфликты на
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территории таких стран как Израиль, Сирия, Иран оказали тормозящее
действие на развитие региона.
На рисунке 2 видно, что туризм активно развивался в Иране
с 2005 по 2011 год. За этот период сума прибыли от международных
прибытий была утроена, но 2012 году отмечается резкий спад прибыли
от туризма, и именно тогда начались провокации Израиля и военные
действия в Сирии. Далее случилась серия терактов от которых
пострадали туристы. Например, ситуация, когда террорист-смертник
взорвал себя в непосредственной близости от туристического автобуса,
в котором находились израильские граждане. Взрыв и вызванный им
пожар, от которых пострадали еще два автобуса с израильскими
туристами, привели к гибели семи человек и ранению еще 34 человек
[10].
Рис. 2. Динамика доходов отмеждународныхтуристическихпотоковв Иране
в 2005-2013 гг., в тыс. USD (Составлено авторами на материалах сайта
https://www.wto.org/ (25.06.2015)

Иран
3 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
,00
2005

2006

2007

2008

89

2009

2010

2011

2012

2013

Tatyana Trusova, Oleksanrda Karpyuk, State regulation of improve the functioning…

Таким образом на примере Ирана видим, что не только война
в самой стране разрушительно влияет на туристическую индустрию,
но даже если в соседних странах неспокойно, то это влияет
на туристическую активность.
Например, въездной туризм в Хорватию оставался
ограниченным из-за продолжительных военных действий в Боснии
и Герцеговине.
На рисунке
(рис.3.) видно, что прибыль
от международных потоков колеблется: в 2005-2008, 2011, и 2013-2014
годах отмечается тенденция роста, а 2009-2010 и 2012 годах
наблюдается спад.
Рис. 3. Динамика доходов от международныхтуристическихпотоковвХорватии
в 2005-2014 гг., в тыс. USD (Составлено авторами на материалах сайта
https://www.wto.org/ (25.06.2015)
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Египет имеет уникальный туристический потенциал. Страна
является наследницей всемирно известной древней египетской
цивилизации, от которой до наших дней дошли храмы, гробницы
и мумии, иероглифы и конечно же пирамиды. Страна является
туристически привлекательной также благодаря относительной
дешевизне, популярности и доступности.
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Но как видим на рисунке 4, после 2011 года, а также 2013-2014
годах наблюдается снижение активности международных туристов, что
связано с террористическими актами. Прибыль от иностранных туристов
в Египет сократилась на треть в 2011 году из-за массовых народных
волнений, повлекших за собой падение режима президента Хосни
Мубарака [6]. В 2013-2014 продолжалась серия террористических актов.
Например, в 2014 году террористическая организация «Ансар Бейт альМакдис» взяла на себя ответственность за подрыв автобуса
с южнокорейскими туристами. В результате теракта погибли трое
граждан Южной Кореи и египетский водитель. Кроме этого
Исламистская группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» призвала туристов
покинуть Египет в феврале 2014 года. Всем, кто останется в этой стране
после этого срока, исламисты угрожали террористическими
нападениями [7].
Рис. 4. Динамика доходов от международныхтуристическихпотоковв Египет
в 2005-2014 гг., в тыс. USD (Составлено авторами на материалах сайта
https://www.wto.org/ (25.06.2015)

Египет
14 000,00
12 000,00

10 000,00
8 000,00
6 000,00

4 000,00
2 000,00
,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

91

Tatyana Trusova, Oleksanrda Karpyuk, State regulation of improve the functioning…

Страна Тунис имеет напряженные отношения с Ливией.
Поэтому в Тунисе часто происходят теракты и туристические потоки
сильно зависят от их частоты и масштабов. Снижение спроса на отдых
в Тунисе у туристов наблюдается в 2005-2006 годах, в 2011 году.
Но сегодня ситуация очень сложная.
Так, в мае 2015 года вооруженные автоматами террористы,
ворвались в музей, расположенный рядом со зданием парламента
Туниса. Они стали стрелять по посетителям музея, после чего взяли
оставшихся в заложники [5]. А через месяц, в июне 2015 года,
террористы в Тунисе напали на пятизвездочные отели Riu Imperial
Marhaba и Mouradi Palm Marina, где находились туристы. Вооруженный
автоматом Калашникова человек ворвался в здание Riu Imperial
Marhaba и открыл огонь по туристам. Жертвами атак террористов стали
40 человек. Уже на следующий день в новостях говорили уже о том что
отдыхающие в Тунисе быстро покидают страну, образовывая в
аэропортах
целые
очереди.
Также
отказываться
от путевок те туристы, которые уже оплатили отдых на ближайшее
время.
Рис. 6. Динамика доходов от
международныхтуристическихпотоковв Тунисе в 2005-2014 гг., в тыс. USD
(Составлено авторами на материалах сайта https://www.wto.org/ (26.06.2015)
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Греция самая южная и солнечная страна Европы.
Международная репутация Греции как одного из самых популярных
туристических направлений в мире подтверждается результатами
туристического сезона в 2014 году. По последним данным Всемирной
туристской организации, Греция в первой половине 2014 года заняла
5-е место в мире по темпам роста международного туризма, разделив его
с Аргентиной (16,7% каждая) [8].
Но, как видим на рисунке 5 прибыль от международного
туризма колеблется: в 2010 и 2012 годах наблюдается спад. Именно
в этих годах в стране наблюдалась
нестабильная политическая
обстановка. Например, 4 мая 2010 года в Греции началась
общенациональная
забастовка
как
Всегреческая
забастовка
государственных служащих в ответ на правительственную программу
жёсткой экономии, внедрённую для преодоления долгового кризиса
в 2010 году. Новая власть, пришедшая в 2012 году не смогла справиться
со старыми конфликтами. И хотя туристические потоки увеличились,
сегодняшняя ситуация в стране угрожает дальнейшему развитию
туризма в стране. Так, в апреле 2015 года, на встрече министров
финансов Еврогруппы в Риге опять не удалось урегулировать конфликт
вокруг долгов Греции. Афины давно должны были начать проведение
необходимых реформ. Но этого до сих пор не произошло [9].
Рис. 5. Динамика доходов от международныхтуристическихпотоковв Греции
в 2009-2014 гг., в тыс. USD (Составлено авторами на материалах сайта
https://www.wto.org/ (25.06.2015)
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В 2014 курортный сезон в Крыму был сорван из-за оккупации
территории Россией. В начале курортного сезона, по самым
оптимистичным оценкам местных жителей, количество отдыхающих
составляло около 20% от прошлогоднего турпотока, а объекты
санаторно-курортного комплекса Крыма были заполнены на 37%.
Жители материковой Украины, которые составляли основную долю
отдыхающих, после аннексии полуострова, переориентировались
на курорты Болгарии, Грузии, Турции, Греции, Хорватии и Испании.
Согласно опросу среди российского населения, посетить этим летом
Крым намерены лишь 3% россиян [10].
В 2015 году ситуация еще более усугубилась. Так, в июне
боевики обстреляли пляж в Авдеевке (Донецкая область, Украина).
Стоит сказать, что о происшествии узнали через 5 дней, что дает
возможность предположить о том, что подобные случаи были
не единственны, но узнать о них не удастся.
На рисунке 6 видно, что за 10 лет, прибыль от туристических
потоков самая низкая в 2014 году.
Рис. 6. Динамика доходов от международныхтуристическихпотоковв Египет
в 2005-2014 гг., в тыс. USD (Составлено авторами на материалах сайта
https://www.wto.org/ (25.06.2015)

Украина
7 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00

3 000,00
2 000,00
1 000,00
,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

94

Tatyana Trusova, Oleksanrda Karpyuk, State regulation of improve the functioning…

Безусловно, что последствия войны, политических конфликтов,
террористических актов и территориальных споров имеет негативное
влияние на развития туризма, но анализ динамики доходов
от международныхтуристическихпотоков показывает что:
- последствия исследуемых барьеров отражаются не только на
развитие туризма в стране, но и на развитие туризма в соседних
странах;
- реакция на данные барьеры туристов моментальная и часто
имеет длительный эффект;
- прибыль в бюджеты стран от международного туризма, резко и
сильно падает, возвращаясь к аналогичной низкой отметки
прошлых годов или даже десятилетий, и таким образом нанося
огромный вред туристической инфраструктуре, которая
строилась годами.
Автора считают, что влияние войны, политических конфликтов,
террористических актов и территориальных споров можно разделить на
долгосрочное и краткосрочное влияние.
Краткосрочное влияние, это когда туристы ограничивают свой
отдых в стране, в которой отмечаються исследуемые в статье барьеры.
Например, туристы узнают о теракте и не едут в эту страну, а когда
узнает, что все спокойно, то решаются на поездку. Или же,
территориальный или политический конфликт может привести
к временным визовым проблемам или других проблем связанных
с пересечением границы. То есть эти влияния могут быть временными
и незначительными и пропадают, когда конфликт проходит.
Долгосрочное влияние связано с последствиями «барьеров» для
страны. Как правило, это разрушение инфраструктуры страны, которая
происходит
вследствие милитаризации и военных действий.
Милитаризация осуществляется в стране при длительных военных
действиях и вместе с ней появляются военно-промышленные комплексы
(ВПК), состоящие из крупнейших компаний, производящих оружие,
военной верхушки, части государственного аппарата, научных
учреждений, идеологических структур, которые все вместе объединены
общими интересами. Как международные, так и национальные ВПК
не имеют четко выраженной структуры и зафиксированного статуса,
но оказывают серьезное влияние на принятие военно-политических
и военно-экономических решений. Средства, выделяемые государством
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на военные нужды, не являются ни социальным, ни экономическим
благом. Военная продукция не служит ни для производства, ни для
удовлетворения насущных потребностей людей. Поэтому отвлечение
материальных ресурсов на военные цели наносит прямой вред
социально-экономическому благосостоянию наций. Военный спрос
может на некоторое время оживить экономику, но в конечном итоге
милитаризация порождает много проблем для экономического
и туристического развития.
Рост военных расходов – одна из причин увеличения объема
бюджета и образования бюджетных дефицитов, покрываемых главным
образом посредством выпуска государственных ценных бумаг. Как
показал опыт предыдущих десятилетий, дефицитное финансирование
военных расходов не только не способствует стабилизации хозяйства, но
в долгосрочном аспекте оказывалось фактором, усиливающим
несбалансированность различных звеньев хозяйства. При определенных
условиях выпуск государственных ценных бумаг для покрытия или
сокращения дефицита бюджета ведет к повышению учетных ставок. Это
означает удорожание кредита, что приводит к торможению
инвестиционного процесса. В условиях интернационализации
хозяйственной жизни отрицательная роль бюджетных дефицитов
в странах, обладающих мультипликативный эффект, негативно
сказывается на состоянии мировой экономики.
Увеличение расходов на военные НИОКР снижает
возможности экономического роста и развития. Военные исследования и
разработки поглощают 26% мировых расходов на исследовательские
цели, составляет примерно 10% общего объема военных расходов. В них
занята 1/4 ученых и инженеров мира. Ряд западных экономистов
подчеркивает ведущую роль военных НИОКР в определении
направлений развития науки и техники. По их мнению, в военных
НИОКР решаются технические задачи, результаты которых
впоследствии используются для внедрения в производство новейших
технологических процессов. Но при этом не учитывается, что
использование результатов НТП для наращивания гонки вооружений
является непродуктивной тратой производительных, сил [11].
Кроме этого, стоит отметить, что классификацию UNWTO,
которая возникла в условиях политической нестабильности, и как
следствие этого, усиление угрозы личной безопасности туристов.
96

Tatyana Trusova, Oleksanrda Karpyuk, State regulation of improve the functioning…

Эксперты UNWTO выделили три вида дестабилизации индустрии
туризма по политическим причинам, представляющих угрозу для
личной безопасности туристов [3].
Во-первых, это глобальная длительная дестабилизация,
вызванная
военными
действиями
или
непрерывными
террористическими актами. Примерами могут служить такие
территории, как Ливан, Северная Ирландия, Шри-Ланка, Уганда, Алжир,
Афганистан, республики бывшей Югославии, Ирак, Израиль.
Военные конфликты способны в короткое время уничтожить
развитую индустрию туризма, как это произошло в бывшей Югославии
и в Ираке. Этому могут способствовать и другие экстремальные
обстоятельства, такие, как враждебная пропаганда или кратковременная
политический кризис. Туристическая инфраструктура в республиках
бывшей Югославии, в частности, была одной из самых развитых
в Европе. Гражданская война, которая длилась 5 лет, нанесла огромные
потери индустрии туризма Хорватии, Сербии, Черногории, Боснии
и Герцеговины. Произошло резкое сокращение объемов туристических
потоков, а также их переориентация с европейского Средиземноморья
в другие регионы мира.
Во-вторых, негативно влияет на развитие туристической
и
гостиничной
индустрии
постоянная
напряженность
и неопределенность в туристических маршрутах. Всплески насилия,
религиозного экстремизма, проявившиеся в Египте, Индии, Израиле,
Ямайке, Кении, Перу, ЮАР, Филиппинах или Турции, способны
привести к дестабилизации и перераспределения туристических потоков
в пользу более спокойных стран.
И, в-третьих, даже единичные случаи терроризма,
кратковременный беспорядок способны привести к дестабилизации
туризма, как это имело место во время беспокойств в Китае, Франции,
Японии, Великобритании.
Таким образом, в статье был детально эффективность
функционирования туристической отрасли в условиях терроризма
и военных конфликтов. Было исследовано значение и важность
основных барьеров на пути к развитию международного туризма, такие
как войны, политические конфликты, террористические акты
и территориальные споры.
Анализ динамики доходов от международных туристических
потоков позволил оценить глубину и ширину последствий исследуемых
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барьеров для бюджета страны, а также рассмотрены классификации
влияния на туристическую индустрию страны.
Автором предлагается эти барьеры назвать «глобальными
деструктивными конфликтами». Глобальный эффект имеют последствия
барьеров, которые негативно влияют на экономику, экологию, культуру
и религию и другое не только одной страны, а соседних стран, региона
или всего мира. Деструктивный характер последствия заключаться
в разрушении физическом (например разрушение инфраструктуры)
и моральном (информационная дезориентация населения, создание
плохого имиджа стране). Конфликт подразумевает столкновение
интересов нескольких сторон. Это может быть результат столкновения
интересов правительства с интересами правительства другой страны,
террористической или гражданской организацией.
Автор считает, что правильная государственная политика
может помочь смягчить влияние глобальных деструктивных
конфликтов. Во-первых, нужно держать в норме социальные стандарты
жизни; во-вторых, создать безопасное место (места) в стране, где можно
будет отдохнуть и оздоровиться; в третьих, нужно развивать туризм
в армии или военный туризм.
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje
podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz
„Studia i Materiały – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej”; publikuje ono zarówno dorobek pracowników
naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak również innych
ośrodków naukowych.
„Zeszyty Naukowe WSTiE” mają charakter interdyscyplinarny,
a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach
badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych.
Publikowane są tutaj artykuły oryginalne – źródłowe, przeglądowe,
polemiczne oraz komunikaty i recenzje. W specjalnych numerach „Zeszytów”
będą ukazywać się sprawozdania z własnych badań naukowych oraz
konferencji organizowanych przez WSTiE. Wszystkie artykuły są
recenzowane. Redakcja zapewnia standardy publikacji wg wymagań
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
OGÓLNE WYTYCZNE
1. 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).
2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie
w języku polskim).
3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin,
tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
4. 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,
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że wszelkie wykryte przypadki naruszenia punktu będą
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukow
o 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
5. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości
autora i recenzenta.
6. Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji
Kolegium redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania
niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
7. Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.
.
„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE
1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.
2. 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.
3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać
1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac
naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
4. 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”.
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 –
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7.

8.
9.

10.

11.

do sześciu słów, a w języku angielskim pod Abstract: Keywords –
do sześciu słów.
Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp,
Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności
od charakteru artykułu.
W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów
kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
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 9),
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 – 9).
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.
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WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI i EKOLOGII
POLECA
Ewolucja podaży i popytu w turystyce. Monografia naukowa wieloautorska,
red. B. Walas, J. Sobczuk, Sucha Beskidzka 2014.
Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polskosłowackim, red. M. Łabaj, Sucha Beskidzka 2014.
Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów
wyszehradzkich, skrypt dla studentów, Sucha Beskidzka 2012.

krajów

Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polskosłowackim, red. K. Borkowski, Sucha Beskidzka 2012.
H. Grabowski, Metodologia pracy naukowej, Sucha Beskidzka 2011.
Góry – Człowiek – Turystyka, Księga jubileuszowa dedykowana prof.
dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, red. P. Cybula,
M. Czyż, S. Owsianowska, WSTiE-Kraków 2011.
Poradnik dla uczestników projektu ŁÓDZKI SPINacz kooperacja nauki
i biznesu, red. M. Abram, R. Adamczyk, M. Grzechynka, M. Łabaj,
M. Margiel, M. Nocoń, Sucha Beskidzka 2011.
Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza, red. M. Łabaj, Sucha
Beskidzka 2009.
Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona
Rzeczpospolitej Polskiej, red. K. Borkowski, Sucha Beskidzka 2009.

granic

Turyści w rezerwatach przyrody. Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, red.
M. Łabaj, Sucha Beskidzka 2009.
Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red.
P. Cybula, J. Raciborski, Sucha Beskidzka-Kraków 2008.
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WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII w Suchej
Beskidzkiej, silne centrum edukacyjne o międzynarodowym zasięgu,
gwarantuje nowoczesny system kształcenia oparty na najlepszych
europejskich wzorcach oraz innowacyjnych programach studiów. Uczelnia
przyciąga studentów z całej Polski i z zagranicy, zapewniając im
specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez uznanych
wykładowców. Na przestrzeni ostatnich lat WSTiE zajmuje czołowe pozycje
w prestiżowych rankingach szkół wyższych.
W rankingu Wiadomości Turystycznych 2014 – opiniotwórczego
pisma branżowego, prezentującego najważniejsze inicjatywy i trendy
światowego biznesu turystycznego – WSTiE po raz drugi z rzędu została
najlepszą uczelnią turystyczną w Polsce. Znalazła się na najwyższym
podium, konkurując z niepublicznymi szkołami wyższymi kształcącymi kadry
dla turystyki.
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, jako jedyna uczelnia w 2014
roku, została laureatem Nagrody Jakości Nauczania „Sapere Auso”.
Przyznała ją Małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik
Województwa Małopolskiego. Prestiżowe wyróżnienie jest uhonorowaniem
uczelni, która posiada wybitne osiągnięcia pracy z młodzieżą i może
poszczycić się dorobkiem wychowawczym w kształtowaniu młodego
pokolenia Małopolan.
Uczelnia została wyróżniona odznaką honorową „Za Zasługi dla
Turystyki” przyznawaną przez Ministra Sportu i Turystyki RP w uznaniu
zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy
międzynarodowej w tej dziedzinie. Otrzymała również nagrodę specjalną
„AWANS 2012” za największy jakościowy skok w grupie najlepszych
polskich uczelni. Potwierdzeniem wysokiej pozycji WSTiE jest najwyższa
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ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na podstawie wizytacji
przeprowadzonej w bieżącym roku na kierunku turystyka i rekreacja.
WSTiE prowadzi kształcenie na wydziałach: Turystyki
i Rekreacji, Nauk Społecznych oraz Informatyki, w specjalizacjach
poszukiwanych na europejskim rynku pracy. Dla kadr turystycznych uczelnia
oferuje m.in. specjalności: zarządzanie markowym produktem turystycznym,
hotelarstwo i gastronomia, menedżer SPA i Wellness, zarządzanie turystyką
zrównoważoną oraz menedżer turystyki, kreacja innowacyjnych produktów
turystycznych, turystyka międzynarodowa. Na Wydziale Nauk Społecznych
studenci mogą podjąć specjalności takie jak m.in.: e-biznes i media
społecznościowe, polityka regionalna i samorządowa, dziennikarstwo oraz
komunikacja społeczna (public relations). Kształcenie informatyczne jest
prowadzone w takich specjalnościach jak np.: inżynieria oprogramowania,
systemy baz danych, technologie multimedialne i grafika komputerowa. Misją
uczelni jest takie przygotowanie studentów, aby każdy absolwent znalazł
pracę zgodną ze swoim wykształceniem i posiadanymi kompetencjami,
czemu służą cele strategiczne: specjalizacja, umiędzynarodowienie, elitarność
i innowacyjność kształcenia.
WSTiE koncentruje się na zagwarantowaniu wysokiej jakości
specjalistycznej edukacji w międzynarodowym otoczeniu oraz na
zapewnieniu unikalnej atmosfery towarzyszącej nauce. Gwarancją wysokiej
jakości jest starannie dobrana kadra dydaktyczno-naukowa. Rektorem uczelni
jest prof. dr hab. Janusz Sondel – ceniony prawnik, laureat nagrody Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej, wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Zajęcia są prowadzone zarówno przez nauczycieli
akademickich o najwyższych kompetencjach, jak i przez specjalistówpraktyków, których wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem.
Uczelnia kładzie nacisk na wszechstronną współpracę
z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie. Stąd udział
WSTiE w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych,
sympozjach i konferencjach naukowych, programach wymiany studenckiej
oraz mobilności kadry realizowanych m. in. w ramach projektów
europejskich. Strategicznym elementem funkcjonowania WSTiE jest
umiędzynarodowienie,
które
obejmuje
wszechstronną
współpracę
z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie w zakresie
transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów monograficznych
znanych profesorów z zagranicy, wymiany studentów i tworzenia
kompatybilnych programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów
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za granicą. Uczelnia przygotowuje studentów do wejścia na rynek
nowoczesnych usług turystycznych, informatycznych i PR. W tym celu
rozszerza współpracę międzynarodową, gdyż rynek wymaga od młodych
ludzi wysokich kompetencji zawodowych, ale także umiejętności współpracy
w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Systematycznie publikowane są
prace naukowe nauczycieli akademickich związane z realizowanym
programem dydaktycznym, jak również pozycje stanowiące cenną pomoc
dydaktyczną dla studentów. Studenci mają szerokie możliwości dostosowania
profilu kształcenia do zdolności i zainteresowań. Uczelnia umożliwia im
ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie dodatkowych kompetencji na
certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach
z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego.
Poprzez aktywnie działające Biuro Karier studenci mogą
skorzystać z szerokiej oferty praktyk zawodowych, mając do dyspozycji
kilkaset miejsc pracy w firmach w Polsce i całej Europie oraz Stanach
Zjednoczonych. To wynik aktywnej współpracy z krajowymi i zagranicznymi
partnerami wszystkich sektorów: prywatnego (biznesu), publicznego
i organizacji pozarządowych. WSTiE przywiązuje do praktyk i staży ogromną
rolę i w istocie 98 % studentów korzysta z tych propozycji, gdyż stwarzają
one ogromne możliwości rozwoju i weryfikują umiejętności. Praktykant
i stażysta ma szansę zaprezentować się ewentualnemu pracodawcy z jak
najlepszej strony, gdyż to od jego zaangażowania i przydatności zależy, ile się
nauczy i jakie będą efekty jego praktycznej edukacji.
Badania i postęp technologiczny, innowacje, transfer technologii,
wzmocnienie sektora kreatywnego oraz przedsiębiorczość będą głównym
wyznacznikiem rozwoju z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Biorąc pod uwagę te tendencje,
w strukturach WSTiE prężnie funkcjonuje Krajowe Centrum Innowacji
w Turystyce. Jest to jednostka, która tworzy platformę współpracy dla
podmiotów związanych z gospodarką turystyczną oraz wspomaga proces
kształcenia w tej dziedzinie. Centrum realizuje innowacyjne projekty, łącząc
współpracę sfery nauki i biznesu, wykonuje specjalistyczne opracowania,
uczestniczy w przedsięwzięciach regionalnych, branżowych i sektorowych,
monitoruje i pozyskuje środki finansowe ze źródeł krajowych
i zagranicznych.
Autorskim projektem WSTiE jest Akademia Biznesu, unikalny
program efektywnego praktycznego szkolenia studentów, którzy pod okiem
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doświadczonych wykładowców, praktyków i menedżerów uczą się, jak
wykorzystywać zdobywaną wiedzę w realnych przedsięwzięciach
biznesowych. Udział w kreowaniu skutecznych rozwiązań rynkowych rozwija
praktyczne umiejętności studentów i wzbogaca ich doświadczenia, a rynek
dzięki temu zyskuje specjalistyczne, nowoczesne i pełne zaangażowania
spojrzenie młodych ambitnych ludzi.
Rynkowe podejście jest tym atutem, który bez wątpienia pomaga
WSTiE w konkurencji z innymi szkołami wyższymi. Dowodem na to są
rozliczne działania uczelni na rzecz aktywizacji młodych ludzi – obecnych
i przyszłych studentów. Najnowszą odpowiedzią na zapotrzebowanie
dynamicznie rozwijającego się rynku jest unikalna specjalność: e-biznes
i media społecznościowe na Wydziale Nauk Społecznych. Ideą studiów,
którymi zainteresowali się młodzi ludzie z całej Polski, jest przekazywanie
wiedzy praktycznej w najlepszym wydaniu. Warsztaty i case study odbywają
się z udziałem autorytetów z dziedziny ekonomii, biznesu, finansów,
zarządzania czy marketingu.
Dla zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w dziedzinach
poszukiwanych przez pracodawców w całej Europie Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oferuje europejskie standardy
kształcenia i honorowany na całym świecie dyplom europejskiej uczelni.
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