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„Palais de Glace” – zapomniany pałac sportu
dawnej Warszawy

Streszczenie

Sport w Warszawie u schyłku XIX wieku miał specyficzny charakter. Stanowił element
stylu życia dobrze sytuowanej elity miejskiej, dla której rekreacja i aktywny odpoczynek we własnym gronie należały coraz częściej do dobrego tonu. Nie należy się zatem
dziwić, że inwestycje w infrastrukturę sportową były odpowiedzią na dominujące tendencje w sporcie warszawskim przełomu wieków. Powstającym obiektom nadawano
charakter reprezentacyjny. Miały one być prawdziwymi pałacami sportu, w których
jednak oprócz aktywności fizycznej można było uczestniczyć w życiu towarzyskim
wyższych sfer. W 1912 roku w Warszawie została oddana do użytku duża prywatna
inwestycja o charakterze rozrywkowym, związana z szeroko pojętym sportem, która w założeniu twórców miała stać się jednym z salonów stolicy. Było to najstarsze
w dziejach miasta sztuczne lodowisko, zwane z francuska Palais de Glace. Obiekt,
zbudowany za znaczne jak na owe czasy pieniądze, projektu słynnego architekta Stefana Szyllera, oprócz nowatorsko przygotowanej i konserwowanej tafli lodowej miał
między innymi sale restauracyjne, miejsce dla orkiestry czy wreszcie nowocześnie
rozwiązane zaplecze techniczne. Przeszklony dach budynku ozdabiał efektowny witraż. Mimo rozmachu obiekt funkcjonował bardzo krótko. Ze względu na wąskie grono
klientów, znaczne koszty wstępu oraz wysokie nakłady związane z eksploatacją pałac
lodowy okazał się nierentowny i wkrótce zawieszono jego działalność. W okresie
międzywojennym obiekt przy ul. Nowy Świat 19 służył jako największe warszawskie
kino, noszące nazwę Colosseum. Zniszczony podczas II wojny światowej, budynek
nie doczekał się odbudowy. Celem artykułu jest rekonstrukcja, w oparciu o nieliczne
zachowane źródła historyczne, procesu budowy i krótkiego funkcjonowania tego zapomnianego już dziś pałacu sportowego dawnej Warszawy.
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Wstęp

U schyłku XIX wieku sport na ziemiach Królestwa Polskiego, zwłaszcza w Warszawie (w czasach przed II wojną światową był on w zasadzie, choć nie bez odstępstw, sferą aktywności charakterystyczną dla środowisk miejskich, szczególnie
wielkomiejskich – nawet wyścigi konne, pasjonujące wielu ziemian, rozgrywane
były przecież w miastach), był uprawiany przede wszystkim przez przedstawicieli
tak zwanych wyższych sfer, o burżuazyjno-mieszczańskim, rzadziej ziemiańskim
rodowodzie. Była to rozrywka głównie warszawskiej finansjery, sfer urzędniczych,
bogatych fabrykantów i przemysłowców, zamożniejszych kupców1. Siedziby Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (WTW), Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów (WTC) czy Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego (WTŁ) służyły nie
tylko kulturze fizycznej, ale też aktywnemu odpoczynkowi, rekreacji i pierwszym
formom treningu i rywalizacji sportowej. W pierwszej kolejności były to miejsca
spotkań, integracji towarzyskiej warszawskiej elity. Bale charytatywne organizowane u schyłku XIX wieku przez WTW stanowiły ważne wydarzenia towarzyskie,
na których przedstawicielom salonu warszawskiego po prostu nie wypadało nie
być. WTW, WTC czy WTŁ organizowały również wieczornice poezji czy pieśni (często o charakterze patriotycznym), wytworne rauty i koktajle, prowadziły świetlice,
biblioteki, chóry i grupy teatralne. Organizacja treningów sportowych i zawodów
zarówno w swoich wiodących, „tytularnych” dyscyplinach, jak i w innych gałęziach
sportu należała do ich ważnych, lecz wcale nie kluczowych zadań2. Sam zresztą
trening sportowy prowadzony był w wyżej wymienionych stowarzyszeniach
1

Stefan Kieniewicz ustalił, że w chwili formalnej rejestracji Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i ustanowienia jego statutu (tj. w 1882 roku) do stowarzyszenia należało ponad 500 członków, w tym 230 urzędników państwowych i prywatnych, 151 kupców,
65 przemysłowców, 68 rzemieślników, 50 subiektów, 17 literatów (wśród nich Bolesław
Prus, później członkiem honorowym WTW został też Henryk Sienkiewicz) – w większości
zatem warstwy zamożniejsze. Zob. S Kieniewicz, Warszawa w latach 1795–1914, Warszawa
1976, s. 288. Podobne proporcje daje się zaobserwować w wykazie członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w czasie pierwszego ćwierćwiecza działalności klubu.
Wykaz członków WTW sporządził Ryszard Kobendza. Por. R. Kobendza, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 1878–1939, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 17–67.
2
O sportowej, ale przede wszystkim pozasportowej (integracyjnej, towarzyskiej, patriotycznej i innych) aktywności dużych warszawskich stowarzyszeń sportowych dla dorosłych,
takich jak WTW, WTC, WTŁ, piszą: I. Grys, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, „Wychowanie
Fizyczne i Higiena Szkolna” 1982, nr 8, s. 276–279; idem, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1982, nr 7, s. 298–302; S. Wilk, Warszawskie
Towarzystwo Cyklistów, „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie” 1977, t. XXII.
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w sposób, który współcześnie często nie kojarzyłby się nam z wyczynową rywalizacją. Nierzadko trudno było rozróżnić, które z aktywności i działań podejmowanych przez WTW czy WTC moglibyśmy uznać za formę przygotowania do
rywalizacji sportowej. Wszak organizowane przez cyklistów rowerowe wycieczki
za miasto, połączone na przykład z odwiedzeniem zapomnianego miejsca pamięci
narodowej i złożeniem tam kwiatów czy zapaleniem zniczy, będące niewątpliwie
formami zorganizowanego uprawiania kultury fizycznej, niekonieczne dałyby się
definiować jako forma treningu – daleko tu bowiem do wysiłku zbliżonego do
maksymalnych możliwości człowieka, niezbędnego w treningu wyczynowym. Hipoteza, iż znaczna część członków WTW czy WTC poważnie traktowała zawody
sportowe i przykładała się do rywalizacji, zdobywania laurów i bicia rekordów,
jest dopuszczalna. Niewielkim ryzykiem obarczone jest również stwierdzenie, że
sportowy sukces nigdy nie był dla nich kwestią priorytetową. Mieliśmy tu do czynienia z amatorskim podejściem do sportu, który traktowano jako doskonalenie
ciała, dodatek do codziennej egzystencji, urozmaicenie i uzupełnienie życia towarzyskiego. Siedziby WTW (przystań nad Wisłą, ale przede wszystkim elegancka
rezydencja w neogotyckiej kamienicy na ulicy Foksal, urządzona w 1897 roku dzięki pomocy finansowej hrabiego Ksawerego Władysława Branickiego, ówczesnego
prezesa towarzystwa), WTC (budynek klubowy na Dynasach) czy WTŁ (elegancka
kamienica w rejonie Doliny Szwajcarskiej) były nie tylko reprezentacyjnymi arenami sportu stolicy „Priwislanskiego Kraju”, ale też miejscami spotkań i centrami
towarzyskimi elity miejskiej, ośrodkami integracji arystokracji rodowej z kręgami
bogatych przemysłowców czy miejscami nieoficjalnych kontaktów z wpływowymi
Rosjanami3. Stefan Kieniewicz określa członków WTW dosadnie: byli oni „panami
w średnim wieku, którzy więcej aniżeli za wiosłem, przesiadywali przy zielonym
stoliku, a niechętnie też dopuszczali młodzież do swego kosztownego sprzętu”4.
Uwaga ta dotyczy z pewnością także członków WTC, rozporządzających bardzo
kosztownymi na owe czasy welocypedami. Nie jest też przypadkiem, że długoletnim prezesem stowarzyszenia cyklistów był przedstawiciel arystokracji ziemskiej,
Seweryn ks. Czetwertyński, a wiceprezesem – właściciel sklepów z konfekcją Antoni Klemens Fertner, choć trzeba przyznać, że w WTC bardzo dużą wagę przykładano do organizacji kolarskich zawodów torowych i szosowych i wprowadzania
wszelkich nowinek kolarskich5. Dla takich właśnie „sportowców” adresowana była
budowla, której dotyczyć będzie poniższy tekst.
Palais de Glace to jeden z bodaj najbardziej zapomnianych pałaców sportowych
dawnej Warszawy, niemal zupełnie nieistniejący w powszechnej świadomości
3
J. Chełmecki, Społeczne uwarunkowania powoływania stowarzyszeń sportowych w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych,
red. M. Zowisło, J. Kosiewicz, Kraków 2014, s. 158.
4
S. Kieniewicz, op. cit., s. 288.
5
J. Chełmecki, op. cit., s. 162.
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warszawian. Nawet przez varsavianistów, autorów monumentalnych syntez
dziejów miasta, obiekt ten jest w rozmaitych opracowaniach pomijany6 lub
jedynie wzmiankowany7. Wynika to z kilku przyczyn. Należy się domyślać, że
najważniejszą z nich jest krótki, zaledwie kilkumiesięczny okres działania inwestycji w swoim pierwotnym charakterze. Wydaje się, że Palais de Glace, z powodu
krótkiego czasu funkcjonowania i ograniczonej ze względu na koszty dostępności, nigdy nie zdążył zaistnieć w powszechnej świadomości warszawian i szybko popadł w zapomnienie. Nawiasem mówiąc, ciekawe i warte zbadania (choć
z pewnością trudno uchwytne źródłowo) byłoby zagadnienie, na ile pamięć o pałacu lodowym trwała wśród użytkowników kina Colosseum, funkcjonującego
w tym samym budynku w okresie międzywojennym. Fakt zniszczenia budowli
w 1944 roku i zaniechania jej odbudowy wpłynął na zniknięcie pałacu z pamięci
zbiorowej mieszkańców.
Inwestycja ta nie doczekała się jak dotąd swojego historiografa8. W okresie PRL,
co zrozumiałe, nie interesowano się efemerycznym przedsięwzięciem o ostentacyjnie burżuazyjnym charakterze. Wydaje się jednak, że współcześnie warto przypomnieć niegdyś reprezentacyjną, warszawską budowlę służącą łyżwiarstwu. Jest to
szczególnie istotne w dobie dynamicznego rozwoju sportu łyżwiarskiego w stolicy,
dla potrzeb którego uruchamiane są każdej zimy dziesiątki sztucznych lodowisk,
zarówno krytych, jak i otwartych, w tym największe z nich – funkcjonujące od
dwóch sezonów na płycie Stadionu Narodowego. Jednocześnie w Warszawie trwają
przygotowania do remontu, unowocześnienia i przede wszystkim zadaszenia najbardziej reprezentacyjnego obecnie toru wyczynowego łyżwiarstwa szybkiego na
Stegnach, co również powinno stanowić impuls do podjęcia badań nad przeszłością
tego sportu w stolicy.
6
Przykłady pomijania losów inwestycji sportowej, o której traktuje niniejszy tekst,
można by mnożyć. Wymieńmy choć kilka skądinąd rzetelnych i użytecznych w badaniach
varsavianistycznych publikacji niewzmiankujących o Palais de Glace: K. Beylin, Warszawy dni powszednie 1800–1914, Warszawa 1985; J. S. Bystroń, Warszawa, Warszawa 1977;
Warszawa, jej dzieje i kultura, red. A. Gieysztor, J. Durko, Warszawa 1980; M. I. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski, Historia Warszawy XVI–XX wieku. Zabytki mówią, Warszawa 1998;
M. M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 2004.
7
Opisując międzywojenne kino Colloseum, o dawnym pałacu lodowym wspomina
J. S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata dwudzieste, Warszawa 2004, s. 71. Ten
varsavianista i publicysta „Gazety Wyborczej” jest autorem kilku nieco obszerniejszych
materiałów o Palais de Glace, publikowanych głównie na łamach „Gazety Stołecznej”
(warszawskiego dodatku do „Gazety Wyborczej”) oraz w Internecie.
8
Stosunkowo najszerzej w literaturze przedmiotu losy Palais de Glace opisuje T. S.
Jaroszewski w popularnonaukowej monografii pt. Pałac Kossakowskich z serii „Zabytki
Warszawy” (Warszawa 1977). Jaroszewski poświęca tam pałacowi lodowemu kilkanaście
stron, jednak bazą źródłową autora jest niemal wyłącznie tekst Szyllera zamieszczony
w 1912 roku w „Przeglądzie Technicznym”.
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Poniższy artykuł nie będzie stanowił systematycznej, opartej na gruntownej kwerendzie źródłowej, monografii wybudowanego w latach 1911–1912 Palais de Glace
(„pałac lodu”). Powstanie takiej pracy mogłoby być efektem długotrwałych i niekoniecznie zakończonych powodzeniem poszukiwań w państwowych i prywatnych
archiwach warszawskich wszelkich rozproszonych i zdawkowych informacji na
temat szczegółów finansowania inwestycji, jej przebiegu, ewentualnych trudności
technicznych i ich przezwyciężania, a także funkcjonowania pałacu w 1913 roku,
wraz z analizą przyczyn upadku całego przedsięwzięcia. Cennym uzupełnieniem
takich badań byłaby lektura wszelkiego rodzaju wspomnień, pamiętników i materiałów autobiograficznych warszawskich bogatych mieszczan okresu belle epoque i odnalezienie passusów świadczących o tym, jaką ich zdaniem rolę odgrywał
pałac w życiu towarzyskim i społecznym ówczesnych warszawskich elit. Uzupełnieniem mogłaby być analiza zachowanych fotografii obiektu ze zbiorów prywatnych, o ile takie istnieją. Praca taka wykraczałaby jednak poza ramy niniejszego
artykułu. Tekst zostanie oparty na prasie warszawskiej – źródle stosunkowo łatwo
dostępnym, a ponadto znakomicie skatalogowanym dzięki „Bibliografii Warszawy”. Najważniejszym z tekstów prasowych traktujących o Palais de Glace, pracą
będącą podstawowym źródłem informacji dla autora, był artykuł samego projektanta budowli, Stefana Szyllera, opublikowany w 1912 roku w czasopiśmie „Przegląd Techniczny”. Oczywiście oparcie się jedynie na tekstach prasowych, w tym
głównie artykule autora projektu, i wynikająca stąd specyficzna jednostronność
bazy źródłowej niosą z sobą pewne ryzyko, związane choćby z brakiem orientacji
w architektonicznych niedoróbkach czy błędach projektowych, które mogły być
jedną z przyczyn niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Być może w przyszłości
dogłębne poszukiwania rozproszonych źródeł dotyczących warszawskiego pałacu
lodowego rzucą nowe światło na krótkie dzieje tej inwestycji.
Wątpliwości natury metodologicznej może budzić użycie w tytule słowa
„sport”. Termin ten, pochodzący z języka angielskiego, współcześnie oznacza rywalizację z przeciwnikiem (przeciwnikami) na maksymalnym poziomie psychofizycznych możliwości jednostki (lub zespołu), której celem jest pokonanie go
(ich), w przypadku niektórych dyscyplin również pobicie ustanowionego wcześniej rekordu. Immanentną, nierozerwalną cechą sportu, zarówno amatorskiego,
jak i profesjonalnego, jest rywalizacja. Gdy jej nie ma, możemy mówić jedynie
o rekreacji czy aktywnym wypoczynku. Tymczasem infrastruktura, o której będę
pisał, nie miała ex definitione służyć zawodom – nie przewidywano, by była areną
emulacji sportowej. Palais de Glace miał być przede wszystkim centrum stołecznego życia towarzyskiego wyższych sfer, w którym przedstawiciele elit miejskich
powinni bywać niezależnie od uzdolnień fizycznych czy fascynacji ruchem i wysiłkiem, miejscem, o którym tuż po II wojnie światowej Stanisław Gieysztor pisał
w sposób, który nie przywodzi na myśl stadionu czy areny sportowej:
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Gdyby ktoś dzisiaj narysował widok ówczesnego „Palais de Glace”, uznano by to za
złośliwą karykaturę stylu „1900”. Panowie w długich surdutach albo w obcisłych marynarkach, w kołnierzykach uszu sięgających, w cylindrach i melonikach (miękkie,
filcowe kapelusze dopiero zaczęły wchodzić w modę), panie w długich do stóp sukniach, wcięte w pasie jak osy, z wydatnymi biustami i bufiastymi rękawami, w sążnistych kapeluszach, okrytych całymi wiązankami kwiatów i fruwającymi kolibrami,
i wszyscy jeżdżący na wrotkach, wymijający się w lansadach z uśmiechami i komplementami, nie zawsze zgrabni i nie zawsze zręczni, ale zawsze uprzejmi i ugrzecznieni
i chcący się wszystkim podobać9.

Należy pamiętać, że zakres znaczeniowy terminu „sport” ulegał wielowiekowej ewolucji. Nie miejsce tu na rekapitulowanie przemian pojęcia, dość jednak
powiedzieć, iż począwszy od XIX wieku znaczenie słowa „sport” ulegało systematycznemu zawężaniu, by stać się dopiero w II połowie XX wieku określeniem
przede wszystkim rywalizacji na maksymalnym poziomie możliwości organizmu
o zwycięstwo i rekord (sport wyczynowy, kwalifikowany) czy też zorganizowaną,
opartą na określonych regułach i wyposażoną w pierwiastki rywalizacji i współzawodnictwa aktywność (sport masowy, powszechny, sport dla wszystkich).
Jeszcze na przełomie XIX i ubiegłego stulecia, zwłaszcza w kręgach elit społecznych, pojęcie „sport” traktowano szerzej, rozumiejąc go często jako wszelkiego
typu rywalizację, niekoniecznie wiążącą się z własną aktywnością fizyczną,
a także wszelkiego typu aktywność, społeczne zaangażowanie czy też oderwanie się od codziennych zajęć. Wokulski, bohater Lalki Bolesława Prusa, hodując
i trenując klacz, a następnie będąc gotów zwielokrotnić stawkę dżokejowi, aby
tylko poprowadził ją do zwycięskiego biegu w prestiżowej gonitwie, zostanie
nazwany „prawdziwym sportsmenem”. Rozważania nad ewolucją semantycznego zasięgu tego terminu podejmował już kilkadziesiąt lat temu Wojciech Lipoński, wskazując, iż początkowo pojęcie to, przenikając do polszczyzny, odnosiło
się przede wszystkim do wyścigów konnych, a z czasem jego zasięg rozszerzał
się na inne arystokratyczne, zbytkowne rozrywki (na przykład polowanie, rybołówstwo) i niekoniecznie związany był z kulturą fizyczną10, by dopiero w początkach XX wieku, wobec częstych nadużyć i nieadekwatnych zastosowań, ulec
zawężającemu powiązaniu z aktywnością ruchową. W języku używanym przez
XIX-wiecznych dżentelmenów (skądinąd określenie to także pochodzi z języka
angielskiego i przystaje najlepiej do angielskich realiów, określając pewną konkretną grupę społeczną brytyjskiego społeczeństwa, ale jego użycie dla określenia warszawskiej burżuazji przełomu wieków nie wydaje się specjalnym nadużyciem) jeżdżenie na łyżwach czy też wrotkach podczas odwiedzin Palais de Glace
zapewne zostałoby bez problemu określone mianem „sportu”. W ostatnich latach
kwestiom metodologicznym, w tym problemowi zasadności używania terminu
9

10

S. Gieysztor, Moja Warszawa, Warszawa 2010, s. 735–736.
W. Lipoński, Sport – literatura – sztuka, Warszawa 1974, s. 143–144.
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„sport” w odniesieniu do różnych aktywności w czasach minionych, poświęcił
nieco uwagi Piotr Godlewski11. W świetle rozważań Godlewskiego rozrywkę wyższych sfer polegającą na wizycie w eleganckiej hali krytego lodowiska należałoby
umieścić gdzieś pomiędzy protosportowymi zabawami, które w XIX wieku były
modą, ekskluzywnym zajęciem klas uprzywilejowanych ekonomicznie, a raczkującymi formami nowoczesnego sportu. Mamy tu do czynienia z pewnością
ze sportem pełniącym funkcję ludyczną, będącym zabawą, grą, na którą mogli
sobie pozwolić nieliczni – taka jednak definicja sportu była znana i używana na
ziemiach polskich co najmniej od lat sześćdziesiątych XIX stulecia i w 1912 roku
nie tylko spotykała się ze zrozumieniem, ale też była w powszechnym użyciu12.
Uznanie powyższych zastrzeżeń usprawiedliwia, w moim przekonaniu, nazwanie jednej z największych stołecznych inwestycji drugiej dekady ubiegłego stulecia pałacem sportowym.

Budowa Palais de Glace

Palais de Glace projektu architekta Stefana Szyllera został zbudowany w latach
1911–1912 na terenie dawnych ogrodów oraz zaplecza pałacu Kossakowskich
przy ul. Nowy Świat 19 w Warszawie. Gieysztor wspomina, iż wówczas „pałac ten
zatracił swój reprezentacyjny charakter i stał się typową kamienicą czynszową”13.
Głównym inwestorem było przedsiębiorstwo budowlane Cynamon, Wiśniewski
i Spółka, którego największy akcjonariusz, Izydor Cynamon, był skądinąd również zięciem właściciela prywatnego lombardu. Co ciekawe, pałac lodowy nie
był pierwszym wspólnym przedsięwzięciem Cynamona i Szyllera. Tuż przed
wybuchem rewolucji 1905 roku zrealizowali oni wspólnie kamienicę przy ul. Nowowiejskiej 1914, owocem współpracy tego tandemu była też kamienica przy
ul. Służewskiej15. Inwestycja będąca przedmiotem artykułu – ogromna kryta hala
ze sztucznym lodowiskiem o zawrotnej wartości 700 tys. rubli16 – zbankrutowała
11
Zob. P. Godlewski, Agon, quasi-sport, protosport i sport współczesny – ważna dywergencja dla historyka sportu, [w:] Z wybranych zagadnień metodologii i organizacji kultury
fizycznej oraz rehabilitacji i turystyki, red. J. Dżereń, Płock 2011, s. 47–48.
12
Zob. D. Dudek, Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914 r., [w:] Z wybranych zagadnień metodologii i organizacji kultury fizycznej oraz rehabilitacji i turystyki,
red. J. Dżereń, Płock 2011, s. 61–63.
13
S. Gieysztor, op. cit., s. 711.
14
Por. M. Omilanowska, Architekt Stefan Szyller 1857–1933, Warszawa 2008, s. 70–71.
15
Ibidem, s. 174.
16
Dla porównania, roczne zarobki nauczyciela pod koniec XIX wieku w Warszawie
wynosiły ok. 400 rubli, a urzędnika niższego szczebla – 300 rubli. Zob. J. Niklewska, Być
kobietą pracującą, czyli dola warszawskiej nauczycielki na przełomie XIX i XX wieku, [w:]
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc,
Warszawa 1992, s. 182.
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po pierwszym sezonie. Urządzano tam jeszcze skating-rink, tj. wrotnisko, trzecie
w Warszawie po funkcjonującym od 1900 roku w budynku tak zwanej Panoramy przy Karowej oraz otwartym w 1910 roku Monster Roller Skating Rink przy
Alejach Jerozolimskich 57. Jednakże jazda na wrotkach, których popularność
w Warszawie osiągnęła apogeum około 1910 roku, okazała się tylko chwilową
modą. Wrotnisko nie było w stanie przedłużyć sportowej egzystencji Palais de
Glace i stało się tematem konceptów humorystycznej prasy17. Nawiasem mówiąc, wrotnisko przy Alejach Jerozolimskich również przetrwało jedynie kilka
lat, by w 1912 roku zbankrutować. Warto dodać, że moda na wrotki nie była na
przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku wyłącznie polską specjalnością.
W 1919 roku w Berlinie, w okresie strajku komunikacyjnego, wrotki służyły młodzieży szkolnej jako środek transportu, czego dowodem jest fotografia Willy’ego
Romera ze zbioru uporządkowanego i wydanego przez warszawski Dom Spotkań
z Historią18. Choć wyciąganie zbyt daleko idących wniosków na podstawie jednej
fotografii byłoby metodologicznym błędem, można się domyślać, że w Berlinie
wrotki musiały być już wówczas popularne nie tylko w wyższych sferach. Zagadnienie nagłego pojawienia się i równie szybkiego zniknięcia w Warszawie mody
na jazdę na wrotkach oraz źródeł tego fenomenu wymagałoby osobnych badań.
W 1916 roku w hali przy ul. Nowy Świat, służącej też przez pewien czas jako
pawilony wystawowe19, a krótko także jako teatr „Na czasie”, na którego deskach
występowała sama Pola Negri, w miejsce pałacu lodowego urządzono kino
Colosseum20, funkcjonujące przez cały okres międzywojenny. Budynek został
ostatecznie zniszczony w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku. Poniżej przyjrzymy się procesowi jego budowy oraz samemu obiektowi, będącemu
w chwili powstania najbardziej chyba imponującym przykładem infrastruktury
sportowej na ziemiach polskich.
17

S. Kieniewicz, op. cit., s. 289.
Miasto na szklanych obiektywach. Warszawa 1916 w fotografiach Willy’ego Romera,
red. E. Kubaczyk et al., Warszawa 2010.
19
S. Gieysztor, op. cit., s. 735.
20
Kino Colosseum było największym z warszawskich kin okresu międzywojennego.
Mogło pomieścić około 2400 widzów. Było również instytucją kultury na wskroś nowoczesną: w latach 1929–1936 szczyciło się jedynymi w Polsce elektrycznymi organami
kinowymi Wurlitzera, potężnym instrumentem tworzącym podkład muzyczny do filmów
niemych. Nowy Świat, obok ul. Marszałkowskiej, był w latach trzydziestych miejscem lokalizacji wielu kin – oprócz Colosseum działały tam kina Europa, Majestic, Sokół, Studio, Świt,
Casino i Bałtyk (to ostatnie miało formalny adres przy ul. Chmielnej 9). Zob. R. Mączewski,
Warszawa między wojnami. Opowieść o życiu stolicy 1918–1939, Łódź 2009, s. 106. Co ciekawe, ze względu na możliwość zgromadzenia wielkiej publiczności kino Colloseum wykorzystywane było jako sala wiecowa czy miejsce odczytów politycznych. Na krótko przed
zamachem majowym, 21 marca 1926 roku odczyt pt. Naczelny wódz w teorii i praktyce
wygłosił w sali kinowej marszałek Józef Piłsudski. Zob. T. S. Jaroszewski, op. cit., s. 68.
18

Ryc. 1. Elewacja główna hali ślizgawkowej w Warszawie, rys. S. Szyller.
Źródło: „Przegląd Techniczny” 1912, nr 29, s. 387.

Ryc. 2. Hala ślizgawkowa w Warszawie. Elewacja boczna. Rys. S. Szyller.
Źródło: „Przegląd Techniczny” 1912, nr 29, s. 388.

Ryc. 3 i 4. Rzuty parteru i pierwszego piętra pałacu lodowego. Rys. S. Szyller.
Źródło: „Przegląd Techniczny” 1912, nr 29, s. 388.

Ryc. 5. Hala ślizgawkowa w Warszawie. Przekrój poprzeczny. Rys. S. Szyller.
Źródło: „Przegląd Techniczny” 1912, nr 29, s. 389.

Ryc. 6. Hala ślizgawkowa w Warszawie. Przekrój podłużny.
Źródło: „Przegląd Techniczny” 1912, nr 29, s. 390.

Ryc. 7. Łyżwiarze figurowi Hanna i Villy Frick
występujący w rewiowych popisach w Palais de Glace.
Źródło: „Sport” 1912, nr 24, s. 3.

Ryc. 8. Wnętrze pałacu lodowego.
Źródło: „Lotnik i Automobilista” 1913, nr 1, s. 19.

Ryc. 9. Łyżwiarze figurowi.
Źródło: „Sport” 1912, nr 24, s. 3.
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Pierwsza informacja o budowie sztucznego lodowiska w centralnej części
Warszawy ukazała się w gazecie codziennej „Dzień” 26 lipca 1911 roku. Zapowiadała ona lakonicznie, iż „dwaj przedsiębiorcy tutejsi rozpoczęli budowę
[…] letniego pałacu lodowego. W pałacu tym urządzona będzie ślizgawka na
sztucznym lodzie”21. Przedsiębiorcami, o których wspomniano w dzienniku, byli
właściciele warszawskiej firmy budowlanej, inwestorzy wielu kamienic czynszowych i innych budynków – Cynamon i Wiśniewski, tym razem budujący dla siebie
i z myślą o własnym długofalowym zysku. O uzyskanie oficjalnej, administracyjnej zgody na budowę postarali się już wiosną 1911 roku, o czym w stosownej
rubryce poinformowały branżowe „Wiadomości Budowlane”. Notatka, która
wiosną 1911 roku dotarła do warszawskiej opinii publicznej, brzmiała: „Wykaz
budowli zatwierdzonych przez Urząd Gubernialny od 10. VII do 24. VII r.b. – Warszawa […] Nowy Świat 19. Pałac lodowy. Budowa p. Cynamona i Wiśniewskiego.
Kosztem około 3/4 miliona rubli. Budowniczy p. Szyller. Roboty prowadzi biuro p.
Izydora Cynamona. Maszynowy dział urządza inżynier p. Adam Słucki. Budowa
będzie rozpoczęta jeszcze w tym roku”22.
We wrześniu 1911 roku „Gazeta Warszawska” zamieściła informację, iż szykuje się w Warszawie, przy Nowym Świecie, w wyciętych i zlikwidowanych ogrodach pałacu Kossakowskich, realizacja nowej inwestycji sportowej. Potwierdzało
to rewelacje gazety „Dzień”. Przytoczmy tę krótką notatkę w całości:
Na miejscu wyciętego ogrodu w posesji pałacu hr. Kossakowskich stanie zbudowany
przez przedsiębiorców berlińskich pałac lodowy kosztem około miliona marek. Pałac
lodowy na wzór berlińskiego stanowić będzie również ślizgawkę sztuczną, nie na kółkach, lecz na łyżwach po powierzchni lodu utrzymanego sztucznie przy pomocy maszyn ochładzających, przy jednoczesnej temperaturze normalnej w sali23.

Wykonawcą inwestycji według „Gazety Warszawskiej” miało być niemieckie, pochodzące z Berlina, konsorcjum budowlane. Autorowi nie udało się ustalić, jaką
konkretnie firmę miano na myśli – jak się wydaje, informacje redakcji były w tej
sprawie po prostu błędne. Trudno przesądzić, czy w realizacji inwestycji w jakikolwiek sposób wzięli udział przedsiębiorcy niemieccy, gdyż inne źródła milczą na ten
temat, jako inwestora podając jedynie warszawskie konsorcjum budowlane Cynamon, Wiśniewski i Spółka. Być może Izydor Cynamon był pośrednikiem w inwestycji i faktycznym wykonawcą przedsięwzięcia w imieniu berlińskich finansistów,
nie ma jednak żadnych dowodów na potwierdzenie takiej hipotezy24. Z pewnością
Pałac lodowy letni, „Dzień”, nr 173 z 1911 roku, s. 3.
Wykaz budowli zatwierdzonych przez Urząd Gubernialny od 10. VII do 24. VII r.b.,
„Wiadomości Budowlane”, nr 3 z 1911 roku, s. 57.
23
Pałac lodowy, „Gazeta Warszawska”, nr 257 z 18 września 1911 roku, s. 2.
24
Mocną przesłanką świadczącą za tym, że najprawdopodobniej żaden niemiecki inwestor nie brał udziału w budowie Palais de Glace, jest informacja miesięcznika „Lotnik
21
22
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słusznie informowano natomiast, że przedsięwzięcie będzie niezwykle kosztowne.
Uwzględniając różnice w parytecie siły nabywczej i ogólną specyfikę gospodarki,
należy skonstatować, że milion marek niemieckich był w początkach drugiej dekady XX wieku kwotą bardzo wysoką. Spadkobiercy Kossakowskich chętnie wydzierżawili teren, licząc na maksymalizację dochodów z inwestycji. Budowę sfinansowano w rosyjskich rublach (co zdaje się potwierdzać, że informacje o inwestorze
z Berlina nie były wiarygodne). Na prace budowlane, wykończeniowe i inne przeznaczono ostatecznie co najmniej 500 000 rubli25.

Charakterystyka inwestycji

W listopadzie 1911 roku prace budowlane już trwały. Jak informowała „Nowa
Gazeta”: „w chwili obecnej mury pałacu lodowego, budowanego we wnętrzu posesji hr. Kossakowskich przy Nowym Świecie, są już wzniesione i w tych dniach
zacznie się ustawianie konstrukcji żelaznych pod dach26”. Aby inwestycja mogła
się zwrócić, zaplanowano nie tylko jej rozrywkowe, ale też utylitarno-komercyjne zastosowanie, jak również przewidywano pewną samowystarczalność ekonomiczną pałacu lodowego. Chłodnie, jakie miały rozciągać się pod taflą pałacowego lodowiska, planowano wynajmować na „cele ekonomiczne”, a nadmiar lodu,
produkowanego przez maszyny w liczbie czterech wagonów dziennie, chciano
zużytkować na cele wewnętrzne – na przykład dla potrzeb restauracji i bufetu27,
a nawet na sprzedaż.
Dokładny, wzbogacony ilustracjami obraz tego, jak imponującą, z wielkim rozmachem zrealizowaną inwestycją miał być Palais de Glace, dał nam sam projektant
– Stefan Szyller – w fachowym czasopiśmie „Przegląd Techniczny” z 1912 roku28.
Szyller był wybitnym polskim architektem i publicystą architektonicznym prze-

i Automobilista” ze stycznia 1913 roku. Znajdujemy tam następujący passus: „«Pałac lodowy» wykonany został według projektu inż. St. Szyllera całkowicie przez przedsiębiorców
i dostawców polskich i stanowi wspaniały triumf sztuki, architektury i techniki krajowej.
[…] W «pałacu lodowym» otrzymała Warszawa instytucję sportowo-rozrywkową w stylu
prawdziwie europejskim, urządzoną z dyskretnym komfortem i niezwykłym zharmonizowaniem szczegółów” (Pałac Pałac lodowy, „Lotnik i Automobilista”, nr 1 z 1913 roku, s. 19).
25
W opracowanych przez Aleksandrę Sołtan-Lipską przypisach do wspomnień Stanisława Gieysztora jest mowa o wzmiankowanej już wcześniej kwocie 700 000 rubli, a czasopismo „Sport” w reportażu z otwarcia lodowiska, na który będziemy się jeszcze w tym
tekście wielokrotnie powoływać, mówi nawet, że „koszt budowy pałacu wyniósł około
miliona rubli prywatnych kapitałów przedsiębiorstw” (zob. Palais de Glace, „Sport”, nr 24
z 1912 roku, s. 3–4). Już wspominaliśmy, jaka była relacja tej kwoty do rocznych zarobków
urzędniczych czy nauczycielskich.
26
Budowa pałacu lodowego, „Nowa Gazeta”, nr 526 z 16 listopada 1911 roku.
27
Ibidem.
28
S. Szyller, Budowa hali ślizgawkowej w Warszawie (Palais de Glace), „Przegląd Techniczny”, nr 29 z 1912 roku, s. 387–390.
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łomu XIX i XX wieku, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu,
reprezentantem późnego historyzmu29, najchętniej nawiązującym do form neorenesansowych i neobarokowych, choć nie wystrzegającym się na przełomie
wieków korzystania z nowinek estetyki secesyjnej (jej wpływy były obecne również w realizacji Palais de Glace). Zrealizował on wiele imponujących inwestycji
w Warszawie, spośród których do najbardziej znanych należą: dawny gmach
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (tak zwany stary BUW), aula Politechniki Warszawskiej czy wieżyce mostu Poniatowskiego. Ten niezwykle pracowity
projektant (twórca co najmniej dwustu sześćdziesięciu udokumentowanych projektów) podejmował również zlecenia związane z infrastrukturą sportową. Zanim zrealizował omawianą tu halę lodową, zaprojektował w ostatniej dekadzie
XIX stulecia między innymi budynki klubowe WTC na Dynasach30. Przy realizacji
Palais de Glace istotną rolę odegrali również inż. Adam Słucki, który projektował
urządzenia mechaniczne ślizgawki, oraz firma Drzewiecki i Jeziorański, która
zadbała o kwestie ogrzewania, wentylacji i kanalizacji. Nowatorską żelazną konstrukcję budynku opracował inż. Bystrzyński, a „w naradach, jakie w sprawie tej
bardzo złożonej instalacji wszyscy odbywaliśmy, brał też udział inż. Kazimierz
Obrębowicz”31.
Szyller wspomina, że projektując warszawski pałac lodowy, wzorował się na
podobnych inwestycjach w Paryżu, Berlinie, Brukseli, Nicei, Petersburgu i innych miastach32, zastrzegając jednak, że ze względu na możliwości finansowe
pałac warszawski „u nas, gdzie o miliony trudno, powstanie w skromniejszych
29
Istnieje w polskiej literaturze kilka naukowych biografii Stefana Szyllera (patrz:
bibliografia). Najobszerniejsza pozostaje dwutomowa praca M. Omilanowskiej pt. Stefan
Szyller (1857–1933). Warszawski architekt doby historyzmu (Warszawa 1995). Na stronie 97 pierwszego tomu tej pracy czytelnik znajdzie krótką encyklopedyczną notatkę
o sztucznym lodowisku Palais de Glace, które było 132. skatalogowanym projektem Szyllera (spośród tych, które dają się datować). Najstarszym odnalezionym tekstem aspirującym do miana biografii wybitnego warszawskiego architekta jest: S. Łoza, Stefan Szyller,
„Stolica” 1948, nr 40, s. 8.
30
J. Daranowska-Łukaszewska, Szyller Stefan, [w:] Polski słownik biograficzny, red.
A. Romanowski et al., Warszawa–Kraków 2014; R. Kunkel, Życiorys własny architekta –
Stefan Szyller. Archiwum Stefana Szyllera – Indeks alfabetyczny tek, „Kwartalnik Historii
Architektury i Urbanistyki” 1983, t. 28, z. 3.
31
S. Szyller, op. cit.
32
W 1911 roku sztuczne, kryte lodowisko było niezwykłą nowinką na miarę Warszawy, na świecie jednak tego typu infrastruktura powstawała od lat siedemdziesiątych
XIX wieku. Pierwsze pałace lodowe powstały w Wielkiej Brytanii – w 1876 roku w Chelsea
koło Londynu, a kilka miesięcy później w Manchesterze. Na kontynencie pierwszą halę
lodową wzniesiono w 1881 roku we Frankfurcie. W chwili otwarcia obiektu należącego
do Izydora Cynamona w Anglii istniało już dwanaście krytych lodowisk. Zob. J. Sztanderski. Szybkość i elegancja. Łyżwiarstwo szybkie i figurowe, [w:] Igrzyska stare jak świat, red.
J. Rajkowska, E. Tobolewska, Warszawa 1976, s. 210–211.
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ramach”33. Już we wstępnych słowach artykułu Szyller zdradza, że ma pełną
świadomość, jakiego typu użytkownicy będą odwiedzać powstający obiekt,
powołując się na analogie z innymi miastami europejskimi: „te nowoczesne ślizgawki na lodzie sztucznym, w olbrzymich halach-salonach, rzęsiście uiluminowanych, ogrzewanych i dobrze wentylowanych, w których zbiera się dla sportu
i zabaw towarzyskich wytworna publiczność, cieszą się wszędzie, gdzie powstały, ogromnym powodzeniem”34. Łyżwiarstwo będzie w realizowanej inwestycji
tylko jedną z wielu atrakcji dla przedstawicieli wyższych sfer.
Ci, co sami się nie ślizgają, znajdują tu w czasie największych nawet upałów miejsce,
gdzie w przyjemnej atmosferze 13–15oC ciepła można wypocząć przy restauracyjnym
stoliku, patrząc na zabawy sportowe dzieci, towarzystw łyżwiarskich lub popisy zawodowców, którzy doprowadzili sztukę łyżwowania do nieznanej dotąd doskonałości
– dają tu swe baletowo-feeryczne lub akrobatyczne przedstawienia35.

Rozwiązania techniczne i inżynieryjne

Głównym wzorcem warszawskiego Palais de Glace było berlińskie sztuczne lodowisko Admiral Palast. Wymiary samej tafli lodowej (1500 m2) były identyczne, jak w przypadku berlińskiego pierwowzoru. Wokół efektownej hali lodowej
miały się rozpościerać dwie galerie dla publiczności – na parterze (na wysokości lodowiska) oraz na pierwszym piętrze. Wymiary hali – imponujące 57 metrów długości, 26 metrów szerokości i 18,5 metra36 wysokości – powodowały
pewne problemy. Budynek wykorzystywał całą powierzchnię działki i z trzech
stron przylegał do sąsiadujących nieruchomości, co stwarzało trudności natury
technicznej, związane z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia dziennego
i odprowadzania wody deszczowej. Szyller rozwiązał to zagadnienie w sposób
niebanalny: „spadek dachu nad galeriami urządzono w kierunku od granic
z sąsiadami ku środkowi posesji, tj. ku wywyższającym się między galeriami
ścianom toru ślizgawkowego. Przy ścianach tej hali urządzono szerokie rynny
deszczowe, z których woda przez słupy dach podtrzymujące spływa do kanałów
podziemnych”37. Dach hali oparto na konstrukcji żelaznej, ponadto po obu stronach toru lodowego ustawiono szesnaście słupów żelaznych podtrzymujących
wiązary. Strop dachowy z siatki metalowej wypełnionej półcementową zaprawą
33

S. Szyller, op. cit.
Ibidem.
35
Ibidem.
36
W reportażu pt. Pałac lodowy w miesięczniku „Lotnik i Automobilista” mówi się
o wymiarach sztucznej ślizgawki 67 × 26 m. Na podstawie zachowanego materiału nie
sposób dojść przyczyny tej rozbieżności ani ustalić, jakie dokładnie były rozmiary hali, nie
wydaje się to jednak sprawą kluczową. Zob. Pałac lodowy, „Lotnik i Automobilista”, op. cit.
37
Ibidem.
34
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zdobiły duże owalne okna oświetlające halę oraz malowidła, uchodzące za arcydzieła sztuki dekoracyjnej i pozwalające określić pałac lodowy mianem jednego
z najefektowniejszych wnętrz ówczesnej Warszawy. Z tyłu całą górną część hali
zapełniało ogromne okno witrażowe o powierzchni 5,5 metra na 11 metrów, wykonane przez firmę Białkowskiego z Warszawy, przedstawiające zorzę polarną
na morzu lodowatym (Oceanie Arktycznym). Istotnie, musiało ono robić ogromne wrażenie. W godzinach wieczornych witraż podświetlały specjalne lampy,
umieszczone na zewnątrz. Szyller przewidywał, iż „będzie to, zdaje się, jedna
z atrakcji «Pałacu», tak olbrzymim bowiem witrażem żadna z dotychczasowo
zbudowanych sal sportowych nie może się poszczycić”38. Ponadto, dla wzmocnienia ekspresji i stworzenia efektu głębi projektant sugerował wyłożenie tylnej
ściany hali, poniżej witrażu, taflami lustrzanymi, nie wiemy jednak, czy zamierzenie to zostało zrealizowane.
Sam tor łyżwiarski urządzono, wzorując się na innym berlińskim elitarnym
pałacu zimowym – Eispalast. Lód miał powstawać poprzez zalanie dwunastocentymetrową warstwą wody cienkich rur „ułożonych poziomo w postaci wielkiej
wężownicy, przez które przepływa solanka sztucznie ochłodzona do temperatury
-100C39, wodę tę zamrażająca”40. Rury miały być ułożone na betonowej posadzce
pokrytej warstwą płyt korkowych i asfaltu, izolujących od ciepła ziemi w miesiącach letnich (przypomnijmy, iż Palais de Glace pomyślany był jako urządzenie
całoroczne). Łączna długość rur wyniosła dwadzieścia sześć kilometrów. Dodatkowo w nowatorski jak na owe czasy sposób, dzięki zastosowaniu wydajnych
wentylatorów, zabezpieczono lodowisko przed tworzeniem się nad ślizgawką
mgły, jak również pomysłowo rozwiązano kwestię odprowadzania okruchów
lodowych, zdartych przez łyżwiarzy i osadzających się na powierzchni tafli: „postanowiono śnieg ten zamiast usuwać wprost do kanałów, jak w Berlinie, albo też
wywozić, jak w Nicei, zgarniać do specjalnych koryt żelaznych, umieszczonych
pod stopniem, jaki biegnie dookoła toru koło bariery i służy łyżwiarzom do poprawiania przytwierdzenia swych łyżew”41.
Przednia część hali, a konkretnie przylegający do niej bezpośrednio mniejszy
budynek o funkcjach pomocniczych, mieścić miała w rogu przedsionek z kasami
biletowymi, dalej obszerny westybul z garderobami (szatniami), wreszcie w części przylegającej już bezpośrednio do właściwej hali ślizgawkowej – restauracje,
bufety z napojami i przekąskami oraz kioski, kwiaciarnie, wypożyczalnie łyżew.
Dalej, w sportowej części pałacu lodowego znajdowały się galerie, oddzielone
38

Ibidem.
Inne źródła podają, że solanka w wężownicach mrożących wodę miała być schłodzona poprzez kontakt z parującym amoniakiem do temperatury -14oC. Zob. ibidem; Palais de Glace, op. cit.
40
S. Szyller, op. cit.
41
Ibidem.
39
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barierą od toru łyżwiarskiego, ze stolikami i krzesłami restauracyjnymi dla gości. Budynek wyposażony był też w kilka szybów windowych, służących przede
wszystkim do serwowania potraw z położonej ponad galeriami na drugim piętrze kuchni, a także odbierania i wywozu brudnych naczyń. Na najwyższej kondygnacji mieściły się też inne urządzenia gospodarcze: „jak pokoje do przygotowywania potraw, podziału i wydawania porcji, spiżarnie, składy bielizny i naczyń
restauracyjnych, mieszkanie kucharza itp.”42.
W inwestycji tego typu, przewidzianej na cele rozrywkowe wyższych sfer,
wyznaczono również miejsce dla orkiestry, przygrywającej podczas rekreacyjnej
jazdy na łyżwach oraz odpowiedzialnej za akompaniament w trakcie pokazów
rewiowych. Estrada orkiestrowa dzieliła na pół galerie dla gości położone na
pierwszym piętrze. Dla muzyków zaprojektowano też zaplecze i pokoje gospodarcze, również na pierwszym piętrze. Na tym poziomie projektant przewidział
obszerną salę restauracyjną, połączoną z głównym lokalem, ale stanowiącą
w pewnym sensie osobną całość, położoną dwa metry wyżej niż sama galeria,
tak aby zza restauracyjnego stolika można było podziwiać popisy łyżwiarzy oraz
estradę muzyczną.
Dla bezpieczeństwa gości oprócz wejścia głównego hala została wyposażona
w dwa wyjścia boczne, prowadzące na podwórka sąsiednich posesji. Przewidziano też niewielki pokoik lekarski z bezpośrednim wyjściem na podwórze „w celu
niesienia natychmiastowej pomocy tym, którzy mogliby ulec jakiemuś wypadkowi na ślizgawce”43. W projekcie przewidziano nawet takie urządzenia, jak „posterunek policji i drobne mieszkania dla maszynistów, którzy stale będą zajęci przy
instalacjach hali ślizgawkowej”44. Całość uzupełniała „oddzielna oficyna, częściowo parterowa, częściowo o trzech kondygnacjach, służąca na pomieszczenia
kotłowni, składu węgli, sali maszyn chłodzących, studni artezyjskiej, wreszcie
składów lodu sztucznego, który dodatkowo będzie tu wyrabiany na sprzedaż”45.

Krótki okres działalności pałacu lodowego
Pałac lodowy został oddany do użytku 1 grudnia 1912 roku, o godzinie 16.00.
Inwestycję poświęcił ks. Władysław Osiński, wikary z parafii Świętego Krzyża,
przecięto wstęgę, a dyrekcja oprowadziła po budynku przedstawicieli prasy
i zaproszonych gości, po czym o 18.00 otwarto podwoje dla publiczności. Ślizgawka stała się areną eleganckich balów, bankietów i spotkań na lodowej tafli.
Zimą 1912/1913 ukazały się dwa duże reportaże z lodowiska, opublikowane
42
43
44
45

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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w czasopismach „Sport” oraz „Lotnik i Automobilista”. Oprócz rekapitulowania
technicznych szczegółów obiektu i momentami niezwykle plastycznych opisów
wnętrz ukazują one, w jaki sposób uatrakcyjniano korzystanie ze sztucznej ślizgawki i jak zachęcano elegancką publiczność do odwiedzania pałacu w czasie
jego krótkiego funkcjonowania. W czasopiśmie „Sport” czytamy chociażby, że
każdego wieczoru „odbywają się popisy światowych mistrzów kunsztu łyżwiarskiego”46, po czym następuje opis łyżwiarskiej rewii:
A więc znakomity champion Ameryki – Plener – popisuje się swą figurową jazdą i zdumiewającymi wprost skokami przez 8 krzeseł, dalej łyżwiarka – baletnica, 16-letnia
p. Hanna Frick zbiera zasłużone oklaski, na zakończenie zaś pierwszej części programu występują pp. Sonder (brat z siostrą), ich efektowna jazda figurowa, połączona
niemal z akrobatyką, wprowadza widza w zdumienie. Warszawa bowiem nie widziała
dotychczas podobnych jeźdźców, nic też dziwnego, że zmuszeni oklaskami, popisują
się trzykrotnie. Część drugą programu rozpoczyna p. Murre popisami solowymi i efektownymi skokami, dalej taniec serpentynowy w wykonaniu p. Lotti, clou jednak programu stanowi występ 12-letniego Villy’ego Fricka47, najmłodszego w świecie championa łyżwiarstwa. Na zakończenie taniec a la Pompadour w wykonaniu dwóch par48.

Dowiadujemy się też, że choć większość występujących to „siły zagraniczne”,
„w pierwszych dniach popisywał się też warszawianin, p. Ziemski. Wreszcie redakcja informuje, że dyrekcja niebawem organizuje wielką pantomimę na lodzie,
poza tym rozgrywane będą konkursy hokejowe, zaś wieczór sylwestrowski w dn.
31. b.m. będzie jednym z najpiękniejszych”49.
Uroczysty bal sylwestrowy, o którym wspomniano w grudniowym numerze
czasopisma „Sport” z 1912 roku, rzeczywiście się odbył. „1 stycznia 1913 r. [zapewne chodzi o noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia] w Palais de Glace
urządzono lodowego sylwestra. Wiało chłodem! Eleganckie towarzystwo z łyżwami na nogach szalało podczas zabawy o dość pretensjonalnej nazwie «Książę karnawału w krainie wiecznych lodów»”50 – napisał publicysta „Gazety

Palais de Glace, op. cit.
„Lotnik i Automobilista” podaje, że łyżwiarz ten miał w okresie swoich występów
na warszawskim sztucznym lodowisku jedynie dziewięć lat, jednocześnie wychwalając
umiejętności młodzieńca słowami „ślizgający się z niezwykłą techniką i gracją”. Tak młody wiek wirtuozów łyżwiarstwa nie powinien szczególnie dziwić, bowiem w tym sporcie
osoby predestynowane mają szansę już na bardzo wczesnym etapie kariery osiągnąć
światowy poziom. Zainteresowanym tym zagadnieniem należy polecić prześledzenie kariery Norweżki Sonii Henie, najwybitniejszej łyżwiarki figurowej okresu międzywojennego i zarazem najmłodszej olimpijki.
48
Palais de Glace, op. cit.
49
Ibidem.
50
J. S., Majewski, Słynne lodowisko sprzed stu lat na Nowym Świecie, [online] http://
warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,13112573,Slynne_lodowisko_sprzed_stu_
lat__na_Nowym_Swiecie.html [dostęp: 29.12.2015].
46

47
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Wyborczej” i uznany varsavianista Jerzy S. Majewski, który w cytowanym artykule wyraził też opinię, że w pałacu lodowym było „elegancko i nieco snobistycznie”51. Jego słowa potwierdza odwołanie się do cytowanego już reportażu
ze „Sportu”, w którym zamieszczano porady, jak należy ubierać się, aby wyglądać
stosownie, elegancko i robić wrażenie na innych gościach lodowej hali:

W odpowiedzi na liczne zapytania skierowywane do nas w kwestii kostiumu, jaki najlepiej nadaje się dla łyżwujących w budynku zamkniętym, uważamy za najodpowiedniejsze: koszulkę białą, trykotową i takąż czapeczkę zarówno dla pań, jak i panów, które
specjalnie na ten cel przygotowane można nabyć po cenach umiarkowanych w firmie
Z. Chyliński, Al. Jerozolimskie 4152.

Porada ta musi wywoływać we współczesnym czytelniku szeroki uśmiech –
mamy tu przykład niezbyt subtelnej kryptoreklamy, a także łatwo dającą się odczytać między wierszami informację o mentalności wielu warszawskich mieszczan, dla których – jak widać – moda i „bywanie” były ważne, nie na tyle wszak,
by dla ich realizacji zaniechać troski o domowy budżet53.

Palais de Glace – oczekiwania i rzeczywistość

Wyposażony w sztuczne, całoroczne lodowisko, restaurację, bufety, przestrzeń
koncertową54, stylowe szatnie, nawiązujące do czasów Ludwika XIV55, eleganckie
dekoracje (wśród których perłą był niewątpliwie witraż Franciszka Białkowskiego, ale ściany zdobiły też liczne malowidła ukazujące sceny sportów zimowych
autorstwa Tadeusza Jana Cieślewskiego czy fryz o tematyce sportowej najprawdopodobniej Wincentego Kasprzyckiego), nowoczesne urządzenia techniczne
(w tym własna hala maszyn chłodzących, kotłownia i mała elektrownia, mogąca zaopatrywać całą posesję), wreszcie „bogato zdobiony okolicznościowymi
51

Ibidem.
Palais de Glace, op. cit.
53
Innym, po latach brzmiącym niezwykle przewrotnie fragmentem cytowanego reportażu jest ustęp, w którym reporterzy chwalą estetykę pałacu lodowego, umiarkowanie zdobień zewnętrznej elewacji przeciwstawiając imponującym wnętrzom. Użyto tam bowiem
sformułowania: „W przeciwieństwie do zasady, którą się kierują wszystkie efemeryczne
przedsiębiorstwa, w krzyczącej zewnętrzności szukające reklamy, pałac lodowy w skromnej
elewacji zewnętrznej zamknął wnętrzną treść wyszukanego komfortu i wygody”. Cóż, mimo
efektownej, acz skromnej dekoracji, wbrew przypuszczeniom żurnalistów, pałac lodowy
okazał się po pewnym czasie kwintesencją „efemerycznego przedsiębiorstwa”. Zob. ibidem.
54
Orkiestrą pałacu lodowego kierował Edward Pianowski, dyrygent i kompozytor, który na otwarcie Palais de Glace skomponował nawet specjalny, okolicznościowy marsz, który odtąd stał się jakby nieoficjalnym hymnem budynku i każdego dnia otwierał program
orkiestrowy. W repertuarze podczas wieczorów na lodowisku pojawiały się ponadto inne
marsze, walce, polki, two steepy itd. Zob. Pałac lodowy, „Lotnik i Automobilista”, op. cit.
55
Palais de Glace, op. cit.
52
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lampionami, wstążkami i wieńcami”56, Palais de Glace miał szansę stać się salonem kultury fizycznej wyższych sfer Warszawy57. „Pałac lodowy może liczyć na
powodzenie i powinien zdobyć w Warszawie pierwsze miejsce wśród przedsiębiorstw sportowo-atrakcyjnych”58 – zapowiadali żurnaliści miesięcznika „Lotnik
i Automobilista”. Varsavianista Jerzy S. Majewski pisał natomiast:

Łatwo sobie wyobrazić, jaki ruch panował tu w niedziele – tłumy łyżwiarzy, towarzystwo siedzące przy stolikach kawiarnianych. Jak mogło wyglądać wnętrze Palais de
Glace, możemy wyobrazić sobie na podstawie niemych amerykańskich filmów, których sceny rozgrywają się na otoczonych galeriami dla publiczności krytych lodowiskach. Towarzystwo siedzi przy stolikach, a niewprawni łyżwiarze wywracają się na
lodzie. Przygrywa orkiestra59.

Ustalenia te pokazują, jak daleko było jeszcze zabawom łyżwiarskim uprawianym w warszawskiej hali lodowej do nowoczesnego łyżwiarstwa sportowego.
Projekt, choć oddany do użytku w 1912 roku, był jeszcze głęboko osadzony
w dziewiętnastowiecznych realiach społecznych, choć zdaniem Jadwigi Waydel-Dmochowskiej na lodowisku przy Nowym Świecie, mimo iż faktycznie było ono
miejscem spotkań warszawskich elit towarzyskich, można też było zobaczyć
członków klubu łyżwiarskiego (można się domyślać, że chodzi o WTŁ), regularnie ćwiczących i zawsze wyróżniających się z tłumu60. „Sportsmenom mającym
w Warszawie tak rzadko sposobność uprawiania sportu łyżwowego pałac lodowy daje możność trenowania się przez cały rok”61 – informował „Lotnik i Automobilista”, jednak zwrot ten raczej nie był skierowany do rzeczywistych entuzjastów treningu sportowego (w 1913 roku trudno mówić o prawdziwym sporcie
wyczynowym na ziemiach polskich), lecz do osób z elity miejskiej szczególnie
ceniących aktywność fizyczną62.
56
J. Waydel-Dmochowska, Dawna Warszawa. Wspomnienia, Warszawa 1958, s. 50.
Niektóre opisy wnętrz zdają się sugerować, że mogły się one niebezpiecznie zbliżać do
przesady i kiczu (choć może to być również efektem dziennikarskiej egzaltacji), na przykład: „Zwierciadlaną taflę lodu okala lekka kolumnada, związana półkręgami sklepienia
promemuarów galeriowych. Tysiące lampek elektrycznych, niby świetliste girlandy, rysują płomienne kontury arkad na tle pompejańskiej czerwieni wewnętrznych ścian pałacu”
(Palais de Glace, op. cit.). Z tego fragmentu dowiadujemy się również, że kolorem dominującym we wnętrzach pałacu lodowego była czerwień.
57
Palais de Glace przy Nowym Świecie, [online] https://web.facebook.com/657023464330375/photos/a.872436856122367.1073742100.657023464330375/872446459454740/ [dostęp: 29.12.2015].
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Działalność pałacu lodowego nie odbiła się nadzwyczaj szerokim echem
w prasie warszawskiej, komentarze dziennikarskie były jednak na ogół przychylne. Czasopismo „Ruch” pisało:
Pałac lodowy pozyskała Warszawa przed kilku tygodniami […] nie ustępuje pod
względem urządzenia i wykończenia przedsięwzięciom tego rodzaju za granicą. Boisko lodowe jest na 60 m długie i na 26 m szerokie; obstawione w dwóch kondygnacjach stolikami jadłodajnymi (bez tego u nas nic!), w pobliżu ma orkiestrę, a nad nią
piękny witraż, przedstawiający zorzę północną. Ogrzewanie, oświetlanie hali, tudzież
wytwarzanie lodu dopełnia się za pomocą własnego urządzenia maszynowego. Tak
więc po ślizgawkach toczkowych [wrotniskach] mamy i sztuczną63.

Już w tym artykule, publikowanym zaledwie kilka tygodni po inauguracji działalności hali lodowej, dawało się wyczuć niepewność co do jej dalszych losów,
zwłaszcza ze względu na elitarny charakter inwestycji i jej prognozowaną niedostępność dla szerszych rzesz mieszkańców miasta, wśród których kultura
fizyczna i sport powoli, acz systematycznie zyskiwały popularność. Zamknięcie
się wyłącznie w kręgu bogatej warszawskiej burżuazji, arystokracji ziemskiej
czy elit urzędniczych redaktorzy „Ruchu” oceniali nie tylko jako moralnie nieakceptowalne, ale też ekonomicznie nieuzasadnione i stawiające pod znakiem
zapytania sukces przedsięwzięcia:

Powodzenie jej [hali lodowej] zależy przede wszystkim od postawienia sprawy przez
właścicieli. W wielkim jak Warszawa mieście pałac taki lodowy powinien mieć dostateczne dla istnienia swego uczęszczanie, ale przy tym wpłynąć to nie może na zamiłowanie do sportów i w ogóle kształcenia ciała wśród szerokiego ogółu, dla którego
droga rozrywka nie może być dostępną64.

W innym tonie, znacznie bardziej entuzjastycznie, wypowiadano się na temat
perspektyw sztucznej ślizgawki w „Sporcie”:

Frekwencja na torze początkowo była niewielka, z każdym jednak dniem wzmaga się,
tak nieraz wieczorami widzimy po kilkuset łyżwujących się, a wśród nich nie brak
i nadobnych łyżwiarek, którym w jeździe pomagają instruktorzy-warszawiacy, z p. Leonardem Piotrowskim na czele65.

Inne stwierdzenie w tym artykule okazało się jednak zdecydowanie zbyt optymistyczne:

Sport i higiena, zabawa i wytwórczość znalazły tu wspólny teren rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że pałac lodowy należeć będzie zawsze do tych osobliwości Warszawy,
które każdy przyjezdny będzie musiał zobaczyć i zwiedzić66.
63
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Żywot pałacu lodu okazał się jednak niezwykle krótki. „W pierwszych miesiącach od otwarcia wydawało się, że przedsięwzięcie odniosło sukces. Jednak
koszty eksploatacji okazały się zbyt wysokie […]. Lodowisko splajtowało”67 –
ocenił cytowany już publicysta. Nie udało się dotrzeć do danych informujących
o frekwencji w Palais de Glace zimą 1912/1913, należy zatem poprzestać na
ogólnikowym stwierdzeniu, iż była ona niewielka. Brak też danych na temat
cen wstępu do pałacu lodowego i kosztów serwowanych tam dań, napojów czy
proponowanych usług. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak sądzić,
że nie należały one do niskich. Przypuszczenie wyrażone przez samego Szyllera,
wedle którego „oczekiwać można, że hala ślizgawkowa warszawska będzie krokiem naprzód w rozwoju sprawy sportu łyżwowego na sztucznych torach lodowych68”, okazało się nieuzasadnione. Za nieudany należy również uznać pomysł,
by pałac lodowy służył całorocznej jeździe na łyżwach, bowiem w sezonie letnim
około 1913 roku amatorzy jazdy wybierali raczej wrotki, poza tym łyżwiarstwo
ze swej natury jest rozrywką kojarzoną raczej z zimą i nie znajduje entuzjastów
podczas ciepłych miesięcy. Przedsięwzięcie upadło także z powodu konkurencji
ze strony popularnej od kilkunastu lat Doliny Szwajcarskiej, mającej już wówczas ustaloną renomę miejsca spotkań, randek itp. Próba przemianowania lodowiska na wrotnisko wobec szybko wygasającej mody na jazdę na wrotkach
także zakończyła się niepowodzeniem. Trudno spekulować, jak potoczyłyby się
losy inwestycji Cynamona i Wiśniewskiego, gdyby przynajmniej w początkowym
okresie prosperowała nieco lepiej i nie upadła w tak krótkim czasie. Wydaje się
jednak, że nie miałaby szans przetrwać I wojny światowej. W trudnym, wojennym czasie niedoborów, kłopotów aprowizacyjnych, drożyzny, nieustannego
napięcia związanego z działaniami zbrojnymi i wreszcie osobistymi dramatami
ludzi tracących swych bliskich działalność tego typu atrakcji wydaje się nie tylko
nieadekwatnym luksusem, ale wręcz czymś niestosownym, nawet dla przedstawicieli wyższych sfer.

Zakończenie

Znamienny jest fakt, że po zamknięciu Palais de Glace przez kilkadziesiąt kolejnych lat, aż do powstania Torwaru, nie istniało w Warszawie sztuczne lodowisko.
Brak takiego obiektu był poważnym hamulcem rozwoju łyżwiarstwa w stolicy,
dotkliwym szczególnie w lżejsze zimy. Wydaje się, że wobec postępującej demokratyzacji sportu stołecznego, jego rozwoju wśród średnio zamożnej młodzieży,
a nawet środowisk robotniczych, nie było już zapotrzebowania na luksusowy
pałac lodowy połączony z orkiestrą, restauracjami, kawiarniami itp. Demokratyzacja ta, upowszechnianie kultury fizycznej i przenikanie jej coraz bardziej
67
68
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S. Szyller, op. cit.
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w dół drabiny społecznej wpłynęły, nawiasem mówiąc, na znaczne zmniejszenie
popularności WTW, WTC czy WTŁ w czasach II Rzeczypospolitej. Stowarzyszenia
sportowe dla zamożnych dorosłych mieszczan nie wiodły już prymu w rozwoju kultury fizycznej stolicy. Trudno też wyobrazić sobie, kto mógłby w okresie
międzywojennym podjąć się tak kosztownej i kompleksowej inwestycji, nawet
gdyby chodzić miało o sam tylko sztuczny (kryty bądź nie) tor lodowy, bez infrastruktury towarzyszącej i niemający tak elitarnego charakteru. Rozbudowę
urządzeń sportowych międzywojennej Warszawy prowadziły bowiem bądź to
kluby sportowe, niecierpiące nigdy na nadmiar gotówki i nieodwołujące się do
elity finansowo-towarzyskiej, bądź też czynniki magistrackie lub państwowe,
niezainteresowane inwestowaniem w przedsięwzięcia o znikomym społecznym
oddziaływaniu69. Palais de Glace, prywatny i elitarny warszawski pałac lodowy,
będący, że posłużymy się słowami Stanisława Gieysztora: „unikatem w historii
polskiej architektury, jako największy swego czasu obiekt sportowy i ultranowoczesna konstrukcja inżynieryjna”70, odpłynął więc w przeszłość, podobnie jak
cała belle epoque, której był nieodrodnym dzieckiem71.

„Palais de Glace” (Palace of Ice) – the Forgotten Facility
of sport and Leisure in Warsaw
Abstract

During the last few decades of the 19th century the sport in Warsaw was specific. Generally, it was reserved to bourgeoisie and the upper class for whom leisure and active
forms of spending the spare time in their own circle had became important those days.
Therefore, it is not surprising that investments in sporting facilities were related to this
trend. The emerging sporting objects received a representative flair and were supposed
to be real “sporting palaces”, where not only physical activity but also social high life
was important. In 1913 a huge private investment, associated with sport as well as with
entertainment, was opened in Warsaw. It was the oldest artificial indoor ice skating
rink in the Warsaw’s history, called from French “Palais de Glace” (Palace of Ice). This
building, designed by a very famous Polish architect of that time – Stefan Szyller, was
very expensive but in many ways also really innovative. Besides an all-year-long ice rink,
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R. Gawkowski, Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic
w latach 1918–1939, Warszawa 2007, s. 308–332.
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S. Gieysztor, op. cit., s. 735.
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Mimo to pamięć o tej niezwykłej inwestycji należy pielęgnować, gdyż cytując innego badacza tego tematu: „Palais de Glace powinien zająć w dziejach architektury polskiej
miejsce szczególne. W okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej był
to największy w Polsce obiekt sportowy, budowany od podstaw, a zarazem jedna z najciekawszych konstrukcji inżynieryjnych, niemająca sobie równych wśród współczesnych
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the object featured a restaurant, a dance floor and a space for orchestra and last but not
least a modern, up-to-date technical background. The glazed roof of the building was
covered with an impressive stained glass window. In spite of the scale of the investment, it worked only for a few months. Because of narrow clientele and high costs of
exploitation, the Palace of Ice became unprofitable and was closed soon. During the
interwar period the building had been used as a cinema – the biggest one in Warsaw
called “The Colloseum”. Destroyed during the Second World War, the building was never
restored. The aim of this text is to reconstruct, according to rather few remaining historical sources, the process of building and the short period of functioning of this, forgotten nowadays, palace of sport of the yesteryear Warsaw.

Keywords

infrastructure, investment, sport, leisure, Warsaw, skating, ice skating rink, Stefan Szyller
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Polskie ślady wokół Camelotu.
Związki rodziny Kennedych z Polską w XX wieku

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba opisania historii Kennedych, jednej z najbardziej wpływowych familii w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, w kontekście
przeplatania się ich losów z historią Polski od czasu przed II wojną światową, poprzez
lata PRL, aż po koniec XX wieku. Wielość kontaktów pomiędzy przedstawicielami klanu a Polską jest rzeczą zasługującą na wspomnienie, gdyż są one powiązane z najważniejszymi wydarzeniami w XX-wiecznych dziejach naszego kraju, w tym z okresem tuż
przed wybuchem II wojny światowej, z zimną wojną, ze szczególnym uwzględnieniem
kulminacyjnego fragmentu tej historii, czyli okresu kariery politycznej Johna Fitzgeralda Kennedy’ego i jego prezydentury, zwanej Camelotem, oraz czasami „Solidarności”, zmierzchu komunistycznej władzy i wreszcie odrodzenia demokratycznej Polski.

Słowa kluczowe

Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, stosunki polsko-amerykańskie, Kennedy, polityka
zagraniczna, zimna wojna

Wstęp

Zanim rodzina Kennedych stała się jedną z najpotężniejszych amerykańskich
familii politycznych, jej członkowie musieli przebyć długą i krętą drogę. Członkowie pierwszego pokolenia klanu przybyli do leżącego na wschodnim wybrzeżu
Ameryki stanu Massachusetts w latach czterdziestych XIX wieku. Wyruszyli z Irlandii na fali wielkiej emigracji z wyspy, wywołanej klęską głodu. Jako imigranci
i do tego katolicy Kennedy musieli mozolnie pokonywać kolejne szczeble drabiny
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społecznej, mając świadomość, że niezwykle trudno będzie im wejść do establishmentu Nowej Anglii. Swoje polityczne losy rodzina związała (podobnie jak wielu
imigrantów w tym regionie) z Partią Demokratyczną, mającą szczególnie silną
pozycję w wielkich ośrodkach miejskich. Patrick Joseph Kennedy (jego ojciec
urodził się jeszcze w Irlandii) z ramienia tego ugrupowania był w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku członkiem legislatur stanowych
Massachusetts. Jego syn – Joseph Patrick Kennedy – w 1914 roku poślubił Rose
Fitzgerald, córkę Johna F. Fitzgeralda, innego znaczącego polityka demokratów
pochodzenia irlandzkiego z tego regionu. W swojej karierze politycznej Fitzgerald, oprócz zasiadania w parlamencie stanowym, reprezentował także własny
okręg wyborczy na Kapitolu (w latach 1895–1901 i w 1919 roku), a w 1906 roku
został burmistrzem Bostonu, stolicy stanu i zarazem jego największego miasta.
W ten sposób otworzył się kolejny etap w historii rodziny, która w następnych
dekadach odcisnęła tak wielkie piętno na dziejach Stanów Zjednoczonych.

Ambasador Kennedy – między Rooseveltem a Chamberlainem

Małżeństwo Josepha i Rose stanowiło poniekąd przypieczętowanie politycznego
aliansu. 29 maja 1917 roku na świat przyszło ich drugie (spośród dziewięciorga) dziecko – John F. Kennedy1. W tym czasie jego ojciec był dyrektorem jednego z bostońskich banków. Mimo osiąganych sukcesów finansowych (stał się
jednym z najbogatszych Amerykanów tamtego czasu) Joseph Kennedy nie był
dobrze traktowany przez miejscową elitę, tak zwanych bostońskich braminów.
Było tak po części z powodu jego irlandzkiego pochodzenia, ale także z uwagi
na bezwzględny sposób prowadzenia przez niego interesów oraz kontrowersje
związane z jego życiem prywatnym. Głowa klanu niemal suchą stopą przeszła
przez okres ekonomicznego Wielkiego Kryzysu, jednak Kennedy zdawał sobie
sprawę, że dalsze trwanie recesji będzie coraz bardziej szkodliwe dla Stanów
Zjednoczonych. Choć w 1928 roku poparł w wyborach prezydenckich republikanina Herberta Hoovera, to jednak cztery lata później zdecydował się wesprzeć
jego konkurenta, gubernatora Nowego Jorku z ramienia demokratów – Francisa
Delano Roosevelta2. Dla sojuszu z Rooseveltem (najpierw w jego walce o nominację demokratów na urząd prezydenta) Kennedy zerwał związki z bostońskimi demokratami, którzy wspierali wtedy kandydaturę Ala Smitha. „Tracąc”
wschodnie wybrzeże, Kennedy pomógł Rooseveltowi dzięki swoim kontaktom
na zachodzie kraju. Na przełomie czerwca i lipca 1932 roku, podczas narodowej
konwencji partyjnej w Chicago, dzięki jego zaangażowaniu magnat medialny
N. A. Hamilton, Presidents. A Biographical Dictionary. Third Edition, revised by I. C.
Friedman, New York 2010, s. 313.
2
D. Nasaw, The Patriarch: The Remarkable Life and Turbulent Times of Joseph P. Kennedy, New York 2012, s. 178.
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William Randolph Hearst namówił ówczesnego speakera Kongresu Johna Nance’a
Garnera do oddania głosów swoich delegatów na Roosevelta. Wydaje się, że Roosevelt otrzymałby nominację partii nawet bez tych głosów, niemniej jednak był
to moment, kiedy współpraca (a właściwe sojusz) Kennedy’ego i gubernatora
zacieśniła się.
Zgodnie z tradycją prezydenci wynagradzają osoby, które przyczyniły się do
ich wyboru na urząd. Po tryumfie wyborczym Roosevelta w listopadzie 1932 roku
(nowa głowa państwa pokonała swojego urzędującego przeciwnika w czterdziestu dwóch spośród czterdziestu ośmiu stanów, zdobywając ponad siedem milionów głosów więcej) Kennedy liczył na stanowisko ministerialne, jednak przez
długi czas był przez Roosevelta ignorowany3. Ostatecznie musiał zadowolić się
objęciem urzędu przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, instytucji mającej stać na straży zgodnego z prawem obrotu akcjami. Komisja była
jednym z narzędzi utworzonych w czasie pierwszej fali legislacyjnej w ramach
rooseveltowskiego Nowego Ładu, które swoim funkcjonowaniem miały zapobiec powtórce fatalnego w skutkach Wielkiego Kryzysu. Po opuszczeniu agencji
Kennedy przewodniczył jeszcze United States Maritime Commison, instytucji
powołanej po zwycięstwie demokratów, która miała się zajmować planowaniem
budowy statków w ramach unowocześniania floty pływającej pod amerykańską
banderą. Jednak obie te funkcje nie zaspokajały sięgających wysoko aspiracji
Kennedy’ego.
Niemal pięć lat musiał on czekać, aby prezydent zaoferował mu w swojej
administracji stanowisko odpowiadające jego ambicjom – był to urząd ambasadora w Wielkiej Brytanii. Z uwagi na specjalne stosunki łączące oba państwa
posada ta należała do najbardziej prestiżowych w amerykańskiej służbie dyplomatycznej, a wśród osób, które zajmowały ją w przeszłości, było między innymi
pięciu przyszłych amerykańskich prezydentów. Kennedy był także pierwszym
katolikiem pochodzenia irlandzkiego obejmującym ten urząd. Warto dodać, że
w Wielkiej Brytanii wyznawcom tej religii prawa wyborcze przyznano w 1829
roku. Kiedy obejmował stanowisko, międzynarodowa sytuacja polityczna była
niezwykle napięta. Niemcy pod przywództwem kanclerza Adolfa Hitlera łamały
kolejne ograniczenia nałożone na nie przez kończący I wojnę światową traktat wersalski, w Hiszpanii toczyła się wojna domowa, a na Dalekim Wschodzie
Japonia zaatakowała Chiny. Wzrastało także międzynarodowe oddziaływanie
komunizmu, którym to ustrojem zawiadywał z Moskwy Józef Stalin, a Włochy
Benita Mussoliniego kontynuowały inwazję w Etiopii. Z kolei Polska stała się
uczestnikiem gry dyplomatycznej między Zachodem a Niemcami (z pewnym
udziałem Związku Sowieckiego), w której każda ze stron chciała wzmocnić swoje
wpływy. Ameryka przyglądała się tym wydarzeniom z boku. Izolacjonistycznie
nastawiony Kongres przegłosowywał w kolejnych latach ustawy o neutralności,
3
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które zakazywały Stanom Zjednoczonym sprzedaży broni stronom uczestniczącym w wojnach. Mimo prób wykorzystywania „dziur” w przepisach tego typu
legislacja wiązała ręce administracji na wypadek niekorzystnego dla Stanów
Zjednoczonych rozwoju wydarzeń. Sytuację zaogniały kolejne wrogie posunięcia
Niemiec: Anschluss Austrii i zajęcie części Czechosłowacji, przypieczętowane za
wiedzą i zgodą mocarstw europejskich podpisaniem układu monachijskiego. Na
czele rządu brytyjskiego stał wówczas polityk Partii Konserwatywnej Neville
Chamberlain. 31 marca 1939 roku na forum Izby Gmin Chamberlain zapowiedział udzielenie Polsce wsparcia na wypadek wojny. Tymczasem ówczesne
działania dyplomatyczne Kennedy’ego szły w kierunku zapobieżenia konfliktowi
za wszelką cenę4. Sam ambasador cieszył się szacunkiem germanofilskiej części elit brytyjskich, a w swoich raportach słanych do Berlina jego zrozumienie
dla niemieckiej polityki chwalił ambasador III Rzeszy w Londynie Herbert von
Dirksen5. W miarę narastania napięcia w lecie tegoż roku według oceny, którą
przedstawił Kennedy, jedyną szansą na uniknięcie wojny było wywarcie przez
Roosevelta presji na Józefa Becka, szefa polskiej dyplomacji. Owa „praca” nad
Beckiem miałaby więc skutkować zrzeczeniem się przez rząd polski części własnego terytorium i zgodą na połączenie Niemiec z Prusami Wschodnimi korytarzem eksterytorialnym. Taką propozycję ambasador przedstawił 24 sierpnia
w rozmowie z podsekretarzem stanu i jednym z czołowych doradców Roosevelta
w dziedzinie polityki zagranicznej Sumnerem Wellesem6. Welles zgodził się co
do generaliów, ale nie akceptował sposobu przeprowadzenia sprawy. Także pod
jego wpływem, a wbrew opiniom ambasadora, Roosevelt postanowił nie wywierać na Polskę presji i 25 sierpnia wezwał Hitlera i prezydenta Ignacego Mościckiego do odejścia od stanu wrogości i podjęcia próby pokojowego rozwiązania
nabrzmiewającego konfliktu.
Tego samego dnia podczas spotkania z Chamberlainem i jego współpracownikami Kennedy poradził mu dotrzymanie zobowiązań wobec Polski. Ambasador wierzył, że Hitler zaakceptowałby „rozsądną” propozycję rozwiązania sporu
z Polską, gdyż w zamian odniósłby korzyści gospodarcze, które w takiej sytuacji mogłyby mu zaoferować Stany Zjednoczone i inne państwa7. Jednak wiara
Kennedy’ego w możliwość „kupienia” Hitlera poprzez zaoferowanie mu atrakcyjnego planu ekonomicznego w sytuacji, gdy kanclerz Niemiec w poprzednich
latach łamał każdą umowę międzynarodową, była błędem, podobnie jak pogląd,
iż na taki układ zgodziłaby się Wielka Brytania. Już wcześniej (w 1938 roku)
4
W. Swift, The Kennedys Amidst the Gathering Storm. A Thousand Days in London.
1938–1940, New York 2008, s. XVI.
5
S. Dunn, 1940: FDR, Willkie, Lindbergh, Hitler – the Election Amid the Storm, New
Haven 2013, s. 221–222.
6
D. Nasaw, op. cit., s. 400.
7
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Kennedy wzywał do odrzucenia na bok różnic dzielących dyktatury i państwa
demokratyczne w imię ułożenia poprawnych stosunków. Ostatnie godziny sierpnia nie przyniosły zmiany sytuacji. Choć ambasador do końca uważał, że Hitler
nie zdecyduje się iść na wojnę, 1 września Niemcy rozpoczęły inwazję na Polskę8.
Tego dnia, informując telefonicznie prezydenta o zapowiedzi Chamberlaina co
do włączenia się do wojny, powiedział: „To koniec świata”9. W połowie września
w telegramie do Roosevelta ambasador zaproponował, aby w sytuacji, w której
Wielka Brytania nie była w stanie zawrzeć porozumienia z Hitlerem, prezydent
pojawił się w roli rozjemcy i sformułował plan pokojowy, który zapobiegłby eskalacji konfliktu. Odpowiedź z Waszyngtonu szybko wymusiła na nim zaniechanie
realizacji tego rodzaju koncepcji. Oficjalne stanowisko administracji stwierdzało,
że prezydent nie wykona żadnego pokojowego ruchu w obecnych warunkach10.
Jeszcze po zakończeniu wojny Kennedy wierzył, że gdyby Roosevelt nie zmusił
Chamberlaina do stawienia czoła Niemcom w sprawie polskiej, to nie doszłoby
do wojny w Europie Zachodniej11. Od jesieni 1939 roku do rezygnacji z funkcji w grudniu 1940 roku pozycja Kennedy’ego w Waszyngtonie systematycznie
słabła. Roosevelt nie miał o nim w tamtym czasie dobrego zdania. W liście do
szwagra ze stycznia 1941 roku napisał, że zdaniem Kennedy’ego przyszłość klasy
kapitalistycznej jest lepiej zabezpieczona u Hitlera niż u Churchilla (wtedy już
premiera Wielkiej Brytanii)12. Kennedy pozostał jednak lojalny wobec prezydenta i mimo oczekiwań izolacjonistów, postrzegających go jako swego sojusznika,
podczas prac w Kongresie nad przyjęciem ustawy Lend-Lease (zapewniającej
wsparcie dla sojuszników podczas II wojny światowej) pod koniec 1940 roku
poparł prezydenta (do przyjęcia takiego stanowiska nakłaniał go syn, John)13.
Wiosną i latem 1939 roku Joseph Kennedy wysłał dwóch najstarszych synów:
Josepha Juniora i Johna (zwanego także Jackiem) w podróż po Europie. Celem
tych wyjazdów było nie tylko przyjrzenie się walorom turystycznym odwiedzanych krajów, ale także otrzymanie przez ojca wiadomości z pierwszej reki
na temat nastrojów panujących w tych państwach. Joseph Junior w listach do
ojca krytykował chwiejność amerykańskiej polityki zagranicznej. Postulował jej
wyraźne określenie, z czym wiązało się udzielnie pomocy państwom mogącym
powstrzymać ekspansję III Rzeszy w sytuacji, gdy Berlin stanowił zagrożenie
dla narodowych interesów Stanów Zjednoczonych14. Dwudziestoczteroletni syn
8
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ambasadora był pod wrażeniem wysokiego morale Polaków, którzy zachowywali spokój mimo niesprzyjających okoliczności, nie czując przy tym strachu przed
Niemcami. Zauważał przy tym jednak, że uzbrojenie polskiej armii nie mogło się
równać potędze wojska niemieckiego.

John Kennedy – od izolacjonizmu do idealizmu

Choć to właśnie w pierworodnym synu ambasador Kennedy widział swojego
następcę, w tym także nadzieję na osiągnięcie największych politycznych zaszczytów, równolegle swoją podróż odbywał z nim John. Trasa jego wyjazdu
obejmowała między innymi Watykan (gdzie uczestniczył w koronacji nowego
papieża – Piusa XII), Związek Sowiecki, Francję, Niemcy, Polskę, Litwę, Wolne
Miasto Gdańsk, Rumunię i Palestynę. Ten tour nie był przychylnie przyjmowany przez amerykańskich dyplomatów. Jak wspominał George F. Kennan, który
pracował wówczas w amerykańskiej placówce w Pradze, John Kennedy nie miał
żadnego oficjalnego statusu i był uważany przez dyplomatów za ignoranta15.
Kennedy w listach do swojego przyjaciela Lema Billingsa szczegółowo opisywał
pobyt w kontynentalnej Europie. Odnośnie do Polski pisał o niepokoju, z jakim
Francuzi oczekiwali niemieckiej inwazji. Wspominał także pobyt u ambasadora
Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tony’ego Biddle’a16 oraz mieszkanie w majątku ziemskim polskich arystokratów. Jak wskazywał, przyłączenie Gdańska do
Rzeszy miało oznaczać odcięcie Polski od morza oraz osłabienie pozycji portu
w Gdyni. Jego zdaniem Polska byłaby w stanie pójść na kompromis, nie oddając
Gdańska. Podkreślał też determinację, z jaką Rzeczpospolita była w stanie bronić
miasta17. Podobnie jak brat, z uznaniem wypowiadał się o rozmiarach i bitności
polskiej armii, ale zwracał również uwagę na jej słabe uzbrojenie. Przewidywał,
że w razie konfliktu Francja nie potrafiłaby pomóc Polsce, a wsparcie ze strony
brytyjskiej floty okazałoby się zbyt nikłe. W związku z tym Polska byłaby zmuszona samotnie walczyć z Niemcami, którzy próbowaliby ustawić ją na pozycji
agresora. Ocenił przy tym, że znaczenie Gdańska dla Polski, zarówno realne, jak
i symboliczne, było zbyt istotne, aby ustąpiła ona w tej materii niemieckim żądaniom18. Rekomendował przy tym lekturę opublikowanej w 1939 roku książki
Poland: Key to Europe autorstwa Raymonda Leslie Buella. W Warszawie John
spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Szembekiem.
W październiku 1939 roku w anonimowym artykule dla „Harvard Crimson” John
Kennedy napisał, że Wielka Brytania powinna pozwolić Niemcom na zachowanie kontroli nad okupowaną częścią terytorium Polski, a prezydent Roosevelt
15
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jako mediator gwarantowałby zachowanie marionetkowego względem Niemiec
charakteru państwa polskiego19. W tym czasie w jego poglądach pobrzmiewały
jeszcze echa opinii ojca. Po powrocie do kraju Jack wraz z bratem wspierali organizacje wzywające do tego, aby Ameryka w czasie wojny zachowała neutralność.
W lecie 1940 roku John przekazał sto dolarów studenckiej organizacji America
First Committee (AFC), mającej za cel powstrzymanie marszu Stanów Zjednoczonych ku uczestnictwu w wojnie20. Z kolei Joseph Junior pomagał utworzyć
filię tej instytucji na Uniwersytecie Yale. Wśród ówczesnych aktywistów i sympatyków AFC znalazł się między innymi przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych
Gerald Ford21. Później wielu z nich, podobnie jak bracia Kennedy i Ford, walczyło
na wojnie. W pracy dyplomowej Why England Slept („Dlaczego Anglia spała”)22,
wydanej w 1940 roku, John Kennedy bronił brytyjskiej polityki appeasementu.
Twierdził, że fiasko polityki dozbrojenia, a następnie układ monachijski nie
wynikały ze słabości brytyjskich przywódców, ale z oporu wewnętrznego, na
który składały się między innymi działania pacyfistów, zwolenników Ligi Narodów i przeciwników zwiększenia wydatków rządowych. Praca stanowiła więc
także obronę podejścia jego ojca, co podkreślił politolog Carl Friedrich, kąśliwie
przekręcając jej tytuł na „Dlaczego tata spał”23. Stanowisko Johna w kwestii neutralności Ameryki zaczęło jednak ewoluować. Po odejściu ojca ze stanowiska
ambasadora (grudzień 1940 roku) syn radził mu, aby nie protestował przeciw
proponowanej przez Roosevelta ustawie Lend-Lease. Jak argumentował, brak
wsparcia dla Londynu doprowadziłby do tryumfu Hitlera, co w konsekwencji
zmusiłoby Amerykę do pójścia na wojnę przeciw niemu24.
Atak japoński na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku, a następnie wypowiedzenie
Stanom Zjednoczonym wojny przez III Rzeszę odmieniły sytuację. Wśród milionów
Amerykanów, którzy walczyli na frontach II wojny światowej, znaleźli się również
bracia Joseph Junior i John Kennedy. Pierwszy z nich zginął w 1944 roku podczas
służby. Natomiast John jako dowódca kutra torpedowego PT-109 przetrwał wraz
z załogą zatopienie swojej jednostki na południowym Pacyfiku i powrócił do kraju
jako bohater wojenny25. Po śmierci Josepha to na barkach Johna spoczęło zrealizowanie planu ojca, jakim było umieszczenie Kennedy’ego na najwyższym urzędzie.
19
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W 1946 roku John ubiegał się o mandat kongresmena z 11. okręgu w Massachusetts. Dzięki wydatnej pomocy ojca udało mu się osiągnąć ten cel26. Stało się
tak, mimo że tamte wybory zakończyły się klęską demokratów, którzy po szesnastu latach stracili większość w obu izbach Kongresu, a w samym Massachusetts
wyborcy odebrali im mandat senatora i urząd gubernatora. Z punktu widzenia
zamieszkującej ten stan Polonii istotne było reprezentowanie przez Kennedy’go
poglądów prowolnościowych i antykomunistycznych. Choć stanowiły one również istotną część platformy wyborczej demokratów, to jednak niektórzy zwolennicy tej partii preferowali ugodowe ułożenie stosunków ze Związków Sowieckim. Podczas kampanii przed wyborami w 1948 roku lewicowe skrzydło tego
ugrupowania, występujące pod nazwą Partii Progresywnej, wystawiło własnego
kandydata – Henry’ego Wallace’a (wiceprezydenta u boku Roosevelta w latach
1941–1945, a także sekretarza skarbu w administracji prezydenta Harry’ego
Trumana w latach 1945–1946). Z prawej strony demokratów oskrzydlił natomiast Strom Thurmond, reprezentujący Partię Praw Stanowych, sprzeciwiającą
się równouprawnieniu czarnych Amerykanów postulowanemu przez antysegregacjonistyczny program demokratów. Kennedy pozostał lojalny wobec Trumana,
jednak nie przeszkadzało mu to w otwartym krytykowaniu poprzedniego prezydenta. W czerwcu 1948 roku w wystąpieniu do Polonii w Massachusetts skrytykował Roosevelta za miękkie podejście do komunizmu27. Jego zdaniem wynikało
to z niezrozumienia przez głowę państwa rosyjskiego sposobu myślenia. Jako
członek Izby Reprezentantów Kennedy zaangażował się w przyjęcie przez Kongres w 1948 roku Displaced Persons Act28. Ta ustawa pozwalała na uregulowanie
pobytu w Stanach Zjednoczonych uchodźców, którzy znaleźli się tam po zakończeniu II wojny światowej, co dotyczyło także Polaków. Jak powiedział podczas
posiedzenia Izby w czerwcu 1948 roku, to prawo pozwoliłoby choć w niewielkiej
części odpokutować winę wobec Polaków, jaką było zdradzenie przez aliantów
ich ojczyzny w Jałcie29.
26

Joseph Kennedy zapłacił za kandydowanie Josephowi Russo, czyli osobie nazywającej się tak samo, jak jeden z rywali Johna w prawyborach Partii Demokratycznej. Miało to na
celu wprowadzenie w błąd wyborców rywala. Z kolei „Boston American”, gazeta należąca
do Hearsta, w ostatnich dniach kampanii nie tylko nie drukowała reklam wyborczych, ale
nawet nie wspominała o głównym konkurencie Johna, Mike’u Neville’u. Zob. C. Matthews,
Kennedy & Nixon, The Rivalry That Shaped Postwar America, New York 2011, s. 30–31.
27
Artykuł o tym wydarzeniu w dzienniku „Boston Herald” otrzymał nagłówek: „Kennedy
mówi, że Roosevelt sprzedał Polskę czerwonym”. Zob. M. Nowak, Kennedy Family Relationship with Poland, [online] http://www.polishsite.us/index.php/history-and-people/people-in-history/483-kennedy-family-relationship-with-poland.html [dostęp: 1.01.2016].
28
J. A. Smith, Kennedy and Defence. The formative years, [online] http://www.airpower.
maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1967/mar-apr/smith.html [dostęp: 28.02.2016].
29
Przykładową reakcję Polonii amerykańskiej na ustalenia z Jałty wspominała później pochodząca z rodziny polskich imigrantów Barbara Mikulski (od 1987 roku senator partii Demokratycznej z Maryland). Jej praprababcia odwróciła wiszący w ich domu
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W 1952 roku John Kennedy wykonał kolejny krok ku wielkiej polityce. W wyborach na senatora w Massachusetts pokonał urzędującego Henry’ego Cabot
Lodge’a Juniora, wnuka jednego z najbardziej wpływowych senatorów początku
XX wieku, Henry’ego Cabot Lodge’a, który po I wojnie światowej przyczynił się
do nieprzyjęcia przez Senat traktatu wersalskiego30. Początek lat pięćdziesiątych
to okres niepokojów politycznych w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Antykomunistyczna krucjata senatora Josepha McCarthy’ego (republikanina z Wisconsin) spotykała się z mieszanymi uczuciami Amerykanów. Co ciekawe, jego
zwolennikami była rodzina Kennedych31.
We wrześniu 1955 roku, po szesnastu latach John powrócił do Polski, odwiedzając Warszawę i Częstochowę. W tamtych czasach ważni amerykańscy politycy nie przyjeżdżali często do krajów leżących za żelazną kurtyną32. W archiwum
biblioteki prezydenckiej znajdują się notatki z tamtej wizyty33. Ówczesny senator
szczegółowo opisał realia życia społecznego w Polsce doby stalinowskiej, wiele
miejsca poświęcając stosunkom na linii państwo – Kościół. Jego zdaniem większość obywateli nienawidziła panującego reżimu, ale gdyby zrozumieli, że Zachód
jest w stanie poświęcić marzenie o wolnej Polsce dla targów z Rosją sowiecką, ich
opór wobec komunizmu by osłabł. Opisywał przy tym Polaków jako religijny naród
o silnych przekonaniach patriotycznych. Wskazywał na to, iż wejście w dorosłość
pokoleń, które nie pamiętają wolnej Polski, wraz ze stosowaniem przez władze
komunistyczne takich działań, jak między innymi zbudowanie państwa policyjnego, kontrolowanie systemu edukacji i ograniczenie roli Kościoła, może sprzyjać
zaszczepianiu komunizmu w Polsce, a tym samym pomóc w realizacji celu, jakim
było dla Związku Radzieckiego uczynienie z niej „posłusznego instrumentu polityki sowieckiej”34. Kennedy zakończył swój raport twierdząc, że ustępstwa Sowietów
są całkowicie nieistotne, a szansą na ujrzenie prawdziwego oblicza komunizmu
jest wizyta w Polsce. Porównał politykę Moskwy do barbarzyńcy, który uśmiecha
się, trzymając w ręku nóż. Po wyjeździe z Polski Kennedy udał się do Londynu,
gdzie rozmawiał z generałem Władysławem Andersem na temat sytuacji w kraju
i komunistycznej kampanii zachęcającej Polaków do powrotów z Zachodu.
portret Roosevelta przodem do ściany. Zob. http://www.fas.org/man/nato/congress/1998/
s980318.htm [dostęp: 28.02.2016].
30
Losy Kennedy’ego i Cabot Lodge’a przeplatały się później kilkakrotnie. W 1960 roku
polityk ten walczył jako nominat na wiceprezydenta z ramienia Partii Republikańskiej
u boku Richarda Nixona, którego rywalem z Partii Demokratycznej był Kennedy. Już jako
głowa państwa Kennedy mianował go na urząd ambasadora w Wietnamie Południowym.
31
C. Matthews, op. cit., s. 75.
32
Pierwszą wizytę na wysokim szczeblu przedstawiciel amerykańskiej władzy wykonawczej złożył w Polsce w 1959 roku. Był nim Richard Nixon, wówczas wiceprezydent.
33
Correspondence regarding Poland, 1955: September-December, [online] http://www.
jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-135-013.aspx [dostęp: 28.02.2016].
34
Ibidem.
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Niecały rok po przyjeździe z Polski polityczna gwiazda Kennedy’ego rozbłysła na szczeblu ogólnokrajowym. Podczas narodowej konwencji demokratów
przed wyborami w 1956 roku był jednym z kluczowych mówców. Wymieniano
go także jako jednego z głównych kandydatów na urząd wiceprezydenta u boku
Adlaia Stevensona, nominata demokratów do walki o Biały Dom35. Ostatecznie
Kennedy pozostał w Senacie, ale porażka Stevensona, a tym samym wybór na
ostatnią już kadencję republikanina Dwighta Eisenhowera, sprawiła, że zdecydował się ubiegać o nominację swojej partii, tym razem już na najwyższy urząd,
w wyborach 1960 roku. Nadzieje wiązała z Kennedym Polonia amerykańska.
Jeszcze w październiku 1955 roku senator otrzymał nagrodę od Polish American
Citizens Club of South Boston36. Od 1957 roku w formułowaniu programu w polityce zagranicznej Kennedy’emu pomagał politolog z Uniwersytetu Harvarda Zbigniew Brzeziński37. W jednym z wystąpień w tamtym czasie senator stwierdził,
że Stany Zjednoczone mogą próbować pomagać w wyzwalaniu się Polski spod
sowieckiej dominacji, przekazując dowody sympatii i szczerości, a tym samym
umacniając w niej wolę oporu, co zdoła „jeszcze głębiej wbić klin między rząd
polski a Kreml”38. W sierpniu 1957 roku Kennedy przedstawił w Senacie propozycję ustawy znoszącej restrykcje w pomocy Ameryki dla Polski i innych państw
bloku sowieckiego. Skrytykował również politykę republikańskiej administracji
wobec Polski jako pozbawioną konkretnego programu39.
Wraz ze zbliżającym się terminem wyborów prezydenckich senator oraz
występujący w jego imieniu współpracownicy coraz częściej wypowiadali się
na tematy polskie. Miało to miejsce głównie w stanach środkowego zachodu
i na wschodnim wybrzeżu, gdzie mieszkało najwięcej Amerykanów polskiego
pochodzenia. Do najważniejszego wystąpienia Kennedy’ego przez polską publicznością w trakcie kampanii doszło 1 października 1960 roku podczas zjazdu
Kongresu Polonii Amerykańskiej. Senator zapewnił zgromadzonych, że w razie
zwycięstwa jego administracja będzie wspierać wolnościowe dążenia Polski,
wzmacniać polsko-amerykańskie więzi kulturalne i społeczne oraz pomagać
w nawiązaniu współpracy Polski z Europą Zachodnią40. Wcześniej, podczas ry-

L. J. Sabato, The Kennedy Half Century, The Presidency, Assination, and Lasting Legacy
of John F. Kennedy, New York 2013, s. 38.
36
Citation: Polish American Citizens Club, October 1955, [online] http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPP-011-020.aspx [dostęp: 28.02.2016].
37
P. Vaughan, Zbigniew Brzeziński, tłum. P. Amsterdamski, J. Amsterdamska, J. Barczyński, Warszawa 2010, s. 70–72.
38
Ibidem, s. 71.
39
Zgłoszona przez Kennedy’ego poprawka do ustawy Battle pozwalała rozszerzać
programy pomocy amerykańskiej na kraje regionu, jeżeli prezydent uzna, ze służy to interesom państwa. Mimo starań senatora poprawka została odrzucona. Zob. L. Pastusiak,
Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich, Warszawa 1992, s. 140.
40
Ibidem, s. 143–144.
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walizacji o nominację demokratów, doszło do prawyborów w stanie Wisconsin,
gdzie Kennedy konkurował o głosy wyborców z senatorem z Minnesoty, Hubertem Humphreyem. Podczas jednego ze spotkań kampanijnych przed głosowaniem Kennedy wystąpił przed miejscową Polonią wraz z żoną Jacqueline, której
siostra Lee wyszła za mąż za księcia Stanisława Albrechta Radziwiłła. Jacqueline
zacytowała wtedy po polsku słowa Mazurka Dąbrowskiego, wywołując euforię
zgromadzonych41. Kennedy zwyciężył w Wisconsin, a później w prawyborach
w Wirginii Zachodniej. Szczególnie ważny był ten drugi sukces, gdyż pokazał, że
katolik może skutecznie rywalizować w silnie protestanckim stanie, gdzie żywe
były antykatolickie uprzedzenia42. John zdobył nominację partii na konwencji
w Los Angeles, a jego rywalem z ramienia republikanów został Richard Nixon.
Klan Kennedych utrzymywał z tym politykiem wieloletnie przyjazne stosunki.
W 1950 roku, podczas kampanii w wyborach do Senatu z Kalifornii, to Nixon
otrzymał poparcie Kennedych, a nie oskarżana o komunistyczne sympatie kandydatka demokratów Helen Gahagan Douglas43. Przed wyborami w 1960 roku
ojciec przyszłego prezydenta Joseph powiedział Nixonowi, że będzie go wspierał, gdyby Johnowi nie udało się wygrać44.
Podczas jednej z debat prezydenckich pojawił się wątek polski45. W jej trakcie Kennedy skrytykował administrację Eisenhowera za niezaproponowanie Polsce ustanowienia nowego etapu w stosunkach dwustronnych po październiku
1956 roku, kiedy – jak powiedział – „Polska okazywała objawy niezależności” i dystansowała się od Związku Sowieckiego. Senator wrócił także do swojej propozycji
zacieśnienia więzi ekonomicznych z naszym krajem, podkreślając przy tym, że postrzega Europę Wschodnią jako, z punktu widzenia Związku Radzieckiego, region
najbardziej „narażony” na wyzwolenie. Jako możliwy do zrealizowania widział
plan wzmocnienia przez Stany Zjednoczone wolności w miejscach zagrożonych
przez komunizm. W odpowiedzi Nixon wrócił do swojej podróży do Polski z roku
poprzedniego i rozmowy, jaką odbył wtedy z pierwszym sekretarzem Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysławem Gomułką.
Według wiceprezydenta senator mylił się w ocenie możliwości zajmowania przez
Polskę niezależnej pozycji wobec Związku Radzieckiego. Przypomniał także o dotychczasowej pomocy udzielonej naszemu krajowi przez Amerykę.
Dwa tygodnie później Kennedy został wybrany na trzydziestego piątego prezydenta Stanów Zjednoczonych46, choć rozmiar tego zwycięstwa był stosunkowo
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October 21, 1960 Debate Transcript, [online] http://www.debates.org/index.php?page=october-21-1960-debate-transcript [dostęp: 28.02.2016].
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Wcześniej urząd prezydenta sprawowały trzydzieści trzy osoby, ale dwie kadencje Grovera Clevelanda w końcu XIX wieku, przedzielone czteroletnią przerwą, są liczone osobno.
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niewielki. W jedenastu stanach, które mają do dyspozycji sto sześćdziesiąt jeden
głosów elektorskich, senator wygrał przewagą mniejszą niż trzy punkty procentowe. Polityka wobec Polski nie należała do najistotniejszych aspektów prezydentury Kennedy’ego. W dziedzinie spraw zagranicznych jego administracja koncentrowała się na Kubie (doszło do tak dramatycznych wydarzeń, jak wspierana przez
Amerykanów nieudana interwencja, która miała na celu obalenie komunistycznych
rządów na wyspie), dwustronnych stosunkach ze Związkiem Sowieckim (których
najbardziej dramatycznym etapem był kryzys kubański) i Wietnamem, gdzie od
lat sukcesywnie rosło napięcie. W obszarze relacji z Polską, wpisanych w szerszy
kontekst polityki Waszyngtonu wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej,
administracja koncentrowała się na stosunkach gospodarczych47. Wśród spraw
politycznych na czoło wysuwała się kwestia zachodniej granicy Polski. Podtrzymano stanowisko poprzednich administracji, które oznaczało, że sprawę może uregulować tylko traktat pokojowy z Niemcami48. Symboliczne znaczenie miał fakt,
że Kennedy był pierwszym prezydentem, który mianował na członka gabinetu
Amerykanina polskiego pochodzenia – John Gronouski został poczmistrzem generalnym49. W czasie swojej prezydentury Kennedy kilkakrotnie występował przed
polskimi audytoriami, między innymi 14 października 1962 roku podczas Parady
Pułaskiego w Buffalo, kiedy przypomniał historię przyjaźni polsko-amerykańskiej
oraz własnych kontaktów z Polską, a także powiedział, że Ameryka musi „uznać, że
radziecka dominacja w tym rejonie [w Europie Środkowo-Wschodniej] jest przejściowa”50. Kennedy przyjął również, w ramach nieoficjalnego spotkania, przebywającego w Stanach Zjednoczonych redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”
Mieczysława Rakowskiego51. W owym czasie Polskę odwiedzili członkowie jego
rodziny: siostry Eunice Kennedy Shriver i Jean Kennedy Smith52 oraz brat Edward.
Prezydentura Kennedy’ego zakończyła się tragicznie po tysiąc trzydziestu sześciu dniach. 22 listopada 1963 roku czterdziestosześcioletni prezydent został zastrzelony w Dallas. Według ustaleń komisji Warrena jedynym sprawcą zbrodni był
Lee Harvey Oswald. Tak zakończył się Camelot, jak metaforycznie określano Biały
Dom w czasach JFK. Zdaniem wielu obserwatorów idea młodego prezydenta, który
A. Mania, Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961–
1968, Kraków 1996, s. 67–69.
48
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50
Remarks at Pulaski Day Parade, Buffalo, New York, 14 October 1962, [online] http://
www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-041-007.aspx [dostęp: 28.02.2016].
51
J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa
2014, s. 478.
52
Na początku września 1961 roku siostry prezydenta przyjechały na kilka dni do
Polski. Na trasie podróży znalazły się Zakopane, Kraków i Warszawa. Zob. „Dziennik Polski” z 6 IX 1961 roku.
47

Polskie ślady wokół Camelotu...

41

w swoich przemówieniach odwoływał się do najlepszych cech Amerykanów, jak
choćby wtedy, gdy ustanawiał Księżyc jako nowe pogranicze Ameryki, przetrwała,
a symboliczną pochodnię przejęli po nim kolejni przedstawiciele klanu.

Robert, Edward i dalsze losy

Robert Kennedy (zwany Bobem) był siódmym dzieckiem Rose i Josepha. Młodszy
o osiem lat od Johna, również służył w armii, jednak ominął go udział w walkach
na frontach II wojny światowej. Podobnie jak brata, cechowały go silne przekonania antykomunistyczne. Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku był bliskim
współpracownikiem senatora McCarthy’ego, który został ojcem chrzestnym
jego najstarszej córki, Kathleen53. W 1960 roku Robert aktywnie pomagał bratu
w kampanii prezydenckiej. Za sprawą rady udzielonej przez ojca w administracji
nowej głowy państwa pełnił funkcję prokuratora generalnego. Był najbliższym
doradcą Johna i uczestniczył we wszystkich najważniejszych naradach, także
w tych, które miały miejsce w trakcie kryzysu kubańskiego. Po zamachu w Dallas
spełnił prośbę prezydenta Lyndona Johnsona i do końca jego pierwszej kadencji
pozostał na swoim urzędzie. Stało się tak mimo olbrzymiej niechęci, jaką darzyli
się obaj politycy. Siedem miesięcy po zamachu w Dallas Robert Kennedy wraz
z rodziną odwiedzili prywatnie kilka krajów europejskich. Na trasie tej podróży
znalazła się również Polska.
Na przełomie czerwca i lipca 1964 roku Robert wraz z żoną Ethel i dziećmi przebywali w Warszawie, Częstochowie i Krakowie. Rodzina Kennedych była
entuzjastycznie przyjmowana przez tłumy ludzi54. Podążali za nimi także funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Jak raportował do Waszyngtonu ówczesny
ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce John Moors Cabot: „wizyta Kennedy’ego dla polskich komunistów to nie ból głowy, ale koszmar”55. Rodzina,
mimo przeszkód stawianych przez władze, choćby symbolicznie próbowała
komunikować się z polskim społeczeństwem, czego przykładem było najczęściej
wchodzenie przez Roberta na dachy samochodów oraz rozdawanie autografów
i gadżetów kampanijnych. Kennedy świetnie czuł się nad Wisłą. Zapytany przez
dziennikarzy, czy zamierza się ubiegać o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zażartował, że chciałby raczej kandydować na stanowisko prezydenta
Krakowa56. Przebywając w tym mieście, odwiedził między innymi Uniwersytet
Jagielloński. Podobnie jak jego bracia, modlił się na Jasnej Górze, gdzie doszło
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do spotkania z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Kennedy określił go mianem
„robiącego największe wrażenie duchownego, jakiego kiedykolwiek spotkał”57.
Serdeczne nastawienie gości spotykało się z odwzajemnieniem tych uczuć przez
zwykłych ludzi, co z kolei nie podobało się władzom. Choć prokurator generalny
musiał „rywalizować” o uwagę społeczeństwa z Josipem Broz-Tito, przywódcą
socjalistycznej Jugosławii, którego wizyta była przez rządowe media relacjonowana o wiele cieplej, to jednak – jak pokazały choćby reakcje przechodniów – nie
wyszedł z tej „konkurencji” jako przegrany. W tygodniku „Polityka” Kennedy’ego
określono jako człowieka „niezmordowanego”, który ucieka się do sztuczek znanych z amerykańskiej polityki, gdzie popularność stanowi największą wartość.
Taka strategia wizerunkowa nie podobała się także ambasadorowi Stanów Zjednoczonych, choć jednocześnie przyznał on, że wizyta zakończyła się niezaprzeczalnym sukcesem w porównaniu choćby z mającymi miejsce w tamtym czasie
wizytami w Polsce sowieckich dygnitarzy.
Kilka miesięcy później Kennedy odszedł z administracji Johnsona i został
wybrany na senatora Partii Demokratycznej z Nowego Jorku. Turbulencje lat
sześćdziesiątych, które nasiliły się po zamachu na jego brata, odcisnęły olbrzymie piętno na polityce i życiu społecznym Stanów Zjednoczonych. Podziały na
tle rosnącego zaangażowania militarnego w Wietnamie, walka o prawa obywatelskie czarnych, rewolucja obyczajowa i idące za tym wejście w dorosłość
pokolenia baby boom, czyli milionów młodych Amerykanów urodzonych po
II wojnie światowej, zmieniły Stany Zjednoczone. W marcu 1968 roku prezydent
Johnson ogłosił, że nie będzie się ubiegał o reelekcję w listopadowych wyborach.
Robert Kennedy podjął wówczas decyzję o kandydowaniu na najwyższy urząd.
Jego głównymi rywalami w walce o nominację Partii Demokratycznej byli senatorowie Hubert Humphrey i Eugene McCarthy. W nocy po zwycięstwie w prawyborach w Kalifornii, które odbyły się 5 czerwca, Kennedy został postrzelony
i dzień później zmarł w szpitalu. Nie sposób określić, czy podczas sierpniowej
konwencji demokratów senator uzyskałby nominację swojej partii. Wiadomo
jednak, że krwawe zamieszki, do jakich doszło wtedy w Chicago, jeszcze bardziej
pogłębiły podziały w społeczeństwie. Rozbici wewnętrznie demokraci utrzymali
większość w Kongresie, ale stracili Biały Dom. Trzydziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych został wracający do wielkiej polityki Richard Nixon.
Bracia Robert i Edward Kennedy w porównaniu do Johna mogli uchodzić za
polityków bardziej lewicowych (tj. liberalnych w rozumieniu amerykańskim).
Przeznaczeniem urodzonego w 1932 roku Edwarda (nazywanego Tedem, najmłodszego z rodzeństwa) właściwie zawsze była polityka. Już w 1962 roku został
wybrany na urząd senatora z Massachusetts58. Zanim do tego doszło, w dniach
57

A. Schlesinger Jr., op. cit., s. 656.
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu przysługuje od trzydziestego roku
życia. Po spełnieniu tego warunku Edward Kennedy mógł kandydować w wyborach
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17–19 lutego 1962 roku najmłodszy brat prezydenta odwiedził Polskę. Na trasie
jego podróży znalazły się Warszawa, Częstochowa i Kraków. Wizyta miała charakter prywatny. Kennedy przebywał między innymi w klasztorze Paulinów na
Jasnej Górze. W Krakowie zwiedzał najważniejsze zabytki miasta oraz wizytował
budowę szpitala pediatrycznego (inicjatywa ta była silnie wspierana przez Stany Zjednoczone). Mniej konwencjonalną częścią podróży polityka była wizyta
w akademiku przy ul. Reymonta. Jak powiedział przed wyjazdem z Polski, częste
wizyty jego najbliższych w naszym kraju dowodzą, że „rodzina Kennedych żywo
interesuje się Polską i ma dla niej wiele sympatii”59.
Po śmierci Roberta to wokół Edwarda ogniskowały się nadzieje wielu demokratów na kolejnego Kennedy’go w Białym Domu. Jak się okazało, te oczekiwania nigdy się nie spełniły. Senator był najbliżej nominacji w 1980 roku,
gdy podczas kampanii rzucił wyzwanie Jimmy’emu Carterowi, urzędującemu
prezydentowi z własnej partii. Mimo pewnych sukcesów ostatecznie przegrał
tę walkę. Zamiast prezydentury Edward ugruntował swoją pozycję jako jednego z najpotężniejszych senatorów. Jego zainteresowania przez lata koncentrowały się wokół spraw społecznych (edukacja, prawo imigracyjne, ochrona
zdrowia), co wyraził podczas słynnego wystąpienia na konwencji wyborczej
partii w 1980 roku, kiedy mówił o marzeniu, które nigdy nie powinno umrzeć.
W latach osiemdziesiątych był jednym z liderów opozycji wobec polityki republikańskiego prezydenta Ronalda Reagana. Według sowieckich dokumentów
w tym sprzeciwie miał iść dość daleko60. Mimo politycznego konfliktu relacje
pomiędzy nimi na stopie prywatnej były jednak serdeczne61, a Kennedy przed
swoją wizytą w Związku Radzieckim w 1986 roku konsultował się z prezydentem, aby stanowisko, jakie przedstawi w Moskwie, nie było sprzeczne z polityką administracji federalnej62.
w 1962 roku i po swoim zwycięstwie „dokończyć” sześcioletnią kadencję wybranego
w 1958 roku Johna Kennedy’ego. Pomiędzy rezygnacją Kennedy’ego ze stanowiska senatora w związku z wyborem na urząd prezydenta a zaprzysiężeniem Edwarda jako nowego senatora kadencję w Senacie kontynuował Benjamin A. Smith II, nominowany przez
gubernatora stanu. Zwycięstwem wyborczym w 1964 roku Edward Kennedy rozpoczął
swoją pierwszą pełną kadencję.
59
„Dziennik Polski” z 18–19 II 1962 roku.
60
Według dokumentów KGB w maju 1983 roku współpracownik senatora John Tunney podczas wizyty w Moskwie miał przekazać Sowietom ofertę współpracy w kwestii
zapobieżenia reelekcji Reagana. Miała ona polegać na zorganizowaniu kampanii wizerunkowej mającej ocieplić obraz Związku Sowieckiego w Stanach Zjednoczonych i tym samym wytrącić prezydentowi z rąk argumenty o zagrożeniu ze strony ZSRR. Zob. P. Kengor,
op. cit., s. 232–234 i 347–350.
61
L. J. Sabato, op. cit., s. 360.
62
27 stycznia 1986 roku senator gościł na posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Zob. R. Reagan, Reagan Diaries, New York 2007, wpis z 27 I 1986 roku.
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W tym czasie losy jego rodziny ponownie splotły się z Polską. W 1986 roku
Centrum im. Roberta Kennedy’ego przyznało nagrodę w dziedzinie praw człowieka, w wysokości czterdziestu tysięcy dolarów, dwóm polskim opozycjonistom –
Zbigniewowi Bujakowi i Adamowi Michnikowi, którzy zostali zwolnieni z więzień
na podstawie amnestii. Wręczenie laureatom wyróżnienia stanowiło pretekst do
odwiedzenia Polski. Senator starał się o to już dwa lata wcześniej, chciał bowiem
przyjechać do Polski na pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, ale wówczas władze
polskie odmówiły mu przyznania wizy63. Jak się okazało, sytuacja się powtórzyła.
W owym czasie stosunki polsko-amerykańskie były wciąż napięte, a taka wizyta, nawet nieoficjalna, byłaby dużym wydarzeniem64. Pierwotnie termin podróży
wyznaczono na 22–25 grudnia 1986 roku, ale władze mimo wcześniejszych ustaleń odwołały te plany z powodu „przeładowanego kalendarza”65. Kennedy’emu
zasugerowano zaproszenie w innym terminie, a prawdopodobnym powodem
anulowania zgody na przyjazd była niechęć do organizowania wizyty przed przywróceniem normalnych stosunków gospodarczych. Poza tym władze nie chciały
na tamtym etapie wzmacniać wizerunkowo opozycji, z czym wiązałoby się wręczenie nagrody, a także oczekiwane spotkanie Kennedy’ego z czołowymi działaczami „Solidarności”. Innym dowodem polityki izolowania opozycjonistów od
Zachodu było nieprzyznanie paszportu Lechowi Wałęsie, który w październiku
1986 roku miał odebrać w Stanach Zjednoczonych nagrodę John Rogers Foundation66. Wkrótce doszło do wydarzeń, które uczyniły podróż senatora możliwą.
W styczniu 1987 roku wizytę w Polsce złożył zastępca sekretarza stanu John Whitehead, zaś w kolejnym miesiącu administracja Reagana zniosła nałożone na Polskę sankcje (część z nich została anulowana wcześniej)67, przywrócono klauzulę
najwyższego uprzywilejowania w handlu, a także doszło do normalizacji dwustronnych stosunków dyplomatycznych. Ze strony polskich władz ustępstwem
było ogłoszenie amnestii dla więźniów politycznych we wrześniu 1986 roku.
Deklaracje reżimu zostały wypełnione w maju 1987 roku, kiedy Kennedy
przybył do Polski z kilkudniową wizytą wraz z trzynastoma członkami rodziny
(w tym z wdową po Robercie, Ethel)68 na zaproszenie polskiego Sejmu wystosowane w marcu tegoż roku69. W programie wizyty znalazły się podróże do
63
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1989, Stanford 1990, s. 88.
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War, Washington, D. C. 1994, s. 578.
68
„Los Angeles Times” z 23 V 1987 roku.
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Warszawy i Gdańska, co w pewnej mierze pokrywało się z jej wewnętrznym
podziałem na części poświecone rządowi i – osobno – opozycji, oraz wyjazd do
muzeum byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W stolicy senator
wręczył nagrodę imienia swojego brata. W tej uroczystości uczestniczyli między
innymi Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki i Jerzy Turowicz. Kennedy spotkał się
także z prymasem Polski, kardynałem Józefem Glempem. Odwiedził również
grób księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego trzy lata wcześniej przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Senator rozmawiał z rodzicami księdza.
Najważniejszym przedstawicielem władz, z jakim widział się Kennedy, był Józef
Czyrek, postrzegany przez Amerykanów jako zwolennik współpracy70. Kennedy
rozmawiał także z członkami Rady Konsultacyjnej71. Poza tym w stolicy senator
spotkał się z marszałkiem Sejmu Romanem Malinowskim i ministrem obrony
Florianem Siwickim72. Istotny punkt wizyty stanowił wykład w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W wystąpieniu Kennedy wezwał do obustronnej
redukcji arsenałów nuklearnych przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki,
w tym ich wycofania z Europy. Bronił także sankcji amerykańskich wobec Polski,
uznając je za konieczne w obliczu represji wprowadzonych przez władze w stosunku do „S”73. Senator ostrzegł, że polsko-amerykańskie stosunki nie poprawią
się, dopóki polski rząd nie zademonstruje chęci zmiany swojej polityki w kierunku zwiększenia wolności obywatelskich74. 24 maja w Gdańsku senator spotkał
się z przedstawicielami „Solidarności”, w tym z Lechem Wałęsą. Wziął udział we
mszy w kościele św. Brygidy, na którą przyszło około pięć tysięcy osób. Przemawiając do zgromadzonych, dodał im otuchy, stwierdzając przy tym, że sam „jest
Polakiem”75. Powiedział też, że do narodowego pojednania konieczne jest rozpoczęcie dialogu władz z opozycją oraz że w obliczu problemów ekonomicznych
Stanów Zjednoczonych administracja Reagana nie jest chętna, by pomagać Polsce
w rozwiązywaniu jej problemów gospodarczych. Syn senatora, Patrick, uczestniczył w spotkaniu z redakcją tworzonego przez Niezależny Związek Studentów
czasopisma „Impuls”76. Po wyjeździe z Polski senator udał się do Rzymu, gdzie na
prywatnej audiencji przyjął go papież Jan Paweł II, który kilka dni później rozpoczął swoją pielgrzymkę do Polski. Wymiernym efektem wizyty Kennedy’ego było
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przygotowanie przez niego, wraz z grupą innych polityków, inicjatywy American
Aid to Poland Act 1987, która zakładała ofiarowanie Polsce kilkunastu milionów
dolarów (odbiorcami pomocy mieli być głównie rolnicy oraz służba zdrowia).
Po pewnych perturbacjach część z tych środków przekazano Polsce przez NED
(National Endowment for Democracy), finansowaną z amerykańskiego budżetu
organizację mającą sprzyjać rozwojowi demokracji na świecie77.
Oczekiwanie szybkiej poprawy stosunków pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi tonował w tamtym czasie minister spraw zagranicznych Marian
Orzechowski. Odnosząc się do wizyt Kennedy’ego i Whiteheada, powiedział, że
miały one „pewne znaczenie atmosferyczne”, ale na wyłonienie się konkretniejszych skutków trzeba poczekać78. Podobnie jak blisko ćwierć wieku wcześniej,
propagandyści obozu władzy nie szczędzili wizycie rodziny Kennedych gorzkich
słów i złośliwości. Wiesław Górnicki nawał ją „cyrkową imprezą”, protestując
przeciw spotkaniom zachodnich polityków z przedstawicielami „S”, co jego zdaniem sankcjonowało istnienie w Polsce dwuwładzy79, a rządowe media nie poinformowały społeczeństwa o szczegółach wizyty senatora w Gdańsku80.
Cztery miesiące po wizycie senatora do Polski przyjechał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych George H. W. Bush. W ciągu kilkunastu kolejnych miesięcy
w Europie Środkowo-Wschodniej doszło do wielkich zmian. Konsekwencją upadku rządów komunistycznych w kolejnych państwach regionu była zmiana ich polityki zagranicznej, co sprowadzało się między innymi do ustanowienia nowego
etapu w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi w ramach szerokiej integracji
z Zachodem. 30 kwietnia 1998 roku senator Kennedy oddał głos za rozszerzeniem NATO o Polskę, Czechy i Węgry81. W ten sposób doszło do przezwyciężenia
dziedzictwa Jałty, o które pół wieku wcześniej apelował jego brat.

Podsumowanie

Śmierć Edwarda w 2009 roku zamknęła pewien etap w dziejach rodziny Kennedych, w tym historii jej kontaktów z Polską na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Wynikały one nie tylko z politycznego znaczenia Polonii amerykańskiej,
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ale także z przekonania o podzielaniu tych samych wartości, takich jak marzenie
o wolności, które po latach mogło się w końcu ziścić. W tej sytuacji trudno mówić
o realnych efektach politycznych, bowiem kwestia ta dotyczy raczej symboli. Niemniej jednak może ona stanowić interesujący wątek, który rozgrywał się w tle
trudnej historii XX wieku, w tym stosunków polsko-amerykańskich.

Polish Traces around the Camelot.
Connections between Kennedys Family and Poland
in the 20th Century
Abstract

The purpose of this article is an attempt to describe the history of the Kennedys, one
of the most influential families in the history of the United States of America, in the
context of interlacing the fate of this family and Polish history since the eve of World
War II, through the years of communist regime in Poland, until the end of the twentieth century. The multiplicity of contacts between representatives of the clan and Poland is a thing worthy of remembrance, as its individual elements are connected with
the most important events in twentieth-century history of our country, including the
period before the outbreak of World War II, the Cold War times, with particular emphasis on the culminating part of this history, the period of political career of John F.
Kennedy and his presidency, which was called the Camelot, the time of “Solidarity”
and the twilight of communist rule, and finally the revival of the democratic Poland.
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Dżihad na rzecz pokoju.
Sylwetka szajcha Amadu Bamby

Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane elementy biografii i nauk muzułmańskiego mistyka
i pedagoga szajcha Amadu Bamby, założyciela sufickiego bractwa muridijja. Opisuje
stosunki mistyka z przedstawicielami administracji kolonialnej Francuskiej Afryki
Zachodniej oraz propagowaną przez Bambę koncepcję „pokojowego dżihadu”, będącą
mentalnym i duchowym oporem przeciwko francuskiemu imperializmowi. Bamba,
nazywany muzułmańskim Mahatmą Gandhim, głosił nauki, których następstwa stały
się jednymi z najważniejszych powodów sukcesów politycznych, społecznych i gospodarczych narodu senegalskiego za czasów jego życia, po uzyskaniu niepodległości,
a także w trudnych dla świata islamu czasach współczesnych.

Słowa kluczowe

Senegal, Muridijja, Amadu Bamba, Francuska Afryka Zachodnia

Wstęp

Historia Afryki Subsaharyjskiej, naznaczona zbrodniami niewolnictwa, wyzysku
gospodarczego i kolonialnej indoktrynacji kulturowej, nierzadko doprowadzała
Afrykańczyków do desperackich prób podjęcia nierównej walki z przedstawicielami świata Zachodu. Większość zapisanych w dziejach regionu wojowników
o wolność poniosła klęskę. Na tym tle wyraźnie wyróżnia się postać muzułmańskiego mistyka i pedagoga, szajcha Amadu Bamby, który obrał zupełnie inną drogę
do wyzwolenia swojego ludu spod jarzma francuskiego imperializmu. Nazywany
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muzułmańskim Mahatmą Gandhim, prowadzący pokojowy dżihad, głosił on nauki,
których następstwa wyraźnie przyczyniły się do sukcesów politycznych, społecznych i gospodarczych narodu senegalskiego za czasów jego życia, po uzyskaniu
niepodległości, a także w trudnych dla świata islamu czasach współczesnych.
Ahmad ibn Muhammad ibn Habiballah M’Backé, znany szerzej jako Amadu
Bamba, przyszedł na świat pomiędzy dwoma niezwykle ważnymi dla historii
Afryki Zachodniej wydarzeniami – tuż po zakończeniu wywozu czarnoskórych
niewolników szlakiem transatlantyckim, a chwilę przed francuską kolonizacją
regionu. Obydwa te okresy odcisnęły wielkie piętno na strukturze społecznej,
poczuciu wspólnotowości i kulturze Afrykańczyków. Poza polityczną zależnością od Francji obszarów wchodzących w obręb tak zwanej Francuskiej Afryki
Zachodniej mieszkańcy federacji musieli zmierzyć się z europejską m i s j ą c yw i l i z a c y j n ą. Francuzi mieli nadzieję w znaczącym stopniu zastąpić istniejącą w tym miejscu od wieków kulturę muzułmańską nowoczesną i o ś w i e c o n ą
kulturą francuską. Laicka myśl francuska zaczęła być obecna w senegalskich szkołach i tym samym zmniejszono liczbę tradycyjnych szkół koranicznych1. Francuzi
wprowadzili w życie kulturową transformację, rekomendując Senegalczykom
europejskie zasady życia społecznego, francuski język, ubiór i sposób myślenia.
Kolonizatorzy chcieli doprowadzić do skutecznej chrystianizacji regionu2. Choć
Senegalczycy cieszyli się niewielką formą samorządności w niektórych dziedzinach, Francuzi hamowali rozwój lokalnego przemysłu, wymuszając wymianę
surowców za gotowe europejskie produkty i wyzyskując w ten sposób kolonię.
Bamba dorastał w obliczu zmian politycznych, społecznych i kulturowych, które
miały zadecydować o zbiorowej tożsamości i losie Senegalczyków.
Pochodzący z ludu Wolof Bamba urodził się we wsi Mbak, w ortodoksyjnej
muzułmańskiej rodzinie, związanej z tradycją mistycznego bractwa kadirijja.
Jego ojciec był lokalnym imamem, sędzią, a także doradcą władcy królestwa Kajor3. Od najmłodszych lat zajmował się studiowaniem Koranu i tekstów sufickich
mistyków. Według lokalnych przekazów miał odznaczać się cudownymi cechami
już w okresie niemowlęcym, kiedy podczas ramadanu pił chętnie mleko matki
tylko w czasie od zachodu do wschodu słońca4. Był dzieckiem, które zazwyczaj
nie płakało i nie grymasiło, choć histerycznie łkało, kiedy było zabierane do
miejsc, w których ludzie oddawali się czynnościom zabronionym przez islam5.
1
F. M. Kimball, The Pan and the Canon, Shaykh Amadou Bamba’s Non-violence jihad,
“Sacred Web. A Journal of Tradition and Modernity” 2009, Vol. 24, s. 81–82.
2
C. A. Mbacké Babou, Fighting the Greater Jihad: Amadu Bamba and the Founding of
the Muridiyya of Senegal, 1853–1913, Ohio 2007, s. 21.
3
F. Castaldi, Choreographies of African Identities: Négritude, Dance, and the National
Ballet of Senegal, Illinois 2006, s. 192.
4
E. Siwierska, Islam w Senegalu – pacyfista Ahmadu Bamba, „Rocznik Muzułmański”
2012, nr 9, s. 4.
5
C. A. Mbacké Babou, op. cit., s. 52.
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W niektórych miejscach federacji dochodziło do aktów buntu i niezadowolenia wymierzonych w kolonizatora. Militarny opór bywał inspirowany przez
lokalne autorytety religijne i polityczne, takie jak Ma Ba Diakhou, Damel Lat Dior
Samba Laope Fall, Samba Lat Dior Diop, Daniel Samba Yaya6. Wszyscy z nich
zostali zabici przez Francuzów. Amadu Bamba wybrał inną drogę. Jego opór
przeciwko Francuzom nie miał charakteru zbrojnego. Postulował opór mentalny,
odnosząc spektakularny sukces solidaryzujący Senegalczyków, dający ich wystawionej na próbę tożsamości wsparcie i pobudzenie do odnowy. Wpływy i znaczenie jego nauk nie osłabły nawet wówczas, gdy był nieobecny. Przez trzydzieści
trzy lata życia Bamba był więziony, skazywany na wygnanie czy przetrzymywany
w areszcie domowym.

Opór mentalny
Pozbawiony przemocy opór wobec francuskiego imperializmu w naukach Bamby wynika z inspiracji dawniejszą spuścizną religijno-intelektualną związaną
z sufizmem. Sufizm według wielu jego reprezentantów ucieleśnia mądrość islamu i pozwala na osiągnięcie wewnętrznego pokoju. Dopiero gdy zostanie wypracowany wewnętrzny pokój, możliwy jest pokój zewnętrzny. Każdy stan pokoju
osiągnięty w życiu doczesnym jest odbiciem pokoju niebiańskiego, stanowiącego
ostateczny cel, do którego dążą sufi7. Tak jak jeden z najznamienitszych mistyków Dżalal ad-Din Muhammad Rumi, który w XIII wieku pisał: „Wczoraj byłem
przebiegły i chciałem zmienić świat. Dzisiaj jestem mądry, więc chcę zmienić
samego siebie” ( ميخواستم دنیا را تغییر بدهم،دیروز من زیرک بودم.  می خواهم،امروز باهوش هستم
خود را تغییر دهم.)8, tak i Amadu Bamba widział w pracy nad wnętrzem jednostki
najlepszy sposób na poprawę sytuacji całego społeczeństwa.
Bamba, w odróżnieniu od Gandhiego, nie organizował pokojowych protestów, nie bojkotował europejskich towarów, nie miał w planach sparaliżowania
francuskiej gospodarki. Jego opór wobec imperialistycznego kolonizatora nie
oznaczał nawet zupełnego braku kooperacji z Francją, lecz nastawiony był na
bunt mentalny. Działania powstrzymujące się od typowych dla innych autorytetów muzułmańskich XIX wieku aspiracji do tworzenia odrębnych form państwowości, opartych na teokracji, były dla Francuzów o wiele trudniejsze do
zwalczania. Zamiast otwartego dążenia do stworzenia niezależnego państwa
6
F. M. Kimball, op. cit., s. 82; L. A. Villalón, Islamic Society and State Power in Senegal:
Disciples and Citizens in Fatick, Cambridge 1995, s. 61–68.
7
F. M. Kimball, op. cit., s. 81, 84–85.
8
S. Shanti Vowless, A NEW UNIVERSAL SPIRITUALITY Blending Higher Consciousness,
Science & Spirit, [online] http://www.ominternational.co.nz/pdfs/universal-spirituality.
pdf [dostęp: 29.02.2016].
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Bamba wykreował coś, co Mamadou Diouf opisuje terminem p a ń s t w o c i en i a9 (shadow state). Społeczna legitymizacja czy autorytet władzy, który byłby
uzasadniony zaufaniem społecznym, przypadł właśnie jemu. Nowy porządek
bractwa sufickiego, autorytet założyciela, sieć samopomocy, system edukacji,
nieformalnych instytucji, które stworzył, stały się z czasem silną, jeśli nie
kluczową, częścią struktur społecznych, a także organizacji życia społecznego. W pewnym momencie Bamba założył nawet własne miasto, które po dziś
dzień stanowi kosmologiczną stolicę wszystkich muridów i nieprzerwanie
zarządzane jest przez władzę duchowną – kalifa będącego niejako następcą
Bamby.
Metody, jak i sama sylwetka Bamby bywają często porównywane do działalności i postawy Mahatmy Gandhiego. Przypadały one na prawie ten sam okres
historii. Strategia Gandhiego była wykorzystywana w czasie jego początkowej
działalności w kontekście walki o prawa obywatelskie ludności hinduskiej
w Republice Południowej Afryki (1893–1914), a następnie podczas zmagań
niepodległościowych hindusów w skolonizowanych przez Brytyjczyków Indiach
(1916–1945). Wyzwanie skonfrontowania lokalnej ludności z imperialistycznym
kolonizatorem nie jest jedynym podobieństwem pomiędzy Bambą i Gandhim.
W biografiach obydwu znajdujemy okresy przebywania w niewoli. Gandhi wielokrotnie przetrzymywany był w areszcie południowoafrykańskim i więziony
w Indiach. Okresy niewoli, podobnie jak w przypadku Bamby, przyniosły mu
wzrost popularności. W twórczości obydwu z nich postulowana była potrzeba
ciężkiej pracy, która w przypadku muridów miała pomóc w zachowaniu godności, budowaniu wspólnoty, a wreszcie w otrzymaniu zbawienia. Podkreślenie
wartości pracy potrzebnej do wykształcenia dyscypliny znajdujemy u hinduskiego myśliciela. Gandhi, chcąc zniwelować różnice kastowe, głosił, że każda praca,
fizyczna czy intelektualna, jest tak samo potrzebna i wartościowa10. Dążeniem
filozofii każdego z nich miało być powstanie idealnej społeczności, w której jednostka będzie miała stworzone warunki do samorealizacji. Jednak najciekawsze
wydaje się porównanie stosowanego przez nich oporu obywatelskiego. Proponowana przez Bambę metoda bez użycia przemocy porównywana jest często do
koncepcji satjagraha, tłumaczonej dosłownie jako „nacisk na prawdę”, będącej
jednym z elementów pokojowego oporu cywilnego, do którego wzywał Gandhi.
Prawda (satja) ma implikować miłość i stanowczość (agraha). Siła owego oporu
ma być stworzona z prawdy i miłości, a co za tym idzie polega na braku przemocy11. Gandhi wzywał do u z b r o j e n i a s i ę w wiedzę i nieposkromioną wolę.
Tak samo Bamba mawiał, że prowadzi swój dżihad „poprzez wiedzę i strach
M. Diouf, M. A. Leichtman, New Perspectives on Islam in Senegal: Conversion, Migration, Wealth, Power, and Femininity, London 2009, s. 84
10
U. Tähtinen, The Core of Gandhi’s Philosophy, New Delhi 1979, s. 77.
11
M. K. Gandhi, Satyagraha in South Africa, Ahmedabad 1968, s. 109–110.
9
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przed Bogiem”12. Pojęcie dżihadu, które często bywa błędnie rozumiane lub demonizowane w najróżniejszych interpretacjach islamu, stało się filarem nauk
Bamby. Uczony często odnosił się do terminu al-dżihad al-akbar (większa walka,
większe zmaganie się), odwołując się tym samym do jego wyższości nad koncepcją al-dżihad al-asghar (mniejsza walka, mniejsze zmaganie się), rozumianej jako
walka zbrojna13. Nauki Bamby opierały się na Koranie i sunnie, najważniejszych
dla niego źródłach islamu. Według szajcha Koran zaleca muzułmanom odpłacanie
dobrem za zło. „Dobry czyn i zły czyn nie są równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym,
co jest lepsze. Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel”14.
Po zwycięskiej bitwie muzułmanów pod Badrem prorok Muhammad miał
powiedzieć, że muzułmanie powrócili na dobre z m n i e j s z e j w a l k i (al-dżihad al-asghar). Zapytany o to, co jest „większą walką”, miał odpowiedzieć, że
jest to „walka sługi z jego pożądaniami” (mudżahadat al-abd hawan) 15. Szajch
odrzucił ideologię dżihadu zbrojnego i ambicje powołania imperium teokratycznego. Pomimo intensyfikacji francuskiej opresji i woli jego uczniów do zbrojnego
powstania nigdy nie podjął walki militarnej, choć w politycznym geście pomagał
Francuzom w poborze żołnierzy mających wspomóc Francję podczas I wojny
światowej. Z kilku powodów do końca wierzył, że agresja nie była dobrym rozwiązaniem w walce z kolonizatorem. Po pierwsze, uważał, że eskalacja przemocy
byłaby niezgoda z naukami proroka Muhammada, który w swoim pożegnalnym
kazaniu na górze Arafat miał powiedzieć: „Od tego momentu nie rozlewajcie
więcej krwi. […] Rozlew krwi powoduje [kolejny] rozlew krwi”16. Bamba był
przekonany, że żaden z żyjących w jego czasach muzułmanów nie może zostać
wzniesiony na poziom towarzyszy Proroka, którzy posiadali jasny znak od Boga,
dający im prawo do walki17. Wojna w czasach pierwszych muzułmanów różniła
się z uwagi na wykorzystane narzędzia od wojen współczesnych. Bamba uważał,
że nowoczesna broń i sposób prowadzenia wojen wykraczają poza to, co usprawiedliwia w islamie użycie przemocy, i nie pozwalają na całkowite przestrzeganie koranicznego przykazania: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił
zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi”18. Werset ten podkreśla wagę grzechu i odpowiedzialności mordercy jednej
osoby wobec całego rodzaju ludzkiego.
12
A. A. Mbacke, JIHAD FOR PEACE. EXPLORING Sheikh Ahmadou Bamba’s PHILOSOPHY,
[online] http://www.majalis.org/masalik/pdf/Jihad1.pdf [dostęp: 29.02.2016], s. 6.
13
F. M. Kimball, op. cit., s. 85–86.
14
Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986, 41:34.
15
G. F. F. Haddad, Documentation of the Hadith of Jihad al-akbar (Greater Jihad), [online] http://sunnah.org/wp/2011/01/01/documentation-of-the-hadith-of-jihad-al-akbar-greater-jihad [dostęp: 29.02.2016].
16
F. M. Kimball, op. cit., s. 90.
17
Ibidem.
18
Koran, op. cit., 5:32.
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Bamba nie był zupełnym przeciwnikiem walki w obronie własnej, która dopuszczana jest przez większość muzułmańskich myślicieli w określonych przypadkach, jednak wszczęcie walki z o wiele większym i świetnie uzbrojonym
przeciwnikiem nie wydawało mu się rozsądne. Wiedział, że konfrontacja zbrojna
z Francuzami poskutkuje eskalacją przemocy na olbrzymią skalę. W 1910 roku
w liście skierowanym do swoich zwolenników pisał, że bezsensowne są konfrontacje fizyczne z kolonizatorem, gdyż doświadczenie pokazało, iż „nikt nie
jest w stanie go pokonać”19. Rosnąca liczba zwolenników szajcha niepokoiła nie
tylko Francuzów, ale także inne lokalne autorytety polityczne i religijne, które
obawiały się utraty wypracowanej pozycji20. W celu uniknięcia sporów Bamba
założył osadę o nazwie Dar as-Salam, co oznacza w języku arabskim „Dom pokoju”, a w 1886 roku miasto Tuba, którego nazwę można przetłumaczyć jako „Skrucha”. Tuba do dzisiaj pozostaje świętym miejscem zwolenników nauk Bamby. Raz
w roku pielgrzymują oni do miasta podczas święta Magal Tuba, upamiętniającego
zesłanie mistrza do Gabonu21. Lokalizacja nowego miasta nie była przypadkowa.
Tuba została ulokowana na pograniczu przedkolonialnych krain Bawol, Kajor
i Salum oraz na głównym szlaku łączącym Bawol z Dżolof i Futa w północnej części kraju. Miejscowi afrykańscy liderzy, wybrani przez administrację francuską,
nie posiadali w tym rejonie stabilnej władzy ani autorytetu. Nowa osada stała się
idealnym miejscem do głoszenia spirytualnych nauk. Zwolennicy Bamby mieszkający w mieście zostali odseparowani od rozpraszającego i destrukcyjnego stylu
życia dużych wiosek. Położenie miasta gwarantowało też relatywnie większy dystans od przedstawicieli francuskiej administracji22. Bamba zbudował w mieście
meczety, szkoły i domy gościnne oraz zorganizował cały system edukacji, dostosowany do wieku i poziomu wiedzy uczniów23.
Francuzi pomimo braku dowodów oskarżyli Bambę o przygotowywanie powstania zbrojnego, uznając za niepokojące to, że wciąż rosła liczba otaczających go
osób. Być może zdawali sobie sprawę, że powiększający się autorytet Bamby może
stać się przeciwwagą dla ich własnych interesów. Równie możliwe jest także to, że
nie wierzyli, iż mistyczne nauczanie może przyciągnąć tak dużą liczbę osób, i podejrzewali, że za pokojowym stanowiskiem kryje się faktyczny plan powstania. Polityka kolonizatorów opierała się w dużym stopniu na nieufności wobec autorytetów
muzułmańskich. Jeden z francuskich raportów o szajchu donosił: „Każdy, kto zdobył doświadczenie w tym kraju, związane z działalnością głosicieli dżihadu, musi
E. Siwierska, Islam w Senegalu..., op. cit., s. 8.
Ibidem, s. 5.
21
J. Bainbridge, A. Ham, West Africa, London 2006, s. 710.
22
C. A. Mbacké Babou, op. cit., s. 70–73.
23
L. A. Villalón, Sufi Modernities in Contemporary Senegal: Religious Dynamics between
the Local and the Global, [w:] M. Briunssen, J. D. Howell, Sufism and the Modern in Islam,
London 2007, s. 185; A. Babou, Educating the Mourid: Theory and Practices of Education
in Amadu Bamba’s Thought, “Journal of Religion in Africa” 2003, Vol. 33, s. 310–327.
19
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dojść do przekonania, że Amadu Bamba przygotowuje niespodziankę w najbliższej
przyszłości, zapewne z nastaniem pory suchej”24. Bambie oraz jego zwolennikom
przypisano ukrywanie zapasów broni. Do jego obozu wysyłani byli liczni szpiedzy,
którzy mieli potwierdzić owe zarzuty. Ich wysiłki okazały się bezskuteczne.
W 1895 roku szajch został aresztowany i przewieziony na przesłuchanie do
siedziby gubernatora kolonialnego w Saint Louis. Bamba wykonał wtedy symboliczny gest wobec przedstawicieli Francji. Zaznaczył swój brak poddania wobec
kolonizatorów, mówiąc: „Człowiek nie jest godny tego, by się go bać, niezależnie
od posiadanej przez niego władzy. Strach należy czuć jedynie przed Bogiem, bo
to On jest początkiem i końcem wszystkiego”25. Następnie wykonał dwa rakaty
modlitwy, pokazując, że jedyna siła, wobec której jest gotowy się poddać, należy
do Boga. Zachowanie szajcha podczas przesłuchania stało się legendarnym początkiem mentalnego oporu, a także podkreśleniem godności poddanego opresji
ludu Senegalu. Donald B. Cruise O’Brien opisał zachowanie Bamby w ten sposób:
Kolonizatorzy przekonali się, że czarna rasa nie jest taka, jak ją opisywali filozofowie,
odkrywcy i gubernatorzy. Przed nimi stał człowiek inteligentny, dumny i pewny siebie.
Zamiary kolonizatorów były jednak jasne. Senegalczyk musi przyjąć chrześcijaństwo.
Czarny powinien zostać uczłowieczony, a przywódcy muzułmańscy zastraszeni26.

Ostatecznie Bamba został uwięziony i wysłany na siedem lat na terytorium
dzisiejszej Republiki Gabońskiej, a następnie na trzy lata do południowej Mauretanii, co za każdym razem stawało się powodem spekulacji, że w rzeczywistości
został skazany na karę śmierci. Ku przerażeniu Francuzów, pomimo lat nieobecności, liczba jego zwolenników stale rosła. Okresy wygnań i aresztowań uczyniły
z niego żyjącą legendę. O Bambie krążyły opowieści opisujące jego cudowną
zdolność do przetrwania tortur i prób egzekucji. Jedna z historii głosi, że w czasie
podróży morskiej do Gabonu, w trakcie której zabroniono mu się modlić, Bamba
rozerwał założone mu na nogi kajdany, wyskoczył za burtę statku i modlił się
na dywaniku, który pojawił się w cudowny sposób na powierzchni oceanicznej
wody27. Innym razem, wrzucony przez Francuzów do pieca hutniczego, zamiast
cierpieć z powodu tortur, spędził tam miły czas, pijąc herbatę z samym prorokiem
Muhammadem. Wystawiony na pożarcie przez głodnego lwa, sprawił, że zwierzę
zasnęło28. Przed ostrzałem żołnierzy miała go zaś chronić cała armia aniołów29.
Kiedy w 1907 roku Bamba wrócił do Senegalu, witany był jako wybraniec Boga.
E. Siwierska, Islam w Senegalu..., op. cit., s. 6.
F. Ngom, Linguistic Resistance in the Murid Speech Community in Senegal, “Journal of
Multilingual and Multicultural Development” 2002, Vol. 23, s. 218.
26
E. Siwierska, Islam w Senegalu..., op. cit., s. 6–7.
27
C. A. Mbacké Babou, op. cit., s. 138.
28
Ibidem; F. M. Kimball, op. cit.
29
M. Wague, Le mouridisme – Islam orthodoxe d’Afrique subsaharienne et son fondateur
– Cheikh Amadou Bamba, “Africana Bulletin” 2002, no 50, s. 281.
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Główną bronią przeciwko francuskiemu imperializmowi było nakłonienie muzułmanów do zdobywania wiedzy i kształtowania tożsamości opartej na edukacji
i religii. Taki model działania miał skutkować intelektualnym i spirytualnym rozwojem wspólnoty. Miał tworzyć społeczną harmonię i dawać siłę. Bamba uważał,
że aktywność skierowana tylko na czynności związane z obrzędami religijnymi
jest bezcelowa, jeśli nie jest uzupełniana o ciągłe pogłębianie wiedzy. Dla szajcha
zdobywanie edukacji było jednym z podstawowych obowiązków człowieka30.
W swoim dziele Masalik al-dżinan napisał: „nie ma wątpliwości, że ograniczony
czas ludzkiego życia poświęcony zdobywaniu wiedzy jest lepszy niż całe życie
spędzone w ignorancji”31. Nauka i podyktowane nią działanie były dla Bamby
dwoma uzupełniającymi się filarami cnotliwego życia32. Sam był autorem bardzo
starannego i przemyślanego systemu edukacji, w którym uczniowi towarzyszy
nieprzypadkowy nauczyciel, posiadający odpowiednie umiejętności i wiedzę
właściwą dla konkretnego momentu rozwoju podopiecznego33.
Bamba deklarował: „jedyną bronią, jakiej użyję, będzie moje pióro i atrament,
które wykorzystam do spisania moich kasyd ku chwale Wybranego [proroka Muhammada]”34. Trzy ostatnie dekady życia Bamba spędził w więzieniu, na wygnaniu i w areszcie domowym. Dało mu to wiele czasu na pogłębianie i spisywanie
swojej refleksji filozoficznej, mistycznej i społecznej. Jeden z jego biografów pisał, że Bamba „spędził całe swoje życie na pisaniu”35. Wykształcenie tego uczonego w zakresie teologii i prawa muzułmańskiego, a także samego sufizmu, było
imponujące. Podobno znał na pamięć wiele ksiąg dotyczących szariatu, teologii,
mistycyzmu i poezji36. Amadu Bamba zapisał się w historii jako uczony, mistyk,
nauczyciel, pedagog, poeta, reformator i działacz społeczno-polityczny. Czerpał
z nauk związanych z trzema afrykańskimi bractwami sufickimi – szazilijja, tidżanijja oraz kadirijja, z którymi utożsamiał się aż do momentu, kiedy w 1883 roku
sam powołał do życia bractwo muridijja, stanowiące dziś jedno z największych
w Afryce Subsaharyjskiej, z którym identyfikuje się około 40% mieszkańców
Senegalu. Śpiewana recytacja kasyd, spisanych przez Bambę w języku arabskim,
jest główną częścią obrzędu muridów zwanego zikr Allah. Członek bractwa nazywany jest arabskim określeniem murid, co oznacza „tego, który pragnie” czy też
„tego, który aspiruje”.
30

C. A. Mbacké Babou, op. cit., s. 80.
Ibidem, s. 81.
32
Ibidem.
33
A. Babou, op. cit., s. 310–327.
34
F. M. Kimball, op. cit., s. 91.
35
D. Fernand, La Pensee religieuse de Amadou Bamba, fondateur du Mouridisme Senegalais, Dakar 1975, s. 1.
36
F. M. Kimball, op. cit., s. 94.
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Nie tylko religia miała być podstawą siły oporu i tożsamości zwolenników Bamby.
W odróżnieniu od liderów innych bractw sufickich działających na terenie Afryki Subsaharyjskiej, szajch nie doszukiwał się pokrewieństwa z rodem proroka
Muhammada, lecz podkreślał swoje afrykańskie pochodzenie37. Bractwa sufickie
funkcjonujące na kontynencie posiadały arabski rodowód. Tylko muridijję można nazwać bractwem stworzonym od podstaw przez Afrykańczyka. Bamba był
dumny z bycia czarnoskórym muzułmaninem. Głosił ponadnarodowy i ponadrasowy charakter islamu, który został mocno zaakcentowany podczas pożegnalnego kazania proroka Muhammada. Na górze Arafat Prorok miał powiedzieć:

O ludzie! Wasz Bóg jest jeden i wasz przodek [Adam] jest jeden. Arab nie jest lepszy od
nie-Araba, a nie-Arab nie jest lepszy od Araba, a czerwonoskóry nie jest lepszy od
czarnoskórego, a czarnoskóry nie jest lepszy od czerwonoskórego, jak tylko pod
względem pobożności38.

Bamba twierdził, że niektórzy Arabowie gardzą bardziej czarnoskórymi współwyznawcami niż Francuzami, odwracając się tym samym od nauk Muhammada.
Apelował: „Musimy stoczyć dwie bitwy: zewnętrzną z Zachodem oraz wewnętrzną
w ramach ummy”39.
Według wielu biografów szajch nigdy nie wypowiedział ani jednego słowa
w języku francuskim, wybierając język wolof zarówno podczas udzielania lekcji,
jak i debat z innymi uczonymi. Swoje dzieła spisywał w klasycznym arabskim,
będącym świętym językiem Koranu40. Niektóre wyrażenia arabskie powszechnie
używane w terminologii dotyczącej islamu nie były tłumaczone i były naturalizowane do języka wolof. We współczesnym Senegalu około 80% mieszkańców posługuje się wolof. Zauważalne jest, że ci z nich, którzy utożsamiają się z bractwem
muridijja, unikają zapożyczeń z języka francuskiego. W ten sposób akcentują
swoją tożsamość i opór wobec przejawów francuskiego imperializmu41.

Praca jako element oporu

Kolejnym elementem mającym spoić solidarność senegalskiej ummy i wzmocnić jej opór wobec francuskiej indoktrynacji było podkreślanie wartości pracy.
Praca według Bamby miała dawać niezależność finansową i poczucie godności
M. R. Kimball, A Muslim Peacemaker of the Twentieth Century – Shaykh Ahmadou
Bamba, [online] http://www.intlpeace.org/lit-bamba.htm [dostęp: 29.02.2016].
38
A. Ahmad, The Farewell Sermon of the Holy Prophet Muhammad, Islamabad 1992,
s. 7.
39
E. Siwierska, Islam w Senegalu..., op. cit., s. 11.
40
F. M. Kimball, op. cit., s. 104.
41
E. Siwierska, Islam w Senegalu..., op. cit., s. 12.
37

60

Blanka Rogowska

tak ważne w obliczu obecności kolonizatora. Obowiązkiem muzułmanina było
służenie społeczności poprzez wykonywanie odpowiedniego rodzaju pracy. Chociaż nauki mistyczne Bamby zachęcały do praktyk ascetycznych, nie był on zwolennikiem radykalnej ascezy i izolacji od społeczeństwa oraz spraw ziemskich.
Według niektórych badaczy jego nauki można określić jako p r o t e s t a n c k ą
e t y k ę m u r i d ó w42. Zamożność nie jest w tej doktrynie źle widziana, ponieważ jest dla muzułmanina okazją do bycia hojnym wobec współwyznawców
oraz struktur bractwa, co pomaga w rozwoju duchowym. Bamba podkreślał
obowiązek jałmużny, będący jednym z filarów islamu, starając się wzmocnić system samopomocy współwyznawców w czasie trudnym dla wyzyskiwanego ekonomicznie przez Francuzów regionu. Jego zwolennicy wspierali się wzajemnie
w płaceniu podatków narzuconych im przez administrację kolonialną. Doktryna
ciężkiej pracy, hojności i dążenia do niezależności finansowej odcisnęła się na
całej historii bractwa. Muridzi, inspirowani przez Bambę, zaczęli osiągać relatywnie spore zyski z hodowli orzechów ziemnych. Szacuje się, że dziś kontrolują
50–60% eksportu tego towaru. Zwolennicy Bamby zawsze poświęcali dużą część
prywatnych zysków na wsparcie rozbudowy świętego miasta Tuba i znajdującego się w nim Wielkiego Meczetu, a także przyczynili się do budowy połączenia
kolejowego z miastem. Kooperacja, solidarność i ciężka praca zawarta w ich filozofii obdarzyły miasto ekonomiczną siłą i przeobraziły je w regionalne centrum
biznesowe. Tuba ma kilka dużych targowisk, z których największym jest rynek
Okass. Jest to dziś drugie co do wielkości miasto Senegalu, o statusie metropolii.
Aktywność ekonomiczna bractwa była zauważana w raportach administracji
kolonialnej. Francuzi żywili nadzieję, że po śmierci szajcha jego zwolennicy nie
zaprzestaną wysiłków pożytecznych dla gospodarki całego kraju43.

Ocieplenie relacji z administracją francuską

Sukcesywnie od 1910 roku polityka Francji względem bractwa muridijja zmieniała się. Kolonizatorzy doceniali przede wszystkim wpisany w ich doktrynę
postulat ciężkiej pracy. Bamba, który konsekwentnie od lat promował zachowanie pokoju i powstrzymanie się od użycia przemocy, zaczął zdobywać zaufanie
kolonizatorów, którzy w końcu postanowili nawiązać z nim współpracę. Francja
zażądała od Bamby jawnej deklaracji lojalności wobec ich administracji. Szajch
spełnił to życzenie, zyskując tym samym o wiele większą swobodę i możliwość
kontynuowania swojej mistycznej i pedagogicznej misji. Pod koniec życia Bamba

42
E. Mortimer, France and the Africans 1944–1960: A Political History, New York 1969,
s. 133.
43
A. A. Maiga, Religion and Economic Activities in the Murids’ Islamic Brotherhood
of Touba, [online] http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5444/thesis.pdf;jsessionid=24D565C0682D6CDEF44ED3D7539320CC?sequence=1 [dostęp: 29.02.2016],
s. 7, 14, 37.
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zaczął być darzony szacunkiem nawet przez swoich oprawców. W jednym z francuskich raportów z 1915 roku znajdujemy zapis mówiący, że Bamba to „człowiek
święty, który broni swojej religii i dzisiaj nie jest już niebezpieczny dla kolonii”44.
W 1919 roku zostało mu nadane francuskie odznaczenie Legii Honorowej za pomoc w rekrutacji żołnierzy wspomagających Francję podczas I wojny światowej.
To zacieśnienie współpracy pomiędzy szajchem i administracją kolonialną dało
bractwu względną wolność działania. Wypracowanie kooperacji kosztowało
obie strony lata wzajemnej nieufności i zmagań, ale było wynikiem dumnie wywalczonego przez Bambę kompromisu. Senegalczycy mogli zachować swoją tożsamość i religię bez potrzeby wszczynania rewolucji. W 1916 roku władze Francuskiej Afryki Zachodniej zaproponowały mu posadę w komitecie doradczym do
spraw muzułmanów. Szajch jednak odmówił tego wyróżnienia, chcąc w całości
poświęcić się duchowemu doskonaleniu i pracy na rzecz bractwa45. W 1926 roku
Bamba rozpoczął pracę nad budową Wielkiego Meczetu w mieście Tuba, gdzie
rok później został pochowany. Zapisał się w historii afrykańskiego islamu jako
człowiek o szlachetnym charakterze i wielkiej cierpliwości. Warto przywołać
jego słowa: „Wybaczyłem wszystkim moim wrogom dla miłości Jedynego [Boga],
który mnie przed nimi ochraniał. Współczuję głęboko wszystkim moim wrogom.
Moje serce jest czyste”46.

Podsumowanie

Spojrzenie Amadu Bamby na sprawy religijne, pełne odniesień do spirytualizmu,
mistycyzmu, ale i potrzeby ciągłej edukacji i samorozwoju, miało wielkie znaczenie nie tylko w trudnym dla Senegalczyków okresie historii kolonialnej. Senegal
jest jedynym państwem zachodniej Afryki, które uniknęło eskalacji przemocy na
tle politycznym czy etnicznym, a jednocześnie wypracowało stabilizację i względnie sprawny system demokratyczny po uzyskaniu niepodległości w 1960 roku.
Choć wielu innych myślicieli uczestniczyło w formułowaniu i utrwalaniu tożsamości niepodległego Senegalu, niewątpliwie sufizm i jego nauczanie w wydaniu
Bamby oraz jego uczniów miało wyjątkowo duży wpływ na utrzymanie pokoju
w kraju aż do czasów obecnych. United States Institute of Peace (USIP) podkreśla,
że Senegal jest „ilustracją tego, że islam polityczny może być konstruktywny”47.
Dzisiejsi Senegalczycy utożsamiający się z założonym przez szajcha bractwem muridijja rozmiłowani są w Bambie – nauczycielu, bohaterze i autorytecie religijnym.
Ponadczasowe przesłanie stawia go w jednym rzędzie z innymi wyrzekającymi
E. Siwierska, Islam w Senegalu..., op. cit., s. 8
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46
A. Dieye, Non-violence: the Visio of sheikh Amadou Bamba, Mauritania 1989, s. 39.
47
D. David, Political Islam in Sub-Saharian Africa. United States Institute of Peace Special Report, Washington 2004, [online] http://www.usip.org/sites/default/files/sr140.
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się przemocy opozycjonistami, takimi jak Mahatma Gandhi, Martin Luther King
czy Khān Abdul Ghaffār Khān. Senegalczycy do dziś dumnie podtrzymują zasadę
braku przemocy, utrzymując dystans od wszystkich fundamentalistycznych, agresywnych nurtów i ugrupowań, które w ostatnim czasie pojawiają się w islamie,
także w Afryce Zachodniej. Podczas gdy w Nigerii, Czadzie, Nigrze i północnym
Kamerunie obserwuje się wzmożone działania organizacji terrorystycznych takich jak Boko Haram, a sąsiadujące Mali boryka się z wojną domową i obecnością
terrorystów reprezentujących organizację Państwo Islamskie, Senegal wydaje się
odporny, a nawet wyczulony na przejawy fundamentalizmu i agresji inspirowanej
religią.
Dla Bamby ważnym elementem kultu religijnego i refleksji nad porządkiem
społecznym była szeroko pojmowana miłość. W swoim dziele Maghalik an-niran
wa-mafatih al-dżinan” (Skobel piekła i klucze raju) pisał: „Moją religią jest miłość
Boga”. Bamba polecał, aby murid kochał wszystkich ludzi i starał się nawiązać
współpracę nawet z oprawcą, tym samym zachęcając wroga własnym przykładem
do czynienia dobra i pokoju48. Po dziś dzień jest on wspominany jako przywódca
mistyczny, a jeszcze częściej jako symbol oporu wobec westernizacji, obrońca islamu i godności Afrykańczyków.

Jihad for Peace. Life of Shaikh Amadou Bamba
Abstract

The article presents selected aspects of biography and teachings of Muslim Sufi mystic
and pedagogue, shaikh Amadou Bamba, the founder of the prominent Murīdiyya
Brotherhood. The text describes relations between the mystic and representatives of
the colonial administration of French West Africa and also Bamba’s conception of
non-violence jihad which was based on mental and spiritual rebellion against the
French imperialism. Influences of Amadou Bamba’s teachings have been clearly seen
as some of the most important reasons of Senegalese successes in the fields of economy, policy and social affairs in the time of Bamba’s life, after obtaining the independence, and also nowadays.
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Wpływ kryzysu migracyjnego na funkcjonowanie
Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną
na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich
Unii Europejskiej (Frontex)

Streszczenie

Rozwój Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych
Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) jest związany z funkcjonowaniem strefy Schengen i ewolucją polityki zintegrowanego zarządzania granicami
zewnętrznymi. Podstawowym celem funkcjonowania agencji Frontex jest poprawa
współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w zakresie zapewnienia
wysokiego i jednolitego poziomu kontroli i ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jednak przyjęcie roli koordynatora tej współpracy ograniczyło zdolności
kompetencyjne agencji, uzależniając jej działalność od woli państw członkowskich.
Wśród szeregu zadań powierzonych agencji największe wątpliwości budzą jej uprawnienia w zakresie działalności operacyjnej, co potwierdził trwający kryzys migracyjny.
W obliczu narastających zagrożeń zewnętrznych dotychczasowe kompetencje agencji
okazały się nieskuteczne. Analiza wydarzeń związanych z kryzysem migracyjnym
w UE nasuwa pytania o przyszłość agencji oraz całej strefy Schengen. Z pewnością
konsekwencją kryzysu migracyjnego będzie przekształcenie obecnego charakteru
agencji. Najnowsza propozycja zmian dotyczy bowiem utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która byłaby zdolna do podjęcia bardziej efektywnego
działania na granicach zewnętrznych UE.
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Powstanie Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) było
związane z funkcjonowaniem strefy Schengen i rozwojem polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi. Celem stworzenia obszaru bez kontroli
na granicach wewnętrznych było urzeczywistnienie jednej z kluczowych swobód
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (UE), jaką była swoboda przepływu osób1.
Początkiem realizacji tej swobody było podpisanie w Schengen układu w sprawie
stopniowego znoszenia kontroli granicznej między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Francji i Republiki Federalnej Niemiec2. Współpraca ta stworzyła
impuls ku pełnej realizacji swobody przepływu osób w obrębie całej wspólnoty3.
Konsekwencją zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych państw członkowskich strefy Schengen było wzmocnienie działań na granicach zewnętrznych
celem utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego
w UE. Wysoki i jednolity poziom kontroli osób i ochrony granic zewnętrznych
UE jako warunek wstępny stworzenia Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości (PWBiS) miała zapewnić spójna polityka zintegrowanego
zarządzania granicami zewnętrznymi4. Jednak skuteczne kontrolowanie granic
zewnętrznych UE wymagało wprowadzenia jednolitych zasad i norm współdziałania oraz pogłębienia współpracy operacyjnej i koordynacji jednostek odpowiedzialnych za nadzór tych granic5. Rolę organu harmonizującego współpracę
1
Zdefiniowany w art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) rynek
wewnętrzny obejmuje „obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów”
(Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 326 z 26.10.2012, s. 59).
2
Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej
Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach z dnia 14 czerwca 1985 r., Dz. Urz. UE, L 239 z 22.09.2000.
3
Efektem było włączenie dorobku prawnego Schengen na mocy tzw. Protokołu
Schengeńskiego dołączonego do Traktatu Amsterdamskiego (TA) do acquis communautaire UE. Zob. Treaty of Amsterdam Amending the Treaty of the European Union, the Treaties
Establishing the European Communities and Certain Related Acts, Consolidated Version of
the Treaty Establishing the European Community, OJ C 340, 10.11.1997.
4
„Koncepcja zintegrowanego zarządzania granicami wiąże się z połączeniem mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi, które funkcjonują stosownie do przepływu osób z i do
UE. Obejmuje ona środki podejmowane w konsulatach państw członkowskich w krajach
trzecich, środki podejmowane we współpracy z sąsiednimi krajami trzecimi, środki na
samych granicach oraz środki podejmowane w strefie Schengen” (Komunikat Komisji dla
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przygotowanie kolejnych etapów rozwoju zarządzania granicami w Unii
Europejskiej, KOM (2008) 69, Bruksela, 13.06.2008, s. 3).
5
Zob. ibidem, s. 12.
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służb granicznych państw członkowskich UE miała odgrywać agencja Frontex,
której powstanie poprzedziło utworzenie tak zwanej Wspólnej Jednostki Praktyków ds. Granic Zewnętrznych6. Powstała formacja miała wzmocnić współpracę
operacyjną i solidarność między państwami członkowskimi celem osiągnięcia
równego stopnia ochrony wszystkich zewnętrznych granic UE.
Harmonizacja działań służb odpowiedzialnych za ochronę granic zewnętrznych miała zniwelować negatywny aspekt funkcjonowania strefy Schengen,
jakim był wzrost zagrożeń zewnętrznych. Jednym z kluczowych wyzwań dla
współpracy służb granicznych okazał się trwający kryzys migracyjny. Masowy
napływ nielegalnych imigrantów nie jest nowym zjawiskiem w UE. Przypomina
on podobne kryzysy, które miały miejsce w historii Europy7. Rosnący problem
nielegalnej imigracji w trakcie arabskiej wiosny ukazał nieefektywność działań
w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE. Zarówno państwa członkowskie,
jak i instytucje unijne zwracały uwagę na nieszczelność granic zewnętrznych oraz
błędy w ich kontroli8. Obecny kryzys, w porównaniu do poprzednich, rozgrywa
się w wymiarze politycznym i instytucjonalnym, w głównej mierze wynikłym
z negatywnych postaw wielu społeczeństw europejskich wobec obcych, a także
z niewydolności polityki wizowej i azylowej UE9. Kryzys migracyjny ukazał
kruchość idei solidarności państw członkowskich w obszarze wspólnej polityki
zarządzania granicami zewnętrznymi, a destabilizacja granic zewnętrznych uwidoczniła słabości w funkcjonowaniu agencji Frontex.
Communication from the Commission to the Council and the Parliament of 7.05.2002:
Towards Integrated Management of the External Borders of the Member States of the European Union, COM (2002) 233, Brussels, 07.05.2002. Zob. S. Leonard, The Creation of
FRONTEX and the Politics of Institutionalisation in the EU External Borders Policy, “Journal
of Contemporary European Research” 2009, No. 3, s. 371–388; A. SzachońPszenny, Acquis
Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań 2011, s. 192;
M. Adamczyk, Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
7
Przykładem jest exodus ludności z obszaru Półwyspu Bałkańskiego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wojna w Jugosławii w latach 1991–1995, konflikt w Kosowie
w latach 1998–1999 oraz konflikt wewnętrzny w Macedonii w 2001 roku spowodowały
exodus mieszkańców Bałkanów (600–800 tys.) na terytorium Europy Zachodniej. Zob.
Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, red. P. Sasnal, Warszawa 2015, s. 31–32.
8
Przykładowo w komunikacie KE z 2010 roku dotyczącym bezpieczeństwa UE jako
jeden z pięciu strategicznych celów wskazano poprawę bezpieczeństwa poprzez zarządzanie granicami. Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. „Strategia
bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpiecznej Europy”, KOM (2010) 673, wersja ostateczna, Bruksela, 22.11.2010, s. 10–12.
9
Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej..., op. cit., s. 5.
6
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Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu kryzysu migracyjnego na
dalsze funkcjonowanie agencji Frontex. Nieefektywna kontrola na granicach
zewnętrznych UE i narastający problem nielegalnych imigrantów przyczyniły się
bowiem do podjęcia dyskusji na temat przyszłości agencji. Hybrydowy system
zarządzania granicami, bazujący na połączeniu instrumentów narodowych
i ponadnarodowych, okazał się nieskutecznym rozwiązaniem, a obecne uregulowania nie stwarzają realnych szans na poprawę sytuacji w strefie Schengen10.
Jednym z największych mankamentów pozostaje ograniczenie współpracy operacyjnej, które jest konsekwencją uzależnienia działań agencji od aktywności
państw członkowskich. Agencja Frontex jest zależna od zmiennej polityki krajowej i woli politycznej państw w zakresie udzielania wsparcia technologicznego,
personalnego i materialnego11. Z tego powodu pozostaje ona jedynie organem
koordynującym współpracę w zakresie ochrony granic zewnętrznych. Spoczywa
na niej odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie granicami, ale ze względu
na ograniczone możliwości (w szczególności niemożność podejmowania samodzielnej działalności operacyjnej) nie spełnia ona rosnących oczekiwań wobec
wzmożonych zagrożeń. W tej sytuacji rodzi się pytanie o dalsze losy agencji. Czy
zreformowanie dotychczasowego kształtu agencji byłoby wystarczającym krokiem w stronę poprawy jej funkcjonowania? Zwiększenie jej uprawnień operacyjnych oraz uniezależnienie od państw członkowskich byłoby ważnym krokiem
w walce z nielegalną migracją, ale wiązałoby się to z ograniczeniem suwerenności tychże krajów. W kierunku wzmocnienia kompetencji agencji podąża Komisja
Europejska (KE), proponując utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
W artykule zostaną wykorzystane źródła oraz literatura przedmiotu. Wśród
źródeł publikowanych niezwykle przydatne okazały się dokumenty z Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej. W literaturze obcojęzycznej istotne miejsce zajmują publikacje: Johannesa Pollaka i Petra Slominskiego Experimentalist but not
Accountable Governance? The Role of Frontex in Managing the EU’s External Borders (2009)12, Stephanie Deimel Frontex: Das EU-Aussengrenzmanagement vor
dem Hintergrund kontemporärer Migrationsbewegungen (2012)13, Satoko Horii
10
A. Gruszczak, Ciemne chmury nad Schengen, Analiza ZBN, 2016, nr 2 (8), [online]
http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/analizy?p_p_id=56_INSTANCE_s74udNM3g0ln&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&groupId=92718966&articleId=113465806 [dostęp: 20.08.2016].
11
S. Carrera, Towards a Common European Border Service?, “Centre for European Policy
Studies” 2010, No. 331, s. 23.
12
J. Pollak, P. Slominski, Experimentalist but not Accountable Governance? The Role of
Frontex in Managing the EU’s External Borders, “West European Politics” 2009, No. 5.
13
S. Deimel, Frontex: Das EU-Aussengrenzmanagement vor dem Hintergrund kontemporärer Migrationsbewegungen, Wien 2012.
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Frontex and the Evolution of Cooperation on European Border Controls (2015)14.
W literaturze polskiej na uwagę zasługuje między innymi publikacja Agnieszki
Parol Status prawno-ustrojowy Frontex-u (2015)15 czy też analiza Artura Gruszczaka pt. Ciemne chmury nad Schengen (2016)16.

Specyfika funkcjonowania agencji Frontex
w kontekście kryzysu migracyjnego
Funkcjonowanie agencji Frontex wiąże się z rozwojem polityki zintegrowanego
zarządzania granicami zewnętrznymi17, której celem jest zapewnienie skutecznego poziomu ich ochrony. Kryzys migracyjny ukazał słabość dotychczasowych
uregulowań w ramach współpracy dotyczącej ochrony granic zewnętrznych
oraz uwidocznił luki w funkcjonowaniu agencji. Niesprawność jej działań wynika z charakteru posiadanego przez nią mandatu. Johannes Pollak i Peter Slominski analizują Frontex pod kątem nowej polityki zarządzania, określonej przez
pryzmat zarządzania eksperymentalnego. Takie działanie jest szczególnie istotne w obszarach polityk, które charakteryzują się heterogenicznością interesów,
tradycji prawnych i pomysłów18. Można więc założyć, że ramy prawne agencji
odzwierciedlają różne interesy państw członkowskich w dziedzinie współpracy
w zakresie kontroli granic zewnętrznych. Według Jörga Monara ustanowienie
Fronteksu może być uznane za ważny krok w kierunku bardziej zintegrowanego
i zinstytucjonalizowanego zarządzania tymi granicami19. Jednak jak zauważają
Pollak i Slominski, ten poziom instytucjonalizacji odnosi się głównie do struktury organizacyjnej. Biorąc pod uwagę fakt, że agencja działa w ambiwalentnym środowisku politycznym, skala instytucjonalizacji jest niższa20. Aby ukazać wpływ kryzysu migracyjnego na przyszłe funkcjonowanie agencji Frontex,
warto zobrazować jej zadania i kształt pod kątem możliwości autonomicznego
działania.
14
S. Horii, Frontex and the Evolution of Cooperation on European Border Controls, Sussex 2015.
15
A. Parol, Status prawno-ustrojowy Frontex-u, [w:] Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, red. A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, Lublin 2015.
16
A. Gruszczak, op. cit.
17
Plan for the Management of the External Borders of the Member States of the European
Union, Council of the European Union, Brussels, 14.06.2002, nr 10019/02, s. 12.
18
J. Pollak, P. Slominski, op. cit., s. 904–924.
19
J. Monar, The Project of a European Border Guard: Origins, Models and Prospects in
the Context of the EU’s Integrated External Border Management, [w:] Borders and Security
Governance: Managing Borders in a Globalised World, eds, M. Caparini, O. Marenin, Zurich
2006, s. 193–208.
20
J. Pollak, P. Slominski, op. cit., s. 905.
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Głównym celem powołanej do życia agencji Frontex21 jest rozwój zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi22. Agencja jest zatem odpowiedzialna
za zapewnienie KE i państwom członkowskim wsparcia technicznego i eksperckiego w tym zakresie oraz promowanie solidarności pomiędzy państwami23. Wśród
zadań agencji w obliczu kryzysu migracyjnego za najważniejsze uznać należy koordynowanie współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie kontroli i ochrony granic zewnętrznych, dokonywanie analiz ryzyka, a także
wspieranie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych oraz w organizowaniu
działań dotyczących powrotu obywateli państw trzecich24.
Analizy ryzyka, które dotyczą nielegalnej migracji na terytorium UE, pozwalają nie tylko zobrazować sytuację na granicach, ale także opracować plan działań
operacyjnych, które służą wykrywaniu nielegalnych szlaków przemytu ludności25.
Informacje na temat pojawiających się zagrożeń i sytuacji na granicach zewnętrznych stanowią podstawę tak zwanej „świadomości sytuacyjnej”. Przykładowo,
kluczowym problemem w walce z nielegalną imigracją są trudne do kontrolowania szlaki przemytu ludności, zarówno morskie, jak i lądowe. Analizy ryzyka
powalają przygotowywać działania w zakresie uszczelniania granic, co skutkuje
wykrywaniem i likwidacją nielegalnych tras. Oceny nie są udostępniane publicznie. Są one przekazywane służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo granic
zewnętrznych oraz innym organom kontroli granicznej w UE26. Agencja zbiera
21
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach
Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, L 349, 25.11.2004.
22
Zgodnie z art. 1 rozporządzenia ustanawiającego Frontex agencja ma „ułatwiać
stosowanie istniejących i przyszłych ustaleń wspólnotowych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi poprzez zapewnienie koordynacji działań Państw Członkowskich w zakresie wdrażania tych ustaleń poprzez wspieranie wydajnej, ujednoliconej
i na wysokim poziomie kontroli granicznej i ochrony granicy na granicach zewnętrznych
UE” (ibidem, s. 3).
23
Ibidem.
24
Do pozostałych zadań agencji Frontex należą: wspomaganie w krajowych szkoleniach
służb granicznych, opracowywanie wspólnych standardów szkoleniowych, prowadzenie
obserwacji dotyczących rozwoju badań w zakresie kontroli i ochrony granic zewnętrznych.
Zob. ibidem, s. 4; S. Leonard, EU Border Security and Migration into the European Union:
FRONTEX and Securitisation Through Practices, “European Security” 2010, No. 2, s. 239–246.
25
Na podstawie analiz ustala są odpowiednie szkolenia, badania i planowane działania operacyjne, co pozwala szybciej reagować na zmieniające się warunki na granicach
zewnętrznych. Zob. A. Morczewska, Instytucjonalizacja zarządzania ryzykiem na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Agencja Frontex w strefie
Schengen. 10 lat doświadczeń, red. A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, Lublin 2015.
26
Mission and Tasks, [online] http://frontex.europa.eu/aboutfrontex/missionandtasks
[dostęp: 20.08.2016].
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dane pochodzące z przejść granicznych i innych punktów operacyjnych, a także
z państw członkowskich i źródeł zewnętrznych, na przykład mediów i ośrodków
naukowych27. Monitorowanie sytuacji zwiększa szansę na prewencyjne działania.
Przykładem jest blokada szlaku południowoeuropejskiego na granicy bułgarskiej.
Jednostki odpowiedzialne za ochronę granic zewnętrznych otwarcie przestrzegają, że zorganizowane grupy przestępcze zastąpią go nowymi drogami morskimi,
wiodącymi przede wszystkim przez centralną część Morza Śródziemnomorskiego28. Ocena ryzyka umożliwia więc podjęcie działań zapobiegawczych.
W przypadku wspólnych operacji i projektów pilotażowych Frontex koordynuje, wdraża i ocenia działania prowadzone z wykorzystaniem personelu i sprzętu
państw członkowskich na granicach zewnętrznych, podejmowane zarówno z inicjatywy własnej, jak i poszczególnych krajów. Od momentu uruchomienia wspólnych operacji ich liczba stale wzrasta, choć początkowo zaangażowanie państw
członkowskich było niewielkie29. Warto zwrócić uwagę, że choć Frontex podejmuje wspólne operacje z własnej inicjatywy na podstawie analizy ryzyka, to jednak
w większości przypadków rola gospodarza przypada danemu państwu, które
udziela zasobów materialnych i ludzkich. W związku z tym wiele działań Fronteksu
ma charakter doraźny, bez realizacji kompleksowej strategii30.
Agencja wspiera państwa członkowskie w sytuacjach, w których wymagana jest
zwiększona pomoc techniczna i operacyjna na granicach zewnętrznych. Pomoc ta
jest realizowana przede wszystkim poprzez europejskie zespoły straży granicznej
(EBGT). Na prośbę państwa członkowskiego Frontex, wykorzystując bazę danych,
która obejmuje zasoby techniczne, ludzkie i specjalistyczne z całej UE, może zwrócić się do innego państwa członkowskiego z prośbą o wypożyczenie sprzętu lub
personelu. W sytuacji masowego napływu obywateli państw trzecich, którzy usiłują nielegalnie przedostać się na terytorium UE, na wniosek państwa członkowskiego agencja może oddelegować zespoły szybkiej interwencji na granicy (Rapid
Border Intervention Teams – RABIT). Frontex koordynuje także współpracę operacyjną pomiędzy krajami UE w zakresie powrotów obywateli państw trzecich. Jeżeli państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie powrotu cudzoziemców
przebywających nielegalnie na jego terytorium, agencja koordynuje taką operację.
Celem jest maksymalizacja wydajności i opłacalności operacji, przy jednoczesnym
zapewnieniu pełnego poszanowania podstawowych praw i godności człowieka31.
27
Agencja pełni funkcję platformy informacji na temat granic w Europie, wypełniając
luki w zapotrzebowaniu informacyjnym organów kontroli granicznej. Zob. Rozporządzenie
Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję...,
op. cit., s. 4.
28
Frontex Amended Budget 2014 N2, [online] http://frontex.europa.eu/assets/About_
Frontex/Governance_documents/Budget/Budget_2014_N2.pdf [dostęp: 20.08.2016].
29
S. Horii, op. cit., s. 91.
30
S. Deimel, op. cit., s. 104.
31
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję..., op. cit., s. 5.
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Agencja Frontex została utworzona jako organ koordynujący współpracę
państw członkowskich w zakresie ochrony granic zewnętrznych. Zgodnie z art. 80
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) współpraca w zakresie
ochrony granic zewnętrznych UE opiera się na solidarności między państwami
członkowskimi, dlatego wszystkie kraje w równym stopniu ponoszą za to odpowiedzialność32. Efektem tej solidarności jest ponoszenie wspólnych kosztów
finansowych kontroli granic zewnętrznych, a misją agencji jest poprawa współpracy operacyjnej służb odpowiedzialnych za ochronę owych granic. W preambule rozporządzenia ustanawiającego Frontex zaznaczono, że odpowiedzialność
za ochronę i kontrolę granic zewnętrznych spoczywa na państwach członkowskich33, co wskazuje na pewne ograniczenie autonomii agencji. Takie uregulowanie jest zgodne z przepisami prawa traktatowego UE, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 2
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) bezpieczeństwo narodowe (w tym ochrona
granic zewnętrznych) jest w wyłącznej kompetencji państw członkowskich34.
Pomimo zmiany charakteru granic w Europie, czego efektem było przeniesienie
tradycyjnych funkcji granic narodowych na zewnętrzne granice UE, ich ochrona nadal pozostaje w kompetencjach poszczególnych krajów35. Jak wskazuje
Agnieszka Parol, zarówno preambuła rozporządzenia, jak i kompetencje przyznane Radzie względem Fronteksu określają charakter ich współdziałania, a ściślej
rzecz ujmując, konieczność funkcjonowania agencji w otoczeniu instytucjonalnym Rady36. W konsekwencji może to prowadzić do naruszania autonomii agencji. W związku z tym skuteczność jej działań zależy od wsparcia państw członkowskich oraz ich wspólnego zaangażowania i wysiłku.
Frontex można scharakteryzować jako agencję zdecentralizowaną, posiadającą podstawę w prawie wtórnym i funkcjonującą w ramach PWBiS. Pełni ona
funkcję koordynatora organów krajowych, współpracujących w zakresie ochrony
granic zewnętrznych UE. Nie ma pełnej swobody działania, gdyż nie jest upoważniona do samodzielnego prowadzenia działań operacyjnych37. Choć agencja
posiada autonomię prawną38 oraz pewien stopień niezależności finansowej, nie
jest w pełni autonomiczna w wykonywaniu zadań. Agencja ma osobowość prawną, dzięki czemu realizuje uprawnienia wykonawcze nadane jej przez rozporządzenie ustanawiające. Jednak wykonywanie przyznanych jej praw na terytoTraktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, op. cit., s. 78.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję..., op. cit., s. 1.
34
Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 326, 26.10.2012, s. 18.
35
Szerzej na temat granic zob. M. Trojanowska-Strzęboszewska, Trzy oblicza unijnych
granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
36
A. Parol, op. cit., s. 43–44.
37
Ibidem, s. 35–52.
38
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję..., op. cit., s. 6.
32
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rium danego państwa członkowskiego podlega prawu krajowemu. Podobnie jest
w przypadku niezależności finansowej. Od października 2006 roku agencja posiada niezależność finansową ze strony KE, niemniej jednak głównym źródłem
jej dochodów pozostają subwencje z budżetu ogólnego UE39. W 2014 roku budżet
agencji kształtował się w granicach 98 mln euro, z czego około 87 mln euro pochodziło z dotacji KE40. Zgodnie z pierwotnym planem budżet w 2015 roku miał się
równać sumie 114 mln euro, jednak kryzys migracyjny wpłynął na zwiększenie
finansowania działalności agencji do wysokości 143 mln euro, przy czym wpłata
z budżetu ogólnego wynosiła ponad 134 mln euro41. Uzależnienie od finansowania z budżetu ogólnego UE stwarza pewne ograniczenia w działaniu agencji, gdyż
przyznane fundusze wiążą się z określonymi przez instytucje UE celami. Ponadto
Frontex, będąc agencją zdecentralizowaną, podlega corocznej sprawozdawczości
i procedurom budżetowym realizowanym względem KE, Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady. Na czele agencji stoi dyrektor wykonawczy mianowany przez
Zarząd na wniosek KE. W wykonywaniu swoich obowiązków pozostaje on niezależny, jednak może zostać wezwany zarówno przez KE, jak i Radę do złożenia
sprawozdania z realizacji zadań, co po raz kolejny pokazuje możliwe ograniczenie
autonomii agencji42. Zarząd sprawujący kontrolę nad agencją, głównie poprzez
weryfikację budżetu i nadzorowanie przejrzystości decyzyjnej, jest organem zależnym od państw członkowskich, gdyż w jego skład wchodzą szefowie służb odpowiedzialnych za kontrole graniczne43. Każde państwo członkowskie wyznacza
bowiem swojego członka Zarządu oraz jego zastępcę.
W ciągu kilkuletniego okresu funkcjonowania agencji (pomimo cienkiej granicy między bliską współpracą z Radą a realną groźbą ograniczenia autonomii)
nie dochodziło do sytuacji naruszania niezależności Fronteksu przez instytucje
UE. Jednak brak uprawnień do samodzielnego działania w zakresie współpracy
operacyjnej na granicach zewnętrznych UE, wynikający z charakteru kompetencji przyznanych agencji, ogranicza jej efektywność. O ile realizacja zadań związanych z gromadzeniem i przekazywaniem informacji oraz tworzeniem analiz ryzyka nie budzi większych zastrzeżeń, o tyle funkcja operacyjna pozostaje słabym
ogniwem funkcjonowania agencji. Przykładem działania operacyjnego Fronteksu
jest wsparcie państw członkowskich w przypadkach, w których wymagana jest
zwiększona pomoc techniczna i operacyjna na granicach zewnętrznych. Agencja
39
Agencja ma cztery główne źródła finansowania: dotacje Wspólnoty z budżetu ogólnego, składki państw związanych ze strefą Schengen, opłaty za świadczone usługi oraz
dobrowolne wkłady państw członkowskich. Zob. ibidem, s. 9.
40
Frontex Amended Budget 2014 N2, op. cit.
41
Ibidem.
42
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję..., op. cit., s. 8.
43
Management Board, [online] http://frontex.europa.eu/about-frontex/organisation/
management-board [dostęp: 20.08.2016].
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w sytuacjach kryzysowych może oddelegować europejskie zespoły straży granicznej, przede wszystkim poprzez skierowanie na dane terytorium zespołów
szybkiej interwencji na granicy (RABIT). Państwa członkowskie mają prawny
obowiązek udzielenia pomocy agencji w tym zakresie, chyba że uniemożliwiałoby to realizację ich zadań krajowych44. Frontex określa więc profile i ilość potrzebnych funkcjonariuszy, którzy będą pomocni w zwalczeniu zaistniałego problemu, ale to państwo członkowskie, na którego terytorium wystąpiła sytuacja
kryzysowa, pozostaje odpowiedzialne za kontrolę i nadzór granic zewnętrznych.
W związku z tym funkcjonariusze pochodzący z innych państw mogą korzystać
ze swoich uprawnień i wykonywać zadania jedynie w obecności funkcjonariuszy kraju przyjmującego45. Przykładem tego typu działań była operacja „RABIT
2010” w Grecji, będąca uzupełnieniem operacji „Posejdon 2010”46. Była to pierwsza operacja zespołów szybkiej interwencji na granicy. Grecja złożyła wniosek
do agencji o udzielnie wsparcia na jej lądowej granicy z Turcją ze względu na
duży napływ nielegalnych imigrantów. W tej sytuacji agencja Frontex zwróciła
się z prośbą do państw członkowskich o udzielenie pomocy przede wszystkim
poprzez wysłanie funkcjonariuszy straży granicznej47. Początkowo operacja miała trwać do końca grudnia, jednak na wniosek dyrektora wykonawczego została
przedłużona. Po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu zakończenia operacji agencja ponownie musiała wezwać państwa członkowskie do utrzymania
pomocy dla Grecji, zgłaszając także nowe zapotrzebowanie na pojazdy i sprzęt48.
Praca zespołów szybkiej interwencji miała polegać na wzmożonej kontroli i obserwacji granic zewnętrznych, czyli sprawdzaniu dokumentów, kontroli osób,
wyszukiwaniu szlaków nielegalnego przekraczania granic etc.
Wspieranie przez Frontex państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych
w momencie zaistnienia kryzysu migracyjnego nabrało kluczowego znaczenia.
Należy zwrócić uwagę na to, że udzielając wsparcia danemu państwu członkowskiemu, agencja musi wnioskować o pomoc do pozostałych członków. Pomimo
44
Rapid Intervention, [online] http://frontex.europa.eu/operations/rapid-intervention
[dostęp: 20.08.2016].
45
Rozporządzenie (UE) nr 1168/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw
Członkowskich Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 304, 22.11.2011, s. 8.
46
Celem operacji „Posejdon” było zwalczanie nielegalnej imigracji na południowo-wschodnich granicach zewnętrznych UE, głównie na granicy grecko-bułgarskiej. Dodatkowo operacja miała przyczynić się do zbierania danych wywiadowczych o trendach, trasach
i sposobach działania sieci przemytniczych.
47
S. Carrera, E. Guild, ‘Joint Operation RABIT 2010’ – FRONTEX Assistance to Greece’s
Border with Turkey: Revealing the Deficiencies of Europe’s Dublin Asylum System, “CEPS
‘Liberty and Security in Europe’”, Brussels 2010, s. 3–7.
48
Operacja Rabit 2010 w Grecji, „Magazyn Straży Granicznej” 2011, nr 1, s. 14–15.
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obowiązku udzielenia pomocy każdy kraj na zasadzie dobrowolności podejmuje
decyzję o wysłaniu swoich funkcjonariuszy do państwa wnioskującego o pomoc.
Agencja korzysta więc z zasobów ludzkich i materialnych poszczególnych państw.
Wysłanie funkcjonariuszy wiąże się dodatkowymi kosztami, gdyż ich wynagrodzenie jest pokrywane przez państwo, które ich oddelegowało. Agencja pokrywa
koszty ubezpieczenia, przelotu oraz zakwaterowania49. Ponadto, pomimo możliwości nabywania własnego wyposażenia technicznego, agencja wykorzystuje
sprzęt poszczególnych państw członkowskich. Frontex tworzy i przechowuje
scentralizowane bazy informacji o wyposażeniu technicznym posiadanym przez
poszczególne kraje50. W razie potrzeby agencja może skierować się z prośbą
o wypożyczenie potrzebnego sprzętu i użyczenie go innemu państwu członkowskiemu51. Podobnie i w tym przypadku, to państwo członkowskie decyduje
o ewentualnym wypożyczeniu sprzętu. Przykładowo, w obliczu naporu migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granice zewnętrzne UE żadne państwo
członkowskie do października 2015 roku nie zwróciło się z prośbą o wsparcie
w postaci zespołów szybkiej interwencji, mimo że agencja we wrześniu zgłosiła
gotowość do natychmiastowego uruchomienie mechanizmu na prośbę państwa
członkowskiego52.
W kontekście trwającego kryzysu migracyjnego równie istotne znaczenie ma
działalność agencji Frontex w zakresie udzielenia wsparcia w hotspotach53. We
wrześniu 2015 roku na nieformalnym szczycie szefów państw lub rządów agencja wezwała państwa członkowskie do udzielenia pomocy w hotspotach, głównie
na terytorium Grecji i Włoch, ale także na obszarach innych państw borykających
się z nadmiernym napływem nielegalnych migrantów. Wezwanie dotyczyło 775
dodatkowych funkcjonariuszy straży granicznej (w tym 670 na granice włoską i grecką) niezbędnych do zapewnienia bezpośredniego wsparcia. Na wezwanie Fronteksu odpowiedziało sześć państw członkowskich, oddelegowując
48 funkcjonariuszy straży granicznej, co stanowiło minimalny wkład w określone zapotrzebowanie54. Sytuacja ta ukazuje nie tylko brak solidarności pomiędzy

49
Zespoły szybkiej interwencji na granicach zewnętrznych UE, [online] http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070420IPR05693+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp: 20.08.2016].
50
Rozporządzenie (UE) nr 1168/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady..., op. cit., s. 10.
51
Agencja Frontex: ocena i dalszy rozwój, Bruksela, 13.02.2008, MEMO/08/84, s. 2.
52
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: stan realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego Programu w zakresie migracji, KOM (2015) 510, Bruksela z 14.10.2015, s. 9–10.
53
Hotspot – region lub odcinek granicy zewnętrznej UE poddany silnej presji migracyjnej, wymagający wzmocnionego wsparcia ze strony agencji unijnych.
54
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: stan realizacji działań priorytetowych w ramach
Europejskiego Programu w zakresie migracji, Bruksela 13.05.2015, KOM (2015) 240, s. 3–4.
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państwami członkowskimi, ale także niechęć do ponoszenia dodatkowych kosztów. Uzależnienie od decyzji poszczególnych państw wpływa na nieskuteczność
działania agencji w zakresie ochrony i kontroli granic zewnętrznych, a tym samym ograniczenie skali nielegalnej migracji. Kolejnym przykładem zależności
jest działalność w aspekcie zapewnienia powrotów obywateli państw trzecich,
którzy nielegalnie przebywają na terytorium UE. Jest to jedno z kluczowych zadań agencji Frontex oraz zespołów zarządzania migracją w hotspotach. Agencja
pełni funkcję koordynatora, wspierając lub organizując wspólne działania związane z powrotami osób, które nie otrzymały prawa do ochrony międzynarodowej i tym samym nie mają prawa do przebywania na terytorium UE. Akcje te są
organizowane na wniosek państwa członkowskiego i tylko do krajów, z którymi
UE posiada umowę o readmisji. Są one finansowane lub współfinansowane przez
agencję55. Ograniczone zasoby finansowe oraz zbyt niska liczba nakazów powrotu do kraju pochodzenia przesądzają o ograniczonej liczbie takich działań.

Próba zreformowania agencji Frontex
w obliczu kryzysu migracyjnego

Arabska wiosna zainicjowała debatę dotyczącą zmian w funkcjonowaniu strefy
Schengen oraz systemu zarządzania granicami zewnętrznymi UE56. W obliczu napływu nielegalnych migrantów w 2015 roku zmiany te okazały się niewystarczające. Pogłębiające się różnice stanowisk w kwestii problemu nielegalnych migrantów
wskazują na niemożność osiągnięcia porozumienia. Przywrócenie tymczasowej
kontroli na granicach wewnętrznych przez sześć państw członkowskich strefy
Schengen ukazuje brak wspólnego planu działania wobec nasilającego się kryzysu
i zachwianie ducha solidarności między państwami członkowskimi57. Mimo że odpowiedzialność za ochronę granic zewnętrznych spoczywa na wszystkich, winną za
obecną sytuację obarcza się kraje członkowskie posiadające granice zewnętrzne58.
Konsternacja UE wobec kryzysu migracyjnego, brak pomysłów ze strony państw
członkowskich co do możliwości wspólnego rozwiązania problemu, a także coraz
głębsze różnice w stosunku do pobytu imigrantów na terytorium UE59 wskazują
Return, [online] http://frontex.europa.eu/operations/return [dostęp: 20.08.2016].
Rozporządzenie (UE) nr 1168/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady..., op. cit.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1051/2013 z dnia 22 października
2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych
zasad tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na
granicach wewnętrznych, Dz. Urz. UE, L 295, 06.11.2013.
57
A. Gruszczak, op. cit.
58
Readout from the College Meeting: Remarks by Vice-President Dombrovskis, European Commission – Speech, Brussels, 27.01.2016, [online] http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH- 16-176_en.htm?locale=en [dostęp: 20.08.2016].
59
Kryzys migracyjny wpłynął na zmianę stanowisk niektórych państw członkowskich
w kwestii przyjmowania imigrantów na swoje terytorium. Stało się tak przede wszystkim
55
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na niepewną przyszłość polityki wspólnego zarządzania granicami zewnętrznymi
i agencji Frontex. Największe kontrowersje budzą postanowienia dotyczące obowiązku przyjęcia na swoje terytorium imigrantów przebywających w innych państwach członkowskich. Wyraźny podział w tym aspekcie jest widoczny pomiędzy
krajami najbardziej obciążonymi presją migracyjną a tymi, w których procent imigrantów jest niewielki.
Szansą na ograniczenie skali nielegalnej imigracji jest uszczelnienie granic i zwiększenie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi.
W grudniu 2015 roku KE wysunęła propozycję utworzenia nowej jednostki odpowiedzialnej za ochronę granic zewnętrznych UE – Europejskiej Straży Granicznej
i Przybrzeżnej. Jej powstanie zostało zapowiedziane w orędziu przewodniczącego KE Jeana-Claude’a Junckera z 9 września60, a projekt jest jednym z efektów
realizacji „Europejskiego planu w zakresie migracji” przyjętego w 2015 roku61.
W planie tym wysunięto propozycję niezbędnych działań, które miałyby charakter
długo- i krótkoterminowy. Pierwsza część dotyczyła przedsięwzięć, które w opinii
KE wymagały natychmiastowej realizacji. Były to propozycje, które wywołały największy opór ze strony państw członkowskich, gdyż odnosiły się do wykorzystania
mechanizmu tymczasowej relokacji osób ubiegających się o azyl (rozmieszczenie
osób wymagających ochrony międzynarodowej na terytoriach poszczególnych
państw członkowskich) oraz opracowania programu przesiedleń w skali unijnej
obejmującego wszystkie kraje UE62. Jednak odmienne stanowiska państw członkowskich wobec przyjmowania imigrantów uniemożliwiają osiągnięcie kompromisu w tej kwestii. Jako potrzeby pierwszej linii KE wskazała konieczność zwiększenia budżetu wspólnych operacji „Tryton” i „Posejdon”, organizowanych pod
nadzorem agencji Frontex. Ich celem jest ratowanie życia nielegalnych migrantów
próbujących przedostać się do UE drogą morską oraz zwiększenie działań wobec
przestępczych grup przemytniczych wykorzystujących trwający kryzys63. W planie wskazano na potrzebę udzielenia pomocy państwom pierwszej linii, a więc
krajom, które w największym stopniu borykają się z nielegalną imigracją, oraz
ze względu na wzrost negatywnych postaw wobec obcych. Wyniki badań Europejskiego
Sondażu Społecznego przeprowadzonego na przełomie 2014/2015 wskazują na zmieniający się stosunek do imigracji w państwach europejskich oraz postępującą polaryzację
postaw Europejczyków wobec imigrantów. Zob. Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii
i Socjologii, Postawy wobec imigrantów w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego 2014–2015. Polska na tle Europy.
60
State of the Union 2015 – by European Commission President Jean-Claude Juncker,
[online] http://ec.europa.eu/priorities/state-union- 2015_en [dostęp: 20.08.2016].
61
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski program w zakresie migracji, Bruksela 13.05.2015, KOM (2015) 240.
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Ibidem, s. 5–6.
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Ibidem, s. 4.
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konieczność rozwoju współpracy z państwami trzecimi w celu opanowania migracji w państwach pochodzenia i tranzytu64. Wśród działań długoterminowych
wyszczególniono cztery kluczowe pola zmian: ograniczenie zachęt dla nielegalnych migrantów; lepsze zarządzanie granicami zewnętrznymi; zdecydowaną
wspólną politykę azylową oraz nową politykę dotyczącą legalnej migracji. Postanowiono ponadto wzmocnić rolę i zdolności operacyjne agencji Frontex, przede
wszystkim poprzez intensyfikację koordynacji UE w odniesieniu do zadań straży
przybrzeżnej oraz zmianę podstaw prawnych, umożliwiających zwiększenie roli
agencji w zakresie operacji powrotów obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przebywają na terytorium UE65. Nowy mandat dla Fronteksu miałby zwiększyć jego kompetencje w kwestii świadczenia kompleksowej pomocy operacyjnej,
co polegałoby na uzyskaniu możliwości inicjowania działań o szerszym zasięgu
geograficznym66. W komunikacie, poza ogólnym stwierdzeniem dotyczącym
wzmocnienia roli agencji, nie doprecyzowano charakteru tych zmian. Na spotkaniu Rady 15 października 2015 roku w wytycznych dotyczących wzmocnienia
ochrony granic zewnętrznych zdecydowano o ulepszeniu wspólnego zarządzania
poprzez wzmocnienie mandatu Fronteksu. Postanowienia dotyczyły usprawnienia działań zespołów szybkiej interwencji na granicy. Rada wyraziła poparcie dla
KE, aby ta w jak najkrótszym czasie przedstawiła pakiet środków służących poprawie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym propozycje odnoszące się do
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej67.
Po atakach terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu w 2015 roku,
ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich wskazali na potrzebę
wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego przede wszystkim poprzez skuteczną ochronę granic zewnętrznych. Podkreślono konieczność intensyfikacji
działań agencji na rzecz walki z terroryzmem i zwiększenia pomocy państwom
członkowskim w zakresie kontroli na granicach zewnętrznych. Jako kluczowy
cel wskazano wyeliminowanie przepływu ewentualnych bojowników terrorystycznych i nielegalnej broni przez granice. W obliczu narastających zagrożeń
zewnętrznych KE w grudniu 2015 roku przedstawiła propozycję wzmocnienia
ochrony i kontroli granic zewnętrznych UE. Jak stwierdził europejski komisarz
ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos:
Problemy w zakresie migracji i bezpieczeństwa, z jakimi się obecnie borykamy, są ponadgraniczne i wymagają prawdziwie europejskiego podejścia. Rola Frontexu ograniczała się
dotąd do wspierania państw członkowskich w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi.
64
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Mandat nowej agencji będzie dużo szerszy. Jej wymiar będzie bardziej europejski: zarządzanie naszymi granicami zewnętrznymi, nasilenie działań powrotowych w stosunku do
nielegalnych migrantów, umożliwienie właściwego działania naszego systemu azylowego na rzecz potrzebujących oraz zaostrzenie kontroli na zewnętrznych granicach Unii
Europejskiej. Przedstawiony dziś pakiet dotyczący granic zwiększy bezpieczeństwo naszych obywateli i zapewni wysoki standard zarządzania granicami68.

Podobne stanowisko wyraził wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans:

W obszarze swobodnego przepływu osób bez granic wewnętrznych zarządzanie zewnętrznymi granicami Europy musi być kwestią wspólnej odpowiedzialności. Kryzys
obnażył wyraźne niedociągnięcia i luki w istniejących mechanizmach mających zapewnić przestrzeganie unijnych standardów. Dlatego nadszedł czas, aby przejść do
prawdziwie zintegrowanego systemu zarządzania granicami. Europejska straż graniczna i przybrzeżna połączy wzmocnioną Agencję, która będzie mogła korzystać z rezerwy osób i sprzętu, z organami państw członkowskich, które nadal będą prowadzić
bieżące zarządzanie granicami zewnętrznymi. Proponowany przez nas system umożliwi wykrywanie niedociągnięć w czasie rzeczywistym, dzięki czemu będzie można je
szybko naprawić, zwiększając jednocześnie naszą wspólną zdolność do skutecznego
reagowania w sytuacjach kryzysowych w przypadku silnej presji na konkretny odcinek granicy zewnętrznej69.

Zgodnie z tym nowa agencja miałaby wyeliminować wszystkie słabości dotychczasowej działalności Fronteksu, czyli brak własnego personelu operacyjnego,
niemożność wykonywania uprawnień w zakresie operacji powrotów czy zarządzania granicami bez uprzedniej prośby państw członkowskich, brak mandatu do
prowadzenia działań poszukiwawczych i ratowniczych70. Nowa agencja miałaby większe uprawnienia w obszarze zarządzania granicami zewnętrznymi i operacjami powrotu71. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna pełniłaby funkcję
monitorującą i analizującą ryzyko w zakresie poszczególnych zagrożeń zewnętrznych. Analizy ryzyka uwzględniałyby nie tylko kwestie nielegalnej migracji,
ale także zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Agencja oceniałaby także
możliwości danego państwa członkowskiego w zakresie skutecznej obrony granicy zewnętrznej, między innymi stan wyposażenia technicznego i jego zdolności
Granic zewnętrznych Europy będzie chronić europejska straż graniczna i przybrzeżna, Komisja Europejska, Strasburg, 15.12.2015, [online] http://europa.eu/rapid/press-release_IP- 15-6327_pl.htm [dostęp: 20.08.2016].
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operacyjne. Dotychczasowe ograniczenia Fronteksu w zakresie zbyt małej ilości
sprzętu technicznego i personelu zostałyby rozwiązane poprzez przyznanie nowej
strukturze prawa do dysponowania interwencyjną rezerwą funkcjonariuszy straży granicznej, która obejmowałaby nawet 1500 ekspertów, z możliwością ich rozmieszczenia do trzech dni. Sam personel miałby być zwiększony ponad dwukrotnie. Agencja uzyskałaby także większe kompetencje operacyjne. Byłaby uprawniona do żądania od państwa członkowskiego podjęcia działań naprawczych,
a w nagłych sytuacjach, zagrażających funkcjonowaniu strefy Schengen, mogłaby
podjąć działania interwencyjne na zagrożonym odcinku granicy zewnętrznej nawet w przypadku braku wniosku o taką pomoc ze strony danego państwa72. Byłby
to jeden z kluczowych elementów zmian. Ponadto miałaby ona prawo do podejmowania wspólnych działań z państwami trzecimi, w tym także na ich terytorium.
Uzyskałaby kompetencje kontrolne wobec europejskiej straży przybrzeżnej,
którą tworzyłyby krajowe straże przybrzeżne w zakresie, w jakim pełnią one
swoje obowiązki związane z ochroną i kontrolą granic. Problem zbyt małej liczby
operacji powrotu byłby rozwiązany poprzez utworzenie Europejskiego Biura ds.
Powrotów, funkcjonującego w obszarze Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Biuro byłoby odpowiedzialne za skuteczne odsyłanie nielegalnie przebywających na terenie UE obywateli państw trzecich.
Zmiany zaproponowane przez KE mogłyby uskutecznić dotychczasową współpracę w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE. Jednak jak wskazują eksperci, pełny pakiet zmian wydaje się niemożliwy do zrealizowania nie tylko z powodów formalnych, ale też praktycznych. Najbardziej wątpliwą do spełnienia
propozycją jest możliwość interwencji agencji na terytorium danego państwa
członkowskiego bez jego uprzedniej zgody, co przeczy dotychczasowym regulacjom i praktykom73. Na szczycie szefów państw lub rządów, które miało miejsce
w Brukseli 18 grudnia 2015 roku, ustalono, że decyzja w sprawie utworzenia
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zostanie podjęta do końca czerwca
2016 roku. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk stwierdził: „Jestem
mile zaskoczony takim właściwie jednoznacznym poparciem samej idei”74. Przyznał jednak, że pojawiło się kilka krytycznych głosów w sprawie wymuszania
obecności przyszłej unijnej straży granicznej na danym terytorium wbrew woli
państwa członkowskiego.
21 czerwca 2016 roku Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) potwierdził przyjęcie kompromisu między Radą, PE a KE w kwestii ustanowienia nowej
Securing Europe’s External Borders..., op. cit.
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jednostki odpowiedzialnej za ochronę granic zewnętrznych. Zgodnie z porozumieniem nowa jednostka będzie się składać z przekształconej agencji Frontex,
która otrzyma nowe kompetencje, oraz krajowych organów odpowiedzialnych
za zarządzanie granicami zewnętrznymi75. Głównym zadaniem zreformowanej agencji będzie ustanowienie nowej strategii operacyjnej w ramach polityki
zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi oraz pomoc zainteresowanym państwom członkowskim w jej realizacji. Rozszerzeniu ulegną zadania
kontrolne agencji, między innymi sporządzanie ocen zdolności kontroli granic
przez poszczególne kraje. Agencja będzie także współpracować z KE w koordynacji zespołów wsparcia zarządzania migracją w hotspotach oraz rozwijać relacje z krajami trzecimi poprzez koordynowanie współpracy operacyjnej między
nimi a państwami członkowskimi w zakresie zarządzania granicami. W kompromisie określono, że agencja będzie zapewniać praktyczną realizację działań
w przypadku sytuacji wymagających pilnej interwencji, czemu ma służyć między
innymi ustanowienie własnych zasobów personalnych oraz dysponowanie interwencyjną rezerwą w postaci 1500 funkcjonariuszy straży granicznej z państw
członkowskich76.
W lipcu 2016 roku PE poparł plan utworzenia wspólnej straży granicznej i przybrzeżnej, aby pomóc krajom w walce z niezwykle wysokim poziomem imigracji77.
Istotną zmianą wobec dotychczasowych rozwiązań jest możliwość skierowania
rezerwy szybkiego reagowania na granice państwa członkowskiego, które jednocześnie są granicami zewnętrznymi UE. Agencja będzie mogła oddelegować zespoły szybkiej interwencji nie tylko na wniosek państwa członkowskiego, ale także
w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy
państwo członkowskie nie podejmie środków zaproponowanych przez agencję lub
gdy presja migracyjna będzie stanowić zagrożenie dla funkcjonowania strefy Schengen. W wyjątkowych przypadkach KE będzie mogła zaproponować interwencję na
granicy zewnętrznej państwa członkowskiego, a Rada zdecyduje, czy wysłanie zespołu szybkiego reagowania jest potrzebne78. Jednak warto podkreślić, że państwo
członkowskie będzie mogło wyrazić sprzeciw wobec postanowień Rady. W tej sytuacji pozostali członkowie będą uprawnieni do wprowadzenia tymczasowej kontroli
na granicach z tym państwem79.
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Powstanie strefy Schengen wpłynęło na zmianę koncepcji granic w UE. Podział na
granice wewnętrzne i zewnętrzne UE sprawił, że dotychczasowe funkcje granic
narodowych związane z ich kontrolą i ochroną zostały przeniesione na granice
zewnętrzne UE. Likwidacja kontroli na granicach wewnętrznych wymusiła więc
umocnienie granic zewnętrznych. Rozwój polityki zintegrowanego zarządzania
granicami zewnętrznymi miał zapewnić zachowanie wysokiego poziomu ochrony i kontroli. Koordynacja współpracy w tej sferze została scedowana na agencję
Frontex, której celem jest zwiększenie współpracy państw członkowskich w tym
obszarze. Jednak zbyt wąskie kompetencje operacyjne ograniczają zdolność
agencji do skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi, co nabiera istotnego znaczenia w kontekście kryzysu migracyjnego. Działalność operacyjna jest
bowiem następstwem aktywności państw członkowskich. Słabe zaangażowanie
krajów przekłada się na niską efektywność agencji, w szczególności w sytuacji
nasilenia problemów i zagrożeń zewnętrznych. Uzależnienie od woli państw
członkowskich osłabia jej potencjał. W obliczu kryzysu migracyjnego możliwości
kompetencyjne Fronteksu okazały się nieskuteczne, tym bardziej, że pogłębiające się różnice interesów i stanowisk państw członkowskich wobec nielegalnej
migracji osłabiają chęć wspólnego działania i podjęcia konkretnych decyzji służących rozwiązaniu kryzysu.
Agencja Frontex została powołana jako koordynator współpracy. W ten sposób nie naruszono kompetencji państw członkowskich w zakresie ich nadzoru nad granicami. To, co wydawało się dobrze funkcjonującym rozwiązaniem
w stabilnej sytuacji europejskiej, już w czasie arabskiej wiosny okazało się niepowodzeniem. W obliczu nowego kryzysu migracyjnego uwydatniły się słabości
agencji związane z ograniczonymi możliwościami operacyjnymi. Próbą zmian
i zreformowania dotychczasowego kształtu agencji jest propozycja KE dotycząca utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która miałaby wyeliminować dotychczasowe ograniczenia nałożone na Frontex. Pomimo aprobaty państw członkowskich80 wątpliwe wydawało się przekształcenie agencji
w stylu zaproponowanym przez KE. Chodziło przede wszystkim o możliwość
podjęcia działań przez agencję na problematycznym odcinku granicy zewnętrznej bez wyrażenia zgody państwa członkowskiego, na granicy którego miałaby
się toczyć operacja. Poparcie projektu przez Radę i PE wskazuje, że państwa
członkowskie w reformie agencji Frontex upatrują szansę na ograniczenie skali
nielegalnej imigracji. Choć projekt zakłada możliwość wysłania jednostek na
problematyczny odcinek granicy za zgodą Rady, to jednak pozostawiono państwom członkowskim możliwość wyrażenia sprzeciwu. Z pewnością zmiany
w funkcjonowaniu agencji są niezbędnym elementem reform całego systemu
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zarządzania granicami zewnętrznymi. Nowa agencja może odnieść sukces tylko wtedy, gdy uzyska wystarczający stopień niezależności organizacyjnej od
państw członkowskich. Dobrym krokiem w tę stronę jest możliwość utworzenia
własnych jednostek funkcjonariuszy służb granicznych. Z pewnością zwiększenie liczby własnych zasobów, zarówno ludzkich, jak i materialnych, stworzyłoby
szansę na szybsze reagowanie na sytuacje wyjątkowe na granicy czy też skuteczniejszą działalność w hotspotach. Jeśli nowo powstała agencja nadal będzie
zależna od woli politycznej państw członkowskich oraz ich sprzętu i personelu,
to reforma przyniesie niewielkie zmiany. Ciekawym rozwiązaniem byłoby także przyspieszenie procedury oddelegowywania zespołów szybkiej interwencji.
W tym kierunku zmierza propozycja dotycząca natychmiastowego reagowania
przez agencję na podstawie tworzonych analiz ryzyka, bez konieczności oczekiwania na wniesienie wniosku przez państwo członkowskie potrzebujące
pomocy. Warto podkreślić, że wszelkie propozycje zmian bez odpowiedniego
zaangażowania i stałego wsparcia ze strony wszystkich państw członkowskich
będą nieefektywne.

The European Agency for the Management
of Operational Cooperation at the External Borders
of the Member States of the European Union (Frontex)
Abstract

Development of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) is
related to the functioning of the Schengen area and evolution of the integrated management of external borders, which is to ensure a high and uniform level of control
and protection of external borders of the EU. The main objective of the Frontex agency
is to improve the operational cooperation between Member States at the external
borders of the EU. Adopting the role of coordinator has limited the competencies of
the agency, making its activities conditional on the will of the Member States, which
remain mainly responsible for the control and protection of external borders. Among
a number of tasks entrusted to the agency, the greatest doubt arises concerning the
permissions in the area of operational cooperation, which in the face of increasing
external threats show the weakness of the impact of the agency on the nature of cooperation in the protection of external borders. Analysis of recent events related to
the migration crisis in the EU raises questions about the future of the agency. Certainly, consequence of the migration crisis will be to transform the current nature of the
agency. Latest proposal of changes concerns the establishment of the European Border and Coast Guard, which would be able to take more effective action at the external
borders of the EU.
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Eksplanacyjny potencjał koncepcji medykalizacji
w nauce o stosunkach międzynarodowych

Streszczenie

W artykule zaprezentowano dotychczasowy dorobek intelektualny w zakresie koncepcji medykalizacji, a także postulat jej aplikacji na grunt nauki o stosunkach międzynarodowych. Autorka przedstawia status internacjologii jako dyscypliny naukowej oraz dokonuje charakterystyki medykalizacji, wskazując kilka przykładów tego
zjawiska. Następnie przypomina najważniejsze kierunki badań, w których łączący się
zdrowie publiczne i stosunki międzynarodowe. Ostatnia część artykułu zawiera ontologiczne, epistemologiczne oraz metodologiczne założenia postulowanych studiów
medykalizacyjnych w ramach stosunków międzynarodowych.

Słowa kluczowe

medykalizacja, konstruktywizm, stosunki międzynarodowe, zdrowie publiczne

Wstęp
Status internacjologii, czyli nauki o stosunkach międzynarodowych, jako odrębnej dyscypliny naukowej nie jest oczywisty. Wśród badaczy panuje pogląd, jakoby
była to subdyscyplina politologii czy – szerzej – nauk o polityce. Naukowcy, którzy zajmują się przestrzenią międzynarodową, twierdzą natomiast, że stosunki
międzynarodowe to coś więcej niż tylko szeroko pojęta politologia ze względu
na fakt operowania na poziomie systemowym, niedającym się sprowadzić do
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perspektywy pojedynczego państwa1. Argumenty na poparcie tej tezy mają charakter przedmiotowy i metodologiczny. Pierwsze z nich odwołują się do tego, że
przedmiotem zainteresowania stosunków międzynarodowych jest całokształt
relacji, w jakie mogą wchodzić tak złożone wewnętrznie podmioty relacyjne,
jakimi są państwa, i to zarówno na poziomie prowadzonej polityki zagranicznej
poszczególnych aktorów, jak i na poziomie wypadkowej ich działań, czyli struktury systemu międzynarodowego2. Drugie argumenty wskazują na to, że naukowcy
badający stosunki międzynarodowe operują specyficznym aparatem pojęciowym
oraz konceptualizują zjawiska międzynarodowe w formie teorii, których nie da
się uznać za warianty teorii polityki3. Niewątpliwą słabością tego argumentu jest
brak precyzyjnych i charakterystycznych dla tej dyscypliny metod i technik badawczych. W związku z tym badacze stosunków międzynarodowych korzystają
z metod zapożyczonych z innych dyscyplin, takich jak ekonomia, socjologia czy
psychologia, co przemawia z kolei za uznaniem argumentów przeciwników założenia o odrębnym od politologii charakterze studiów międzynarodowych. Autorka niniejszego artykułu przyjmuje, że internacjologia nie jest jeszcze w pełni
wykrystalizowaną dyscypliną naukową, porównywalną do politologii (nauk o polityce), wiele jednak przemawia za tym, że w ciągu najbliższych kilku dekad sytuacja ta ulegnie zmianie.
Głównym celem artykułu jest teoretyczne zarysowanie koncepcji, która w przyszłości może stanowić użyteczne narzędzie badawcze. Idea medykalizacji nie jest
sama w sobie niczym nowatorskim, bowiem pierwsze prace podejmujące ten temat publikowane były pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku4. O zjawiskach
medykalizacyjnych pisali nie tylko lekarze i przedstawiciele nauk o zdrowiu, ale
także socjologowie, psychologowie, filozofowie oraz specjaliści z zakresu nauk
o polityce5. Koncept ten nie został jednak przeniesiony na grunt nauki o stosunkach międzynarodowych. Niniejszy artykuł ma zatem na celu nie tylko przybliżenie wspomnianej idei, ale też wskazanie jej eksplanacyjnego potencjału w ramach stosunków międzynarodowych.

1
E. Haliżak, Nauka o stosunkach międzynarodowych a nauka o polityce, [w:] Wieloi interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, red. A. Gałganek, E. Haliżak,
M. Pietraś, Warszawa 2012, s. 39–49.
2
Ibidem.
3
W Kostecki, Nauka o stosunkach międzynarodowych a socjologia, [w:] Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, op. cit., s. 104–112.
4
S. Conrad, Medicalization and Social Control, “Annual Review of Sociology” 1992,
Vol. 18, s. 210–211.
5
Idem, The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into
Treatable Disorders, Baltimore 2007, s. 4–7.
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W literaturze przedmiotu rozpowszechniło się pojęcie „medykalizacja”, jednak
wydaje się, że bardziej precyzyjnym pojęciem są „procesy medykalizacyjne”,
odnoszące się przede wszystkim do zmian o charakterze społecznym, które są
wskaźnikami zaistnienia szeroko pojętej medykalizacji. Są one ściśle związane
z paradygmatem konstruktywizmu społecznego.
Klasyczni konstruktywiści społeczni zakładają społeczny wymiar niemal
wszystkich sfer działania człowieka: od polityki, poprzez gospodarkę, aż po wiedzę naukową. Odrzucają przy tym założenie o istnieniu rzeczywistości niezależnej
od poznania ludzkiego. Wspomniany społeczny wymiar działalności człowieka
wiąże się, po pierwsze, z przesunięciem się w stronę subiektywizmu w zakresie
poznania i uzależnieniem ludzkiej wiedzy od okoliczności historycznych i kulturowych6, po drugie, ze ścisłym powiązaniem wszelkich działań z aktualnym stanem wytworzonej społecznie wiedzy, w tym sposobów definiowania kluczowych
dla danego systemu pojęć7, po trzecie zaś, z założeniem o aktywnej postawie
grup społecznych, dynamicznie przekształcających świat zastany8. W tym kontekście warto zauważyć, że stanowisko konstruktywistyczne może budzić kontrowersje, bowiem w swojej radykalnej wersji odrzuca wszelkie uniwersalia oraz
trwałe struktury i traktuje je jako tymczasowy wyraz stanu wiedzy ludzkości.
Przedstawiciele omawianej perspektywy patrzą zatem na świat społeczny przez
pryzmat jego „konstruowania”. Opiera się ono na tworzeniu specyficznej siatki
znaczeń o charakterze językowym i symbolicznym, przenikającej wszelkie sfery
aktywności człowieka i jednocześnie wyznaczającej ich kształt i granice. To normy kulturowe o charakterze językowym, tradycyjnym i obyczajowym stanowią
tutaj ramę dla podjęcia działań ludzkich, a jednocześnie są motorem ich zmian.
1.1. Zarys podstawowych założeń paradygmatu konstruktywistycznego
w stosunkach międzynarodowych

Paradygmat konstruktywistyczny wykorzystuje wiele dyscyplin naukowych,
nie tylko z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Wśród nich są także nauki
o polityce i stosunki międzynarodowe. W tych ostatnich koncepcja opiera się
na uzależnieniu kształtu danego systemu międzynarodowego od aktualnej postawy jego uczestników, czyli aktorów. Neorealistyczne i neoliberalne debaty
w ramach teorii stosunków międzynarodowych, dotyczące prób zdefiniowania
6
A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, tłum. W. Derczyński, Warszawa 2008, s. 300–302.
7
N. Onuf, World of Our Making. Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia 2013, s. 68–69.
8
Ibidem.
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i scharakteryzowania multipolarnego (anarchicznego) porządku międzynarodowego, ustąpiły w tym wypadku przeświadczeniu o konstrukcyjnym charakterze
tegoż porządku, co Alexander Wendt ujął następująco: „Anarchy is what states
make of it”9. Konstruktywiści kierujący swoje refleksje na grunt stosunków
międzynarodowych są zdania, że porządek międzynarodowy nie jest ani powszechny, ani dany raz na zawsze. Jego typ zależy raczej od tego, w jaki sposób
aktorzy międzynarodowi rozumieją swoje miejsce oraz w jaki sposób się zachowują10. Struktury na poziomie międzynarodowym podlegają stałym zmianom,
a kluczowe miejsce w tym procesie odgrywają takie czynniki, jak normy, wzorce
zachowań, obyczaje oraz język11. Aby móc je właściwie analizować i interpretować, badacz stosunków międzynarodowych musi być świadomy uwarunkowań
kulturowych, które determinują jego własne stanowisko. Ponieważ całkowite
ich porzucenie w kierunku pełnego obiektywizmu nie jest możliwe, konstruktywiści opowiadają się za intersubiektywnym podejściem epistemologicznym. Do
najbardziej znanych konstruktywistów w ramach teorii stosunków międzynarodowych należą: wspomniany już Alexander Wendt, Peter J. Katzenstein, Martha
Finnemore, a także Nicholas Onuf oraz John G. Ruggie.
1.2. Charakterystyka koncepcji medykalizacji

Konstruktywistyczna rama teoretyczna została wprowadzona po to, by lepiej
przybliżyć koncept medykalizacji, który silnie tkwi w omawianym paradygmacie. Medykalizacja jest zespołem społecznych procesów, w ramach którego coraz
więcej sfer życia codziennego jest definiowanych i problematyzowanych w języku medycyny oraz podlega władzy i instytucjom medycznym12. Dodatkowo,
coraz więcej rozwiązań różnego typu problemów i kryzysów szuka się właśnie
w domenie medycznej oraz farmakologicznej13. Przedstawiciele tej koncepcji
twierdzą, że dochodzi do stopniowego zacierania granic pomiędzy medyczną
władzą nad ciałem człowieka a innymi sferami jego aktywności, takimi jak działania polityczne. Procesy te obserwowane są na kilku poziomach. Na poziomie instytucjonalnym dochodzi do multiplikacji i specjalizacji instytucji medycznych14.
Na poziomie interakcji obserwowany jest wzrost ilości konsultacji medycznych
9

A. Wendt, op. cit., s. 391–399.
Ibidem.
11
S. Guzzini, A Reconstruction of Constructivism in International Relations, “European
Journal of International Relations” 2000, Vol. 6, No. 2, s. 164.
12
Por. S. Conrad, K. K. Barker, The Social Construction of Illness: Key Insights and Policy
Implications, “Journal of Health and Social Beavior” 2010, Vol. 51.
13
Por. R. J. Dubos, Miraże zdrowia: utopie, postęp i zmiany biologiczne, tłum. T. Kielanowski, Warszawa 1962.
14
M. Nowakowski, Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego, Lublin 2015, s. 15–21.
10
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w ciągu życia człowieka15. Na poziomie językowym zauważyć można definiowanie, i tym samym tworzenie, nowych jednostek chorobowych, które do tej pory
nie były za takie uważane16. Warto przy tym zaznaczyć, że koncepcja ta sprawdza
się szczególnie w odniesieniu do chorób i zaburzeń o proweniencji psychicznej,
w przypadku których w o wiele większym stopniu zdani jesteśmy na domysły
i interpretacje.
Procesy o charakterze medykalizacyjnym sprowadzają się zatem do wpisywania medycyny w stosunki władzy. Zakres i kierunek medykalizacji nie są
ściśle określone, podobnie jak jej główni aktorzy. Prekursorzy tej koncepcji
wskazywali na specjalistyczną wiedzę lekarzy oraz ich dostęp do nowoczesnych
technologii jako główne motory omawianych zmian. Ze względu na władzę nad
ludzkim ciałem i poniekąd umysłem to grupa społeczna lekarzy była postrzegana jako spiritus movens medykalizacji. Wkrótce jednak okazało się, że lekarze
mają wprawdzie największy wpływ na definiowanie nowych jednostek chorobowych oraz leczenie obecnych, jednak ich działania są odpowiedzią na zmiany
społeczne oraz wzrastające zapotrzebowanie na dostęp do wszystkich środków,
za pomocą których będzie można zapewnić sobie coraz wyżej cenioną wartość
zdrowia17. Medykalizacja jest zatem zespołem procesów o charakterze przede
wszystkim społecznym, napędzanych zmianami świadomościowymi oraz aksjonormatywnymi w obrębie współczesnych społeczeństw.
1.3. Wybrane przykłady zjawisk zmedykalizowanych

Badania nad zjawiskami o charakterze medykalizacyjnym prowadzone są przez
socjologów medycyny, antropologów, językoznawców, medioznawców i historyków. Większość z nich polega na ukazaniu pewnego wycinka rzeczywistości
społecznej przed zmedykalizowaniem oraz po nim, a także na wskazaniu głównych mechanizmów wspomnianego przejścia. Jednym z często przywoływanych
w tym kontekście przykładów jest sprawa medykalizacji śmierci, przejawiająca
się na kilka sposobów. Jak zauważono, coraz szybciej wzrasta liczba osób, które
kończą swoje życie w placówkach opieki medycznej, chociaż jeszcze sto lat temu
naturalnym miejscem umierania był dom18. Co więcej, samo określenie człowieka jako zmarłego leży w gestii lekarzy specjalistów, którzy jako jedyni są uprawnieni do stwierdzenia zatrzymania akcji serca czy tak zwanej śmierci mózgu.
Pojawienie się nowej gałęzi medycyny, jaką jest transplantologia, poskutkowało
z kolei wieloma prawnymi regulacjami dotyczącymi przekazywania pacjentom
15

Ibidem.
Ibidem.
17
A. E. Clarke, J. K. Shim et al., Biomedicalization: Technoscientific Transformations of
Health, Illness, and U.S. Medicine, “American Sociological Review” 2003, Vol. 68, s. 161–163.
18
P. Conrad, K. K. Barker, op. cit.
16
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oczekującym na przeszczep organów osoby zmarłej. W związku z tym mamy także do czynienia z przeniesieniem refleksji na ten temat z poziomu moralności na
poziom bioetyczny, gdzie normy obyczajowe są ściśle związane z biologicznym
aspektem ludzkiej egzystencji.
Innym przykładem procesu medykalizacyjnego jest umedycznienie kobiecej
seksualności19. O ile poprzedni casus polegał na objęciu jurysdykcją medycyny
naturalnych etapów ludzkiego życia, o tyle w tym wypadku mamy do czynienia
z medykalizacją określonych sfer ludzkiego życia, nierzadko obwarowanych zespołem kulturowo uwarunkowanych tabu. Kwestie wchodzące w skład kobiecej
seksualności, czyli dojrzałość płciowa, inicjacja seksualna, stosunki płciowe,
dolegliwości menstruacyjne, ciąża, poród, a także menopauza, są w coraz większym stopniu definiowane i rozumiane w kategoriach medycznych. Przykładowo, menstruacja nie jest już traktowana jako przejaw kobiecej „nieczystości”
lub kary, lecz jako naturalny cykl, któremu podlega kobiece ciało, w tym zatem
sensie przestaje być wartościowana. Ze względu na oszacowanie średniego czasu
menstruacji oraz jej poziomu wszelkie odchylenia od nich zaczęto traktować jako
przedmiot interwencji medycznej. Medykalizacji zaczęły podlegać także kobiece
zachowania okołomenstruacyjne, w wyniku czego pojawił się choćby tak zwany
zespół PMS (Pre-Menstrual Syndrome) oraz medyczne sposoby łagodzenia jego
objawów.
Innym wymiarem medykalizacji jest tworzenie nowych jednostek chorobowych na bazie zachowań, które zostały sklasyfikowane jako odstępstwa od
normy. Przykładem jest zespół ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
charakteryzujący się szczególną nadpobudliwością oraz brakiem możliwości
skupienia uwagi u dzieci20. Do czasu wyodrębnienia tego zespołu dzieci charakteryzujące się podobnymi cechami uznawano najczęściej za bardziej energiczne,
bez przeświadczenia, że podlegają diagnozie lekarskiej. W tym wypadku decyzję
o zakwalifikowaniu do grupy wymagającej terapii również podejmuje lekarz na
bazie swojej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dziecka. Wprawdzie to rodzic
decyduje o tym, czy udać się na konsultację lekarską, niemniej jednak swój głos
nierzadko mają w tej sprawie również pielęgniarki szkolne.
Warto zaznaczyć, że kontrowersje dotyczące tworzenia nowych jednostek
chorobowych związane są przede wszystkim z zaburzeniami o charakterze
psychicznym, a nie somatycznym. W tym pierwszym wypadku, jak już zostało
wspomniane, lekarz często musi polegać na wypracowanych kulturowo wyobrażeniach na temat określonych norm zachowań oraz odstępstw od nich. Stąd też
multiplikacja zaburzeń i chorób o charakterze psychicznym może być związana
19

Ibidem.
Por. D. Behague, Psychiatry and Politics in Pelotas, Brazil. The Equivocal Quality of
Conduct Disorder and Related Diagnoses, “Medical Anthropological Quaterly” 2009, Vol. 23,
No. 4.
20
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ze zmianami w obrębie dominujących stylów życia i jest bardziej podatna na relatywizację. Okazuje się też dobrym wskaźnikiem procesów medykalizacyjnych.

2. Kwestia zdrowia publicznego
w stosunkach międzynarodowych
Kwestie związane ze zdrowiem publicznym nie zajmują dużo miejsca w nauce
o stosunkach międzynarodowych. Jeśli jednak ten temat jest podejmowany, to
badacze najczęściej ujmują go w ramy studiów nad bezpieczeństwem, stosunkami gospodarczymi, a także organizacjami międzynarodowymi. W aspekcie studiów nad bezpieczeństwem kwestie związane ze zdrowiem publicznym ujmuje
się najczęściej dwojako. W tradycyjnym sensie epidemie, katastrofy środowiskowe oraz broń biologiczna definiowane są jako jedne z podstawowych transgranicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności. Badacze, którzy się do nich odnoszą, zajmują się przede wszystkim zmiennym charakterem tych zagrożeń, ich
potencjałem integracyjnym, miejscem w obrębie międzynarodowych reżimów
bezpieczeństwa, a także ich globalnym charakterem21. Z drugiej strony, na gruncie nowych teorii stosunków międzynarodowych, zdrowie w sensie pozytywnym
jest przedmiotem procesów sekurytyzacyjnych, czyli takich, które poprzez różnego typu działania językowe włączają je w agendę polityki bezpieczeństwa22.
Na gruncie tych studiów przyjmuje się założenie, że bezpieczny obywatel to
również zdrowy obywatel, co wiąże się przede wszystkim z wielopłaszczyznowymi działaniami państwa oraz instytucji międzynarodowych w kierunku promowania określonego sposobu rozumienia zdrowia oraz właściwych zachowań
zdrowotnych.
Inną sferą, która podejmuje kwestie zdrowia publicznego, są międzynarodowe stosunki gospodarcze. Badacze globalnych rynków finansowych wskazują
tutaj na stale powiększający się zakres rynku farmaceutycznego oraz ogromne
przepływy finansowe z tytułu wydatków na walkę z chorobami oraz poprawę
zdrowia w kierunku tego, co w literaturze określa się mianem well-being23.
Por. S. Elbe, Pandemics on the Radar Screen: Health Security, Infectious Disease and
the Medicalization of Insecurity, “Political Studies” 2011, Vol. 59; A. Helle, Securitization of
International Public Health: Implications for Global Health Governance and the Biological
Weapons Prohibition Regime, “Global Governance” 2000, Vol. 13, No. 2.
22
Por. A. Howell, Madness in International Relations. Psychology, Security and the Global Governance of Mental Health, London–New York 2011; eadem, Sovereignty, Security,
Psychiatry: Liberation and the Failure of Mental Health Governance in Iraq, “Security Dialogue” 2010, Vol. 41, No. 4.
23
Por. F. M. Abbott, The WTO Medicines Decision: World Pharmaceutical Trade and the
Protection of Public Health, “The American Journal of International Law” 2005, Vol. 99,
No. 317.
21
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W erze globalizacji oraz tak zwanych złożonych współzależności pomiędzy
aktorami międzynarodowymi coraz częściej podejmowane są studia nad inicjowanymi przez organizacje międzynarodowe działaniami w zakresie ochrony
zdrowia. Studia te najczęściej biorą pod uwagę aktywność Organizacji Narodów
Zjednoczonych, a nade wszystko jej organizacji wyspecjalizowanych, czyli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
(UNICEF) czy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Badania
skupiają się tutaj na opisie działań podejmowanych przez wspomniane organizacje, ich roli w kreowaniu tak zwanych reżimów zdrowotnych oraz mechanizmów
mających na celu zmniejszenie nierówności pomiędzy państwami24. Nierzadko
poruszane są także zdrowotne wymiary działań organizacji regionalnych, takich jak Unia Europejska, Unia Afrykańska czy Stowarzyszenie Narodów Azji
Południowo-Wschodniej (ASEAN). Na poziomie analizy polityki zagranicznej poszczególnych państw pojawiają się studia poświęcone bilateralnym działaniom
na rzecz ochrony zdrowia.

3. Medykalizacja jako postulowana rama opisu
rzeczywistości międzynarodowej
Medykalizacja to sposób konceptualizacji serii złożonych fenomenów o podłożu
społecznym, które są charakterystyczne dla społeczeństw rozwiniętych gospodarczo. Jest to rodzaj idei, która zrodziła się na gruncie krytyki powojennego
sposobu kierowania polityką zdrowotną, ze szczególnym naciskiem na wykorzystywanie psychiatrii do celów politycznych. Prekursorzy tej koncepcji nie tylko
zwrócili uwagę na społeczny charakter wielu aspektów zdrowia, ale też wskazali na postępujące uzależnianie się współczesnego człowieka od medycyny. Te
pierwsze koncepcje miały charakter zdecydowanie normatywny i negatywnie
wartościowały ingerencję przedstawicieli profesji medycznych w sfery pozamedyczne. Uległo to zmianie dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, gdy na gruncie filozoficznym rozpowszechniła się koncepcja
„biopolityki” Michela Foucaulta25, a na gruncie politycznym uznanie zdobyła idea
społecznych determinantów zdrowia, zwerbalizowana w postaci tak zwanego
raportu Lalonde’a, przedstawionego na forum Światowej Organizacji Zdrowia
w 1978 roku26. Obecnie powstaje wiele prac o charakterze socjologicznym i an24
Por. S. E. Davies, The Healthy Trends of International Relations Research, “International Political Sociology” 2013, Vol. 166.
25
M. Foucault, Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Warszawa 2011, s. 241–242.
26
S. Wysocki, J. Miller, Paradygmat Lalonde’a. WHO i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 57, s. 29–30.
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tropologicznym, które badają owe zmedykalizowane dziedziny życia człowieka.
Przykłady zostały przytoczone powyżej.
Koncepcja medykalizacji nie stanowi teorii w rozumieniu naukowym i w tym
sensie nie będzie paradygmatem konkurencyjnym dla innych podejść. Medykalizacyjne spojrzenie na wybrane zjawiska o charakterze międzynarodowym
byłoby raczej komplementarne wobec przyjętych przez badacza założeń teoretycznych, przy czym wiele wskazuje na to, że specyfika omawianej koncepcji
najlepiej komponuje się z teoriami o proweniencji postpozytywistycznej, kładącymi nacisk na społeczne uwarunkowania wielu obserwowanych zjawisk. W tym
sensie studia medykalizacyjne zajmowałyby miejsce podobne do tego, jakie
zajmują studia nad procesami sekurytyzacji w obrębie internacjologii27. Charakteryzując owe studia nad procesami medykalizacyjnymi, można powiedzieć, że
wprowadzałyby one zjawiska z zakresu zdrowia publicznego, czyli biologicznego
wymiaru istnienia człowieka, do badań nad przemianami w obrębie stosunków
międzynarodowych.
3.1. Założenia ontologiczne

Dotychczas jakościowe badania nad zjawiskami o charakterze medykalizacyjnym były prowadzone głównie przez antropologów i socjologów medycyny i dotyczyły najczęściej konkretnych przykładów medykalizowania, ograniczonych
swoim zasięgiem czasoprzestrzennym do konkretnego państwa i na ogół okresu
po zakończeniu zimnej wojny. Wielu obserwatorów wskazuje jednak na to, że
brakuje syntetyzujących dotychczasowy dorobek opracowań, charakteryzujących wspominane trendy na poziomie makro28. Z kolei studia medykalizacyjne,
o których mowa w artykule, byłyby ograniczone zasięgiem przedmiotowym do
płaszczyzny międzynarodowych stosunków politycznych. Bazując na artykułach
naukowych pisanych z perspektywy omawianej koncepcji, można wskazać na
kilka zasadniczych założeń, które powinny być brane pod uwagę podczas badania zjawisk o charakterze medykalizacyjnym.
Po pierwsze, trzeba przyjąć, że szeroko pojęte zdrowie publiczne oraz medycyna są źródłem istotnych wyzwań na płaszczyźnie międzynarodowej. Zjawiska uwikłane w sferę medyczną mogą być istotnym czynnikiem w relacjach
dwu- i wielostronnych pomiędzy państwami oraz pomiędzy nimi a aktorami niepaństwowymi. Po drugie, kwestie związane ze zdrowiem publicznym wpływają
na relacje między podmiotami stosunków międzynarodowych oraz uwikłane
27
Por. L.Weir, A Genealogy of Global Health Security, “International Political Sociology”
2013, Vol. 166.
28
Por. P. Conrad, Medicalization and Social Control, op. cit.; D. Broom, R. Woodward,
Medicalisation Reconsidered: Toward Collaborative Approach to Care, “Sociology of Health
and Illness” 1996, Vol. 18, No. 3; D. Halfmann, Recognizing medicalization and demedicalization: Discourses, practices and identities, “Health” 2012, Vol. 16, No. 2.
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są w polityczne relacje władzy. Tym samym walka z chorobami zakaźnymi, epidemiami, promocja zdrowego trybu życia, szczepienia, ustalanie standardów
sanitarnych nie są jedynie efektem pogłębiania obiektywnej wiedzy medycznej
na temat mechanizmów działania ciała ludzkiego, ale mają także potencjał polityczny, bowiem mechanizmy zarządzania usługami medycznymi oraz ich dystrybucji, określanie grupy osób uprawomocnionych do ich pobierania, koordynacja
wysiłków na rzecz walki z czynnikami ryzyka biomedycznego, wyznaczanie
form i grupy uczestników dialogu na tematy zdrowotne na poziomie globalnym
są z kolei odzwierciedleniem określonych cech systemu międzynarodowego.
Po trzecie, należałoby przyjąć podstawowe założenia koncepcji medykalizacji,
o których była mowa powyżej, w tym przede wszystkim to o poszerzaniu się pola
działania medycyny. Po czwarte, trzeba dobrać odpowiednie narzędzia metodologiczne, aby takie fenomeny badać. Ten aspekt wymaga szerszego rozwinięcia.
Aby studia o charakterze medykalizacyjnym rozpowszechniły się na tyle, by
utworzyć względnie zwarty i spójny wewnętrznie wycinek całokształtu badań
nad stosunkami międzynarodowymi, badacze piszący w omawianym nurcie
powinni zgodzić się co do kilku założeń teoretycznych. Po pierwsze, przedmiotem badań powinna być agencja, czyli efekt wzajemnych oddziaływań na siebie
podmiotów stosunków międzynarodowych. W omawianym przypadku studia
o charakterze agency-centered brałyby za punkt wyjścia zagadnienia zdrowia publicznego związane w określony sposób ze światem polityki międzynarodowej.
Możliwe są różne podejścia do relacji między tymi dwoma sferami działalności
człowieka. W ramach wariantu opierającego się na przeświadczeniu o tym, że to
medycyna znajduje się w służbie polityki, należałoby spojrzeć na międzynarodową współpracę w zakresie walki z zagrożeniami epidemiologicznymi, dystrybucji leków, wspólnego definiowania podstawowych wyzwań dla zdrowia, najlepszych praktyk z zakresu zarządzania zdrowiem oraz ciągłego monitorowania
stanu zdrowia populacji z perspektywy międzynarodowych stosunków władzy,
a także przyjąć, że nawet globalna kooperacja w tym zakresie jest uwikłana
politycznie29. W modelu „polityka w służbie medycyny” należałoby się przyjrzeć działaniom międzynarodowych korporacji farmaceutycznych i organizacji
zrzeszających przedstawicieli świata medycyny na poziomie międzynarodowym oraz zbadać, jaką rolę w zwiększaniu ich siły pełnią polityczne narzędzia
oddziaływania, takie jak sankcje gospodarcze czy pomoc humanitarna. Główny
problem w przyjęciu tego modelu polega na tym, że zawiera on silny naddatek
normatywny oraz wartościujący i z założenia definiuje lekarzy jako tych, którzy
dążą przede wszystkim do poszerzenia strefy swoich wpływów. Do obecnej dynamiki stosunków międzynarodowych o wiele bardziej dopasowany jest model
Casus wyboru M. Chan: zob. S. Shen, Borrowing the Hong Kong Identity for Chinese
Diplomacy: Implications of Margaret Chans World Health Organization Election Campaign,
“Pacific Affairs” 20008, Vol. 81.
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kooperacyjny, w obrębie którego zarówno aktorzy medyczni, jak i polityczni
współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach w celu sformułowania najbardziej efektywnej odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowia.
Po drugie, skoro przedmiotem zainteresowania studiów medykalizacyjnych
miałaby być agencja, to należałoby również skupić uwagę na narzędziach jej tworzenia oraz uczestnikach procesu jej formułowania. W tym kontekście jednym
z istotnych przedmiotów zainteresowania byłyby normy międzynarodowe oraz ich
twórczy potencjał, czyli zdolność do oddziaływania na zachowania aktorów. Należałoby zatem przyjąć założenie o wpływie czynników niematerialnych na kształt
stosunków międzynarodowych. Reżimy prawne w odniesieniu do kwestii zdrowotnych, rola koncepcji praw człowieka w rozwoju prawa międzynarodowego publicznego, w tym szczególnie w odniesieniu do praw II i III generacji, a także normy
o charakterze nieformalnym tworzone w ramach procedowania rozwiązań najbardziej palących problemów zdrowotnych świata byłyby zatem kolejnymi przedmiotami zainteresowania badaczy piszących o fenomenach medykalizacyjnych.
Po trzecie, przyjąwszy założenie o istnieniu medykalizacji, należałoby zwrócić szczególną uwagę na relacje władzy ujawniające się w ramach dyskursów
podejmowanych wokół spraw zdrowia publicznego. Badając dynamikę zjawisk
w obrębie zdrowia publicznego, trzeba wyjść poza globalnie wypracowane standardy w zakresie różnych aspektów ochrony i promocji zdrowia oraz potraktować je jako zapis określonego momentu w rozwoju wiedzy ludzkiej naznaczony
systemami aksjonormatywnymi tych, którzy je tworzyli30.
Agency-centered studies nie oznaczają jednak porzucenia refleksji na temat aktorów międzynarodowych. Przeciwnie, studia medykalizacyjne oznaczałyby przyznanie im kilku bardzo istotnych cech. Po pierwsze, aktor musi być silnie uwikłany
w relacje zachodzące w przestrzeni międzynarodowej bez względu na swoją pozycję. W tym kontekście wydaje się, że opis oraz wyjaśnianie zjawisk medykalizacji
mogą się dobrze komponować z tymi teoriami stosunków międzynarodowych,
które postrzegają świat jako sieć złożonych współzależności, gdzie suwerenność
zewnętrzna jest nierzadko cechą gradacyjną. Aktor międzynarodowy jest w tym
sensie uwikłany w różnego typu relacje o charakterze militarnym, politycznym,
gospodarczym i prawnym, które wyznaczają jego status na arenie międzynarodowej. Bez względu na swoją pozycję musi się on liczyć z innymi, co wpływa na
podejmowane przezeń decyzje. Przestrzeń zdrowia publicznego jest tego najlepszym przykładem. Tylko bowiem harmonijne i skoordynowane wysiłki państw
oraz organizacji międzynarodowych zwiększają prawdopodobieństwo efektywnej
walki z transgranicznymi zagrożeniami zdrowia. Badając zjawiska o charakterze
Por. K. Sugishita, Traditional Medicine, Biomedicine and Christianity in Modern Zambia, “Africa: Journal of the International African Institute” 2009, Vol. 79, No. 3; N. Romero-Daza, Traditional Medicine in Africa, “The Annals of the American Academy of Political
and Social Science” 2002, Vol. 583.
30
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zmedykalizowanym, należy z góry przyjąć, że mimo wspomnianego uwikłania aktor wykazuje aktywną i twórczą postawę wobec zastanej rzeczywistości ze względu na to, że w przestrzeni międzynarodowej reprezentują go aktywne i twórcze
jednostki, zdolne do oddziaływania na innych. Można zatem na omawianym gruncie mówić o aktorze medykalizującym, czyli dążącym do zmiany dotychczasowego
sposobu rozumienia danego zjawiska w zgodzie ze swoim politycznym interesem. Może on na przykład odmawiać prawa wjazdu na swój teren osobom z innych państw i usprawiedliwiać ten krok ochroną zdrowia publicznego populacji
goszczącej. Po trzecie, aktor jest zdolny do rozpoznawania obowiązujących norm
o charakterze międzynarodowym, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, oraz
dąży do ich przestrzegania. Studia medykalizacyjne muszą brać za punkt wyjścia
sytuację, w której aktorzy mniej lub bardziej dobrowolnie poddają się określonym
reżimom międzynarodowym w zakresie ochrony zdrowia. Można sobie oczywiście wyobrazić sytuację, w której badane są przykłady medykalizacji w państwach
o charakterze totalitarnym, niepoddających się wspomnianym reżimom, jednak
jeśli studia takie zakładają zaistnienie procesu medykalizowania, to muszą odnieść
badaną sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną oraz panujący w tym czasie
ład aksjonormatywny do warunków, jakie w połowie XX wieku doprowadziły
w państwach zachodnich do wykrystalizowania się koncepcji medykalizacji.
Aby zatem w pełni wykorzystać potencjał eksplanacyjny koncepcji medykalizacji na gruncie internacjologii, niezbędne jest przyjęcie kilku ontologicznych
założeń, z których najważniejsze to: założenie o anarchicznym, dynamicznym
i pełnym współzależności świecie, założenie o aktywistycznej postawie aktora
międzynarodowego, założenie o istotnej roli czynników niematerialnych w stosunkach międzynarodowych oraz o tym, że stosunki władzy mogą być w sposób
pośredni ujawniane w takich sferach aktywności człowieka, jak zdrowie publiczne i dyskurs na jego temat.
3.2. Założenia epistemologiczne

Założenia epistemologiczne w ramach studiów medykalizacyjnych powinny się
opierać przede wszystkim na intersubiektywizmie poznania, czyli odrzuceniu
wszelkich pretensji badawczych względem możliwości dotarcia do obiektywnej prawdy na temat relacji łączących aktorów na poziomie międzynarodowym.
Przyjmując założenie o roli dyskursów w tworzeniu sieci znaczeń w ramach agendy międzynarodowej, należałoby także odrzucić traktowanie nauk o zdrowiu jako
jednej z dyscyplin naukowych określanych jako hard science – skwantyfikowanych,
opartych na mocnym uzasadnieniu empirycznym oraz zdolnych do tworzenia raczej praw niż generalizacji, czyli bliskich naukom przyrodniczym. W badaniach
nad zjawiskami medykalizacyjnymi w przestrzeni międzynarodowej nauki medyczne zostają zaadaptowane przez dyscypliny humanistyczne oraz społeczne, co
oznacza, że każde międzynarodowe działanie dotyczące ochrony zdrowia niesie

Eksplanacyjny potencjał koncepcji medykalizacji...

99

z sobą tak zwany czynnik ludzki, który sprawia, że jest ono uwikłane politycznie,
a co za tym idzie – aksjonormatywnie. Intersubiektywizm epistemologiczny zakłada dalej, że badacz może poznać jedynie niewielki wycinek międzynarodowej
czasoprzestrzeni, będący wypadkową przekonań składających się na dany system
wiedzy. Nie można zatem przewidzieć, jaka sfera aktywności ludzkiej i w jakim
czasie może być w przyszłości zmedykalizowana. W miarę pojawiania się nowych
aktorów międzynarodowych może dojść do zupełnie przeciwnych trendów, czyli
demedykalizowania sfer uprzednio zmedykalizowanych, a następnie ich remedykalizacji. Zmienny przedmiot badania, u podstaw którego stoi ludzka świadomość, wymusza na badaczu nieufność do tworzenia szeroko zakrojonych praw
i generalizacji w odniesieniu do stosunków międzynarodowych. Bardzo ważnym
elementem zarysowanych założeń epistemologicznych jest powstrzymywanie
się od presupozycji normatywnych oraz wartościującego odchylenia charakterystycznego dla przedstawicieli klasycznej koncepcji medykalizacji. Obecnie zadaniem badacza jest przede wszystkim próba odkrycia międzynarodowych mechanizmów politycznych rządzących zjawiskami z zakresu medycyny, a nie ich ocena.
3.3. Założenia metodologiczne

Z powyższych założeń epistemologicznych wynika, że narzędzia analityczne pozostające w dyspozycji badacza zjawisk medykalizacji nie mogą prowadzić do
znajdowania i opisywania stałych struktur obecnych na wielu poziomach stosunków międzynarodowych. Ze względu na silny potencjał humanistyczny wspomniani badacze powinni raczej sięgnąć do metod wypracowanych w ramach
socjologii lub antropologii, aby znaleźć kulturowe uwarunkowania omawianych
procesów politycznych, zachodzących w ramach nietypowego dla politologii obszaru zainteresowań, czyli w medycynie. Sami antropologowie medycyny niejednokrotnie podkreślają, że brakuje całościowego opracowania ich cząstkowych
wysiłków na rzecz ukazania wiedzy medycznej jako uwarunkowanej społecznie.
Korzystają przy tym najchętniej z metod o charakterze jakościowym, wśród
których dominują obserwacja uczestnicząca oraz wywiad pogłębiony. Badacze
stosunków międzynarodowych powinni w tym wypadku dołożyć komponent
analizy instytucjonalnej oraz oficjalnych dokumentów, aby wpisać zderzenie kulturowych praktyk związanych z wiedzą medyczną w określony model stosunków
władzy, w którym preferowany typ wiedzy zyskuje polityczną legitymację. Już teraz, w ramach cząstkowych studiów łączących zdrowie publiczne ze stosunkami
międzynarodowymi, dominują case studies naświetlające konkretne przypadki,
w których władza polityczna i wiedza medyczna stają się dwoma stronami tej
samej monety, jaką jest analizowane społeczeństwo31.
31
Por. Sh. Abramowitz, M. Marten, C. Panter-Brick, Medical Humanitarianism: Anthropologists Speak out on Policy and Practice, “Medical Anthropology Quaterly” 2014, Vol. 29, No. 1.

100

Podsumowanie

Marta Hoffmann

Koncepcja medykalizacji wykorzystana w nauce o stosunkach międzynarodowych na pewno nie pomoże w odpowiedzi na pytania o naturę obecnego systemu, skłonność do rywalizacji lub kooperacji aktorów czy też przyszłość obecnego ładu międzynarodowego. W zamian za to może wskazać kolejne nietypowe
obszary, w ramach których uwidacznia się międzynarodowa walka o władzę oraz
utrzymanie co najmniej status quo w relacjach z partnerami. Zwróci również
uwagę na kolejny aspekt procesów globalizacyjnych, jakim jest międzynarodowa
współpraca w zakresie ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, przenosząc
go jednak na poziom kulturowej walki o zdolność do tworzenia znaczeń oraz
formułowania agendy działań w określonym języku. Co równie istotne, sproblematyzuje dotychczasowe przekonanie wielu badaczy o tym, że współpraca
medyczna pomiędzy państwami z zasady częściej je łączy, niż dzieli, w związku
z wpisaniem jej w proces realizacji II i III generacji praw człowieka. Z jednej
strony badania nad medykalizacją dodają zdrowiu publicznemu komponent
polityczny oraz wskazują na międzynarodowe czynniki przemian zaobserwowanych w latach sześćdziesiątych minionego wieku w Stanach Zjednoczonych
oraz Kanadzie, z drugiej zaś zakorzeniają omawiane procesy w kulturowych
narracjach, nadających tym przemianom partykularne znaczenie. Z tej perspektywy wydaje się konieczne, aby studia medykalizacyjne stały się jednym z dynamiczniej rozwijających się obszarów zainteresowania w ramach stosunków
międzynarodowych.

Explanatory Potential of Medicalization Concept
in International Relations Studies
Abstract

The article describes intellectual heritage of medicalization concept and suggests its
application on the ground of international relations. After characterizing international
relations’ status within discipline of politology, the author reminds the main tenets of
medicalization concept and indicates some examples of this phenomenon. Then, the
main spheres of research combining international relations and public health are reminded. The last section includes ontological, epistemological and methodological
foundations of medicalization studies within the discipline of international relations.
The summary focuses on explanative potential of such studies.

Keywords

medicalization, constructivism, international relations, public health
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Metoda eksperymentalna
w procesie badania mediów

Streszczenie

Metoda eksperymentalna, mimo swojej długiej tradycji i niewątpliwej użyteczności,
jest rzadko wykorzystywana w procesie badania mediów w warunkach polskich. Prezentowany artykuł wskazuje główne tendencje i potencjalne pola do wykorzystania
eksperymentów w sferze badania mediów przez badaczy różnych dyscyplin naukowych (medioznawców, politologów, socjologów i psychologów). Autorka przedstawia
podstawowe schematy eksperymentalne oraz sposób ich zastosowania w analizach
mediów tradycyjnych (przede wszystkim telewizji) i Internetu.

Słowa kluczowe

metoda eksperymentalna, eksperyment, media, nowe media

Wprowadzenie
Metoda eksperymentalna jest najstarszym podejściem stosowanym w badaniu
mediów1. Obecnie w ten sposób są one jednak analizowane stosunkowo rzadko. Według statystyk Marii E. Grabe oraz Bruce’a H. Westleya2 odsetek badań
z zakresu komunikowania masowego prowadzonych metodą eksperymentalną
oscyluje między 9 a 13%. Niską popularność metody eksperymentalnej można
R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media. Metody badań, tłum. P. Czajka-Francuz,
Kraków 2008, s. 326.
2
M. E. Grabe, B. H. Westley, The Controlled Experiment, [w:] Mass Communication Research and Theory, eds. G. H. Stempel, D. H. Weaver, G. C. Wilhoit, Boston 2003.
1
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zauważyć również w polskiej nauce o mediach. Jest to o tyle dziwne, że media
stanowią pole badań specjalistów różnych dyscyplin, nie tylko medioznawców,
ale również socjologów, politologów czy psychologów. Choć każda z tych dyscyplin bada media pod innym kątem, to ich przedstawiciele mogą z powodzeniem
korzystać z metody eksperymentalnej.
Główny czynnik wpływający na wzrost popularności badań doświadczalnych
w dziedzinie mediów stanowią zmiany technologicznie. Z pierwszą fazą wzmożonego zainteresowania tą metodą mieliśmy do czynienia w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, a więc w erze gwałtownego
rozwoju telewizji. Ówczesne analizy mieściły się przede wszystkim w zakresie
wpływu telewizji na zachowanie danej społeczności3, sposobu korzystania z mediów4 oraz wpływu kontrowersyjnych treści programów telewizyjnych (pornografii, przemocy) na odbiorców mediów5.
Kolejną rewolucję w dziedzinie badań eksperymentalnych przyniosło wynalezienie komputera, który nie tylko ułatwił przechowywanie danych i ich
obróbkę statystyczną, ale też wpłynął na większą kontrolę bodźców eksperymentalnych oraz dokładniejszy pomiar reakcji badanej grupy6. Nowe możliwości wykonywania badań doświadczalnych niewątpliwie otworzyło również
powstanie Internetu, który wpłynął dwutorowo na wykorzystywanie metody
eksperymentalnej. Po pierwsze, przez to, że Internet i nowe media stały się
obszarem badań naukowców, nastąpił wzrost wykorzystywania tej metody
w procesie badawczym przestrzeni medialnej. Po drugie zaś, Internet zrewolucjonizował sposób przeprowadzania badań eksperymentalnych także w innych
dyscyplinach, ułatwiając konstruowanie bodźców eksperymentalnych i umożliwiając prowadzenie badań bez bezpośredniej, fizycznej styczności eksperymentatora z grupą badawczą, co może wpływać na chęć udzielania szczerych
i autentycznych odpowiedzi7.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji
związanych z metodą eksperymentalną oraz ukazanie potencjalnych pól jej wykorzystania w sferze mediów przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny
naukowe.
3
S. Milgram, R. Shotland, Television and Antisocial Behavior, New York 1973; T. B. Williams, The Impact of Television, New York 1986.
4
A. S. Tan, Why TV is Missed: A Functional Analysis, “Journal of Broadcasting” 1977,
Vol. 21.
5
M. D. Smith, C. Hand, The Pornography/Aggression Linkage: Results for a Field Study,
“Deviant Behavior” 1987, Vol. 8, No. 4.
6
P. Siuda, Eksperyment w Internecie – nowa metoda w naukach społecznych, „Studia
Medioznawcze” 2009, nr 3 (38), s. 155.
7
J. Kuś, K. Stefańska, A. Bukowska, Metodologia badań psychologicznych prowadzonych w przestrzeni Internetu, „Studia Metodologiczne” 2015, nr 34.
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Wśród nauk społecznych jako pierwsza z metody eksperymentalnej zaczęła korzystać psychologia za sprawą Wilhelma Wundta w drugiej połowie XIX wieku8.
Współcześnie eksperyment stanowi najczęściej wykorzystywaną metodę badań
w psychologii społecznej. Zapożyczyły ją również inne nauki społeczne – socjologia i politologia.
W ujęciu Donalda T. Campbella i Juliana C. Stanleya przez eksperyment rozumie się „ten typ badania, w którym manipuluje się pewnymi zmiennymi i obserwuje ich wpływ na inne zmienne”9. Jest to definicja dość ogólna, bowiem badacze
nie uwzględnili w niej ani tego, jakimi zmiennymi manipuluje się w eksperymencie, ani też tego, na czym manipulacja ta ma polegać. Szerszą definicję eksperymentu podaje Fred N. Kerlinger, według którego eksperyment to „taki rodzaj
badania naukowego, w którym badacz manipuluje i kontroluje jedną lub więcej
zmiennych niezależnych oraz obserwuje zmienną czy zmienne zależne z punktu
widzenia tych zmian, jakie towarzyszą manipulacji zmiennymi niezależnymi”10.
Antoni Sułek określa natomiast eksperyment jako „powtarzalny zabieg polegający na planowej zmianie przez badacza jednych czynników w badanej sytuacji,
przy równoczesnej kontroli innych czynników, podjęty w celu uzyskania w drodze
obserwacji odpowiedzi na pytanie o skutki tej zmiany”11.
Z powyższych definicji wynika, że celem każdego eksperymentu jest zbadanie
skutków jakiejś zmiany. Zmiana ta musi być w pełni kontrolowana przez eksperymentatora, a sami badani nie mogą zdawać sobie sprawy z udziału w badaniu.
Spośród innych modeli badawczych eksperyment wyróżniają zatem trzy cechy:
manipulacja, kontrola i pomiar.
Aby mieć pewność, że zaobserwowana zmiana wynika z manipulacji badacza
zmienną niezależną12, konieczne jest ustalenie trafności wewnętrznej, czyli upewnienie się, że żaden czynnik poza zmienną niezależną nie wpływa na zmienną zależną13. Donald T. Campbell oraz Julian C. Stanley wymienili następujące czynniki
mogące wpływać na wyniki badań eksperymentalnych14:
8

s. 13.

J. Brzeziński, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Warszawa 2000,

9
D. T. Campbell, J. C. Stanley, Experimental and Quasi-experimental Designs for Research, Chicago 1963.
10
F. N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, New York 1986, s. 293.
11
A. Sułek, Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa 1979, s. 15.
12
Zmienna, którą badacz różnicuje, zakładając, że będzie miała wpływ na inną zmienną (zależną).
13
E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna: serce i umysł, tłum. J. Gilewicz, Poznań 1997, s. 58–59.
14
D. T. Campbell, J. C. Stanley, op. cit., s. 5–6; T. Cook, D. T. Campbell, Quasi-experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings, Chicago 1979, s. 51–55.
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1. Historia – wpływ specyficznych wydarzeń, które wystąpiły pomiędzy pierwszym a drugim pomiarem. Na wpływ tego czynnika narażone są szczególnie
eksperymenty długotrwałe.
2. Dojrzewanie – dotyczy zmian zachodzących w samych badanych. W trakcie
dłuższego eksperymentu zmiany te dotyczą starzenia się, a także nabywania
doświadczenia. Podczas krótkiego eksperymentu badani mogą natomiast
zmęczyć się, znudzić, zgłodnieć itp.
3. Pomiar – już samo przeprowadzenie i powtarzanie pomiaru może wpłynąć
na zachowania badanych, którzy po pewnym czasie będą bardziej wyczuleni
na dane kwestie.
4. Narzędzia – jeśli użyjemy różnych narzędzi do pomiaru zmian, wówczas to
one mogą mieć wpływ na wynik pomiaru, a nie zmienna, którą oddziałujemy.
5. Regresja statystyczna – zjawisko to związane jest z tendencją do podwyższania w postteście skrajnie niskich i obniżania skrajnie wysokich wyników uzyskanych przez osoby badane w preteście. Innymi słowy, nie należy prowadzić
badań na osobach o skrajnie niskich lub wysokich wynikach w preteście.
6. Obciążenia doboru – błędy wynikające z różnicy doboru respondentów do
grup porównawczych.
7. Wymieranie grup – w przypadku długotrwałego eksperymentu możemy narazić się na utratę liczebności badanej grupy, co w konsekwencji prowadzi do
zafałszowania wyników badań.
8. Przyczynowy porządek czasowy – w tym przypadku mamy do czynienia
z niekorzystną konfiguracją czynnika selekcji, który wchodzi w interakcję kolejno z historią, dojrzewaniem i zastosowanymi narzędziami.
9. Rozpowszechnianie lub naśladowanie – ma miejsce wówczas, kiedy grupa
eksperymentalna i kontrolna mogą się ze sobą kontaktować. Zachodzi wtedy
niebezpieczeństwo, że badani z grupy eksperymentalnej przekażą informacje
o bodźcu grupie kontrolnej, która w ten sposób przestaje być grupą kontrolną. Zjawisko to nazywane jest często „skażeniem grupy”15.
10. Rekompensata – podobnie jak rozpowszechnianie lub naśladowanie, czynnik
ten występuje w eksperymentach prowadzonych w środowisku naturalnym.
W opinii otoczenia lub samego eksperymentatora grupa kontrolna pozbawiona jest czegoś wartościowego, co może prowadzić do próby zrekompensowania jej tego niedoboru. W takim przypadku grupa kontrolna przestaje być
„prawdziwą” grupą kontrolną.
11. Rywalizacja o rekompensatę – jeżeli postępowanie eksperymentalne postrzegane jest jako atrakcyjne i wyróżniające osoby z grupy eksperymentalnej, to
może to wywołać u osób z grupy kontrolnej zachowania rywalizacyjne, których celem jest pokazanie badaczowi, że są one równie dobre, jak osoby
15
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz, M. Bucholc et al., Warszawa 2007, s. 256.
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z grupy eksperymentalnej i też zasługują na „lepsze” traktowanie. W efekcie
zmniejszone będą (a w skrajnym wypadku nawet zniesione) różnice między
grupą eksperymentalną i kontrolną.
12. Zniechęcenie – osoby z grupy kontrolnej, które znalazły się w gorszych (w porównaniu z grupą eksperymentalną) warunkach, mogą demonstrować swoją
niechęć do eksperymentatora i zachowywać się specjalnie poniżej swoich
możliwości. Jest to reakcja na pozbawienie ich pożądanych wartości, które
dostępne są za sprawą eksperymentatora (tak postrzegają to osoby z grupy
kontrolnej) w grupie eksperymentalnej. Takie zachowanie osób z grupy kontrolnej powiększy różnice dzielące grupę eksperymentalną i kontrolną oraz
będzie stwarzało korzystniejsze warunki akceptowania hipotezy badawczej
(przeszacowanie wielkości efektu eksperymentalnego). Efekt działania tego
czynnika wystąpi wówczas, gdy nie ma możliwości zablokowania informacji
o grupie eksperymentalnej docierających do grupy kontrolnej, a więc w badaniach prowadzonych w warunkach terenowych, a nie laboratoryjnych. Badacz
realizuje trafność wewnętrzną poprzez plan adekwatny do danej hipotezy,
kontrolowanie wszystkich czynników zakłócających i losowe przydzielenie
badanych do grup.
Drugą ważną cechą dobrze zaplanowanego badania eksperymentalnego jest
jego trafność zewnętrzna. Określa ona stopień, w jakim wyniki badań mogą być
generalizowane na inne sytuacje i innych ludzi. Możemy ją osiągnąć poprzez realizm sytuacyjny, czyli stopień, w jakim sytuacje eksperymentalne są podobne do
tych spotykanych w życiu codziennym, oraz realizm psychologiczny, czyli stopień,
w jakim kontrolowane w eksperymencie procesy psychologiczne są podobne do
procesów zachodzących w życiu codziennym. Realizm psychologiczny może być
wysoki nawet wówczas, gdy realizm sytuacyjny jest niski16. W celu urealnienia
wyników eksperymentatorzy podają często instrukcję maskującą, czyli przedstawiają grupie cel badania, który różni się od stanu faktycznego.

Dobór uczestników badania

Pierwszym krokiem w przeprowadzaniu eksperymentów powinien być odpowiedni dobór uczestników. W eksperymentach prowadzonych na więcej niż
jednej grupie konieczne jest, aby były one do siebie jak najbardziej zbliżone,
niemożliwe jest bowiem znalezienie dwóch grup identycznych. Możliwe jest
natomiast znalezienie grup podobnych do siebie pod względem jak największej
ilości cech istotnych17. Możemy to zrealizować za pomocą następujących technik:
16
17

E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 63.
A. Sułek, op. cit., s 131.
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1. Randomizacja, czyli losowe przydzielenie do sytuacji. Inaczej mówiąc, upewnienie się, że wszyscy badani mają taką samą szansę na przydzielenie do danej sytuacji w eksperymencie18. Randomizację można osiągnąć na wiele sposobów, na przykład poprzez rzut monetą czy skorzystanie z tabeli liczb losowych. Technika ta najlepiej sprawdza się wówczas, gdy losujemy duże grupy
i gdy zbiorowość, z której losujemy, jest stosunkowo mało zróżnicowana.
2. Dobór parami (matching), czyli grupowanie jednostek badania w pary o jednakowych wartościach istotnych zmiennych (cech) i następnie losowe rozdzielenie tych par na jednostki eksperymentalne i kontrolne. Proces dopasowywania jest bardziej efektywny, jeśli zastosujemy macierz kwotową19. Przewaga doboru parami nad randomizacją wynika z możliwości dokładniejszego
ujednolicenia grup.
3. Kontrola rozkładów częstości zmiennych polega na dobraniu grup posiadających jednakowe rozkłady zmiennej zależnej, a w przypadku badań bez pretestu – jednakowe rozkłady zmiennych podejrzanych o zależności z nią.
4. Technika grup równoważonych – najmniej „pewna” ze wszystkich wymienionych technik, ale zarazem lepiej dostosowana do eksperymentu na niewielkiej liczbie jednostek, którymi są naturalne zbiorowości i instytucje. Polega
na samodzielnym wyborze przez eksperymentatora najbardziej podobnych
do siebie zbiorowości20.

Podstawowe schematy eksperymentalne w badaniach nad mediami

Przygotowanie badania eksperymentalnego, oprócz odpowiedniego doboru grupy, wymaga opracowania dokładnego planu, który zależy przede wszystkim od
rodzaju stawianych hipotez i pytań badawczych, zmiennych zależnych i niezależnych, dostępności badanych oraz posiadanych środków finansowych. Biorąc
pod uwagę te czynniki, dokonuje się wyboru odpowiedniej procedury badawczej
– schematu eksperymentalnego. W niniejszym artykule opisane zostaną jedynie
najprostsze z nich, które w największym stopniu pozwalają na badanie przestrzeni medialnej21.
Zarówno w naukach społecznych, jak i przyrodniczych z eksperymentem
najczęściej kojarzony jest klasyczny schemat eksperymentalny (Ryc. 1). Wymaga
on udziału dwóch grup ujednoliconych pod względem zmiennej zależnej. W obu
grupach za pomocą pretestu mierzy się zmienną zależną, następnie grupę eksperymentalną poddaje się wpływowi bodźca.
18
19

s. 252.
20

E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 59.
Przykład z zastosowaniem macierzy kwotowej można odnaleźć w: E. Babbie, op. cit.,

A. Sułek, op. cit., s. 136.
Pozostałe możliwe schematy eksperymentalne znajdują się między innymi w: ibidem, s. 87–130; J. Brzeziński, op. cit., s. 61–84.
21
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Ryc. 1. Podstawowy schemat eksperymentalny
grupa eksperymentalna				

pomiar zmiennej
zależnej

grupa kontrolna

porównanie

pomiar zmiennej
zależnej

porównanie

ponowny pomiar
zmiennej zależnej

(takie same?)
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oddziaływanie bodźcem
eksperymentalnym
ponowny pomiar
zmiennej zależnej

(różne?)

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Babbie, Badania społeczne w praktyce,
tłum. W. Betkiewicz, M. Bucholc et al., Warszawa 2007, s. 248.

Po upływie określonego czasu mierzy się poziom zmiennej zależnej w obu
grupach, wykonując posttest. Różnica pomiędzy pretestem i posttestem w grupie eksperymentalnej oraz kontrolnej jest odbierana jako miara wpływu bodźca.
Klasyczny schemat eksperymentalny ma tę przewagę nad innymi, że niweluje wszystkie czynniki nietrafności wewnętrznej. Nie jest jednak wolny od wad,
trudno bowiem dobrać dwie ujednolicone grupy i zapewnić im porównywalne
warunki22. Schemat ten nie pozwala również na badanie zmienności następstw
bodźców.
Drugim często stosowanym układem jest schemat z grupą kontrolną bez pretestu, którego istota polega na jednokrotnym badaniu grupy eksperymentalnej
i kontrolnej. W tym przypadku miarą wpływu jest różnica w postteście między
grupą eksperymentalną (na którą działamy określoną zmienną) oraz kontrolną.
Podstawowa zaleta tego schematu wynika z faktu, że jednokrotny pomiar pozwala na uzyskanie bardziej miarodajnych wyników, gdyż brak pretestu sprawia,
22

A. Sułek, op. cit., s. 92.
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że badana grupa nie jest uwrażliwiona na prowadzone działania. Dzięki temu nie
może się domyślić rzeczywistego celu eksperymentu, co znacząco zwiększa jego
trafność wewnętrzną. Schemat ten posiada ograniczenia, gdyż umożliwia badanie
zmian na poziomie grupy, uniemożliwiając obserwację na poziomie jednostek.
Innym popularnym sposobem przeprowadzania eksperymentów jest schemat
Solomona (Solomon’s four group design)23. Jest to udoskonalony model schematu
klasycznego, który eliminuje interakcję pretestu z bodźcem. Został on uzupełniony
o dwie dodatkowe grupy. Nie przeprowadza się w nich jednak pretestów, lecz tylko
posttesty, przy czym jedną z nich poddaje się działaniu tego samego bodźca, co
grupę eksperymentalną (Ryc. 2). W ten sposób uzyskuje się nie jedną, ale trzy grupy kontrolne. Choć schemat ten wymaga większej liczby badanych oraz większych
nakładów czasowych i finansowych, to jednak pozwala on na łatwe wyliczenie
„czystego wpływu” bodźca i określenie siły czynników zakłócających ten wpływ24.
Ryc. 2. Schemat Solomona
Etap 1			

Pretest
(grupa 1)

Etap 2			

Bodziec

Pretest
(grupa 2)

Etap 3

Posttest
(grupa 1)
Posttest
(grupa 2)

Bodziec

Źródło: opracowanie własne.

Posttest
(grupa 3)
Posttest
(grupa 4)

R. L. Salomon, An Extension of Control Group Design, “Psychological Bulletin” 1949,
Vol. 46, No. 2.
24
A. Sułek, op. cit., s. 112–114.
23
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Istnieją również schematy, w których nie wykorzystuje się grupy kontrolnej.
Najpopularniejszym z nich jest schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie. W tym przypadku miarą wpływu bodźca jest różnica między pretestem a posttestem. W celu uzyskania miarodajnych wniosków wymagane jest spełnienie
następujących warunków:
• pewność, że na zmienną zależną wpływa jedynie bodziec, a nie inne czynniki środowiska zewnętrznego;
• pretest nie wpływa na wynik posttestu;
• w przypadku grup krańcowych nie wystąpiła regresja wartości zmiennej
zależnej ku średniej;
• narzędzia pomiaru są niewrażliwe na czas;
• w składzie badanej grupy nie nastąpiły znaczące zmiany25.
Z tego względu schemat ten może być wykorzystany jedynie w sytuacji, gdy eksperymentator zasadnie przyjmie, że wskazane wyżej zakłócenia nie przekraczają tolerowanych rozmiarów bądź w ogóle nie występują.
Do uchwycenia zmian zachodzących w dłuższym okresie najlepiej stosować
schematy szeregów czasowych. W tym przypadku wykorzystywanych jest wiele
pomiarów, a wpływ bodźca widoczny jest w nieciągłości wyników pomiarów dokonywanych przed wprowadzeniem bodźca i po jego wprowadzeniu. Wadę tego
schematu stanowi brak możliwości kontroli zakłóceń występujących w okresie
między posttestami26. Z tego względu eksperymentator może mylnie założyć, że
zanotowana zmiana wynika z upływu czasu, podczas gdy jest ona spowodowana
wpływem czynnika zakłócającego.
W przypadku, gdy chcemy zbadać więcej zmiennych, nieodzowne jest zastosowanie planu wieloczynnikowego, w którym uwzględnia się więcej niż jedną
zmienną niezależną. Schemat ten stosuje się również, gdy każda zmienna niezależna ma więcej niż jedną wersję lub poziom bądź też gdy w badaniach pojawiają
się wszystkie możliwe kombinacje tych poziomów27.

Eksperymenty w badaniu mediów – przykłady wykorzystania
Jak już wcześniej wspomniano, eksperymenty przeprowadzane laboratoryjnie
wiążą się z pewnymi niebezpieczeństwami, a mianowicie niskim poziomem
trafności zewnętrznej. Mają one jednak tę przewagę nad eksperymentami przeprowadzanymi w środowisku naturalnym, że badacz może w łatwiejszy sposób
wyeliminować czynniki wpływające na trafność wewnętrzną. Obie te procedury
można z powodzeniem stosować w badaniach nad mediami. Wydaje się jednak,
25
26
27

Ibidem, s. 93–95.
Ibidem, s. 121.
E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 58.

112

Agata Olszanecka-Marmola

że bardziej miarodajne wyniki można osiągnąć, przeprowadzając eksperymenty
naturalne. Wynika to przede wszystkim z niereaktywności tego typu badań28.
Doświadczenia w terenie wydają się również bardziej odpowiednie do badania
złożonych procesów i sytuacji społecznych, które trudno wykreować w kontrolowanych przez badacza warunkach laboratoryjnych.
Metoda eksperymentalna może być przydatna w przypadku badania każdego
kanału komunikacji medialnej: prasy, radia, telewizji i Internetu. Istnieje wiele
płaszczyzn w obszarze mediów, które mogą być analizowane z wykorzystaniem
tej metody. Za podstawowy przedmiot analizy należy uznać psychologiczne
aspekty korzystania z mediów. Wśród najczęściej podejmowanych zagadnień
z tego zakresu należy wymienić:
• sposób korzystania z mediów,
• odbiór treści publikowanych w mediach29,
• zrozumienie przekazów medialnych30,
• wpływ natłoku informacji na przetwarzanie przekazu przez odbiorców
mediów31,
• wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania i postawy jednostek32,
• perswazyjność przekazów medialnych33.
Przykładem skutecznego wykorzystania eksperymentu w warunkach naturalnych są badania Elizabeth Levy Paluck, która analizowała wpływ przekazów radiowych na osobiste przekonania, postrzeganie norm społecznych oraz zachowania.
Wybór takiej metody determinowała specyfika obszaru, na którym prowadzono
28
Pod pojęciem reaktywności należy rozumieć „wpływ, jaki na zachowanie badanego wywiera jego świadomość, że dokonuje się pomiaru lub obserwacji tego zachowania”.
Oczywiście nie da się zupełnie wyeliminować wpływu tego czynnika w przypadku eksperymentów w terenie, jednak ma on wtedy mniejszą siłę oddziaływania na badanych. R. D.
Wimmer, J. R. Dominick, op. cit., s. 346.
29
E. L. Paluck, Reducing Intergroup Prejudice and Conflict Using the Media: A Field Experiment in Rwanda, “Journal of Personality and Social Psychology” 2009, Vol. 96, No. 3.
30
P. Francuz, P. Fortuna, A. Szalkowska, M. Szubielska, Rozumienie programów informacyjnych. Studium porównawcze czterech stacji telewizji polskiej, raport z badań opracowany dla Biura Programowego TVP SA, 2005.
31
P. Francuz, Wpływ redundancji audio/wideo na przetwarzanie przekazu telewizyjnego, [w:] Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne, red. R. Szwed, Lublin 2003.
32
Ten kierunek badań jest szczególnie eksploatowany przez badaczy skuteczności
reklamy politycznej. Zob. L. L. Kaid, G. Noggle, Advertising in the 1992 and 1996 Elections:
using Technology to Manipulate Voters, “Southeastern Political Review” 1998, Vol. 4; A. Olszanecka, Wpływ telewizyjnych reklam wyborczych z kampanii wyborczej do Parlamentu
Europejskiego 2014 na postrzeganie partii politycznych, [w:] Polityka – media – relacje interpersonalne. Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania, red. A. Olszanecka,
Katowice 2014.
33
J. E. Russo, A. S. Chaxel, How Persuasive Messages Can Influence Behavior without
Awareness, “Journal of Consumer Psychology” 2010, Vol. 20.
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badania – wyniszczonej przez ludobójstwo Rwandy34. Paluck, badając zwaśnione
plemiona Tutsi i Hutu, zastosowała klasyczny schemat eksperymentalny z grupą
kontrolną. Badani podzieleni zostali na dwie losowe grupy, w których jedna (eksperymentalna) słuchała radiowej telenoweli mającej promować pojednanie, natomiast na drugą grupę (kontrolną) oddziaływano przekazem o podobnym formacie,
ale tematyce zdrowotnej. Uczestnicy eksperymentu oraz współpracownicy nie zostali poinformowali o celu badania. Asystentami Paluck byli mieszkańcy Rwandy,
którzy wniknęli w badaną społeczność. Polecono im również, aby w trakcie i po
emisji programu nie prowokowali do dyskusji ani nie podejmowali tematów w nim
poruszanych. Uczestnicy słuchali przekazów grupowo, tak jak zwykle odbywa
się to w tamtejszej społeczności. Dodatkowo, grupa kontrolna słuchająca audycji
o zdrowiu została odizolowana od przekazów o tematyce pojednawczej. Paluck
zadbała przy tym o rekompensatę tej niedogodności. Taki sposób zaplanowania
eksperymentu zminimalizował działanie czynników ograniczających trafność wewnętrzną. W procesie zbierania danych do analizy badaczka wykorzystała stosowane powszechnie w naukach o mediach wywiady indywidualne, badania fokusowe oraz obserwację. Ostatecznie okazało się, że przekaz o tematyce pojednawczej
wpłynął na badanych w zakresie postrzegania norm społecznych, co objawiało się
wyższym poziomem akceptacji kontaktów ze zwaśnionymi plemionami.
Zmodyfikowany schemat klasyczny zastosowali natomiast Piotr Francuz i Jolanta Pisarek, badający wpływ sposobu ukazania bohatera filmowego na poznawczo-emocjonalne zaangażowanie widzów35. W tym eksperymencie, na podstawie
ankiety selekcyjnej, sprawdzającej szeroko rozumiane doświadczenie filmowe
widza, badanych zaklasyfikowano jako widzów filmowych konwencjonalnych
i doświadczonych, a następnie losowo podzielono na dwie grupy eksperymentalne. Bodziec eksperymentalny stanowiły dwie półgodzinne etiudy filmowe (jedna
z bohaterem schematycznym – wyrazistym, przewidywalnym i czytelnym dla widza, druga z bohaterem nieschematycznym). Wyniki badań wykazały, że grupa,
która oglądała film z bohaterem schematycznym, zapamiętała więcej informacji
niż ta, która była narażona na działanie filmu z bohaterem nieschematycznym.
Okazało się również, że wiedza na temat filmu istotnie wpływa na zakres zapamiętanych informacji.
Przykładem zastosowania schematu z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie
mogą być badania dotyczące wpływu telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę
postrzegania partii oraz nastawienia emocjonalnego względem nich36. W warunkach polskich takie badania przeprowadzono między innymi przed wyborami
34

E. L. Paluck, op. cit.
J. Pisarek, P. Francuz, Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera, [w:] Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej,
red. P. Francuz, Lublin 2007.
36
A. Olszanecka, op. cit.
35
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do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Eksperyment składał się z trzech części. W pierwszej badani wypełniali kwestionariusz (pretest), na który składały się
metryczka oraz pytania dotyczące poziomu zainteresowania polityką i preferencji
politycznych. Na pretest składały się również skale termometru uczuć (od 0 do
100 stopni – zaznaczenie punktu poniżej 50 stopni oznaczało, że badany żywi
wobec danej partii uczucia negatywne, natomiast powyżej 50 stopni – uczucia
pozytywne) oraz siedem siedmiostopniowych skal dyferencjału semantycznego,
na krańcach których znalazły się pary przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach. W drugiej części eksperymentu badanym w losowej kolejności zaprezentowano po trzy telewizyjne reklamy wyborcze startujących komitetów. Ostatnia
część badania (posttest) ponownie zawierała dyferencjały oraz skale termometru
uczuć. Zgodnie z postawionymi hipotezami ekspozycja na spoty wyborcze wpłynęła na ocenę partii zarówno w aspekcie wizerunku, jak i nastawienia emocjonalnego. Badania potwierdziły również, że wpływ spotów na odbiór partii politycznych
jest bardziej pozytywny w grupie kobiet.
Coraz większą popularność zyskuje również przeprowadzanie eksperymentów w Internecie37. Z tej metody korzysta jednak niewielu badaczy komunikacji
masowej, ustępując na tym polu miejsca psychologom. Wydaje się jednak, że
z racji rozwoju nowych mediów i badań z nimi związanych jej popularność będzie wzrastać. Internet stanowi bowiem nie tylko kanał komunikacji medialnej,
ale również przestrzeń wzajemnych kontaktów użytkowników. Z tego względu
obok dotychczasowych obszarów badawczych, charakterystycznych dla mediów
tradycyjnych, Internet otwiera nowe możliwości wykorzystania metody eksperymentalnej. Za jej pomocą można zbadać nie tylko relacje między użytkownikami wirtualnej rzeczywistości, ale również nowe zjawiska wynikające z rozwoju
nowych mediów, na przykład farmy fanów czy kreowanie fikcyjnych profili na
portalach społecznościowych.
Internet zrewolucjonizował prowadzenie badań eksperymentalnych także
w innych dyscyplinach. Stał się on jednym z głównych kanałów, za pośrednictwem których wykorzystuje się metodę doświadczalną. Za przyczyny popularności eksperymentalnych badań online należy uznać38:
• dostęp do dużej i zróżnicowanej próby: eksperymenty w przeważającej
części przeprowadzane są w środowisku studenckim, dlatego rzadko ich wyniki mogą być generalizowane na całe społeczeństwo; eksperymenty w Internecie zdają się temu przeciwdziałać;
• brak wpływu eksperymentatora na przeprowadzone badanie, co eliminuje
jedno ze źródeł zniekształceń wyników badań;
U. D. Reips, Standards for Internet-Based Experimenting, “Experimental Psychology”
2002, Vol. 49, No. 4, s. 243.
38
Idem, The Web Experiment Method: Advantages, Disadvantages, Solutions, [w:] Psychological Experiments on the Internet, ed. M. Birnbaum, New York 2000.
37
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• wygoda badanych: nie ponoszą oni kosztów psychologicznych ani materialnych; znajdują się w dobrze znanym sobie środowisku, co wzmacnia realizm
sytuacyjny eksperymentu;
• koszt eksperymentu: badania online mogą (ale nie muszą) być tańsze, ponieważ nie wymagają specjalnego miejsca, wyposażenia czy personelu badawczego;
• możliwość kontroli, kto weźmie udział w badaniu, za sprawą technicznych
możliwości, jakie daje nam sieć39;
• możliwość dotarcia do osób o specyficznych cechach40;
• poczucie anonimowości uczestników: skutkuje ono większą szczerością
uczestników badań, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy eksperyment odnosi się do intymnych sfer życia człowieka czy kwestii uważanych za
drażliwe.
Nie oznacza to jednak, że eksperymenty online są pozbawione wad. Wśród
głównych zarzutów formułowanych względem tego rodzaju badań wymienia się:
• brak kontroli nad okolicznościami, w jakich badany bierze udział w eksperymencie;
• nieszczerość badanych, którzy mogą oszukiwać poprzez kilkukrotny udział
w badaniu;
• cyfrowe wykluczenie – w dalszym ciągu część ludzi pozbawiona jest dostępu do Internetu, co powoduje niereprezentatywność grupy, na jakiej przeprowadzane jest badanie;
• samodzielne dokonywanie wyboru co do uczestnictwa w badaniu – za
sprawą tego czynnika w badaniu będą brały udział tylko te osoby, które są
w jakiś sposób zainteresowane tematem;
• brak możliwości zadawania pytań związanych ze sposobem przeprowadzania eksperymentu;
• łatwiejsze, a co za tym idzie częstsze, wycofywanie się uczestników w trakcie trwania eksperymentu.

Zakończenie

Pomimo wielu zalet (między innymi izolacja zmiennej eksperymentalnej i jej
wpływu w czasie, relatywnie niskie nakłady czasowe i finansowe) metoda eksperymentalna jest rzadko wykorzystywana w badaniach mediów, choć inne metody
(na przykład badania sondażowe) są zazwyczaj nie tylko droższe, ale też mniej
adekwatne w przypadku prowadzenia badań jakościowych. Niechęć badaczy do
stosowania metody eksperymentalnej wynika zapewne z obaw natury metodologicznej (między innymi niedostatecznej wiedzy w zakresie wyboru schematów
39
40

P. Siuda, op. cit., s. 159.
Ibidem.
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eksperymentalnych i analizy statystycznej danych, trudności z doborem grupy
eksperymentalnej oraz ograniczeń w zakresie liczebności tej grupy, szczególnie
w przypadku eksperymentów naturalnych).
W ostatnich latach widoczna jest stopniowa zmiana tej tendencji, wynikająca
przede wszystkim z rozwoju nowych technologii oraz wzrastającej popularności
nowych mediów. Czynniki te wpłynęły na wytworzenie nowych obszarów w badaniu mediów, które trudno analizować za pomocą metod charakterystycznych
dla mediów tradycyjnych. Należy przypuszczać, że w najbliższych latach coraz
większym zainteresowaniem naukowców będą się cieszyły negatywne aspekty
związane z użytkowaniem Internetu oraz wpływ wirtualnej rzeczywistości na
ludzkie zachowania i postawy. Wpłynie to na dalszy wzrost popularności metody eksperymentalnej, która w najlepszy sposób pozwala na uchwycenie zmian
psychologicznych zachodzących zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym.

The Experimental Method in Media Research
Abstract

The experimental method, despite its long history and unquestionable utility, is rarely
applied in media research process in Poland. The presented article indicates the main
trends and potential research fields in media studies from perspectives of different
sciences (mass media research, political science, sociology, psychology). The author
presents the basic experimental designs and its ability to be implemented in analyses
of traditional media (especially television) and Internet.
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Streszczenie

W artykule prezentuję ogólną refleksję nad relacją między państwem a Kościołem
katolickim na tle pryncypialnej wartości, jaką jest wolność. Refleksję przedstawiam
w duchu filozofii libertariańskiej i konserwatywnej.
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Cywilizacja i etyka
Relację między Kościołem a państwem utrwaliła wielowiekowa tradycja kraju
katolickiego. Wyznanie to, wokół którego rozwijała się typowa dla niego etyka
i moralność, a także postrzeganie celów, praw i porządku, było przez wieki jednym z najważniejszych wyznaczników tożsamości Polaków1. Mamy tu więc do
czynienia z historią dwóch instytucji: Kościoła katolickiego oraz państwa, które
wspólnie stworzyły polską mentalność.
1
Por. G. Braun, Stałe warianty gry, Warszawa 2016, s. 10; J. Jedlicki, Polska w orbicie cywilizacji europejskiej, [w:] Jaka Polska? Dawne i nowe zróżnicowanie społeczne, red.
A. Kojder, Kraków 2007; A. Smith, National Identity and the Idea of Europe, “International
Affairs” 1992, No. 1; J. Kłoczowski, Tożsamość polska i europejska dzisiaj, „Nowa Europa”
2007, nr 1 (5); Z. Komorowski, Uniwersalizm w kulturze polskiej, [w:] Wartości w kulturze
polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993.
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Trudno zaprzeczyć ogromnemu wpływowi polityki i nauczania Kościoła na
nasz sposób myślenia i wartości. Działania kontestacyjne, jakie mają miejsce
współcześnie, tym jaśniej pokazują, jaką mentalność i jakie wartości wniosło
do cywilizacji chrześcijaństwo. Rozwój piśmiennictwa, kultury i nauki, a także
poszerzanie wolności2 stanowi splot wspólnoty i wartości typowych dla naszego społeczeństwa. Wyłącznie nasza niewiedza i ignorancja nie pozwalają nam
dostrzec, że wartości i abstrakcje, o których mówimy: wolność, równość wobec
prawa, dobro, współczucie i sprawiedliwość, nie są absolutne, lecz są wytworami
naszej cywilizacji. Niełatwo o tym pamiętać, ale każdy z nas, bez względu na poglądy polityczne, wiek, osobowość czy wykształcenie, jest wytworem tej właśnie
cywilizacji3.
D e t e r m i n i z m k u l t u r o w y, będący filozoficzną konsekwencją wyżej
przedstawionego założenia, daje podpowiedź w poszukiwaniu odpowiedzi na
pytanie o dalszą współpracę Kościoła i państwa w nowoczesnym, zindywidualizowanym i konsumpcyjnym społeczeństwie. Na tak postawione pytanie można
udzielić odpowiedzi z punktu widzenia kulturowego, społecznego i filozoficznego.
C y w i l i z a c j a e u r o p e j s k a to pojęcie, pod którym kryje się splot korzeni (tego, co w nas ukryte, założone i niewidoczne na pierwszy rzut oka) wartości
etycznych, postulatów prawnych i zasad poprawnego myślenia, które funkcjonują
niczym znaki drogowe, pokazujące słuszny, bo oparty na prawidłach myślenia,
kierunek rozwoju kultury. Owe znaki osadziliśmy sami na filarach kultury europejskiej, którymi są chrześcijańskie rozumienie dobra, rzymskie prawo i arystotelesowskie rozumienie prawdy (obiektywnej)4. Są one kośćcem wszystkiego, co
w naszej cywilizacji uważane jest za ważne, cenne i trwałe5. Zainspirowany tymi
wartościami, zwracam uwagę na strukturę cywilizacji, która od wieków daje możliwość porozumienia się nawet najbardziej skrajnym światopoglądom, umożliwia
rewizję znaczenia pojęć i sensów, a co za tym idzie – komunikację i zrozumienie.
Fundamenty cywilizacji, w skład których wchodzi bardzo ważne założenie
o obiektywnym istnieniu dobra, powinności wobec prawa i prawdy, to elementy
współcześnie najbardziej nadwyrężone przez ideę społeczeństwa industrialnego, konsumpcyjnego i zindywidualizowanego. Kompromitacja prawdy to cecha
2

Warto przypomnieć, że to dzięki działaniom Kościoła średniowieczna Polska jako
pierwszy kraj w Europie zaczęła respektować testamenty i realizować ostatnią wolę.
3
Por. M. Kociuba, Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicznej „metanoi”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2002, Vol. XXVII, 3,
Sectio 1, s. 37-61.
4
Por. P. Bezat, Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego, Krzeszowice 2004.
5
Bogusław Wolniewicz pisze: „Cywilizacja Zachodu powstała jako wielka synteza
dziejowa trzech pierwiastków duchowych: żydowskiego monoteizmu, myśli greckiej i państwowości rzymskiej” (Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota – przyczynek do
filozofii i człowieka, Komorów 2010, [online] http://www.bibula.com/?p=35704 [dostęp:
28.03.2016]).
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dzisiejszej kultury masowej. Nachalnie powtarzane w świecie polityki i mediów
piękne słowa o dobru i prawdzie utraciły już przedmiot, do którego się odnoszą,
ale nadal działają silnie na naszą świadomość i dzięki temu stają się doskonałym narzędziem politycznej indoktrynacji, propagandy i manipulacji emocjami.
Pokazuje to, że nadal tkwią one u podstaw ideowych budowanego z trudem
społeczeństwa obywatelskiego. Dlaczego? Gdyż n i e s t w o r z o n o d l a n i c h
ż a d n e j a l t e r n a t y w y!
Ważnym elementem filozoficznej dyskusji o wartościach jest także odwołanie
się do etyki. Wbrew częstym skojarzeniom nie jest ona czymś na kształt światopoglądu, charakteru czy osobowości. Etyka to zbiór zasad wchodzących w obręb
jednoznacznego, precyzyjnego i obiektywnego zakazu. Jest to system restrykcyjny, dotyczący każdego członka społeczeństwa. Etyka nie służy nigdy wolności
jednostki (tę ma gwarantować prawo)6, lecz stanowi obszar sacrum, czyli ochrony tych instytucji i wartości, które w kulturze uważane są za priorytetowe, jak
małżeństwo, rodzina, potomstwo itd. Dodać trzeba, że ani etyka, ani religia nie są
praktykowane poza strukturami społecznymi. Co więcej, wymuszają one nawet
budowanie i komplikowane tych struktur.
Związki społeczne i kultura, która umacniana była przez stulecia, ulegają rozpadowi na skutek relatywistycznych koncepcji prawdy, wolności i dobra. Powoduje to również zmiany w strukturach i prawidłach myślenia, co szkodzi nie tylko
ludziom przywiązanym do kultury i tradycyjnej religii, ale przede wszystkim tym,
których prawa miały być chronione – tym, którzy należeli do mniejszości. Innymi
słowy, o utrzymanie takich kategorii, jak obowiązek, prawo, wolność, prawda,
powinny dbać przede wszystkim jednostki, które dotyka odmienność na tle kulturowym, rasowym, wyznaniowym itd. Błędem jest więc mylenie relatywizmu
z wolnością. Tej ostatniej nie sposób obronić z perspektywy relatywizmu, gdyż
jest ona wielkim dziełem kultury wyznającej obiektywizm. Poszanowanie wolności osobistej jest tym samym wielkim orężem w walce o zachowanie wartości
cywilizacji europejskiej.
Przyglądając się dzisiejszym ruchom kontestacyjnym, można zapytać, czy
osoby działające na rzecz wycofania się Kościoła z życia publicznego faktycznie
tak daleko się od niego znajdują. Postawmy śmiałą hipotezę i powiedzmy, że owi
liberałowie, walczący o prawa wszelkich mniejszości (parytety, bezpłatne usługi, przywileje…), a nawet ateiści, mają tyle wspólnego z Kościołem, co każdy
chrześcijanin. Chodzi mi o tradycyjne, filozoficzne i wywodzące się z chrześcijaństwa rozumienie wartości. Pomijając medialne awantury i retoryczne przepychanki, wszyscy podobnie rozumiemy pojęcia wolności, obowiązku, współczucia, powinności, dobra itd. Inaczej jednak pojmujemy „dystrybucję” tych
6

Friedrich August von Hayek określił wolność jako sytuację, „w której przymus jednych wobec innych jest ograniczony tak dalece, jak jest to możliwe w społeczeństwie”
(F. A. von Hayek, Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2006, s. 25–26).
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dóbr w społeczeństwie. W tym znaczeniu trudno mówić o rezygnacji z wartości
chrześcijańskich, gdyż ta najpewniej sprowadzałaby się po prostu do zacierania
śladów własnej tożsamości.
W toku tej refleksji warto zastanowić się nad jeszcze jednym zagadnieniem.
Obiektywny system norm i wartości jest zjawiskiem kulturowym znanym od
setek lat. Już sam ten fakt pozwala zauważyć, że posiada on inny rodzaj istnienia, inną jakość i sposób bycia niż jednorazowe, subiektywne i małe struktury
myślenia. Innymi słowy, jakość tego, co wspólne, jest inna od jakości tego, co jednostkowe i przygodne. Nie sposób porównywać rzeczy, które są tak różne. Twierdzenie, że każdy z nas jest w stanie zbudować własny system wartości i zasad,
nie ma żadnych podstaw. Człowiek sam nie buduje struktur myślenia, systemu
wartości czy systemów etycznych. Czy zawsze? Oczywiście są wyjątki: Chrystus,
Konfucjusz, Budda. Ale nie przeciętny Kowalski. Dlatego ludzi tych uważamy za
oświeconych, natomiast my sami nie potrafimy budować systemów etycznych.
Relatywizm, sugerując, że sami jesteśmy w stanie stworzyć systemy alternatywne dla chrześcijańskiej etyki, jest programem, który znacznie przekracza nasze
zdolności intelektualne.
Osoby zajmujące się wychowaniem w Kościele, a także socjolodzy badający
zachowania społeczne zdają sobie sprawę, że grupy pozbawione silnej tożsamości podatne są na manipulacje, propagandę, sterowanie, indoktrynację. Łatwo
usunąć z ich struktur myślenia imperatywy moralne, łatwo także grać na płytkich emocjach7. Warto zadać pytanie, komu tak bardzo zależy na nowym społeczeństwie. Żyjemy w świecie, w którym ludzie pozbawieni celów i umiejętności
tworzenia długoterminowych planów doznają masowej histerii na widok szczeniaka lub kota. Przed tym chyba ostrzegał Platon.
Każdy z nas posiada własne cele i wolną wolę, a także pragnienia, które chce
realizować. Problem z wartościami i systemem etycznym pojawia się tylko wtedy, gdy w sposób przemyślany i sztuczny dokonuje się świadome kształtowanie
opinii publicznej, budowanie stereotypów (narzędzia zmieniania zachowań i potrzeb konsumentów), sterowanie nastrojami politycznymi, a także poszerzanie
lub zawężanie znaczenia pojęć abstrakcyjnych (tak zwany chaos semantyczny).

Społeczeństwo obywatelskie

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jest niejednorodne, zależy bowiem od
stronnictwa politycznego i światopoglądowego, czasem filozofii, z której je zaczerpniemy. Można je przyrównać do Popperowskiego społeczeństwa otwartego8. Wówczas będzie ono wspólnotą jednostek, które – po pierwsze – posiadają
Por. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2014.
Por. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. W. Jedlicki, H. Krahelska,
Warszawa 2007.
7
8
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pełnię świadomości praw przysługujących im na mocy uczestnictwa w społeczeństwie, po drugie zaś – i jest to równie ważne – umieją z tych praw korzystać.
Odwołując się do tej definicji, zostawiam otwartą kwestię ustroju politycznego (może to być monarchia, republika, demokracja, byle funkcjonowały w nim
prawa obywatelskie), jednak szczególnie dobre będą te, w których wolność jest
wartością podstawową. Ustrojem tym nie musi być demokracja, zwłaszcza że połączona z tendencjami socjalistycznymi daje ona wolność pozytywną (wolność
„do”), czyli rozwija potrzebę przywilejów i odnosi się do „totalitarnej demokracji”9. Zagrożenie ze strony totalitarnego ustroju Friedrich August von Hayek komentuje następująco:

Ta wiara w indywidualną odpowiedzialność, która zawsze była silna, gdy ludzie mocno wierzyli w indywidualną wolność, wyraźnie osłabła, wraz z szacunkiem dla wolności. Odpowiedzialność stała się niepopularnym pojęciem, słowem, którego doświadczeni mówcy lub pisarze unikają, bo przyjmowane jest ze znudzeniem czy niechęcią
przez pokolenie, które nie lubi wszelkiego moralizatorstwa. Wywołuje ono często
otwartą wrogość ludzi, których nauczono, że ich pozycję w życiu i nawet ich czyny
określają tylko i wyłącznie okoliczności, nad którymi nie mają żadnej kontroli. To odrzucenie odpowiedzialności jest jednak pospolicie wywołane strachem przed nią,
który w konsekwencji staje się także lękiem przed wolnością. Wielu ludzi obawia się
wolności niewątpliwie dlatego, że możliwość budowania własnego życia jest zarazem
nieustającym zadaniem…10

Cele, jakie należy postawić przed państwem i Kościołem, to współdziałanie
zmierzające do budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego członków charakteryzować będzie pragnienie prawa, wolności i odpowiedzialności. Nasze
społeczeństwo zmienia się, a owe zmiany powinien zauważać również Kościół.
Wyzwaniem jest dla niego ciągłe podtrzymywanie i budowanie silnych duchowych i kulturowych związków z wiernymi (wszak kultura nie zatrzymuje się
nigdy, a działania wpływające na jej rozwój muszą być podejmowane stale). Nie
wolno rezygnować z obiektywizmu (w myśleniu, kategoryzowaniu, rozumieniu…). Przynajmniej dopóki komuś nie uda się udowodnić, że w dziedzinie etyki
i wolności zachodzi postęp i ewolucja, czyli po prostu rozwój ku lepszemu, doskonalszemu, jak to się dzieje w technologii, nauce czy informatyce.

Chrześcijaństwo i jego wartości

Wartości abstrakcyjne łatwo rozumieć jednostronnie. W konsekwencji tworzą się
dziwne i przerysowane etosy życia chrześcijańskiego. Dotyczy to przede wszystkim strony emocjonalnej. Ludzie uczeni są szybkich reakcji emocjonalnych i obawiają się, że jeśli zareagują inaczej, zarzuci się im niechrześcijańskie zachowanie
9

10

Por. F. A. von Hayek, op. cit., s. 19.
Ibidem, s. 81–82.
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(na przykład brak współczucia). Przestają myśleć o tym, co jest uczciwe, sprawiedliwe, co jest prawdą. Innymi słowy, wartości tych szukają intuicyjnie, zapominając, że są one zasadami myślenia i wynikają z rozumu. Taka reakcja, którą można
nazwać estetyczną (bo wynika z widoku/obrazu/przedstawienia martwego
ciała, obrazu wojny, skrzywdzonego zwierzęcia itd.), nie zachodzi, gdyby tylko
o tych problemach mówić. Rozum podpowiada nam w tych momentach często
ostrożność i wstrzymanie się od działań, podczas gdy emocje mówią: „działaj za
wszelką cenę, nie myśl”. Opisane tu mechanizmy wykorzystywane są przez wiele
organizacji charytatywnych, a także w polityce i marketingu11.
Zbliżone mechanizmy działania zachęcają nas do popierania socjalistycznych
ustrojów. Owa opiekuńcza działalność państwa ma stronę pozytywną – jest to pomoc dzieciom, matkom, lekarzom… Ma ona także ciemną stronę: przemoc na tych,
którzy posiadają środki finansowe i którym należy je odebrać. Jeśli więc mówimy
o postawach chrześcijańskich, trzeba przypomnieć, że jałmużna musi być darem
serca i jednostki12, a nie rządu, który by dać jałmużnę, musi wpierw siłą odebrać
coś innym. Taka działalność państwa, usprawiedliwiana fałszywą etyką, generuje
upadek moralny społeczeństwa oparty na przekonaniu, że: (1) nie opłaca się pracować i (2) postawa roszczeniowa jest opłacalna, a materialne wsparcie ze strony
państwa (współobywateli) jest czymś, co się należy. Postawa taka rodzi słabość,
zależność i niewolę. Wolny człowiek jest wyzwolony zarówno etycznie, jak i finansowo od innych ludzi, a jeśli wybiera drogę ubogiego sługi bożego, nie może
oburzać się, że takim pozostaje. W tym rozumieniu współczesne społeczeństwo
socjalne cechuje się bodaj największą w dziejach ludzkości ilością zakonów żebraczych, dla których przypowieść o pomnażaniu talentów straciła już dawno sens.
Postawa taka nie jest ideałem życia chrześcijańskiego, jak słuszne, choć kategorycznie, przypomniał Fryderyk Nietzsche. Nie czytamy dziś często o etosie
pracy, choć idea ta zawsze bliska była chrześcijaństwu. Nie słychać też, by wzywano do podniesienia swego krzyża i przebudzenia się do życia w podmiotowości etycznej. Dziś lekki i byle jaki krzyż niesie za swoimi obywatelami „państwo
opiekuńcze”, które nie pozwala już, abyśmy jako wolni i odpowiedzialni stali się
także etyczni. O b y w a t e l e p a ń s t w a s o c j a l i s t y c z n e g o i o p i e k u ńc z e g o n i e s ą p o d m i o t a m i e t y c z n y m i!
W środowisku Kościoła na to zagadnienie zwraca uwagę ks. Jacek Stryczek.
W wywiadzie opublikowanym w serwisie internetowym money.pl13 czytamy:
Por. J. Kamieniak, Od perswazji do manipulacji, [online] http://www.racjonalista.pl/
kk.php/s,4641 [dostęp: 1.07.2016].
12
Por. T. R. Machan, Państwo winno każdemu zagwarantować pracę, [w:] Fałsz politycznych frazesów. Czyli pospolite złudzenie w gospodarce i polityce, Lublin–Rzeszów 2007, s. 205.
13
Ks. Jacek Stryczek: Jezus wcale nie kazał się dzielić. To mit. Nie ma nic niemoralnego w zarobkach prezesów, z Jackiem Stryczkiem rozmawia Agata Kołodziej, [online] http://manager.
money.pl/ludzie/artykul/ks-jacek-stryczek-jezus-wcale-nie-kazal-sie,65,0,2046785.html
[dostęp: 28.03.2016].
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„żyjemy w […] katomarksistowskim kraju, w którym ciągle powtarza się, że Jezus mówił, że trzeba kochać ubogich, a Marks, że należy nienawidzić bogatych”14.
Owa gloryfikacja i pochwała słabości, biernej postawy wobec własnego życia,
nieudacznictwa sprzeciwia się idei chrześcijaństwa. Nie ma także nic wspólnego
z nauczaniem Chrystusa, który nigdy nie wymuszał na bogatych, by dzielili się
z biednymi, a nauczał przecież w czasach, kiedy o pomocy socjalnej nie mogło było
mowy. Poglądy etyczne ks. Stryczka inspirowane są nie tylko myślą ekonomiczną
Miltona Friedmana15, ale także obiektywizmem filozoficznym Ayn Randt16. Do tej
literatury warto powracać, by przypomnieć sobie, czym jest wolność.

W stronę wolności

Rezygnacja z idei państwa opiekuńczego i relatywizacji w Kościele może stać się
podstawą pomyślnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Drogą do współpracy jest powrót do jednoznaczności pojęć abstrakcyjnych, takich jak dobro,
prawda i powinność (prawo). Pojęcia te okażą się przydatne, gdy zauważymy
upragniony odwrót, a walka jednostek o odzyskanie wolności zacznie przynosić
oczekiwane rezultaty. W wolnym państwie przekonamy się, że ludzie z własnej
natury i dla własnej korzyści (czyli słusznie) wchodzą ze sobą w relacje etyczne
i osobiste, które jako naturalne nośniki wartości społecznych będą kształtowały
i umacniały społeczeństwo obywatelskie.
Idea życia chrześcijańskiego daleka jest od relatywizmu i subiektywizmu aksjologicznego. Zmierza ona do rozwoju krytycyzmu, broni przed indoktrynacją
i bezmyślnością. Cywilizacja europejska uczy nas, że przestrzenią życia uczuciowego jest nasz własny dom, nasze związki i relacje międzyludzkie, zaś w polityce
dominować musi rozum i wiedza, ponieważ tam, gdzie w świecie polityki pojawiają się emocje, istnieje również terror, przemoc, bezprawie i propaganda.

A Few Remarks on the Relation between Church and State
Abstract

In this article the author presents a general reflection on the relationship between the
state and the Catholic Church against the background of a principled value, which is
freedom. This reflection is described from the point of view of the libertarian and conservative philosophy.
14

Ibidem.
Por. P. Ptak, Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, Warszawa 2008.
16
Por. A. Randt, Kapitalizm. Nieznany ideał, tłum. J. Łoziński, Poznań 2013.
15
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Książka Riccarda Campy, w przeciwieństwie do większości publikacji poruszających zagadnienie robotyzacji, skoncentrowana jest na jej wymiarze społecznym
w ujęciu historycznym, ekonomicznym, etycznym, politycznym i futurologicznym. Autor przygląda się projektom, nad którymi pracują obecnie inżynierowie
z branży robotyki, odkrywając marzenia i nadzieje związane z realizowanymi
przez nich przedsięwzięciami. Jednym z wiodących zagadnień jest także próba
analizy tego, czy istnieje związek pomiędzy automatyzacją a bezrobociem w systemie społeczno-gospodarczym oraz jakie są możliwe wizje związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Campa poświęca sporo miejsca tak zwanej roboetyce
i jej podstawowym ideom w odniesieniu do robotów wojskowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień etycznych związanych z projektowaniem, budową i wykorzystaniem tego rodzaju systemów uzbrojenia. Książka rozpoczyna
się cytatem z Roda Grupena: „At bottom, robotics is about us. It is a discipline of
emulating our lives, of wondering how we work”. Słowa te dobitnie podkreślają
społeczny wymiar robotyki.
Autor we wstępie nakreśla kontekst historyczny robotyki, sięgając do starożytności, kiedy to powstawały automatyczne programowalne maszyny, oraz
przywołuje historię słowa „robot”, użytego po raz pierwszy przez Karela Čapka
w sztuce R.U.R. (Roboty Uniwersalne Rossuma). Pojawia się także zagadnienie
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historii rewolucji przemysłowych, które z czasem przybrały bardziej antropomorficzny charakter (maszyny stały się precyzyjne, nastąpiła reorganizacja procesu
produkcji oraz komputeryzacja i robotyzacja całych fabryk). Pierwsza rewolucja
związana była z precyzyjną pracą wykonywaną przez ludzi, druga – z rozwojem
przemysłu maszynowego i chemicznego, trzecia zaś utożsamiana była z komputeryzacją i robotyzacją. Obecnie ma miejsce czwarta rewolucja przemysłowa, na
której opiera się tak zwany Internet Rzeczy (Internet of Things).
W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Engineers and Automata, autor bada
przykłady projektów, nad którymi pracują obecnie inżynierowie z branży robotyki, oraz związane z nimi oczekiwania. Pojawiają się ogólne informacje o robotach i ich pochodzeniu, a także informacje techniczne na temat różnicy pomiędzy
podejściami do robotyki na szczeblu top-down i bottom-up. Nie bez znaczenia
jest również społeczne rozumienie robotyki. Wedle podejścia top-down robot
traktowany jest jako narzędzie, które działa według z góry określonych, uniwersalnych zasad i zdefiniowanego ciągu poleceń, natomiast w podejściu bottom-up
robot traktowany jest jako agent uczący się zasad postępowania. Różnica w obu
ujęciach związana jest z zagadnieniem autonomii. Campa omawia najnowszą
literaturę na temat robotyki społecznej, która będąc nauką interdyscyplinarną,
ewoluuje w kierunku, który wymaga systematycznej współpracy między inżynierami i socjologami.
Celem rozdziału drugiego, pt. Workers and Automata, jest ustalenie, czy istnieje związek pomiędzy automatyką a bezrobociem w ramach włoskiego systemu
społeczno-gospodarczego. Bezrobocie technologiczne jest przedmiotem debat
od dłuższego czasu. Jedną z możliwych definicji bezrobocia technologicznego
jest brak pracy ze względu na odkrycia w zakresie robotyki, które utrudniają
znalezienie nowego zastosowania dla określonych grup zawodowych. Autor
zwraca uwagę, że dyskusja na temat tego zjawiska sięga co najmniej początku
rewolucji przemysłowej i narodzin ekonomii klasycznej.
W części Citizens and Automata badane są możliwe scenariusze związane
z rozwojem sztucznej inteligencji. Wiodącym problemem są skutki społeczne
automatyzacji i robotyzacji, ze szczególnym naciskiem na problem bezrobocia.
Mimo że wywód ma głównie charakter spekulacyjny, Campa stara się prowadzić
go w sposób metodologiczny. Analiza scenariusza nie ogranicza się do ekstrapolacji, lecz przewiduje co najmniej cztery kierunki rozwoju: scenariusz niezaplanowanego zakończenia pracy, zaplanowany scenariusz zakończenia pracy
robotów, niezaplanowany scenariusz zakończenia pracy robotów, scenariusz
zaplanowanego zakończenia pracy. Autor odnosi ewentualne zmiany nie tylko
do zaobserwowanych trendów, ale także do polityki społecznej i przemysłowej,
co może zmienić przebieg tych tendencji.
W rozdziale Roboethics and Automata autor przedstawia podstawowe idee
roboetyki, czyli analizy etycznej w zastosowaniu do robotyki, oraz podaje kilka ogólnych uwag na temat jej celu i genezy, by następnie przejść do aspektów
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normatywnych. Stara się także zdefiniować skuteczną holistyczną perspektywę
w odniesieniu do problemów moralnych, proponując „racjonalne” i „pragmatyczne” podejście. Campa bada dwa znane kodeksy roboetyki, w tym Etykę robotów
Isaaca Asimova, opierającą się na trzech zasadach: 1) robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, by człowiek doznał
krzywdy; 2) robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one
w sprzeczności z Pierwszym Prawem; 3) robot musi chronić sam siebie, jeśli
tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem. Drugim zbiorem analizowanym przez Campę jest Kodeks EURON, najbardziej odpowiedni do
regulacji robotyki wojskowej. Zasadniczo sprowadza się on do pięciu podstawowych zaleceń: 1) bezpieczeństwo (safety) – robot musi być sterowany przez
człowieka; 2) ochrona (security) – zapobiegaj niewłaściwemu lub nielegalnemu
użyciu robota; 3) prywatność (privacy) – ochroń dane przechowywane przez
robota; 4) śledzenie (traceability) – monitoruj działania robota; 5) możliwość
zidentyfikowania (identifiability) – nadaj identyfikator każdemu robotowi.
W części poświęconej systemom robotów militarnych i broni wojskowej
(Soldiers and Automata) autor bada zagadnienia etyczne związane z wykorzystaniem technologicznych obiektów, jak również możliwym rozwojem uzbrojenia.
Następnie przystępuje do badania problemów roboetyki wojskowej, w tym autonomii robotów służących do zastosowań militarnych. Kluczowym zagadnieniem
jest tutaj odpowiedzialność za decyzje dotyczące życia człowieka, celowe działania oraz błędy. Poruszane są także problemy ryzyka związanego z autonomią
robotów oraz kwestia odpowiedzialności. Dylemat etyczny stanowią także antropomorfizacja robotów, możliwość porównywania człowieka do maszyny oraz
podział zadań pomiędzy ludzi i roboty.
Na ostatnich stronach autor przechodzi z perspektywy analityczno-opisowej
do aksjologiczno-normatywnej, wydając zalecenie, które można podsumować
w następujący sposób: nie jest korzystne powstrzymanie procesu technologicznego, włącznie z robotami wojskowymi, ale racjonalne wydaje się rozwijanie
równoległych kierunków badań, których celem będzie zaprojektowanie technologii równoważących szkodliwe następstwa postępu.
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Nacjonalizm baskijski to z pewnością jedno z najbardziej interesujących, a zarazem kontrowersyjnych zjawisk współczesnej Europy. Terroryści z ETA (Euskadi
Ta Askatasuna) w ciągu kilkudziesięciu lat zamordowali około tysiąca osób, zaś
według przeprowadzonych w 2003 roku badań zaledwie 43% mieszkańców
Kraju Basków swobodnie wypowiadało się na tematy polityczne1. W 2001 roku
Batasuna, partia uważana za polityczne skrzydło ETA, otrzymała w wyborach do
parlamentu regionalnego 10% głosów, chociaż wkrótce potem została zdelegalizowana2.
Co interesujące, wśród badaczy zajmujących się tym zagadnieniem spotkać
można osoby zafascynowane kulturą i losem tego niewielkiego narodu do tego
stopnia, że skłonne są nawet usprawiedliwiać działania terrorystyczne3. Od
XIX wieku Hiszpania postrzegana była jako kraj rodem z romantycznych wizji4,

J. M. Mata, Terrorism and Nationalist Conflict. The Weakness of Democracy in the
Basque Country, [w:] The Politics of Contemporary Spain, ed. S. Balfour, London–New York
2005, s. 96.
2
O delegalizacji Batasuny zob. J. Tusell, Spain: From Dictatorship to Democracy, Oxford
2007, s. 442–443. Wyniki wyborów za: http://www.euskadi.net [dostęp: 16.12.2014].
3
Por. F. Molina, Lies of Our Fathers: Memory and Politics in the Basque Country Under
Franco Dictatorship, “Journal of Contemporary History” 2013, Vol. 49, No. 2, s. 298.
4
S. G. Payne, Spain: A Unique History, Madison 2008.
1
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zaś na jej tle Baskowie stawali się poniekąd romantyczni „do kwadratu”5. Olbrzymią zasługą krakowskiej badaczki Joanny Orzechowskiej-Wacławskiej jest
to, że pisząc o narodzinach baskijskiej ideologii narodowej, potrafiła zachować
daleko idący obiektywizm6.
Podtytuł książki7 – „Powstanie współczesnego narodu” – może być mylący,
autorka ogranicza się bowiem do wczesnego okresu rozwoju nacjonalizmu
w Euskadi, kończąc narrację na pierwszej dekadzie XX wieku. W tym okresie
działacze Partido Nacionalista Vasco (PNV) zaczynali dopiero odnosić pierwsze
sukcesy polityczne, nie było więc mowy o próbach zdominowania sceny politycznej w prowincjach uznawanych za baskijskie. Hegemonii owej nie udało się
osiągnąć nawet w okresie II Republiki – przykładowo, w wyborach w 1933 roku
nacjonaliści otrzymali ponad 50% głosów wyłącznie w prowincji Vizcaya (nie
licząc stołecznego Bilbao)8. Wojna domowa z latach 1936–1939, chociaż uznawana niekiedy za rodzaj baskijskiej walki narodowowyzwoleńczej, była również
konfliktem między samymi Baskami9. Wbrew propagandzie PNV, Baskowie
stosunkowo dobrze wpasowali się w narodowo-katolicką rzeczywistość reżimu
Franco. Symboliczny jest bezproblemowy powrót do kraju Luisa Arany, brata
głównego ideologa nacjonalizmu baskijskiego, w 1941 roku, w czasie, kiedy
przywódcy hiszpańskiej lewicy oczekiwać mogli raczej plutonu egzekucyjnego10.
Kolejny impuls do rozwoju nacjonalizmu w Euskadi, również tego radykalnego
– spod znaku ETA, przyniosła druga fala industrializacji, która miała miejsce
w Hiszpanii w czasie dyktatury frankistowskiej11.
Niestety, książka nie wspomina o dalszej ewolucji zjawiska, skupiając się
na myśli Sabino Arany Goiri. Rozumiejąc oczywiście ograniczenia, przed jakimi
5

Przykładem takiego podejścia jest George Steer, autor m.in. słynnych tekstów o bombardowaniu Guerniki. George Orwell skomentował jego postawę następująco: „Będąc probaskijskim, uważa on za konieczne bycie antyhiszpańskim” (cyt. za: P. Preston, We Saw Spain
Die. Foreign Correspondents in The Spanish Civil War, London 2008, s. 285).
6
Temat ten był do tej pory rzadko poruszany w polskiej literaturze. Wymienić można dwa artykuły, niewzmiankowane przez autorkę omawianego opracowania: P. Jakóbczyk-Adamczyk, Sabino Arana y Gori i jego wkład w narodziny nacjonalizmu baskijskiego,
[w:] Primum vivere deinde philospohari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej
i Wschodniej, red. M. Białokur, A. Szczepaniak, Opole–Toruń 2009, s. 177–180; eadem, „Euskadi” versus „Espana”. Wstęp do rozważań nad ideą Hiszpanii w nacjonalizmie baskijskim,
[w:] Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, red. M. Białokur, P. Jakóbczyk-Adamczyk, Toruń–Opole–Piotrków Trybunalski 2012.
7
J. Orzechowska-Wacławska, Baskowie. Powstanie współczesnego narodu, Kraków 2014.
8
S. G. Payne, Basque Nationalism, Reno 1975, s. 152–153.
9
Idem, Catalan and Basque Nationalism: Contrasting Patterns, [w:] Ethnic Challenges
to the Modern Nation State, eds. S. Ben-Ami, Y. Peled, A. Spektorowski, London 2000, s. 99.
10
F. Molina, op. cit., s. 308.
11
S. Ben-Ami, Basque Nationalism between Archaism and Modernity, “Journal of Contemporary History” 1991, Vol. 26, No. 3/4, s. 501–502.
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staje każdy badacz, wypada jednak wyrazić żal z powodu zaniechania choćby
szkicowanego przedstawienia zmian w baskijskim ruchu narodowym. Pozwoliłoby to lepiej pojąć dziedzictwo samego Arany, który być może w pewnym stopniu odpowiada za przemoc, po jaką sięgnęli jego następcy.
Autorka nie zdecydowała się także na przedstawienie tła nacjonalizmu
baskijskiego, a trzeba powiedzieć, że punkt odniesienia w postaci nacjonalizmu katalońskiego niejako sam się narzuca. Kontekst ów przedstawiał choćby
wielokrotnie cytowany w Baskach… Stanley Payne12. Orzechowska-Wacławska
ogranicza się zaledwie do kilku zdań, zbywając sprawę uwagą, iż na Sabino „ruch
kataloński nie wywarł […] bardzo głębokiego wrażenia”13. Odrodzenie kulturalne w Barcelonie zaczęło się wcześniej i w latach osiemdziesiątych XIX wieku,
gdy młody Bask podjął tam studia, trwało w najlepsze14. Czy zatem rzeczywiście
wzajemne oddziaływanie hiszpańskich nacjonalizmów peryferyjnych nie zasługuje na większą uwagę?15
Trzeba natomiast przyznać, że krakowska badaczka doskonale przedstawiła bardziej bezpośrednie inspiracje myśli Arany, czyli karlizm i foralizm, a także
ukazała rozwój przemysłowy prowincji Vizcaya – to właśnie dokonana przezeń
destrukcja tradycyjnych struktur społecznych sprawiła, że Baskowie zaczęli szukać „schronienia” w nacjonalizmie. Ów związek między industrializacją
a narodzinami nowoczesnego nacjonalizmu jest centralną tezą omawianej
pracy. Myśl ta nie jest w żadnym razie nowatorska. W historiografii stanowi
wręcz klasyczny schemat interpretacyjny tego tematu, natomiast w polskich
pracach nie doczekała się tak obszernego opisu, nie mieliśmy również możliwości zapoznania się z taką ilością statystyk dotyczących regionu na przełomie
XIX i XX wieku. Samo wprowadzenie tych danych do rodzimego obiegu należy
uznać za pożyteczne.
Warto również zwrócić uwagę na szeroką analizę zagadnienia rasizmu w myśli
Arany. Nie był to raczej rasizm w sensie biologicznym, aczkolwiek potępiał on
małżeństwa mieszane między Baskami a Hiszpanami. Jak dowodzi Orzechowska-Wacławska, położenie nacisku na rasę wynikało z faktu, iż właściwie tylko
ona mogła zostać uznana za czynnik jednoczący wszystkich Basków, bowiem
idea oparcia się na kulturze i języku nie miała w przypadku tego narodu zbyt
dużych perspektyw. Piśmiennictwo w euskarze należało do ubogich, a próba
12
Oprócz cytowanych już prac por. S. G. Payne, Nationalism, Regionalism and Micronationalism in Spain, “Journal of Contemporary History” 1991, Vol. 26, No. 3/4.
13
J. Orzechowska-Wacławska, op. cit., s. 136.
14
R. Carr, Spain 1808–1975, Oxford 1982, s. 546–550; B. Obtułowicz, „Katalończycy nie
są tacy sami jak pozostali Hiszpanie”. Kształtowanie się poczucia odrębności Katalończyków
w XVIII i XIX wieku, [w:] Studia iberystyczne, t. VI, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka,
Kraków 2007.
15
Por. uwagi samego Arany, zestawiającego nacjonalizm baskijski z katalońskim: S. G.
Payne, Basque Nationalism…, op. cit., s. 75–76.
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ujednolicenia różnych dialektów podjęta została dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku16. Zresztą znajomość języka wśród mieszczaństwa, do którego Arana kierował swe pisma, zanikała – sam Sabino nigdy nie mówił w nim
biegle, chociaż podejmował nad nim badania filologiczne. Również religia nie
była odpowiednim czynnikiem integrującym, skoro katolicyzm stanowił wyznanie pozostałych Hiszpanów (mimo zapewnień baskijskich nacjonalistów, że tak
naprawdę Hiszpanie są bezbożni)17. W tym kontekście rasizm Arany może zostać uznany za poniekąd racjonalny projekt polityczny. Nie do końca przekonuje
opinia autorki, iż „rasa była […] w jego ideologii mechanizmem obronnym […] jej
celem nie było legitymizowanie agresywnego ataku jednej grupy na drugą, lecz
wznoszenie barier mających w założeniu tę grupę chronić”18, stąd też nie należy
nazywać tych koncepcji „rasistowskimi”, lecz co najwyżej „rasowymi”. A przecież
– tak czy inaczej – wiązały się one z szowinizmem wobec przybywających do
Bilbao niebaskijskich robotników.
Wątpliwości budzi również odnoszące się do przełomu XIX i XX wieku stwierdzenie: „Posiadanie tej tożsamości (czucie się Baskiem) oznaczało, że baskijskość
definiowano jako atrybut narodowy, a to oznaczało zgodność z logiką i kodem nacjonalizmu”19. Wystarczy przypomnieć słynne wystąpienie Miguela de Unamuno
w trakcie Święta Rasy w 1936 roku. Głosił on wówczas: „Mówiono tu o Katalończykach i Baskach, nazywając ich Antyhiszpanią […] ja, który jestem Baskiem, spędziłem życie ucząc was języka hiszpańskiego, którego wy nie znacie”20. Unamuno
należał do tego samego pokolenia, co Arana. Chociaż jego wypowiedź pochodzi
z późniejszego okresu, to jednak skłania do zastanowienia, czy również około
1900 roku nie można było jednocześnie czuć się Baskiem i uważać na przykład za
karlistę czy też członka wielkiej rodziny narodów Hiszpanii. Koncepcja, że jedynie
baskijscy nacjonaliści mieli świadomość bycia Baskami, wydaje się podobna do tej,
która mówi, że każdy uświadomiony robotnik jest komunistą – to znaczy sama staje się dla siebie uzasadnieniem.
Wreszcie należy zwrócić uwagę na dość niewielką bazę źródłową monografii.
Bibliografię trudno uznać za imponującą, zwłaszcza, że praca oparta została na
rozprawie doktorskiej i pozostaje jedynym w języku polskim książkowym opracowaniem tematu nacjonalizmu baskijskiego. Praktycznie nie wykorzystano pozycji w języku polskim – zarówno tych o kwestii baskijskiej21, jak i dotyczących
16
A. E. R. Walczak, Teorie na temat pochodzenia języka baskijskiego, [w:] Przezwyciężanie niemożliwego. Baskowie i ich język, red. K. Mirgos, Poznań–Wielichowo 2008, s. 23–24.
17
Księża baskijscy mieli ostrzegać rodziców, by nie uczyli dzieci kastylijskiego, czyli
„języka liberałów”. Zob. R. Carr, op. cit., s. 558.
18
J. Orzechowska-Wacławska, op. cit., s. 158.
19
Ibidem, s. 195.
20
P. Preston, Comrades! Portraits from the Spanish Civil War, London–New York–Toronto–Sydney 2006, s. 29.
21
Na przykład te przywoływane w przypisach 6. i 17.
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karlizmu22. Pominięte zostały również istotne ujęcia tematu nacjonalizmu przygotowane przez Erica Hosbawma23 oraz Miroslava Hrocha24.
Całość wypada ocenić zdecydowanie pozytywnie. Polski czytelnik otrzymał
doskonałe wprowadzenie w pasjonujący i mało znany temat.
J. Bartyzel, „Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji
w krajach romańskich 1815–2000, Kraków 2006; P. Skibiński, Tradycja wiecznie żywa. Ruch
karlistowski między trzecią wojną karlistowską a hiszpańską wojną domową, „Glaukopis”
2005, nr 2–3; A. Wielomski, Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej, Biała Podlaska 2006.
23
E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780, Warszawa 2010.
24
M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003.
22
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