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Przemiany demokratyczne i europeizacja Hiszpanii

Kszta³towanie siê demokratycznej Hiszpanii

W

raz z powolnym przechodzeniem od dyktatury gen. Franco do wynegocjowanej,
„koronowanej” demokracji pod kuratel¹ monarchy i wojska nastêpowa³a liberalizacja re¿imu, demokratyzacja spo³eczna, stopniowe upodobnianie siê hiszpañskiego systemu politycznego do zachodnich demokracji parlamentarnych oraz zwi¹zana z tym
procesem wyraŸna europeizacja kraju. Czêsto w swej historii, a zw³aszcza we wczesnym okresie frankizmu, Hiszpania pozostawa³a odwrócona plecami do liberalnej, laickiej i demokratycznej Europy. Tu¿ po œmierci dyktatora król Juan Carlos I wyg³osi³
22 listopada 1975 w Kortezach przemówienie, w którym przypomnia³ niezbyt odkrywcz¹
prawdê, ¿e Hiszpanie nale¿¹ do Europy: Idea Europy by³aby niepe³na bez odniesienia
siê do obecnoœci Hiszpanów i bez uwzglêdnienia dzia³añ wielu moich poprzedników.
Europa powinna liczyæ na Hiszpaniê, a my Hiszpanie jesteœmy Europejczykami. Niech
obydwie strony tak to rozumiej¹ i wyci¹gnijmy wszyscy z tego wnioski. Jest to koniecznoœæ chwili1. Cz³onkostwo we Wspólnotach Europejskich sta³o siê g³ównym celem
hiszpañskiej dyplomacji, wspieranym przez wszystkie si³y polityczne od postfrankistów
po eurokomunistów2. Ju¿ w lipcu 1977 r. pierwszy rz¹d demokratyczny Adolfo Suáreza
wyst¹pi³ z wnioskiem o przyjêcie Hiszpanii do EWG. Negocjacje napotka³y na szereg
przeszkód, g³ównie ze strony francuskiej. Obawiano siê, ¿e hiszpañskie warzywa i owoce zagro¿¹ produkcji rolnej po³udniowej Francji3.
Najtrudniejsze momenty mia³y miejsce w latach 1980–1982, kiedy zawieszono negocjacje, wzros³a frustracja i sceptycyzm, a poparcie spo³eczne dla europejskiej polityki spad³o
poni¿ej 50%. Ambasador Hiszpanii w Polsce stwierdzi³, i¿ wtedy dosz³o de facto do zaprze-

1
Odezwê Króla cytujê za J. Crespo McLennan, España en Europa, 1945–2000. Del ostracismo a la modernidad,
Madrid 2004, s. 159.
2
Trzeba zaznaczyæ, ¿e jeszcze w latach 60. lewica hiszpañska i europejska zafascynowana by³a antykolonialnym
ruchem narodowo-wyzwoleñczym i niechêtnie przez to nastawiona by³a do EWG, do samej idei integracji europejskiej i do „oficjalnej kultury europejskiej”. S³ynny pisarz Juan Goytisolo sympatyzowa³ raczej z krajami Afryki, Ameryki £aciñskiej i Azji. Powiada³, ¿e Hiszpania nie powinna byæ s³u¿k¹ Europy i ¿e jego uciœniony kraj mia³ wiele
wspólnego z opóŸnionymi gospodarczo krajami pozaeuropejskimi. Zob. na ten temat J. Goytisolo, L’Espagne et
L’Europe, „Les Temps modernes” 1962, nr 194, s. 128–146; E. Díaz, España, Europa y el Tercer Mundo, w jego
ksi¹¿ce Pensamiento español en la era de Franco (1939–1975), Madrid 1983, s. 131–134. Echa krytyki zbiurokratyzowanej Europy, zredukowanej do handlu i œwiatowego wspó³zawodnictwa w wyzysku biednych krajów pozaeuropejskich, widoczne s¹ te¿ w europejskim marzeniu lewicowego socjalisty Pablo Castellano.
3
Hiszpañsk¹ drogê do Wspólnot szczegó³owo omawiaj¹ po polsku nastêpuj¹ce prace: Hiszpañska droga do Unii
Europejskiej, red. A. Zakrzewska, £ódŸ 1998; G. Bernatowicz, Hiszpania a proces integracji europejskiej, „Studia
Europejskie” 1999, nr 2; V. Martínez Reyes, Regu³y gry czyli o negocjacjach akcesyjnych i ³¹czeniu siê Europy, Warszawa 2000, s. 83–117; K. Damek, Polska i hiszpañska droga do Unii Europejskiej – próba analizy porównawczej,
„Euro - Facta”, ed. M. Rebes, Kraków 1/2008.
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stania rozmów ze wzglêdu na owe ‘hamletowe’ dyskusje na temat: byæ albo nie byæ w Unii Europejskiej?4
Skuteczne przyspieszenie negocjacji nast¹pi³o dopiero po zwyciêstwie wyborczym socjalistów w koñcu 1982 roku, których rz¹dy oznacza³y pocz¹tek tzw. konsolidacji demokratycznej. Socjaliœci wzmogli politykê informacyjno-propagandow¹. Ich program wyborczy zawiera³
wiele postulatów socjaldemokratycznych oraz postulatów odrodzenia i europeizacji Hiszpanii
w stylu pokolenia 98, a zw³aszcza Ortegi y Gasseta. Chodzi³o o modernizacjê i usytuowanie
Hiszpanii na poziomie Europy we wszystkich mo¿liwych dziedzinach. Stopniowo, pocz¹wszy od przyjêcia Hiszpanii do Rady Europy w 1977 nast¹pi³a pe³na europeizacja hiszpañskiego systemu politycznego, zgodnie z dyrektywami p³yn¹cymi z Brukseli5. Traktat akcesyjny
zosta³ podpisany w czerwcu 1985 r., a pocz¹wszy od stycznia 1986 r. Hiszpania sta³a siê
pe³noprawnym cz³onkiem Wspólnoty Europejskiej6. Podpisanie traktatu zosta³o mocno uczczone przez pañstwo i spo³eczeñstwo hiszpañskie, jako epokowe wydarzenie, które gruntownie zmienia sytuacjê kraju. Wszystkie media podawa³y, ¿e bêd¹c ju¿ w Europie Hiszpania
osi¹gnê³a swój najwa¿niejszy cel. Œwiadomoœæ uczestnictwa w wielkim programie europejskim, liberalnym i „zachodnim”, przyczyni³a siê do konsolidacji demokracji w Hiszpanii, zosta³a uznana za wielk¹ sprawê narodow¹7.
Wybitny znawca integracji europejskiej, prof. Jerzy £ukaszewski tak to widzia³: By³em
w Hiszpanii 1 stycznia 1986 roku, w dniu jej oficjalnego przyst¹pienia do Wspólnoty, i mog³em z bliska obserwowaæ radoœæ ogromnych t³umów na odœwiêtnie udekorowanych placach
i ulicach. Ludzie czuli, ¿e sta³o siê coœ wyj¹tkowego, ¿e ich kraj wychodzi z marginesu, ¿e dobija do pewnej przystani, ¿e otwieraj¹ siê przed nim nowe perspektywy8. W Polsce natomiast
stosunkowo niska frekwencja w referendum europejskim 7 i 8 czerwca 2003 roku, generalnie
znaczna absencja wyborcza, zw³aszcza w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego (oko³o 20%) – œwiadczy o znacznie ni¿szym ni¿ w Hiszpanii poparciu elit politycznych
i spo³eczeñstwa dla integracji z Europ¹9.
Hiszpania definitywnie porzuci³a izolacjê, na jak¹ z koniecznoœci zosta³a skazana w okresie dyktatury. Wraz z nadejœciem demokracji przezwyciê¿ono tradycyjn¹ niepewnoœæ, liczne
w¹tpliwoœci Hiszpanów co do ich europejskoœci, drêcz¹c¹ niepewnoœæ wszczepion¹ im przez
wp³ywowych kiedyœ intelektualistów pokolenia 9810. Dziêki intensyfikacji kontaktów z Europejczykami przezwyciê¿ono te¿ deprymuj¹cy kompleks ni¿szoœci. Na tych kompleksach

4

Drogi do Unii Europejskiej, ed. K. M. Klaus, Warszawa 2000, s. 144.
Zob. La europeización del sistema político español, ed. C. Closa, Madrid 2001.
6
Szczegó³y dotycz¹ce oddzia³ywania Europy na postêpy demokracji w Hiszpanii, dostosowywanie siê Hiszpanii
do Unii Europejskiej i póŸniejszy wk³ad zapirenejskiego kraju do budowy zjednoczonej Europy omówili A. Moreno
Juste, España y el proceso de construcción europea, Barcelona 1998; R. M. Martín de la Guardia, G. A. Pérez Sánchez,
La Unión Europea y España, Madrid 2002.
7
Zob. W. L. Bernecker, España y la Unión Europea: una relación cambiante, w: España del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española, eds. W. L. Bernecker, G. Maihold, Madrid–Frankfurt am Main 2007,
s. 45–47.
8
J. £ukaszewski, Polska, Hiszpania, Europa, w jego ksi¹¿ce O Polsce i Europie bez niedomówieñ, Warszawa
2006, s. 190; o Hiszpanii, Polsce i ich doœæ zmiennych, wzajemnych stosunkach traktuj¹ te¿ trzy wa¿ne prace zbiorowe: We wspólnej Europie. Polska – Hiszpania, red. C. Taracha, Lublin 2001; Polonia y España ante el futuro de la
Unión Europea, Madrid 2003; Wzajemny obraz Hiszpanii i Polski od czasu przejœcia do demokracji, Instituto de
Cervantes, Instytut Historii PAN (wersja dwujêzyczna), Warszawa 2008.
9
Zob. na ten temat Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim ¿yciu publicznym, red. M. Fa³kowski,
J. Kucharczyk, Warszawa 2005.
10
Szerzej na ten temat pisa³ C. Morón Arroyo, El „alma de España”. Cien años de inseguridad, Oviedo 1996.
5
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jeszcze niedawno budowano tajemnicz¹, górnolotn¹ metafizykê narodu i spekulatywn¹ psychologiê narodow¹11.
Pocz¹wszy od lat 80. hiszpañscy (i kataloñscy) politycy odgrywali istotn¹ rolê w Brukseli,
w strukturach europejskich i w organizacjach miêdzynarodowych. José Antonio Samaranch
przewodniczy³ Miêdzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu w latach 1980–2001, Javier
Solana by³ sekretarzem generalnym NATO w latach 1995–1999, pe³ni³ te¿ kierownicze funkcje w UE i UZE; Marcelino Oreja Aguirre by³ sekretarzem generalnym Rady Europy, a Enrique Barón i Josep Borell przewodniczyli Parlamentowi Europejskiemu; Federico Mayor
Zaragoza by³ szefem UNESCO. Du¿¹ aktywnoœæ miêdzynarodow¹ wykazywa³ równie¿ by³y
premier Felipe González. Trzykrotnie, w latach 1989, 1995 i 2002 Hiszpanie przewodniczyli
Radzie Unii Europejskiej. Hiszpañskie prezydencje popchnê³y do przodu sprawê integracji
Europy, umocni³y pozycjê i presti¿ kraju w ca³ej Unii. Has³em niedawnej prezydencji w 2002 r.
by³o Más Europa (Wiêcej Europy), jakkolwiek rz¹dy Aznara w porównaniu do rz¹dów Gonzáleza wykazywa³y nieco mniej proeuropejskiego entuzjazmu. Pocz¹wszy od stycznia 2010 r.
rozpoczyna siê pod has³em „innowacje w Europie” kolejna, czwarta prezydencja Hiszpanii
w reformuj¹cej siê Unii Europejskiej po akceptacji Traktatu z Lizbony. W tej sytuacji premier
Zapatero przejmuj¹c stery w Unii Europejskiej bêdzie wspó³pracowa³ z pierwszym sta³ym
przewodnicz¹cym Rady Europejskiej premierem Belgii Hermanem Van Rompuy.
Hiszpañska prezydencja w Unii Europejskiej za rz¹dów Aznara w 2002 roku wybra³a
byka jako symbol Europy (dot¹d rozci¹gniêta skóra byka przypominaæ mia³a powierzchniê
Hiszpanii). Hiszpania chcia³a nadaæ nowe akcenty europejskiej integracji. Minister spraw zagranicznych Josep Piqué zwróci³ uwagê na siln¹ obecnoœæ obrazu byka w tradycji hiszpañskiej i w pocz¹tkach mitologii europejskiej, chocia¿ dziœ tauromachia jest coraz czêœciej
krytykowana w Europie i w samej Hiszpanii, a zw³aszcza w Katalonii.
Od czasu przywrócenia demokracji zaczêto lansowaæ pojêcie „nowej Hiszpanii”, dumnej
ze swego pokojowego, udanego przejœcia do nowej rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej. Od
tego czasu Hiszpania zaczê³a zwracaæ znacznie wiêcej uwagi na Zachodni¹ Europê ni¿ na Hispanoamerykê i inne regiony œwiata. Tylko w zachodniej Europie poszukiwano miary upragnionej „normalnoœci”, chocia¿ wielu autorów wzdryga³o siê przed prostym sprowadzaniem
Hiszpanii do banalnego euromodelu jako ostatecznego celu. Powszechna jest œwiadomoœæ, ¿e
od Europy mo¿na siê wiele nauczyæ, ale i sama Europa jest pewnym problemem, pojawia siê
bowiem problem swoistego partykularyzmu Europy i sensu europeizmu w warunkach globalizacji12.
Warto dodaæ, i¿ mimo generalnego poparcia dla europejskiej integracji, Hiszpania obok
Polski nale¿y do tych krajów, gdzie wci¹¿ najni¿sza jest wiedza na temat Unii Europejskiej
i jej instytucji. Ponadto ¿ycie codzienne wielu Hiszpanów, mimo wzrostu indywidualizmu,
doœæ czêsto odbiega od pó³nocnoeuropejskich stylów, norm i zachowañ13.
Hiszpania wybra³a politykê zdecydowanie europejsk¹ i atlantyck¹ (do NATO po pewnych
wahaniach Hiszpania wst¹pi³a trzy lata wczeœniej ni¿ do EWG). Cz³onkostwo w Unii Europejskiej przyœpieszy³o wzrost gospodarczy, choæ pocz¹tkowo wi¹za³o siê z przejœciowymi

11
Zob. J. J. López Ibor, El español y su complejo de inferioridad, Madrid 1951; C. Paniagua, Visiones de España.
Reflexiones de un psicoanalista, Madrid 2004.
12
A. Moreno Juste, Del „problema de España” a „la España europeizada”: excepcionalidad y normalización en
la posición de España en Europa, w: La política exterior de España (1800–2003), coord. J. C. Pereira, Barcelona
2003, s. 297–299.
13
Por. J. M. Magone, Contemporary Spanish Politics, London–New York 2004, s. 44, 235.
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trudnoœciami. Hiszpanie zdawali sobie sprawê, ¿e przysz³oœæ Hiszpanii poza Uni¹ Europejsk¹
by³aby znacznie gorsza i ¿e przyst¹pienie do Unii to tak jak wstêpowanie do elitarnego klubu,
w którym cz³onkostwo ma swoj¹ cenê14. Cz³onkostwo zapewnia³o poparcie Europy dla konsolidacji demokracji w Hiszpanii, promowa³o skutecznoœæ i konkurencyjnoœæ hiszpañskiej gospodarki, wzmacnia³o jej politykê œródziemnomorsk¹ i udzia³ w planowaniu przysz³ego
kszta³tu Europy15. Integracja Hiszpanii ze strukturami Unii Europejskiej przyœpieszy³a znacznie rozwój poszczególnych jej regionów, jak i ca³ego pañstwa16.
Król i premier w swych uroczystych przemówieniach zwracali uwagê na to, ¿e Hiszpania
by³a jednym z pierwszych pañstw narodowych, które powsta³o na kontynencie europejskim,
zwracano uwagê na dziedzictwo islamsko-¿ydowskie i transeuropejskie przedsiêwziêcie
zwi¹zane z Ameryk¹, ale podkreœlano, ¿e Hiszpania nigdy nie zamierza³a zerwaæ ze sw¹ europejskoœci¹. Pierwszy demokratyczny premier Adolfo Suárez zwróci³ uwagê na uniwersalne
znaczenie Europy, a europejska to¿samoœæ Hiszpanii zawiera³a pewien aspekt hispanoamerykañski i œródziemnomorski. Podkreœla³ jednak d¹¿enie Hiszpanii do wspierania wolnoœci, demokracji i dalszej integracji Europy. Dziêki dzia³alnoœci m³odego, socjalistycznego premiera,
Felipe Gonzáleza, szybko modernizuj¹ca siê Hiszpania sta³a siê krajem modnym w Europie.
Uwa¿a siê, ¿e skutecznie uda³o mu siê zastosowaæ w praktyce znan¹ maksymê Ortegi y Gasseta, ¿e Hiszpania jest problemem, a Europa rozwi¹zaniem. Felipe González oœwiadczy³ ju¿
w 1985 r., ¿e jego marzeniem jest wprowadziæ kraj do awangardy gospodarczej, handlowej,
technologicznej i kulturalnej Europy zachodniej. Kilkanaœcie lat póŸniej dobrze znany w Polsce konserwatywny socjolog przyzna³, ¿e Hiszpania nie utraci³a swej to¿samoœci i ¿e sukcesem jest mieæ ju¿ 20 lat pluralistyczn¹ demokracjê, zespolenie kraju z Europ¹, z Sojuszem
Pó³nocnoatlantyckim, umocnienie gospodarki rynkowej, pluralizmu spo³ecznego. Sukcesem
jest oderwanie siê od wspomnieñ wojny domowej oraz pogodzenie wewnêtrznych nacjonalizmów regionalnych z patriotyzmem hiszpañskim17.
W demokratycznej Hiszpanii zachodzi³y dwa wa¿ne procesy: wchodzenie do ponadnarodowych struktur Unii Europejskiej i tworzenie ram prawnych do autonomii regionów. Wystêpowa³o jednoczesne otwieranie siê na œwiat zewnêtrzny, wzrost tolerancji i wzmacnianie
to¿samoœci poszczególnych regionów.
W latach 80. Hiszpania przesta³a byæ krajem emigrantów, natomiast sama zaczê³a przyjmowaæ imigrantów, g³ównie z krajów arabskich, latynoamerykañskich i wschodnioeuropejskich. Dziœ stanowi¹ ju¿ prawie 12 procent mieszkañców. Generalnie rzecz bior¹c, polepszy³o
to z czasem sytuacjê na rynku pracy w Hiszpanii. Jednak¿e od koñca XX wieku wzmo¿ony,
nielegalny dop³yw emigrantów, zw³aszcza z Afryki, sta³ siê powa¿nym problemem dla Hiszpanii i dla Unii Europejskiej. W dyskursie politycznym na ten temat podkreœlano, ¿e rozwi¹zanie
tego gigantycznego problemu w kraju granicznym wymaga pomocy ca³ej wspólnotowej Europy. Pojawi³ siê problem dychotomii raju i piek³a, europejskiej „fortecy” bogactwa i afrykañskiej nêdzy (dochód narodowy na g³owê w Hiszpanii i w Maroko pozostaje jak 15 do 1),
oddzielaj¹cych dwa œwiaty, miêdzy którymi wznosi siê coraz wy¿sze p³oty18.
14

WypowiedŸ Juana Pablo de Laiglesia, ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce, zamieszczona w magazynie
„Rzeczpospolitej” (2002, nr 17), pt. Do Unii przez Hiszpaniê.
15
R. Gillespie, Perspectives on the reshaping of external relations, w: Democratic Spain, ed. R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story, London–New York 1995, s. 201.
16
Por. J. Piecuch, Hiszpania w Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 249.
17
V. Pérez-Díaz, Niczego w Europie nie utraciliœmy, „Gazeta Wyborcza”, 6.12.1997.
18
D. Kleiner-Liebau, Migration and the Construction of National Identity in Spain, Madrid–Frankurt am Main
2009, s. 152–153, 158.
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Gdy Hiszpania ³agodnie przechodz¹c do demokracji koñczy³a sw¹ transformacjê ustrojow¹, rozpoczyna³a siê europejska i œwiatowa transformacja19. Hiszpanie dobrze zdawali
sobie sprawê z nadchodz¹cego prze³omu, w którym chcieli zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ i przekazaæ w³asne doœwiadczenia. Wiedzieli, ¿e to nie koniec historii w ogóle, ale koniec pewnej
historii i pocz¹tek innej historii. Unikaj¹c w³asnej peryferyzacji, chcieli znaleŸæ siê w rdzeniu
pañstw promuj¹cych przemiany polityczno-gospodarcze, pog³êbiaj¹cych spójnoœæ w europejskiej integracji. Hiszpania zdecydowanie popiera³a te¿ ideê obywatelstwa europejskiego,
obecn¹ w Traktacie o Unii Europejskiej, podpisanego w Maastricht w 1992 roku.
W 1992 w zwi¹zku z obchodami 500-lecia odkrycia Ameryki czy te¿, jak preferowano
wówczas, 500-lecia spotkania siê dwóch œwiatów, szczególnie du¿o mówiono o Hiszpanii.
Madryt sta³ siê stolic¹ kulturaln¹ Europy, Barcelona miejscem letniej Olimpiady, a Sewilla
zorganizowa³a wielk¹, uniwersaln¹ wystawê. Hiszpania postara³a siê pokazaæ œwiatu nie tylko jako historycznie zas³u¿ony kraj europejski, który odkry³ Amerykê, powi¹za³ Europê
z Ameryk¹, ale równie¿ jako nowoczesne pañstwo o dojrza³ej, stabilnej demokracji i kwitn¹cej gospodarce. Wprawdzie kryzys gospodarczy i ujawnienie nadu¿yæ korupcyjnych
w rz¹dz¹cej partii socjalistycznej przyczyni³o siê do koñca ponad 13-letniej w³adzy tej partii,
ale generalny bilans jej rz¹dów wypad³ zdecydowanie pozytywnie.
Socjaliœci hiszpañscy nie tylko odzyskali europejskie wartoœci, ale wnieœli swój m³odzieñczy wigor i entuzjazm do jednocz¹cej siê Europy. Uruchomili nowe pok³ady wyobraŸni, tworzyli nowe idee przydatne w dalszej integracji, w przechodzeniu od EWG do poszerzonej Unii
Europejskiej, obejmuj¹cej obywateli Europy, a nie tylko wolny rynek20. Hiszpania pocz¹tkowo nie dostrzega³a dla siebie bezpoœredniego po¿ytku z poszerzenia na wschód Unii Europejskiej. Obawiano siê, ¿e rozszerzenie Unii na wschód mo¿e pogorszyæ jej geostrategiczne
i gospodarcze interesy. Po pewnych wahaniach Hiszpania popar³a jednak proces otwierania
siê Unii na Europê Œrodkowo-Wschodni¹, na Polskê w szczególnoœci21.
W pocz¹tkach lat 90. pojawi³y siê równie¿ g³osy pe³ne niepokoju odnoœnie perspektyw
bezprzymiotnikowej Europy i „zmêczonego” Zachodu, który odniós³ pyrrusowe zwyciêstwo
w walce z upad³ym komunizmem. Widaæ to by³o zw³aszcza w s³ynnej debacie dwu lewicuj¹cych, postmodernistycznych filozofów i pisarzy, Rafaela Argullola i Eugenio Tríasa, obu
z Barcelony. Ten pierwszy, jako przedstawiciel filozofii „nomadyzmu” i drugi jako poststrukturalista wyrazili opiniê, i¿ Zachód jest g³êboko zmêczony samym sob¹, pozbawiony animuszu wielkiej idei, a oni jako Europejczycy s¹ te¿ nim zmêczeni i pe³ni niesmaku na widok
Zachodu zamykaj¹cego siê w swej twierdzy przywilejów ekonomicznych i technologicznych22. Barceloñczycy dostrzegli na Zachodzie, w Europie – nadmiernie zadufanej w swoje
mo¿liwoœci – pychê i wynios³oœæ w stosunku do bezbronnych i pokonanych. Dostrzegli wiele
nieprzezwyciê¿alnych problemów w budowie zjednoczonej Europy i wiele nowych konfliktów po upadku muru berliñskiego, doœæ wczeœnie zauwa¿yli czyhaj¹ce tendencje partykularystyczne i ekspansjonistyczne. Trías wieœci³ schy³ek bladej idei europejskiej, a nawet
dekadencjê Europy. Proponowa³ wyjœæ poza w¹sk¹ jednoœæ europejsk¹ i przyj¹æ bardziej uni19

Zob. A. Ortega, Spain in the post-cold war world, w: Democratic Spain, ed. by R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story,
London–New York 1995, s. 178.
20
Zob. numer specjalny lewicowego miesiêcznika „Sistema” (czerwiec 1993), poœwiêcony w ca³oœci Unii Europejskiej, a zw³aszcza tekst ówczesnego ministra spraw zagranicznych, Javiera Solany, pt. España – Europa oraz tekst
ówczesnego wicepremiera i wiceszefa PSOE Alfonso Guerry pt. Los socialistas y la Unión Europea.
21
Pisze o tym S. Piedrafita, In spite of all costs? Moral constraints on Spain’s enlargement’s policy, w: Questioning EU Enlargement. Europe in Search of identity, ed. by H. Sjursen, London–New York 2006, s. 44–61.
22
R. Argullol, E. Trías, El cansancio de Occidente. Una conversación, Barcelona 1993, s. 13.
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wersalny, œwiatowy punkt widzenia23. Argullol podejrzewa³, i¿ wielu chcia³oby odbudowy
muru i ¿e Zachód bez rozmaitych murów traci swój sens. Doœæ pesymistycznie spogl¹da³ on
zw³aszcza na „œwiat s³owiañski” jako chaotyczny, pó³barbarzyñski step, sk¹d przybêd¹ niechciane fale przybyszów. W jego opinii Europa wci¹¿ ³udzi siê, ¿e reprezentuje postêpow¹
cywilizacjê w stosunku do tradycyjnego barbarzyñstwa dzikich i skolonizowanych24.

Konserwatyœci w demokratycznej Hiszpanii i Europie
Konserwatywna Partia Ludowa, która objê³a w³adzê po socjalistach, odnios³a dalsze sukcesy na drodze modernizacji i europeizacji Hiszpanii, mia³a staæ siê instrumentem odrodzenia
i modernizacji spo³eczeñstwa hiszpañskiego stoj¹cego wobec wyzwañ XXI wieku. Nowy
dyskurs o Hiszpanii i jej spo³eczeñstwie odznacza³ siê doœæ du¿ym optymizmem co do oceny
aktualnej kondycji i perspektyw na przysz³oœæ, niezale¿nie z którego obozu politycznego by
wychodzi³. Hiszpania przesta³a byæ krajem pó³peryferyjnym, posiada nowoczesn¹ gospodarkê, aktywn¹ w procesie globalizacji; posiada te¿ liberalno-demokratyczn¹ kulturê polityczn¹,
pozbawion¹ tradycyjnego radykalizmu (to ostatnie nie dotyczy jeszcze baskijskiej ETA).
Wybitny i daleki od konserwatyzmu socjolog Salvador Giner twierdzi, ¿e oblicze Hiszpanii,
które niektórzy uwa¿ali za niezmienne, jest obecnie w pe³ni europejskie, jakkolwiek nie ma
i byæ nie mo¿e jednej mentalnoœci europejskiej25. Hiszpanie zatracili sw¹ dawn¹ religijnoœæ
i przejawy antyklerykalizmu, stali siê po prostu obojêtnie nastawieni w stosunku do Koœcio³a
katolickiego, tolerancyjni w stosunku do wszelkich religii i pogl¹dów politycznych.
Do negatywów zaliczy³ Giner opiesza³oœæ administracji, stosunkowo niski poziom wykszta³cenia i przygotowania zawodowego, objawy klientelizmu w ¿yciu publicznym, brak nale¿ytej troski o los wykluczonych i zmarginalizowanych26. Doda³ jednak, ¿e wedle danych
ONZ, Hiszpania jest tym krajem Unii Europejskiej, w którym ró¿nice miêdzy bogatymi
a biednymi s¹ stosunkowo najmniejsze. Javier Tusell, niedawno zmar³y historyk z konkurencyjnego obozu politycznego uzna³, ¿e Hiszpania – jak nigdy dot¹d w swej historii – osi¹gnê³a
doœæ du¿y stopieñ relatywnej równoœci spo³ecznej. Doda³, ¿e du¿y postêp w tej dziedzinie
nast¹pi³ w pierwszym okresie przechodzenia do demokracji, w wiêkszym stopniu wtedy ni¿
w d³ugim okresie rz¹dów socjalistów27. Jednak¿e w 20 lat po œmierci Franco i póŸniej dystans
istniej¹cy miêdzy Hiszpani¹ a reszt¹ Europy zachodniej jeœli chodzi o dochód narodowy liczony na g³owê mieszkañca nie zmniejszy³ siê, jakkolwiek w wielu innych dziedzinach Hiszpania wyraŸnie upodobni³a siê do reszty Zachodu28.
Wraz z sukcesem rz¹dów Partii Ludowej Hiszpania osi¹gnê³a dojrza³oœæ polityczn¹, a premier Aznar okreœli³ to prawdziwym koñcem wojny domowej29, a nawet drugim, ostatecznym
23
E. Trías, Myœlenie o religii, w: Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez J. Derridê i G. Vattimo, Warszawa 1999, s. 125.
24
R. Argullol, E. Trías, El cansancio de Occidente, s. 67. Nieco podobne pogl¹dy prezentuje znany lewicowy historyk kataloñski Josep Fontana w ksi¹¿ce pt. Europa ante el espejo (Barcelona 1994). Ksi¹¿kê tê krytycznie omawia
J. Kieniewicz, Europa w galerii krzywych zwierciade³, „Przegl¹d Powszechny” 1995, nr 11, s. 184–192.
25
S. Giner, Los españoles, Madrid 2000.
26
Ibidem, s. 172–173.
27
J. Tusell, Historia de España en el siglo XX. IV. La transición democrática y el gobierno socialista, Madrid
1999, s. 349.
28
Ibidem, s. 350.
29
Zagadnienie to bardzo ciekawie i szeroko omawia J. Kieniewicz, Hiszpania w zwierciadle polskim (Gdañsk
2001), w³aœnie w rozdziale pt. Prawdziwy koniec wojny (s. 261–289). W innym miejscu Autor podkreœla, ¿e to gen.
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przejœciem do demokracji, co wywo³a³o kontrowersje. Wzglêdny sukces Hiszpanii Aznara
(w pewnym stopniu Kalifornii Europy30), coraz silniej obecnej w stosunkach miêdzynarodowych,
w Europie i w Ameryce £aciñskiej („rekonkwista jej rynku”, idea Iberoamerykañskiej Wspólnoty Narodów realizowana na iberoamerykañskich szczytach), powo³ywa³o siê wielu polityków, np. Silvio Berlusconi, Edmund Stoiber czy Leszek Balcerowicz, a nawet Tony Blair31.
Jako „du¿y” – co ze szczególnym upodobaniem podkreœlano – kraj europejski, Hiszpania
próbowa³a odcisn¹æ swe piêtno na procesie budowy nowej Europy. Podczas swojej prezydencji w Unii Hiszpania koncentrowa³a uwagê na takich kwestiach, jak miêdzynarodowy terroryzm i nielegalne imigracje do Europy, zw³aszcza z jej niestabilnego pogranicza. Aznar
próbowa³ budowaæ jednoœæ europejsk¹ w³aœnie wokó³ tych spraw bezpieczeñstwa i polityki
obronnej. Hiszpania pod rz¹dami Partii Ludowej (Partido Popular) chcia³a byæ bastionem europejskiego bezpieczeñstwa i broni³a koncepcji Europy jako pewnej fortecy. Taka retoryka
i mentalnoœæ fortecy stawa³a czêsto w opozycji do idei Europy bardziej otwartej na dialog
i wspó³pracê z jej s¹siadami.
Hiszpania jest zaliczana do 10 najwiêkszych gospodarek œwiata. Niektórzy ekonomiœci
twierdz¹, ¿e ta jeszcze niedawno pó³peryferyjna gospodarka, po uwzglêdnieniu jej nieformalnych wymiarów, jest ju¿ wiêksza od gospodarki Kanady32. Hiszpania wykazywa³a zainteresowanie przynale¿noœci¹ do grupy G-8, jako ¿e dochód narodowy i wartoœæ produktu
krajowego brutto osi¹gnê³y ju¿ poziom W³och.
Eduardo Zaplana, dawny szef autonomicznego rz¹du Walencji i jeden z najbli¿szych przyjació³ Aznara, napisa³ poprzedzon¹ wstêpem Adolfo Suáreza ksi¹¿kê o „sukcesie Hiszpanii”.
Obaj politycy wyrazili nieukrywan¹ dumê z osi¹gniêæ ich kraju w ostatnim æwieræwieczu. Zaplana wyrazi³ radoœæ, ¿e Hiszpania wchodzi w XXI w. z nadziej¹, „wyprostowana” (vertebrada)
i ju¿ nie „boli” pe³nych kiedyœ pesymizmu Hiszpanów, jak by³o to przed wiekiem po klêsce
z 1898 roku. Gwarantuj¹ca autonomiê swoim regionom i narodowoœciom nowoczesna i zdecentralizowana Hiszpania pewnie czuje siê w „poci¹gu postêpu”, dokona³a konsolidacji systemu demokratycznego i uczestniczy od samego pocz¹tku w europejskiej unii gospodarczej
i monetarnej. Wyzwaniem, które teraz stoi przed nami – doda³ – jest zagwarantowaæ, by postêp ten dotar³ do wszystkich obywateli, by spo³eczeñstwo wszystkim oferowa³o najpe³niejsze
mo¿liwoœci rozwoju w³asnych projektów ¿yciowych, i przyczyniæ siê do tworzenia bogactwa
i dobra wspólnego33. Wielu autorów podkreœla, ¿e Hiszpania nie jest ju¿ odmienna, sta³a siê
Franco przyczyni³ siê znacznie do sukcesów gospodarczych dzisiejszej Hiszpanii. Wielu innych autorów udowadnia,
¿e frankizm by³ jednym z najbardziej krwawych i represywnych re¿imów XX wieku, by³ znacznie bardziej represywny ni¿ faszyzm Mussoliniego. Dodajmy, ¿e ostatnio wzros³o w Hiszpanii zainteresowanie wojn¹ domow¹ i frankizmem spowodowane m.in. sukcesem wydawniczym trylogii Pío Moa – by³ego terrorysty komunistycznego z GRAPO
– który zrewidowa³ najnowsz¹ historiê Hiszpanii i ostatecznie pogodzi³ siê z frankizmem. Zob. zw³aszcza jego przebój wydawniczy: Los mitos de la guerra civil, Madrid 2003, wydany niedawno po polsku. O szeroko rozpowszechnionej, polskiej apologii frankizmu pisze P. Sawicki, Polska hagiografia Genera³a Franco, w: Wzajemny obraz
Hiszpanii i Polski od czasu przejœcia do demokracji, Warszawa 2008.
30
Okreœlenie to pojawia siê w specjalnym raporcie „Newsweeka” z 8 maja 2000 r. pt. The New Faces of Spain. In
Politics, Business and the Arts – An Old Country Is Young Again.
31
Zob. artyku³ pt. Aznar’s ascent, „Financial Times”, 18 lipca 2000 oraz artyku³y L. Balcerowicza pt. Lekcja
Aznara, „Wprost”, 10 wrzeœnia 2000 i P. Gabryela, Aznar na premiera!, „Rzeczpospolita”, 26 kwietnia 2003. Œrodowiska skrajnie konserwatywne dostrzeg³y jednak w rz¹dach Aznara „degrengoladê” prawicy; zob. A. Wielomski,
José María Aznar – postkonserwatysta, postkatolik i postlibera³, „Najwy¿szy Czas” 2008, nr 2.
32
Por. K. Maxwell, S. Spiegel, The New Spain. From Isolation to Influence, New York 1994, s. 92–93; J. M. Magone, Contemporary Spanish Politics, London–New York 2004, s. 187, 221.
33
E. Zaplana, El acierto de España. La vertebración de una nación plural, Madrid 2001, s. 213–214; zob. tak¿e
pozytywny bilans hiszpañskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej: M. Andrés, Presidencia española de la UE: un

62

Eugeniusz GÓRSKI

PP 1 ’10

krajem normalnym34. Jak wiadomo, slogan Spain is different skutecznie przys³u¿y³ siê kiedyœ
promocji turystyki, ale z czasem sta³ siê niewygodny dla d¹¿¹cych do europejskiej normalnoœci Hiszpanów. Has³o Spain is different sta³o siê szeroko znane ju¿ pocz¹wszy od 1964 roku,
kiedy Manuel Fraga Iribarne, ówczesny minister informacji (faktycznie dezinformacji) i turystyki, kaza³ je umieœciæ na plakatach. Przypomina³o ono o oficjalnych obchodach 25-lecia re¿imu frankistowskiego i propagowa³o program jego gospodarczej modernizacji z pomoc¹
turystyki. Przy okazji próbowano wówczas poprzez rosn¹cy konsumpcjonizm zatrzeæ i ukryæ
w melodramatycznym folklorze prawdziw¹ odmiennoœæ Hiszpanii – jej dyktaturê i powracaj¹c¹ pamiêæ o wojnie domowej. Turystyka zreszt¹ zawsze odgrywa³a du¿¹ rolê w budowaniu stereotypów hiszpañskiej to¿samoœci i jej odmiennoœci od Europy35. Obecnie jako czêœæ
zintegrowanej Europy Hiszpania niewiele ju¿ siê ró¿ni od reszty kontynentu, ale chocia¿by
z uwagi na europejskie pogranicze z Afryk¹ nadal kultywowana jest jej egzotyczno-orientalna, arabska i ¿ydowska przesz³oœæ.
Pe³ni zaufania do siebie Hiszpanie nie widz¹ ju¿ w otwarciu na globaln¹ kulturê i gospodarkê niebezpieczeñstwa dla zachowania w³asnej to¿samoœci narodowej czy kulturowej36.
Tradycyjn¹ fascynacjê œmierci¹ zast¹pi³a troska o lepsz¹ jakoœæ ¿ycia, która znalaz³a wyraz
nawet w turystycznym haœle Spain a passion for life.
Jerzy £ukaszewski, cytowany wczeœniej profesor i dyplomata uwa¿a³, i¿ w ci¹gu piêtnastolecia (1990–2005) Hiszpania dokona³a wiêkszego postêpu ni¿ w ci¹gu poprzedniego wieku, osi¹gnê³a wyj¹tkow¹ dynamikê rozwoju gospodarczego. Jest dziœ potêg¹ gospodarcz¹ na
skalê europejsk¹ i œwiatow¹; inwestuje wiêcej w Ameryce £aciñskiej ni¿ USA, rzuci³a nawet
w pewnym momencie wyzwanie hegemonii niemiecko-francuskiej w Unii Europejskiej
bêd¹c przez pewien czas czo³owym partnerem Stanów Zjednoczonych w Starym Œwiecie.
Hiszpania zosta³a zaliczona do pierwszej grupy krajów, które tworz¹ „Eurolandiê”.
Gdyby tak jeszcze znaleziono sposób na rozwi¹zanie problemu terroryzmu ETA. Jak wiadomo, w okresie walki i budowania demokracji w Hiszpanii w wyniku zamachów terrorystycznych, zorganizowanych tylko przez ETA, zginê³o ponad 800 osób37.

balance, „Nueva Revista” 2002, nr 82. Oficjalnemu dyskursowi nadmiernego optymizmu z pocz¹tku nowego wieku
i tysi¹clecia przeczy³ Vicenç Navarro (El subdesarrollo social de España, Barcelona 2006), który pokazuje, ¿e nie
wszystko w Hiszpanii „idzie” tak dobrze, jak o tym siê pisze. Navarro zg³asza równie¿ zastrze¿enia co do sposobu
funkcjonowania niepe³nej, monarchistycznej demokracji hiszpañskiej, opartej doœæ d³ugo na zapomnieniu o przesz³oœci. Zwróci³ te¿ uwagê na utrzymuj¹cy siê deficyt socjalny Hiszpanii i na jej odstawanie od Europy Zachodniej.
34
M. Platón, España ya no es diferente, „Nueva Revista de Política, Cultura y Arte” 2001, nr 72.
35
Zob. Spain Is (Still) Different. Tourism and Discourse in Spanish Identity, ed. by E. Afinoguenova, J. Marti-Olivella, Lexington Books, Lanham 2008.
36
Tak twierdzi profesor papieskiego uniwersytetu Comillas w Madrycie, J. M. Marco, España en Europa: de la
confianza a la responsabilidad, „Nueva Revista” 2001, nr 72, s. 51. Cytowany numer ma charakter monograficzny,
nosi tytu³: 25 años de democracia y monarquía. Zob. tak¿e inny numer monograficzny na ten sam temat: Les 25 ans de
l’Espagne démocratique, „Vingtième Siècle. Revue d’Histoire” 2002, nr 74.
37
M. Platón, España ya no es diferente, „Nueva Revista de Política, Cultura y Arte” 2001, nr 72, s. 16. Ten¿e Miguel Platón do ciemnych stron przemian demokratycznych – mimo generalnie pozytywnego bilansu – zalicza tak¿e
cierpienia milionów bezrobotnych Hiszpanów z powodu nieskutecznej polityki gospodarczej. W skali znacznie mniejszej – dodaje – powinny zostaæ przywo³ane ofiary postawy hedonistycznej i legalnej permisywnoœci, która sprzyja³a
konsumpcji narkotyków. Liczba zmar³ych z tego powodu – b¹dŸ z przedawkowania b¹dŸ wskutek chorób – znacznie
przewy¿sza liczbê zabójstw terroryzmu (ibidem, s. 16). Podobnie Koœció³ katolicki zwróci³ uwagê na negatywne
aspekty zmitologizowanej demokracji i wolnoœci zredukowanej do czystej formalnoœci. Episkopat hiszpañski wyrazi³
zaniepokojenie z powodu wzrostu konsumpcji narkotyków i alkoholu; wskaza³ te¿ na rozprzestrzenianie siê egoizmu,
seksualnego permisywizmu, niewiernoœci i k³amstwa.
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Wiêkszoœæ zmêczonego spo³eczeñstwa hiszpañskiego zapewne przysta³aby na przyznanie
Baskom niepodleg³oœci, nie zezwala jednak na to demokratyczna konstytucja, wojsko i ... chyba wiêkszoœæ spo³eczeñstwa baskijskiego, mieszkañców Kraju Basków.

Naród hiszpañski jako nowy problem
Po dyskredytacji nacjonalizmu po drugiej wojnie œwiatowej i po œmierci gen. Franco sukcesy w Europie i w Hiszpanii zaczê³a odnosiæ idea jednoœci europejskiej. W latach 70. znaczna czêœæ Europy kojarzy³a nacjonalizm z faszyzmem i ksenofobi¹. Chwilowo wydawa³o siê,
¿e kwestie narodowe ³atwo da siê rozwi¹zaæ w postfrankistowskiej Hiszpanii i w coraz bardziej zjednoczonej Europie.
Konstytucja hiszpañska z 1978 r. doprowadzi³a do powstania pañstwa wspólnot autonomicznych, zwanego równie¿ pañstwem autonomii, pañstwem pluralistycznym (plural), regionalnym czy federalno-regionalnym. Nie jest wystarczaj¹co rozwi¹zana kwestia podzia³u
w³adzy miêdzy rz¹dem hiszpañskim w Madrycie a poszczególnymi regionami. Struktura terytorialna tego pañstwa zawiera liczne asymetrie i niedoskona³oœci. Pañstwo to obecnie staje
siê zbli¿one do modelu federalnego, zachowuj¹c wielokulturowoœæ kraju. Mimo silnych tendencji odœrodkowych utrzymuje siê jednak jednoœæ kraju38. Struktura na pó³ unitarna, na pó³
regionalna mia³a umacniaæ jednoœæ i utrzymywaæ szerok¹ autonomiê regionów39. Hiszpañski
parlament, to znaczy Kortezy Generalne, sk³ada siê z Kongresu Deputowanych i Senatu. Senat odgrywa rolê pomocnicz¹ i nie reprezentuje interesów regionów. Oznacza to, ¿e pañstwo
hiszpañskie ma wci¹¿ niefederalny charakter40, choæ w pewnym sensie funkcjonuje jak system federalny41. Uwa¿a siê, ¿e zmiana nieprecyzyjnej konstytucji – przyjêtej w wyniku kompromisu i zaakceptowanej 6 grudnia 1978 r.42 w ogólnonarodowym referendum – jest
niemo¿liwa, bo mo¿e doprowadziæ do narodowej tragedii.
Niejasna pozostaje relacja miêdzy centrum kraju a strukturami w³adzy autonomicznej.
Przekszta³caj¹c Hiszpaniê w pañstwo silnie zregionalizowane, zerwano niew¹tpliwie z tradycyjnym centralizmem. W procesie decentralizacji pojawi³o siê wiele ukrytych celów i wartoœci,
38
Hiszpañski ustrój terytorialny i mo¿liwe scenariusze jego ewolucji dok³adnie analizuje A. Sroka, Hiszpañska
droga do federalizmu, Wroc³aw 2008; zob. tak¿e J. Iwanek, Prawnokonstytucyjne po³o¿enie regionów autonomicznych w Hiszpanii, w: Oblicza decentralizmu, red. J. Iwanek, Katowice 1996.
39
J. Piecuch, Hiszpania w Unii Europejskiej. Aspekty rozwoju regionalnego, Warszawa 2004, s. 67.
40
M. Hernaiz, Konstytucyjne podstawy hiszpañskiego systemu wspólnot autonomicznych, „Politeja” 2009, nr 1.
Autor konkluduje, ¿e hiszpañski system finansowania wspólnot autonomicznych, mimo wielokrotnych zmian, a mo¿e
tak¿e dziêki nim, jest efektywnym, zdecentralizowanym narzêdziem zaspokajania potrzeb samorz¹dowych. Ibidem,
s. 82.
41
A. Sroka, Partie nacjonalistyczne w Hiszpanii a kwestia to¿samoœci narodowych, „Przegl¹d Europejski” 2008,
nr 2, s. 115. Autorka konkluduje jednak, ¿e programy partii nacjonalistycznych nie odzwierciedlaj¹ oczekiwañ
spo³ecznych, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ spo³eczeñstwa Hiszpanii (nawet w Kraju Basków i Katalonii) posiada podwójn¹, niewykluczaj¹c¹ siê wzajemnie to¿samoœæ narodow¹ i regionaln¹. Ibidem, s. 116, 139.
42
Pocz¹tkowo proponowano nawet, by dzieñ ten jako Dzieñ Konstytucji sta³ siê nowym Œwiêtem Narodowym
Hiszpanii. Ostatecznie pozostawiono 12 paŸdziernika (dzieñ w którym Krzysztof Kolumb „odkry³” Amerykê), ale rytualne uroczystoœci obecnie zatraci³y dawn¹, wznios³¹ symbolikê patriotyczn¹. Równie¿ okolicznoœciowe przemówienia
króla Juana Carlosa porzuci³y metafizyczny poziom heroicznych wyczynów, wspólnego pochodzenia i historycznego
przeznaczenia, koncentruj¹c uwagê na bie¿¹cych potrzebach wspó³pracy, demokracji i praw cz³owieka. Zob. na ten
temat C. Humlebæk, Searching for a New National Holiday in Post-Franco Spain, w: Diktaturbewältigung und nationale Selbstvergewisserung. Geschichtskulturen in Polen und Spanien im Vergleich, ed. K. Ruchniewicz, S. Troebst,
Wroc³aw 2004, s. 209–213.
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które w rzeczywistoœci przecz¹ sobie. Hiszpania ju¿ przekszta³ci³a siê w jedno z najbardziej
zdecentralizowanych pañstw Europy i œwiata, co spowodowa³o ponowne pojawienie siê
w po³owie lat 90. wyraŸnego nacjonalizmu hiszpañskiego43. Na mocy Konstytucji Hiszpania dzieli siê na Wspólnoty Autonomiczne, prowincje i gminy. Wspólnoty te nie mog¹ tworzyæ federacji. Prawnicy zwykle s¹dz¹, ¿e najbardziej w³aœciwe by³oby okreœliæ Hiszpaniê
jako pañstwo autonomiczne, z wyposa¿onym w szerok¹ autonomiê samorz¹dem regionalnym (Wspólnoty Autonomiczne) i dwupoziomowym samorz¹dem lokalnym (prowincje
i gminy)44.
Charakterystyczne dla dzisiejszej Hiszpanii jest os³abienie idei narodu hiszpañskiego, patriotyzmu Hiszpanów i postêpuj¹ca radykalizacja „nacjonalizmów peryferyjnych”, szczególnie baskijskiego45. Powiada siê, ¿e w Hiszpanii mamy du¿o Pañstwa hiszpañskiego, ale ma³o
narodu hiszpañskiego46. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e przez ca³e wieki Hiszpania nie by³a pañstwem homogenicznym47.
Demokratyczne pañstwo hiszpañskie, afirmuj¹ce decentralizacjê, autonomiê poszczególnych jego rejonów i narodowoœci, za wszelk¹ cenê unika³o pos¹dzenia o trzymanie siê tradycji hiszpañskiego nacjonalizmu, w³aœciwego frankizmowi. Takie terminy jak nacjonalizm,
nacjonalistyczny, narodowa to¿samoœæ niemal¿e zanik³y w dyskursie publicznym. Pojawia³y
siê w to miejsce takie terminy, jak patriotyzm lub lojalnoœæ w stosunku do obowi¹zuj¹cej
Konstytucji, która jednak wspomina³a w Artykule 2 o nierozerwalnej jednoœci Narodu
hiszpañskiego48. Pocz¹tkowo próbowano ignorowaæ frankizm i wojnê domow¹ jako ten „nienormalny” fragment dziejów, który trzeba przezwyciê¿yæ, a najlepiej zapomnieæ o nim. Frankistowskiej koncepcji narodu nie zast¹piono jednak ¿adn¹ inn¹ koncepcj¹. Nikt nie zaj¹³ siê
w procesie przechodzenia do demokracji pilnym przekszta³ceniem samej idei Hiszpanii, jej
symboli i instytucji, by mog³y na równi ze spo³eczeñstwem obywatelskim i politycznym, przejœæ
z godnoœci¹ do przysz³oœci, jak¹ przygotowywano49. Faktycznie pojêcie narodu zast¹piono
sztuczn¹ mieszanin¹ ró¿nych jednostek, nieokreœlon¹ sum¹ samorz¹dnych autonomii, sum¹
do niczego nie zobowi¹zuj¹c¹. Wielu obserwatorów zauwa¿a, ¿e Hiszpania stopniowo przekszta³ca siê w zbiór niechêtnych sobie republik bez wspólnego narodu.
W rezultacie zabrak³o jakiegokolwiek wspólnego projektu ³¹cz¹cego wszystkich obywateli hiszpañskich. Pocz¹wszy od 1997 r. rz¹d Aznara, wielu liberalnych intelektualistów i po-

43

Zob. K. Nagel, F. Requejo, El debate sobre la relación entre centro y Autonomía en España i X. M. Núñez-Seixas,
El nuevo debate territorial en la España actual (2004–2006: Hacia un Estado plurinacional?, oba teksty w: España
del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española, eds. W. L. Bernecker, G. Maihold, Madrid–Frankfurt am Main 2007.
44
M. Supera-Markowska, Zarys prawa hiszpañskiego i polskiego. Esbozo de derecho espanol y polaco, Warszawa 2009, s. 27; por. tak¿e B. Kunicka-Michalska, Zarys prawa karnego Hiszpanii, Warszawa 2009.
45
Powstanie i rozwój nacjonalizmów peryferyjnych (szczególnie kataloñskiego, baskijskiego i galicyjskiego)
omawiaj¹ J. L. de la Granja, J. Beramendi, P. Anguera, La España de los nacionalismos y las autonomias, Madrid
2003. Warto tu odnotowaæ, ¿e dzia³acze Baskijskiej Partii Narodowej aktywnie wspierali swym doœwiadczeniem regionalny Ruch Autonomii Œl¹ska w wyborach samorz¹dowych w Polsce w 2002. Ruch ten popar³ w Barcelonie
w 2004 powstanie tzw. Wolnego Sojuszu Europejskiego.
46
E. Uriarte, Nación española y nacionalismo español, „Revista de Occidente” 2002, nr 248, s. 109.
47
Historyczne aspekty kszta³towania siê narodowej hiszpañskoœci na Pó³wyspie Iberyjskim omawiaj¹ M. Biernacka, La hispanidad. Idea prymatu narodu hiszpañskiego, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 3 i E. Górski, Hiszpania
a Europa jako problem, „Archiwum Historii Filozofii i Myœli Spo³ecznej” 2008 i 2009, t. 53 i 54.
48
Zob. Konstytucja Hiszpanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 30. Równie¿ artyku³ 56 oznajmia, ¿e
Król jest symbolem jednoœci i trwa³oœci Pañstwa Hiszpañskiego.
49
P. Muñoz, España en horas bajas. La guerra de los nacionalismos, Madrid 2000, s. 56.

PP 1 ’10

Przemiany demokratyczne i europeizacja Hiszpanii

65

wa¿nych instytucji (np. generalnie sympatyzuj¹ca z PP Królewska Akademia Historii)50
zg³asza³o projekty wypracowania nowoczesnej idei Hiszpanii, wzmocnienia w duchu patriotyzmu konstytucyjnego narodu hiszpañskiego, „narodu narodów”. Chodzi o pobudzenie poczucia narodowego i wyzbycie siê wy³¹cznie negatywnego zabarwienia, jakiego s³owa naród
i nacjonalizm nabra³y w demokratycznej Hiszpanii. Podkreœla siê, ¿e pañstwo potrzebuje tak¿e narodu, potrzebuje spoistoœci, poczucia przynale¿noœci obywatelskiej do zbiorowego ponadpartyjnego projektu politycznego.
Wielu autorów uzna³o premiera Aznara za twórcê liberalnego nacjonalizmu hiszpañskiego. Aznar nie odwo³ywa³ siê do argumentacji religijnej. Rzecz ciekawa, ciep³o odnosi³ siê do
postaci laickiego intelektualisty i republikañskiego polityka Manuela Azana (1880–1940).
Dostrzega³ w jego ¿yciu i twórczoœci twórczy patriotyzm, projekt integracji narodowej i demokratycznej, przeciwstawia³ go dzisiejszym socjalistom hiszpañskim51. Aznarowi nie wystarcza³o uto¿samienie interesu narodowego z interesem europejskim i mit Europy jako
modernizatora. Jego wizja Europy mia³a raczej gaulistowski charakter. Aznar uznawa³ suwerennoœæ pañstwa narodowego za podstawê, uwa¿a³ i¿ integracja powinna wyraŸnie respektowaæ narodow¹ autonomiê, w tym te¿ Hiszpanii jako wiod¹cego w Europie i œwiecie narodu.
W drugiej kadencji swoich rz¹dów Aznar podj¹³ ofensywê „renacjonalizacji” Hiszpanii.
Widaæ by³o próbê rewizji historii najnowszej wedle neofrankistowskich schematów. Znów
w ramach antyterrorystycznej retoryki pojawi³a siê konserwatywno-patriotyczna egzaltacja
symboli narodowych, pojawi³y siê próby delegitymizacji nacjonalizmów peryferyjnych i blokowanie jakichkolwiek reform w ramach regionalnych Wspólnot Autonomicznych52. Ideologiê znacznej czêœci hiszpañskiej prawicy nadal zespalaj¹ elementy narodowego katolicyzmu,
antylaickiego i g³êboko konserwatywnego53.
Nowi konserwatyœci akceptuj¹ jednak pañstwo wspólnot autonomicznych, okreœlaj¹
Hiszpaniê jako pojedynczy, jakkolwiek zdecentralizowany i wielokulturowy naród, ale nie
dopuszczaj¹ dalszej ewolucji kraju w stronê federacji, zagra¿aj¹cej integralnoœci Hiszpanii54.
Poœrednio nawi¹zuj¹ te¿ do przedkonstytucyjnych wartoœci i norm, do historycznych, kulturowo-religijnych elementów hiszpañskiej to¿samoœci, w tym do rekonkwisty, Królów katolickich i do Z³otego Wieku w kulturze Hiszpanii.
W najnowszej myœli hiszpañskiej czêsto pojawia³y siê rozwa¿ania nad umiarkowanym
patriotyzmem liberalnym. Przyjmuje on rozmaite nazwy i odcienie znaczeniowe: patriotyzm

50
Zob. nastêpuj¹ce ksi¹¿ki firmowane przez Real Academia de la Historia: España. Reflexiones sobre el ser de
España, Madrid 1997; España como nación, Barcelona 2000. G³ównym tematem tej pierwszej jest nastêpuj¹ce pytanie, postawione ju¿ przez Ortegê w 1914 roku w jego Medytacjach o Don Kichocie: Bo¿e mój, czym jest Hiszpania?
51
Zob. na ten temat P. C. González Cuevas, El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX. De la
crisis de la Restauración al Estado de partidos (1898–2000), Madrid 2005, s. 246–255.
52
X. M. Núñez-Seixas, El nuevo debate territorial en la España actual..., s. 328. W innym miejscu cytowany autor
zapytuje, czy nowe widmo zaczyna kr¹¿yæ po Europie, tym razem widmo nacjonalizmu, zw³aszcza po uzyskaniu niepodleg³oœci przez Czarnogórê i Kosowo. Hiszpañski autor z Galicii pyta, czy zadzia³a tu efekt domina; idem; Los nacionalismos subestatales, la unificación europea y el mito de soberania. Algunas reflexiones, „Revista Internacional
de Filosofía Política” 2008, nr 31. Dobr¹ analizê ró¿nych, coraz liczniejszych form tradycyjnego, radykalnego, umiarkowanego i peryferyjnego dyskursu narodowego, jêzyka patriotycznego, konserwatywno-nacjonalistycznego, pañstwowo-neonacjonalistycznego (neoespañolismo) oraz poczucia emocjonalnej przynale¿noœci daje H. Béjar, La
dejación de España. Nacionalismo, desencanto y pertenencia, Buenos Aires–Madrid 2008.
53
Vicenç Navarro, El subdesarrollo social de España, Barcelona 2006, s. 173.
54
Zob. X. M. Núñez-Seixas, From National-Catholic nostalgia to constitutional patriotism: conservative Spanish nationalism since the early 1990s, w: The Politics of contemporary Spain, red. S. Balfour, London–New York
2005, s. 125, 131.
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konstytucyjny (termin pochodz¹cy od Jrgena Habermasa)55 lub obywatelski, nacjonalizm
obywatelski, republikanizm klasyczny czy nacjonalizm konstytucyjny. Ten ostatni nie ma ju¿
realnego zwi¹zku z Habermasem, a bardziej powi¹zany jest z determinizmem historycznym
Ortegi y Gasseta. Hiszpañscy konserwatyœci nie odciêli siê wyraŸnie od frankizmu z niedawnej przesz³oœci, co nie przysporzy³o wiarygodnoœci ich projektowi politycznemu, okreœlonemu jako stare wino w nowej butli (Núñez-Seixas).
Jedni autorzy walor patriotyzmu dostrzegaj¹ w jego œcis³ym powi¹zaniu z politycznym
porz¹dkiem wolnoœci56, inni dostrzegaj¹ w patriotyzmie pewne uczucie, przedpolityczn¹ cnotê indywidualn¹ czy jakoœæ moraln¹, która nadaje aktywnoœci obywatelskiej szczególny sens
zbiorowy. Nacjonalizm zaœ w tym ujêciu stanowi kolektywn¹ wadê, deformacjê i polityzacjê
patriotyzmu.
Kataloñski politolog Ferran Requejo oceni³ krytycznie hiszpañski model terytorialnych
wspólnot autonomicznych i przedstawi³ swój teoretyczny model federalizmu, bazuj¹c przy
tym na Isaaha Berlina pojêciu pluralizmu wartoœci i na analizie porównawczej ró¿nych federacyjnych demokracji57. Zbada³ on mo¿liwoœæ pogodzenia pluralizmu narodowego, nacjonalizmu i federalizmu. Przedstawi³ te¿ mo¿liwe scenariusze przysz³ego rozwoju sytuacji
w Hiszpanii, dostrzegaj¹c du¿e trudnoœci dla ‘federalnego’ rozwi¹zywania hiszpañskich
problemów narodowych w warunkach aktualnie obowi¹zuj¹cej konstytucji.
Do wyja³owienia i upadku idei narodu hiszpañskiego (i wszelkiej idei narodowej) przyczynili siê zwolennicy nacjonalizmu etnicznego, w tym baskijskiego, niektóre od³amy lewicy
i postmodernistyczni intelektualiœci beztrosko i bez jakichkolwiek zastrze¿eñ wychwalaj¹cy
wielokulturowoœæ58, pluralizm ludów Hiszpanii, jej liczne jêzyki, ró¿nice wewnêtrzne i partykularyzmy. W takim ujêciu Hiszpania staje siê jedynie pañstwem, krajem (el país) geograficznym czy struktur¹ polityczno-prawn¹.
Aznarowi nie uda³o siê prze³amaæ hegemonii intelektualnej lewicy i stworzyæ liberalnego
nacjonalizmu, mimo ¿e wspar³o go czêœciowo równie¿ kilku ró¿nych przedstawicieli wywodz¹cych siê z lewicy na czele z Fernando Savaterem i Gustavo Bueno. Ostatnio nasili³y siê
powa¿ne w¹tpliwoœci, czy hiszpañska monarchia konstytucyjna59 jest nadal w stanie utrzymywaæ jednoœæ Hiszpanii jako wspólnoty w ró¿norodnoœci. Powsta³o wiele w¹tpliwoœci co
do tego, czy mo¿e istnieæ zró¿nicowany, heterogeniczny, wielojêzykowy i wielokulturowy
naród hiszpañski, o którym rozprawia³ Aznar i jego ideologowie.
Nowej wagi nabra³a kwestia narodowej to¿samoœci Hiszpanii. Rozpowszechnia siê
przekonanie, ¿e istnieje wiele narodów wewn¹trz pañstwa hiszpañskiego. Przekonanie to jest
charakterystyczne dla peryferyjnych ugrupowañ nacjonalistycznych, w mniejszym lub wiêk55
Jednak¿e wedle Diego Lópeza Garrido patriotyzm konstytucyjny jest równoznaczny z postnarodow¹ to¿samoœci¹ uniwersalistyczn¹. Nacjonalizm zosta³by wiêc przezwyciê¿ony w tej to¿samoœci, która upowszechnia wartoœci demokratyczne i podnosi je do rangi wznosz¹cej siê ponad partykularyzmy. J. Arregi, D. López Garrido, Ser
nacionalista. Dos visiones en diálogo, Madrid 2000, s. 150; zob. tak¿e W. Bernecker, S. Brinkmann, La difícil identidad de España. Historia y política en el cambio de milenio, „Iberoamericana” 2004, nr 15, s. 95.
56
V. Pérez Díaz, Una interpretación liberal del futuro de España, Madrid 2002, s. 14.
57
F. Requejo, Multinational Federalism and Value Pluralism: The Spanish Case, London–New York 2005.
58
Apoteozê bezkrytycznego pluralizmu krytykuje ostatnio równie¿ Fernando Savater – do niedawna jeden
z g³ównych w Hiszpanii popularyzatorów postmodernistycznej lewicy francuskiej. Naukow¹ analizê problemu wielokulturowoœci na przyk³adzie Hiszpanii i Kanady daje F. Colóm, Pluralismo cultural e integración política, Barcelona
1998; El espejo, el mosaico y el crisol. Modelos políticos para el multiculturalismo, red. F. Colom González, Barcelona–México 2001.
59
Wzrost antymonarchicznych nastrojów w dzisiejszej Hiszpanii zauwa¿a i trafnie analizuje A. Lipczak, Cierñ
w koronie, „Polityka”, 14 lutego 2009, nr 7.
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szym stopniu popieranych przez rz¹dz¹c¹ w opozycji do konserwatystów partiê socjalistyczn¹. Niedawne dyskusje nad reform¹ statutu autonomii Katalonii wykaza³y, ¿e odmienne
koncepcje narodowej to¿samoœci prezentowane przez PP i PSOE stanowi¹ g³ówny przedmiot
politycznych kontrowersji w dzisiejszej Hiszpanii. Generalnie lewica koncentruje uwagê na
przestrzeganiu norm konstytucji tworz¹cych naród polityczny, a prawica pojmuje konstytucjê
jako ekspresjê historycznie, etnicznie i kulturowo pojmowanego narodu. Odrzuca zatem ideê
wielonarodowego pañstwa60.
Hiszpania pozostaje wiêc nadal problemem, a Europa czy Unia Europejska jako wspólnota pañstw narodowych nie jest w stanie zaproponowaæ rozwi¹zañ satysfakcjonuj¹cych
wszystkich. Zreszt¹ w ca³ej Europie mo¿na dostrzec liczne oznaki powrotu rozmaitych form
nacjonalizmu61.

Nowe miejsce Hiszpanii w Europie
Hiszpanii przypada rola poœrednika miêdzy obszarem œródziemnomorskim, a nawet i miêdzy ca³¹ Ameryk¹, a kontynentem europejskim. Obecnie z powodu swego po³o¿enia geostrategicznego, opartego równie¿ na przynale¿noœci do NATO, Hiszpania jako brama Europy
odgrywa znacz¹ce miejsce w Unii Europejskiej jako jej po³udniowa granica. Istotne jest znaczenie Hiszpanii zw³aszcza w takich sprawach jak imigracja, turystyka, bezpieczeñstwo
czy walka z handlem narkotykami. Cieœnina gibraltarska oddziela Hiszpaniê od Afryki tylko
o 14 kilometrów, oddziela ona tak¿e Pó³noc od Po³udnia. Potencja³ gospodarczy, demograficzny i polityczny Hiszpanii stawiaj¹ j¹ jednak nadal na drugim planie62.
Myœliciele hiszpañscy spogl¹daj¹ dziœ z wiêkszym optymizmem na Hiszpaniê, nie narzekaj¹ tak jak Ortega, który pisa³, i¿ przez wieki brakowa³o jej elit i krêgos³upa63. José Antonio
Jáuregui, uczeñ s³ynnego Salvadora Madariagi, uwa¿a, i¿ Europa w nowej Hiszpanii jest
czczona jak bogini64, a jej ostatnim o³tarzem sta³y siê dwa wie¿owce o œmia³ej konstrukcji nazwane Bram¹ Europy (Puerta de Europa), wybudowane w 1996 r na pó³nocy Madrytu. Jáuregui, inaczej ni¿ niektórzy jego zatroskani koledzy, nie uwa¿a by kraj ten zatraca³ sw¹
to¿samoœæ przechodz¹c od peset do euro, zdobywaj¹c siln¹ pozycjê w Unii Europejskiej i pozbywaj¹c siê czêœci baz amerykañskich ze swego terytorium. To¿samoœæ Hiszpanii stanowiæ
ma wielowiekow¹ mozaikê romañsk¹, fenick¹, ¿ydowsk¹, arabsko-muzu³mañsk¹, iberyjsk¹,
celto-iberyjsk¹, wizygock¹ i chrzeœcijañsk¹. Jáuregui cieszy siê, ¿e nawet Królowie katoliccy, znani ze swej ¿arliwej religijnoœci, nie zniszczyli Alhambry, Giraldy i s³ynnego meczetu
w Kordobie.
Znany historyk Luis Suárez uwa¿a, i¿ Europa jest rezultatem wzajemnych powi¹zañ
miêdzy piêcioma obszarami kulturowymi, które wyra¿aj¹ siê w piêciu wielce znacz¹cych jêzykach kultury wspó³czesnej: hiszpañski, francuski, angielski, niemiecki i w³oski. Autor wymienia tu naukê i muzykê niemieck¹, teatr brytyjski, operê w³osk¹ czy francuskie normy
60

Zob. D. Kleiner-Liebau, Migration and the Construction of National Identity in Spain, Madrid–Frankurt am
Main 2009, s. 18 i n. Niemiecka autorka wykorzystuje F. Meineckego terminy Staatsnation i Kulturnation do charakterystyki hiszpañskiego systemu politycznego.
61
Zob. J. P. Fusi, La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX, Madrid 2003.
62
Por. R. Mendez y Silva Marcu, La posición geoestratégica de España, w: La política exterior de España
(1800–2003), coord. J. C. Pereira, Barcelona 2003, s. 117.
63
J. Ortega y Gasset, España invertebrada, Madrid 1922.
64
J. A. Jáuregui, España vertebrada, Barcelona 2004, s. 187.
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akademickie jako maj¹ce absolutn¹ wartoœæ dla Hiszpanów. Mówi¹c o piêciu jêzykach i sposobach myœlenia istotnych dla Europy wymienia Dantego, Goethego, Moliera, Szekspira
i Cervantesa. Demokratyczna Hiszpania odzyska³a ostatnio rolê, jak¹ od koñca œredniowiecza
pe³ni³a w Europie, pozycjê jednego z piêciu wielkich narodów, które tworz¹ Europê65.
Wybitny historyk idei i filozof José Luís Abellán uwa¿a, i¿ Hiszpania jest w stanie zachowaæ
najlepsze wartoœci to¿samoœci europejskiej (wolnoœæ, równoœæ, tolerancja, uniwersalnoœæ, rozum, nauka, godnoœæ i braterstwo) nie trac¹c przy tym w³asnej osobowoœci wyra¿aj¹cej nieco
inn¹ kulturê. Hiszpania mo¿e jednoczeœnie zapobiec temu, by Europa nie przekszta³ci³a siê
w centrum imperialnej dominacji o charakterze polityczno-gospodarczym. Wyrazi³ nadziejê,
¿e Hiszpania jako kraj kiedyœ peryferyjny lub pó³peryferyjny, ale nie marginalny, mo¿e
spe³niæ sw¹ misjê jako pomost do innych krajów i kultur, mo¿e doprowadziæ do odprê¿enia
w stosunkach miêdzynarodowych i do budowy planetarnej kultury, czego pilnie domaga siê
dzisiejszy œwiat66.
Hiszpania z jej nowym stylem ¿ycia nadal jest modna w œwiecie, w Europie i Polsce,
a jeszcze niedawno by³a uwa¿ana za najlepszy wzór demokratycznej transformacji dla Ameryki £aciñskiej i Europy Wschodniej. W Polsce, po czêœciowym zakwestionowaniu rezultatów ³agodnego przejœcia do demokracji, opartego w pewnym stopniu na hiszpañskim
modelu, jego ocena nieco obni¿y³a siê. Ponadto, jak tylko doszli do w³adzy doœæ antyklerykalnie nastawieni socjaliœci pod wodz¹ Zapatero, Hiszpania w Polsce w okresie rz¹dów premierów Kaczyñskiego i Tuska ma najgorsz¹ w Europie prasê, a do niedawna i odwrotnie67. Jeden
z biskupów polskich porównywa³ niedawno premiera Zapatero do Nerona, Lenina i Hitlera.
Niektórzy publicyœci sugeruj¹ nawet, ¿e za Pirenejami od¿ywaj¹ dawne konflikty religijne,
spo³eczne i narodowoœciowe, ¿e odradza siê tam historyczny konflikt tzw. dwóch Hiszpanii68.
W Polsce nawet m³odociani publicyœci z „Dziennika” i innych mediów oœmieszali wielki postêp cywilizacyjny i gospodarczy Hiszpanii, z buñczuczn¹ min¹ okazywali narodow¹ wy¿szoœæ zacofanej Polski w stosunku do „lewackiej” rzekomo Hiszpanii. Nawet czo³owi
publicyœci „Gazety Wyborczej” w 2009 roku pisali o rzekomej hiszpañskiej katastrofie gospodarczej i o katastrofalnym pogarszaniu siê nastrojów spo³ecznych w Hiszpanii, a jednoczeœnie pe³ni byli przy tym uznania dla samych tylko sukcesów postkomunistycznej Polski,
a jeszcze niedawno dla sukcesów przyt³oczonej obecnie kryzysem Irlandii. W Polsce faktycznie nigdy nie zauwa¿ono, ¿e PSOE stanowi udany przyk³ad przejœcia od marksistowskiej re-
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L. Suárez, Lo que el mundo le debe a España, Barcelona 2009, s. 7, 251, 255.
J. L. Abellán, El significado de la idea de Europa en la política y en la historia de España, w jego zbiorku La
filosofía como producto mediterráneo, Madrid 2007, s. 70.
67
Ca³a prasa prawicowa i centrowa, a nawet liberalno-lewicowa „Polityka” nie kryje niechêci do Zapatero. Ta
ostatnia przynajmniej wysoko docenia lewicowego myœliciela Manuela Castellsa pochodz¹cego z Barcelony. Zob.
komentarze na temat Zapatero i Castellsa w pierwszym numerze „Polityki” z 2010 roku. Szerzej o Zapatero w kontekœcie polskim zob. José M. Faraldo, Rozmówki hiszpañsko-polskie, „Polityka” 2007, nr 25; godne uwagi s¹ inne artyku³y
tego stosunkowo m³odego badacza hiszpañskiego: Biskupi na demonstracjach. Hiszpañskie lekcje liberalizmu, „Tygodnik Powszechny”, 12.03.2007; Usuwanie œladów. Hiszpania: ustawa o pamiêci narodowej dzieli spo³eczeñstwo,
„Tygodnik Powszechny”, 14.11.2007. Zob. tak¿e jego ksi¹¿kê: Europe, Nationalism, Communism. Essays on Poland,
Frankfurt am Main 2008.
68
Zob. blok artyku³ów w profrankistowskiej „Frondzie” 2005, nr 35; straszenie laickim radykalizmem i masoneri¹ widoczne jest w rozmowie W. Rêdziocha z prymasem Hiszpanii, abp. A. Canizaresem Llover¹, pt. Widmo rewolucji hiszpañskiej, „Niedziela” 2005, nr 23; zob. tak¿e prowokacyjne pytania Jana Wróbla – do niedawna
entuzjastycznego zwolennika junty gen. Pinocheta w Chile i doradcy premiera Buzka – w wywiadzie z F. Vallespín,
lewicowym profesorem socjologii, pt. Nie ma dwóch Hiszpanii, s¹ skutki b³êdów Aznara („Tygodnik idei Europa”
2006, nr 3) i artyku³ M. Stasiñskiego, Demony wojny wed³ug Zapatero, („Gazeta Wyborcza”, 1–2 grudnia 2007).
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toryki z lat 70. do zwyciêskiej nowoczesnej socjaldemokracji ostatniego æwieræwiecza.
Czo³owy konserwatysta Jacek Bartyzel nazwa³ rz¹dy Zapatero „Rewolucj¹” i w alarmistycznym tonie pe³nym pesymizmu – jak u Donoso Cortésa – oœwiadczy³, ¿e ojczyzna Cyda, œw.
Dominika, œw. Ignacego Loyoli i Cervantesa od dwóch lat znajduje siê pod now¹, neobolszewick¹ okupacj¹69. Jego hiszpañski odpowiedni, komentator katolickiego radia COPE tu¿ po
og³oszeniu powtórnego zwyciêstwa PSOE stwierdzi³ 9 marca 2008: Sta³o siê nieszczêœcie,
tradycyjna Hiszpania le¿y w gruzach. Konstytucja ju¿ nie obowi¹zuje70.
Niechêtna katolickiemu konserwatyzmowi liberalno-lewicowa prasa zachodnia pe³na jest
jednak zachwytów dla Zapatero. Umberto Eco w wywiadzie dla „El País” stwierdzi³: Hiszpania znajduje siê w fazie wzrostu. Zapatero jest bardzo sympatyczny i cieszê siê, ¿e wygra³ po
raz drugi wybory. W porównaniu z W³ochami, Hiszpania dynamicznie siê rozwija. W czasach
Franco Hiszpanie przyje¿d¿ali do nas, by podziwiaæ w³oski cud gospodarczy, dziœ to my spogl¹damy w wasz¹ stronê z zazdroœci¹71. Hiszpania Zapatero w dziedzinie przestrzegania
niektórych liberalnych praw obywatelskich (np. akceptacja ma³¿eñstw homoseksualnych),
znajduje siê dziœ w awangardzie Europy, a Polska wraz z Rosj¹ nale¿¹ w tej dziedzinie do
pañstw najbardziej konserwatywnych.
Premier Zapatero podkreœli³, ¿e Hiszpanie zawdziêczaj¹ bardzo wiele Europie i duchowi
europejskiemu, z wdziêcznoœci¹ ukazywa³ spo³eczny dynamizm rozbudzony cz³onkostwem
Hiszpanii w UE i widzia³ w nim g³ówn¹ si³ê sprawcz¹ hiszpañskiego sukcesu gospodarczego
z lat nastêpuj¹cych po jej integracji ze wspólnotami europejskimi.
W dzisiejszej polskiej prasie prawicowej i centro-prawicowej, podobnie jak i w koñcu lat
trzydziestych, znowu dominuj¹ raczej antyhiszpañskie nastroje. Jeszcze niedawno próbowano przeœladowaæ garstkê pozosta³ych przy ¿yciu polskich uczestników wojny domowej po
stronie Republiki i wymazaæ o nich pamiêæ, a tych co sprzyjali b¹dŸ walczyli po stronie Franco uznano za bohaterów72. W Polsce w latach 90. i póŸniejszych podejmowano represje nawet
w stosunku do tych autorów, którzy pisali w sposób obiektywny o historii antyklerykalizmu
w Hiszpanii lub cytowali hiszpañskich socjalistów dla celów naukowych.
Wiêkszoœæ polskich obserwatorów nie jest w stanie zrozumieæ, dlaczego ostro krytykowany i stronniczo prezentowany w Polsce Zapatero móg³ wygraæ wybory po raz kolejny73.
Wp³ywowi publicyœci i politycy polscy ju¿ nie stawiaj¹ g³êboko zeuropeizowanej i laickiej
Hiszpanii, a raczej eurosceptyczn¹ i katolick¹ Irlandiê za godny wzór do naœladowania. Inni,
mniej liczni autorzy s³usznie zwracaj¹ uwagê na g³êbokie przemiany w ³onie dostatniego
i w pe³ni zeuropeizowanego spo³eczeñstwa hiszpañskiego, które nie pozwoli na odtworzenie
przebrzmia³ych ju¿ podzia³ów z odleg³ej przesz³oœci. Podkreœla siê, ¿e mimo jej nara69
J. Bartyzel, Hiszpania pod okupacj¹, http://haggard.w.interia.pl/zapatero.html; w Hiszpanii podobnej krytyki
dominuj¹cej lewicy dokonuje P. Molina, La dictadura progre. Apuntes de un reaccionario, Madrid 2006.
70
Cyt. za M. Ikonowicz, Lekcja Zapatero, „Przegl¹d” 23 marca 2008.
71
Cyt. za „Forum” 2008, nr 18.
72
Zob. Apel Antygony. List otwarty w sprawie d¹browszczaków, opublikowany w „Gazecie Wyborczej”
25.04.2007 i w „El País” 29.05.2007.
73
Na temat stosunków polsko-hiszpañskich pisz¹ m.in.: T. Mi³kowski, Polska braci Kaczyñskich i Hiszpania Zapatero: na antypodach europejskoœci; P. Sawicki, Polska hagiografia Genera³a Franco; P. Serrano Postigo, Bilans
stosunków hiszpañsko-polskich w trzydziest¹ rocznicê ich ponownego nawi¹zania: 1977–2007; referaty w dwujêzycznej ksi¹¿ce Wzajemny obraz Hiszpanii i Polski od czasu przejœcia do demokracji, Warszawa 2008. Zob. tak¿e pracê zbiorow¹ pt. Transición en retrospectiva. Los casos de Polonia y España, Varsovia–Toledo 2009; O. Glondys, La
visión del otro: imágenes recíprocas de España y Polonia en su prensa diaria (05.2004–05.2005), w: Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas del Congreso Internacional Cracovia 14–15 de octubre de 2005, Madrid
2007.
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staj¹cych ostatnio k³opotów politycznych i gospodarczych, œwiat nadal podziwia Hiszpaniê,
jej urok i fantazjê, romantyzm i m³odzieñczy luz, podziwia siê kraj, który stosunkowo szybko
po¿egna³ zacofanie i sta³ siê jednym z liderów dzisiejszej Europy74. Pod koniec czerwca
2008 roku, gdy Hiszpania zosta³a pi³karskim mistrzem na Euro 2008, czo³owe gazety z obu
stron Pirenejów okazywa³y radoœæ ze zwyciêstwa, pisz¹c ¿e hiszpañscy campeones podbili
Europê i stali siê królami Europy. W mediach polskich podkreœlano, i¿ radoœæ ze zwyciêstwa
nie oznacza sympatii do rz¹du socjalistów.
Zmiana rz¹du w Hiszpanii nie przerwa³a jednak corocznych konsultacji miêdzyrz¹dowych, tzw. Polsko-Hiszpañskich Szczytów pod przewodnictwem premierów, odbywaj¹cych
siê na przemian w Polsce i Hiszpanii pocz¹wszy od 2003 roku. Rozwijaj¹ siê kontakty gospodarcze, naukowe, kulturalne i turystyczne miêdzy obywatelami poszerzonej Unii Europejskiej.
Niewiele jednak pozosta³o po hiszpañsko-polskim partnerstwie strategicznym po wycofaniu
wojsk hiszpañskich z Iraku i po wycofaniu hiszpañskiego poparcia dla nicejskiego systemu liczenia g³osów w Unii Europejskiej75.
Na pocz¹tku paŸdziernika 2008 r., po okresie och³odzenia wzajemnych stosunków,
odby³y siê w Kordobie V polsko-hiszpañskie konsultacje miêdzyrz¹dowe. Ich celem by³o
wzmocnienie chwilowo os³abionego dialogu politycznego miêdzy konserwatywno-liberaln¹
Polsk¹ a liberalno-socjalistyczn¹ Hiszpani¹, rozwój stosunków gospodarczych i zacieœnienie
wspó³pracy przed zbli¿aj¹c¹ siê prezydencj¹ obu krajów w Unii Europejskiej (Hiszpania
pocz¹wszy od stycznia 2010 r. i Polska w 2011 r.)76. Hiszpania chce wykorzystaæ tê okazjê do
rewitalizacji projektu europejskiego i wzmocnienia w³asnej pozycji w Europie. Premierzy
obu krajów opowiedzieli siê tak¿e za szybkim wejœciem w ¿ycie Traktatu lizboñskiego. Zobowi¹zano siê promowaæ i wzajemnie wspieraæ konkretne inicjatywy w ramach Europejskiej
Polityki S¹siedztwa. Chodzi tu zw³aszcza o Partnerstwo Wschodnie i Uniê dla Œródziemnomorza, zwan¹ póŸniej Uni¹ na rzecz Regionu Morza Œródziemnego77.
9 listopada 2009 roku odby³y siê w Sopocie kolejne polsko-hiszpañskie konsultacje miêdzyrz¹dowe. Premier Donald Tusk oœwiadczy³ po spotkaniu z premierem Hiszpanii, ¿e Polska
i Hiszpania nie maj¹ sprzecznych interesów, zarówno w UE, jak i w relacjach dwustronnych.
Podpisano szereg umów w dziedzinie gospodarki, energetyki i ochrony œrodowiska. Premier
74
Zob. ciekawy blok materia³ów o Hiszpanii w „Przekroju” (2006, nr 31), zatytu³owany: Polacy! Budujcie drug¹
Hiszpaniê! Por. tak¿e tekst Piotra ¯uka, odwo³uj¹cego siê do Ortegi i doœwiadczenia hiszpañskiego, pt. Polska problemem. Europa rozwi¹zaniem?, w: Europa w dzia³aniu, red. P. ¯uk, Warszawa 2007, s. 9–20; o refleksji Savatera nad
Europ¹ – filozofa broni¹cego ostatnio jakiejœ trzeciej drogi dla Hiszpanii, gdzieœ miêdzy tradycyjn¹ lewic¹ i prawic¹
(nieco w stylu Ortegi) – traktuje mój referat Fernando Savater i myœl hiszpañska prze³omu XX i XXI wieku, w: Z myœli
hiszpañskiej i iberoamerykañskiej, red. M. Jag³owski, D. Sepczyñska, Olsztyn 2006, s. 31–49; zob. tak¿e ciekawy wywiad M. Stasiñskiego z F. Savaterem pt. Hiszpañska choroba – nacjonalizm, „Gazeta Wyborcza”, 1–2 lipca 2006.
75
Zob. B. Wojna, Partnerstwo strategiczne hiszpañsko-polskie – jak powstawa³o i co po nim zosta³o, „Polski
Przegl¹d Dyplomatyczny” 2006, nr 6; K. Zapêdowska, Nowe oblicze Hiszpanii, czyli o realizacji Europejskiej Równoœci
P³ci, „Liberté. G³os wolny, wolnoœæ ubezpieczaj¹cy”, czerwiec 2008 (wydanie internetowe).
76
W zwi¹zku z przypadaj¹cym pocz¹wszy od 1 stycznia 2009 r. przewodnictwem Hiszpanii w UE przebywa³
w Madrycie w po³owie listopada 2008 r. przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i przy okazji popar³
kandydaturê by³ego konserwatywnego premiera Aznara na stanowisko prezydenta UE. Fakt ten, jak i œwiadomoœæ ¿e
wœród bliskich doradców niedawnego premiera Buzka znajdowali siê jawni zwolennicy gen. Franco i gen. Pinocheta,
wywo³a³ zrozumia³e niezadowolenie wœród sprawuj¹cych obecnie w³adzê socjalistów hiszpañskich.
77
W partnerstwie Euroœródziemnomorskim, czyli w platformie wspó³pracy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej z pañstwami basenu Morza Œródziemnego, odgrywa istotn¹ rolê Hiszpania, a siedzib¹ wspomnianej Unii pozostaje Barcelona. W³aœnie w 1995 r. zosta³ zainicjowany tzw. proces barceloñski. Zob. S. Parzymies, Bezpieczeñstwo
i wspó³praca w regionie Morza Œródziemnego – wielkie wyzwanie dla Europy, „Stosunki Miêdzynarodowe” 2009,
nr 3–4.

PP 1 ’10

Przemiany demokratyczne i europeizacja Hiszpanii

71

Hiszpanii przyj¹³ z du¿ym zadowoleniem niedawne polskie zbli¿enie do Francji i Europy, dostrzeg³ bardziej realistyczne podejœcie w polityce polskiej w stosunku do USA i Europy, doceni³ deklarowan¹ chêæ umocnienia europejskiej polityki bezpieczeñstwa. W konsultacjach
stronê polsk¹ reprezentowali ministrowie spraw zagranicznych, sprawiedliwoœci i œrodowiska
oraz Szef Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. Podczas rozmów ministrów sprawiedliwoœci rozmawiano o wspó³pracy polsko-hiszpañskiej, zarówno na Forum Unii Europejskiej,
jak i w stosunkach bilateralnych, rozmawiano m.in. o stosowaniu Europejskiego Nakazu
Aresztowania i o projekcie rozporz¹dzenia UE w sprawie dziedziczenia i testamentów.
Od 1 stycznia 2010 r. Hiszpania, jako pierwsza po przyjêciu Traktatu z Lizbony, objê³a
przewodnictwo w Unii Europejskiej. Na premierze Zapatero ci¹¿¹ zatem obowi¹zki efektywnego wprowadzenia w ¿ycie wspomnianego Traktatu, projektu „Nowej Europy” i wypracowania regu³ wspó³pracy z pierwszym sta³ym przewodnicz¹cym Rady Europejskiej, by³ym
premierem Belgii Van Rampuyem. Obaj wyrazili ju¿ przekonanie, ¿e 2010 rok bêdzie
pocz¹tkiem dobrej dekady dla Europy.

Summary
The problems in Spain’s relations with Europe have emerged in the complicated history of
this country on numerous occasions. As the country peacefully moved from dictatorship to
democracy in the late 1970s, a new stage of Europeization began there. A triumphant accession to the European Community, as early as in the mid-1980s, significantly accelerated the
economic development and modernization in many spheres of life in the formerly isolated
country. This process has been significantly contributed to by both Socialists and moderate
Conservatives, who together have consolidated Spanish democracy. Spanish politicians and
citizens are much more active in their pro-European creativity than Poles, whether internally,
or in the EU, and other international organizations.
Yet Spain has faced some problems with maintaining the national and territorial unity of
the country for the future. The formerly ruling People’s Party tried to apply a return to the
re-nationalization of Spain as a remedy, to no avail. The currently ruling Socialist Party is
looking for the solution in the spirit of liberal, yet supervised federalism, and in the new ideas
of an increasingly tolerant, civic, egalitarian and secular European project, wide open to the
globalized world.

