
* Prof. dr hab. Eu ge niusz Gór ski – In sty tut Fi lo zo fii i So cjo lo gii PAN w War sza wie
i In sty tut Na uk Po li tycz nych Uni wer sy te tu Hu ma ni stycz no -Przy rod ni cze go Ja na Ko cha -
now skie go w Kiel cach.

1 A.Mo re no Ju ste, Del „pro ble ma de España” a „la España eu ro pe iza da”: excep cio -
na li dad y nor ma li za ción en la po si ción de España en Eu ro pa w: La políti ca exte rior de
España (1800–2003), co ord. J.C.Pe re ira, Bar ce lo na 2003, s. 297–299.

2 Por.: J.M.Ma go ne, Con tem po ra ry Spa nish Po li tics, Lon don and New York 2004,
s. 44, 235.
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Eu ge niusz Gór ski*

De mo kra tycz na Hisz pa nia w Eu ro pie

Od cza su przy wró ce nia de mo kra cji za cz´ to lan so waç po j´ cie „no wej
Hisz pa nii”, dum nej ze swe go po ko jo we go, uda ne go przej Êcia do no wej
rze czy wi sto Êci spo łecz no -po li tycz nej. Od tàd Hisz pa nia zwra ca ła znacz -
nie wi´ cej uwa gi na za chod nià Eu ro p´ ni˝ na Hi spa no ame ry k´ i in ne
re gio ny Êwia ta. Ju˝ tyl ko w za chod niej Eu ro pie po szu ki wa no mia ry upra -
gnio nej „nor mal no Êci”, cho cia˝ wie lu au to rów wzdra ga ło si´ przed pro -
stym spro wa dza niem Hisz pa nii do ba nal ne go eu ro mo de lu ja ko osta tecz -
nym ce lem. Za Pi re ne ja mi upo wszech ni ła si´ Êwia do moÊç, ̋ e od Eu ro py
mo˝ na wie le si´ na uczyç, ale i Eu ro pa jest pew nym pro ble mem, po ja -
wi ła si´ bo wiem kwe stia swo iste go jej par ty ku la ry zmu i sen su eu ro pe -
izmu w wa run kach glo ba li za cji.1

War to te˝ do daç, ˝e mi mo ge ne ral ne go po par cia dla eu ro pej skiej in -
te gra cji, Hisz pa nia – obok Pol ski – na le ̋ y do kra jów, gdzie wcià˝ naj ni˝ -
sza jest wie dza na te mat Unii Eu ro pej skiej i jej in sty tu cji. Po nad to ˝y -
cie co dzien ne wie lu Hisz pa nów, mi mo wzro stu in dy wi du ali zmu, cz´ sto
od bie ga od pół noc no eu ro pej skich sty lów, norm i za cho waƒ.2

Ma dryt wy brał po li ty k´ zde cy do wa nie eu ro pej skà i atlan tyc kà (do
NATO po pew nych wa ha niach Hisz pa nia wstà pi ła trzy la ta wcze Êniej
ni˝ do EWG). Człon ko stwo w Unii Eu ro pej skiej przy spie szy ło wzrost go -
spo dar czy, choç po czàt ko wo wià za ło si´ z przej Êcio wy mi trud no Êcia mi.
Hisz pa nie zda wa li so bie spra w´, ˝e przy szłoÊç kra ju po za Unià Eu ro pej -



3 Wy po wiedê Ju ana Pa blo de La igle sia, am ba sa do ra Kró le stwa Hisz pa nii w Pol sce,
za miesz czo na w ma ga zy nie „Rzecz po spo li tej” nr 17/2002, pt. Do Unii przez Hisz pa ni´.

4 R. Gil le spie, Per spec ti ves on the re sha ping of exter nal re la tions w: De mo cra tic Spa -
in, eds. R Gil le spie, F. Ro dri go, J. Sto ry, Lon don and New York 1995, s. 201.

5 Por.: J. Pie cuch, Hisz pa nia w Unii Eu ro pej skiej. Aspek ty roz wo ju re gio nal ne go, War -
sza wa 2004, s. 249.
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skà by ła by znacz nie gor sza i ˝e przy stà pie nie do UE to „tak jak wst´ po -
wa nie do eli tar ne go klu bu, w któ rym człon ko stwo ma swo jà ce n´”.3

Człon ko stwo we Wspól no tach Eu ro pej skich za pew nia ło po par cie Eu ro -
py dla kon so li da cji de mo kra cji w Hisz pa nii, przy czy nia ło si´ do pro mo -
wa nia jej go spo dar ki, wzmac nia nia po li ty ki Êród ziem no mor skiej i zwi´k -
sza nia udzia łu w pla no wa niu przy szłe go kształ tu Eu ro py.4 In te gra cja
Hisz pa nii ze struk tu ra mi Unii Eu ro pej skiej przy spie szy ła znacz nie roz -
wój po szcze gól nych jej re gio nów i ca łe go paƒ stwa.5

Król i ko lej ni pre mie rzy w uro czy stych prze mó wie niach zwra ca li uwa -
g´, ˝e Hisz pa nia by ła jed nym z pierw szych paƒstw na ro do wych, któ re
po wsta ły na kon ty nen cie eu ro pej skim, zwra ca no uwa g´ na dzie dzic two
is lam sko -˝y dow skie i trans eu ro pej skie przed si´ wzi´ cie zwià za ne z Ame -
ry kà, pod kre Êla no, ˝e Hisz pa nia ni gdy nie za mie rza ła ze rwaç ze swà eu -
ro pej sko Êcià. Pre mier Adol fo Suárez zwró cił uwa g´ na uni wer sal ne zna -
cze nie Eu ro py oraz na fakt, ˝e eu ro pej ska to˝ sa moÊç Hisz pa nii za wie ra
te˝ pe wien aspekt hi spa no ame ry kaƒ ski i Êród ziem no mor ski. Pod kre Êlał
jed nak dà ̋ e nie Ma dry tu do wspie ra nia wol no Êci, de mo kra cji i dal szej
in te gra cji Eu ro py.

Dzi´ ki dzia łal no Êci mło de go so cja li stycz ne go pre mie ra Fe li pe
Gonzále za szyb ko mo der ni zu jà ca si´ Hisz pa nia sta ła si´ kra jem mod -
nym w Eu ro pie. Uwa ̋ a si´, ˝e uda ło mu si´ za sto so waç w prak ty ce zna -
nà mak sy m´ Or te gi y Gas se ta, ˝e Hisz pa nia jest pro ble mem, a Eu ro pa
roz wià za niem. González oÊwiad czył ju˝ w 1985 r., ˝e je go ma rze niem
jest wpro wa dziç kraj do awan gar dy go spo dar czej, han dlo wej, tech no lo -
gicz nej i kul tu ral nej Eu ro py Za chod niej.

W la tach 80. XX w. Hisz pa nia prze sta ła byç kra jem emi gran tów, na -
to miast sa ma za cz´ ła przyj mo waç imi gran tów, głów nie z kra jów arab -
skich, la ty no ame ry kaƒ skich i wschod nio eu ro pej skich. DziÊ sta no wià ju˝
pra wie 12% miesz kaƒ ców. Ge ne ral nie rzecz bio ràc, po pra wi ło to z cza -
sem sy tu acj´ na ryn ku pra cy. Jed nak ̋ e od koƒ ca XX w. wzmo ̋ o ny nie -
le gal ny do pływ imi gran tów, zwłasz cza z Afry ki, stał si´ po wa˝ nym pro -
ble mem dla Hisz pa nii i dla Unii Eu ro pej skiej. W dys kur sie po li tycz nym
na ten te mat pod kre Êla no, ˝e roz wià za nie te go gi gan tycz ne go pro ble mu
w kra ju gra nicz nym wy ma ga po mo cy ca łej wspól no to wej Eu ro py. Po ja -



6 D.Kle iner -Lie bau, Mi gra tion and the con struc tion of na tio nal iden ti ty in Spa in,
Ma drid–Fran kurt am Ma in 2009, s. 152–153, 158.

7 Zob.: A.Or te ga, Spa in in the post -cold war world w: De mo cra tic Spa in, eds. R.Gil -
le spie, F.Ro dri go, J.Sto ry, Lon don and New York 1995, s. 178.

8 Zob.: nu mer spe cjal ny le wi co we go mie si´cz ni ka „Si ste ma” (czer wiec 1993), po -
Êwi´ co ny w ca ło Êci Unii Eu ro pej skiej, a zwłasz cza tek sty ów cze sne go mi ni stra spraw za -
gra nicz nych Ja vie ra So la ny, pt. España – Eu ro pa, oraz ów cze sne go wi ce pre mie ra i wi -
ce sze fa PSOE Al fon so Gu er ry pt. Los so cia li stas y la Unión Eu ro pea. 

9 Pi sze o tym S.Pie dra fi ta, In spi te of all co sts? Mo ral con stra ints on Spa in’s en lar -
ge ment’s po li cy w: Qu estio ning EU En lar ge ment. Eu ro pe in Se arch of Iden ti ty, ed.
H.Sjur sen, Lon don and New York 2006, s. 44–61.
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wił si´ pro blem dy cho to mii ra ju i pie kła, eu ro pej skiej „for te cy” bo gac -
twa i afry kaƒ skiej n´ dzy (do chód na ro do wy na gło w´ w Hisz pa nii i w Ma -
ro ku po zo sta je w pro por cji 15:1), od dzie la jà cych dwa Êwia ty, mi´ dzy któ -
ry mi wzno si si´ co raz wy˝ sze pło ty.6

Gdy Hisz pa nia, ła god nie prze cho dzàc do de mo kra cji, koƒ czy ła swà
trans for ma cj´ ustro jo wà, roz po czy na ła si´ eu ro pej ska i Êwia to wa trans -
for ma cja.7 Hisz pa nie zda wa li so bie spra w´ z nad cho dzà ce go prze ło mu,
w któ rym chcie li za zna czyç swo jà obec noÊç i prze ka zaç wła sne do Êwiad -
cze nia. Wie dzie li, ˝e to nie ko niec hi sto rii w ogó le, ale ko niec pew nej
hi sto rii i po czà tek in nej. Uni ka jàc wła snej pe ry fe ry za cji, chcie li zna leêç
si´ w rdze niu paƒstw pro mu jà cych prze mia ny po li tycz no -go spo dar cze
i po gł´ bia jà cych spój noÊç w eu ro pej skiej in te gra cji. Hisz pa nia zde cy do -
wa nie po pie ra ła te˝ ide´ oby wa tel stwa eu ro pej skie go, obec nà ju˝ w Trak -
ta cie o Unii Eu ro pej skiej przy j´ tym w Ma astricht.

So cja li Êci hisz paƒ scy nie tyl ko od zy ska li eu ro pej skie war to Êci, ale
wnie Êli swój mło dzieƒ czy wi gor i en tu zjazm do jed no czà cej si´ Eu ro py.
Uru cha mia li no we po kła dy wy obraê ni, two rzy li no we idee przy dat ne
w dal szej in te gra cji, w prze cho dze niu od EWG do po sze rzo nej Unii Eu -
ro pej skiej, obej mu jà cej oby wa te li Eu ro py, a nie tyl ko wol ny ry nek.8 Hisz -
pa nia po czàt ko wo nie do strze ga ła bez po Êred nich ko rzy Êci dla sie bie z po -
sze rze nia na wschód Unii Eu ro pej skiej. Oba wia no si´, ̋ e mo ̋ e po gor szyç
jej geo stra te gicz ne i go spo dar cze in te re sy. Po pew nych wa ha niach Ma -
dryt po parł jed nak pro ces otwie ra nia si´ Unii na Eu ro p´ Ârod ko wo -
-Wschod nià, na Pol sk´ w szcze gól no Êci.9

Kon ser wa tyw na Par tia Lu do wa (PP), któ ra ob j´ ła wła dz´ po so cja li -
stach, od no si ła dal sze suk ce sy na dro dze mo der ni za cji i eu ro pe iza cji
Hisz pa nii, mia ła staç si´ in stru men tem od ro dze nia i uno wo cze Ênie nia
spo łe czeƒ stwa hisz paƒ skie go sto jà ce go wo bec wy zwaƒ XXI w. No wy dys -
kurs o Hisz pa nii i jej spo łe czeƒ stwie od zna czał si´ doÊç du ̋ ym opty mi -
zmem w oce nie ak tu al nej kon dy cji i per spek tyw, nie za le˝ nie od obo zu



10 S.Gi ner, Los españoles, Ma drid 2000.
11 M.Pla tón, España ya no es di fe ren te, „Nu eva Re vi sta de Po lti ca, Cul tu ra y Ar te”

nr 72/2001. 
12 Zob.: Spa in is (still) dif fe rent. To urism and di sco ur se in spa nish iden ti ty, eds. E.Afi -

no gu eno va, J.Mar ti -Oli vell, Lan ham 2008.
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po li tycz ne go, któ ry go roz po czàł. Hisz pa nia prze sta ła byç kra jem pół pe -
ry fe ryj nym, ma no wo cze snà go spo dar k´, ak tyw nà w pro ce sie glo ba li za -
cji, li be ral no -de mo kra tycz nà kul tu r´ po li tycz nà, po zba wio nà tra dy cyj ne -
go ra dy ka li zmu (nie do ty czy to jesz cze ba skij skiej ETA). Wy bit ny i da le ki
od kon ser wa ty zmu so cjo log Sa lva dor Gi ner twier dzi, ̋ e ob li cze Hisz panii,
uwa ̋ a ne przez nie któ rych za nie zmien ne, jest obec nie w peł ni euro pej -
skie, jak kol wiek nie ma i byç nie mo ̋ e jed nej men tal no Êci eu ro pej skiej.10

Hisz pa nie za tra ci li swà daw nà re li gij noÊç i prze ja wy an ty kle ry ka li zmu,
sta li si´ po pro stu obo j´t nie na sta wie ni do Ko Êcio ła ka to lic kie go, to le -
ran cyj ni wo bec wszel kich re li gii i po glà dów po li tycz nych.

Wie lu au to rów pod kre Êla, ˝e Hisz pa nia nie jest ju˝ od mien na, sta ła
si´ kra jem nor mal nym.11 Jak wia do mo, slo gan Spa in is dif fe rent sku tecz -
nie przy słu ̋ ył si´ kie dyÊ pro mo cji tu ry sty ki, ale z cza sem oka zał si´ nie -
wy god ny dla dà ̋ à cych do eu ro pej skiej nor mal no Êci Hisz pa nów. Stał si´
sze ro ko zna ny od 1964 r., kie dy Ma nu el Fra ga Iri bar ne, ów cze sny mi ni -
ster in for ma cji (fak tycz nie dez in for ma cji) i tu ry sty ki, ka zał go umie Êciç
na pla ka tach. Ha sło przy po mi na ło o ofi cjal nych ob cho dach 25-le cia re -
˝i mu fran ki stow skie go i pro pa go wa ło pro gram je go go spo dar czej mo der -
ni za cji za po mo cà tu ry sty ki. Przy oka zji pró bo wa no przez ro snà cy kon -
sump cjo nizm za trzeç i ukryç w me lo dra ma tycz nym folk lo rze praw dzi wà
od mien noÊç Hisz pa nii – jej dyk ta tu r´ i po wra ca jà cà pa mi´ç o woj nie do -
mo wej. Tu ry sty ka zresz tà za wsze od gry wa ła du ̋ à ro l´ w bu do wa niu ste -
reo ty pów hisz paƒ skiej to˝ sa mo Êci i od mien no Êci od Eu ro py.12

Peł ni za ufa nia do sie bie, Hisz pa nie nie wi dzà ju˝ w otwar ciu na glo -
bal nà kul tu r´ i go spo dar k´ nie bez pie czeƒ stwa dla wła snej to˝ sa mo Êci
na ro do wej czy kul tu ro wej. Tra dy cyj nà fa scy na cj´ Êmier cià za stà pi ła tro -
ska o lep szà ja koÊç ˝y cia, któ ra zna la zła wy raz na wet w tu ry stycz nym
ha Êle Spa in a pas sion for li fe.

Na ród hisz paƒ ski ja ko no wy pro blem

Po dys kre dy ta cji na cjo na li zmu po dru giej woj nie Êwia to wej i po Êmier -
ci ge ne ra ła Fran co suk ce sy na Sta rym Kon ty nen cie i w Hisz pa nii za -
cz´ła od no siç idea jed no Êci eu ro pej skiej. W la tach 70. znacz na cz´Êç



13 Hisz paƒ ski ustrój te ry to rial ny i praw do po dob ne sce na riu sze je go ewo lu cji do kład -
nie ana li zu je A.Sro ka, Hisz paƒ ska dro ga do fe de ra li zmu, Wro cław 2008. 

14 J.Pie cuch, op. cit., s. 67.
15 M.Her na iz, Kon sty tu cyj ne pod sta wy hisz paƒ skie go sys te mu wspól not au to no micz -

nych, „Po li te ja” nr 1/2009. Au tor stwier dza, ˝e hisz paƒ ski „sys tem fi nan so wa nia wspól -
not au to no micz nych, mi mo wie lo krot nych zmian, a mo ̋ e tak ̋ e dzi´ ki nim, jest efek -
tyw nym, zde cen tra li zo wa nym na rz´ dziem za spo ka ja nia po trzeb sa mo rzà do wych”.
Ibi dem s. 82.

16 A.Sro ka, Par tie na cjo na li stycz ne w Hisz pa nii a kwe stia to˝ sa mo Êci na ro do wych,
„Prze glàd Eu ro pej ski” nr 2/2008, s. 115. Au tor ka kon klu du je jed nak, ˝e pro gra my par -
tii na cjo na li stycz nych nie od zwier cie dla jà ocze ki waƒ spo łecz nych, ̋ e zde cy do wa na wi´k -
szoÊç spo łe czeƒ stwa Hisz pa nii (na wet w Kra ju Ba sków i Ka ta lo nii) ma po dwój nà, nie -
wy klu cza jà cà si´ wza jem nie to˝ sa moÊç na ro do wà i re gio nal nà. Ibi dem s. 116, 139.

17 Po czàt ko wo pro po no wa no na wet, by dzieƒ ten, ja ko Dzieƒ Kon sty tu cji, stał si´ no -
wym Êwi´ tem na ro do wym Hisz pa nii. Osta tecz nie po zo sta wio no 12 paê dzier ni ka (sym -
bo licz nà da t´ od kry cia Ame ry ki przez Ko lum ba), ale uro czy sto Êci obec nie za tra ci ły daw -
nà wznio słà sym bo li k´ pa trio tycz nà. Rów nie˝ oko licz no Êcio we prze mó wie nia kró la Ju ana
Car lo sa „po rzu ci ły me ta fi zycz ny po ziom he ro icz nych wy czy nów, wspól ne go po cho dze -
nia i hi sto rycz ne go prze zna cze nia”, kon cen tru jàc uwa g´ na bie ̋ à cych po trze bach współ -
pra cy, de mo kra cji i praw czło wie ka. Zob. na ten te mat: C.Hum lebæk, Se ar ching for a new
na tio nal ho li day in post -Fran co Spa in w: Dik ta tur bewälti gung und na tio na le Selb stver -
ge wis se rung. Ge schicht skul tu ren in Po len und Spa nien im Ver gle ich, eds. K.Ruch nie -
wicz, S.Tro ebst, Wro cław 2004, s. 209–213.
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Eu ro py ko ja rzy ła na cjo na lizm z fa szy zmem i kse no fo bià. Chwi lo wo wy -
da wa ło si´, ˝e kwe stie na ro do we ła two da si´ roz wià zaç w post fran ki -
stow skiej Hisz pa nii i w co raz bar dziej zjed no czo nej Eu ro pie.

Kon sty tu cja hisz paƒ ska z 1978 r. do pro wa dzi ła do po wsta nia paƒ stwa
wspól not au to no micz nych, zwa ne go rów nie˝ paƒ stwem au to no mii, paƒ -
stwem plu ra li stycz nym, re gio nal nym czy fe de ral no -re gio nal nym. Jed nak
w dzi siej szej Hisz pa nii wcià˝ nie jest roz wià za na kwe stia po dzia łu wła dzy
mi´ dzy rzà dem hisz paƒ skim w Ma dry cie a po szcze gól ny mi re gio na mi.
Struk tu ra te ry to rial na te go paƒ stwa za wie ra licz ne asy me trie i nie do sko -
na ło Êci. Obec nie zbli ̋ a si´ ono do mo de lu fe de ral ne go, za cho wu jàc wie -
lo kul tu ro woÊç. Ale mi mo sil nych ten den cji od Êrod ko wych utrzy mu je si´
jed noÊç kra ju.13 „Struk tu ra na pół uni tar na, na pół re gio nal na” mia ła t´
jed noÊç umac niaç i utrzy my waç sze ro kà au to no mi´ re gio nów.14 Hisz paƒ -
ski par la ment – Kor te zy Ge ne ral ne – skła da si´ z Kon gre su De pu to wa -
nych i Se na tu. Se nat od gry wa ro l´ po moc ni czà i nie re pre zen tu je in tere -
sów re gio nów. Ozna cza to, ˝e paƒ stwo hisz paƒ skie ma wcià˝ nie fe de ral ny
cha rak ter,15 choç w pew nym sen sie funk cjo nu je jak sys tem fe de ral ny.16

Uwa ̋ a si´, ˝e zmia na doÊç nie pre cy zyj nej kon sty tu cji – przy j´ tej w wy ni -
ku kom pro mi su i za ak cep to wa nej 6 grud nia 1978 r.17 w ogól no na ro do -
wym re fe ren dum – jest nie mo˝ li wa, bo gro zi na ro do wà tra ge dià.



18 Zob.: K.Na gel, F.Re qu ejo, El de ba te so bre la re la ción en tre cen tro y Au to nomía en
España; X.M.Núñez -Se ixas, El nu evo de ba te ter ri to rial en la España ac tu al (2004–
2006: Ha cia un Es ta do plu ri na cio nal?), oba tek sty w: España del con sen so a la po la -
ri za ción. Cam bios en la de mo cra cia española, eds. W.L.Ber nec ker, G.Ma ihold, Ma drid–
Frank furt am Ma in 2007.

19 M.Su pera -Mar kow ska, Za rys pra wa hisz paƒ skie go i pol skie go. Es bo zo de de re cho
español y po la co, War sza wa 2009, s. 27; por. tak ̋ e: B.Ku nic ka -Mi chal ska, Za rys pra -
wa kar ne go Hisz pa nii, War sza wa 2009.

20 Hi sto rycz ne aspek ty kształ to wa nia si´ na ro do wej hisz paƒ sko Êci na Pół wy spie Ibe -
ryj skim oma wia jà: M. Bier nac ka, La hi spa ni dad. Idea pry ma tu na ro du hisz paƒ skie go,
„Stu dia So cjo lo gicz ne” nr 3/2009; E.Gór ski, Hisz pa nia a Eu ro pa ja ko pro blem, „Ar chi -
wum Hi sto rii Fi lo zo fii i My Êli Spo łecz nej” t. 53/2008, t. 54/2009.

21 Zob. na st´ pu jà ce ksià˝ ki fir mo wa ne przez Re al Aca de mia de la Hi sto ria: España.
Re fle xio nes so bre el ser de España, Ma drid 1997; España co mo na ción, Bar ce lo na 2000.
Głów nym te ma tem pierw szej jest na st´ pu jà ce py ta nie, po sta wio ne ju˝ przez Or te g´
w 1914 r. w Me dy ta cjach o Don Ki cho cie: „Bo ̋ e mój, czym jest Hisz pa nia?”.
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Nie ja sna po zo sta je re la cja mi´ dzy cen trum kra ju a struk tu ra mi wła -
dzy au to no micz nej. Prze kształ ca jàc Hisz pa ni´ w paƒ stwo sil nie zre gio -
na li zo wa ne, ze rwa no nie wàt pli wie z tra dy cyj nym cen tra li zmem. W pro -
ce sie de cen tra li za cji po ja wi ło si´ wie le ukry tych ce lów i war to Êci, któ re
w rze czy wi sto Êci so bie prze czà. Hisz pa nia ju˝ sta ła si´ jed nym z naj bar -
dziej zde cen tra li zo wa nych paƒstw Eu ro py i Êwia ta, co spo wo do wa ło
ponow ne po ja wie nie si´ w po ło wie lat 90. wy raê ne go na cjo na li zmu hisz -
paƒ skie go.18 Na mo cy kon sty tu cji kraj ten dzie li si´ na wspól no ty au to -
no micz ne, pro win cje i gmi ny. Wspól no ty nie mo gà two rzyç fe de ra cji.
Praw ni cy zwy kle sà dzà, ˝e „naj bar dziej wła Êci we by ło by okre Êliç Hisz -
pa ni´ ja ko paƒ stwo au to no micz ne, z wy po sa ̋ o nym w sze ro kà autono -
mi´ sa mo rzà dem re gio nal nym (wspól no ty au to no micz ne) i dwu po zio -
mo wym sa mo rzà dem lo kal nym (pro win cje i gmi ny)”.19 Trze ba jed nak
pa mi´ taç, ˝e przez ca le wie ki Hisz pa nia nie by ła paƒ stwem ho mo ge -
nicz nym.20

De mo kra tycz ne paƒ stwo hisz paƒ skie, afir mu jà ce de cen tra li za cj´, au -
to no mi´ po szcze gól nych re jo nów i na ro do wo Êci, za wszel kà ce n´ uni -
ka ło po sà dze nia o trzy ma nie si´ tra dy cji hisz paƒ skie go na cjo na li zmu,
wła Êci we go fran ki zmo wi. W re zul ta cie za bra kło ja kie go kol wiek wspól -
ne go pro jek tu łà czà ce go wszyst kich je go oby wa te li. Po czàw szy od 1997 r.,
rzàd Azna ra, licz ni li be ral ni in te lek tu ali Êci i przed sta wi cie le po wa˝ nych
in sty tu cji (np. ge ne ral nie sym pa ty zu jà cej z Par tià Lu do wà Kró lew skiej
Aka de mii Hi sto rii)21 zgła sza li pro jek ty wy pra co wa nia no wo cze snej idei
Hisz pa nii, wzmoc nie nia w du chu pa trio ty zmu kon sty tu cyj ne go na ro du
hisz paƒ skie go, „na ro du na ro dów”.



22 X.M.Núñez -Se ixas, El nu evo de ba te..., op.cit., s. 328. W in nym miej scu cy to wa ny
au tor za sta na wia si´, czy no we wid mo za czy na krà ̋ yç po Eu ro pie, tym ra zem wid mo
na cjo na li zmu, zwłasz cza po uzy ska niu nie pod le gło Êci przez Czar no gó r´ i Ko so wo. Hisz -
paƒ ski au tor z Ga li cii py ta, czy za dzia ła tu efekt do mi na; X.M.Núñez -Se ixas, Los na -
cio na li smos sub e sta ta les, la uni fi ca ción eu ro pea y el mi to de so be ra nia. Al gu nas re fle -
xio nes, „Re vi sta In ter na cio nal de Fi lo sofía Políti ca” nr 31/2008. Do brà ana li z´ ró˝ nych,
co raz licz niej szych form tra dy cyj ne go, ra dy kal ne go, umiar ko wa ne go i pe ry fe ryj ne go dys -
kur su na ro do we go, j´ zy ka pa trio tycz ne go, kon ser wa tyw no -na cjo na li stycz ne go, paƒ stwo -
wo -neo na cjo na li stycz ne go (neo españoli smo) oraz po czu cia emo cjo nal nej przy na le˝ no -
Êci do Hisz pa nii po da je H. Béjar, La de ja ción de España. Na cio na li smo, de sen can to y
per te nen cia, Bu enos Aires – Ma drid 2008.

23 V. Na var ro, El sub de sar rol lo so cial de España, Bar ce lo na 2006, s. 173.
24 Zob.: X.M. Núñez -Se ixas, From na tio nal -ca tho lic no stal gia to con sti tu tio nal pa -

trio tism: con se rva ti ve Spa nish na tio na lism sin ce the ear ly 1990s w: The Po li tics of con -
tem po ra ry Spa in, ed. S. Bal fo ur, Lon don and New York 2005, s. 125, 131.
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Wie lu au to rów uzna ło pre mie ra Azna ra za twór c´ li be ral ne go na cjo -
na li zmu hisz paƒ skie go. Aznar nie od wo ły wał si´ do ar gu men ta cji re li -
gij nej, ale nie wy star cza ło mu uto˝ sa mie nie in te re su na ro do we go z in -
te re sem eu ro pej skim i sam mit Eu ro py ja ko mo der ni za to ra. Je go wi zja
Eu ro py mia ła cha rak ter ra czej gaul li stow ski. Aznar uzna wał su we ren -
noÊç paƒ stwa na ro do we go za pod sta w´, uwa ̋ ał, ˝e in te gra cja po win na
w peł ni re spek to waç na ro do wà au to no mi´, w tym te˝ ro l´ Hisz pa nii ja -
ko na ro du wio dà ce go w Eu ro pie i Êwie cie.

W dru giej ka den cji swo ich rzà dów Aznar pod jàł ofen sy w´ „re na cjo -
na li za cji” Hisz pa nii. Wi daç by ło pró b´ re wi zji hi sto rii naj now szej we dług
neo fran ki stow skich sche ma tów. Znów, w ra mach an ty ter ro ry stycz nej re -
to ry ki, po ja wi ła si´ kon ser wa tyw no -pa trio tycz na eg zal ta cja do ty czà ca
sym bo li na ro do wych, pró by de le gi ty mi za cji na cjo na li zmów pe ry fe ryj nych
i blo ko wa nie wszel kich re form w ra mach re gio nal nych wspól not au to -
no micz nych.22 Ide olo gi´ znacz nej cz´ Êci hisz paƒ skiej pra wi cy na dal wi´c
ze spa la jà ele men ty na ro do we go ka to li cy zmu, an ty la ic kie go i gł´ bo ko kon -
ser wa tyw ne go.23

No wi kon ser wa ty Êci ak cep tu jà jed nak paƒ stwo wspól not au to no micz -
nych, okre Êla jà Hisz pa ni´ ja ko po je dyn czy – choç zde cen tra li zo wa ny
i wie lo kul tu ro wy – na ród, ale nie do pusz cza jà dal szej ewo lu cji kra ju
w stro n´ fe de ra cji za gra ̋ a jà cej je go in te gral no Êci.24 Po Êred nio na wià -
zu jà te˝ do przed kon sty tu cyj nych war to Êci i norm, do hi sto rycz nych, kul -
tu ro wo -re li gij nych ele men tów hisz paƒ skiej to˝ sa mo Êci, w tym do re kon -
kwi sty, kró lów ka to lic kich i do Zło te go Wie ku w Hisz pa nii. Hisz paƒ scy
kon ser wa ty Êci nie od ci´ li si´ wy raê nie od fran ki zmu, co nie przy spo rzy -
ło wia ry god no Êci ich pro jek to wi po li tycz ne mu, okre Êlo ne mu ja ko sta re
wi no w no wej bu tli (Núñez -Se ixas).



25 V. Prez Daz, Una in ter pre ta ción li be ral del fu tu ro de España, Ma drid 2002, s. 14.
26 J. Pu jol, Ca ta luña – España, ed. de Ra món Pi, Ma drid 1996, s. 13.
27 Ibi dem, s. 93.
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Jed ni au to rzy wa lor pa trio ty zmu wi dzà w je go Êci słym po wià za niu
z po li tycz nym po rzàd kiem wol no Êci,25 in ni do strze ga jà w pa trio ty zmie
pew ne uczu cie, przed po li tycz nà cno t´ in dy wi du al nà czy ja koÊç mo ral -
nà, któ ra na da je ak tyw no Êci oby wa tel skiej szcze gól ny sens zbio ro wy. Na -
cjo na lizm zaÊ w tym uj´ ciu sta no wi ko lek tyw nà wa d´, de for ma cj´ i po -
li ty za cj´ pa trio ty zmu.

Ka ta lo nia w Eu ro pie

Szcze gól nà po zy cj´ zaj mu je Ka ta lo nia. Pod kre Êla si´ jej tra dy cyj nie
sil ne przy wià za nie do Eu ro py, któ re by ło sku tecz nà od trut kà na dyk ta -
tu r´ fran ki stow skà. To przede wszyst kim dla Ka ta loƒ czy ków, a nie dla
Ka sty lij czy ków, Eu ro pa ozna cza ła no wo cze snoÊç, wol noÊç, po st´p, de -
mo kra cj´ i plu ra lizm. To wła Ênie w Ka ta lo nii, a nie w in nych re jo nach
Hisz pa nii, eu ro pe izm był naj sil niej szy. Ka ta loƒ czy cy cz´ sto uwy pu kla jà
te˝ swe uni wer sa li stycz ne, ogól no ludz kie po wo ła nie, ju˝ od cza sów Êre -
dnio wiecz ne go po li hi sto ra Raj mun da Lul lu sa do tak wspa nia łych ar ty -
stów współ cze sno Êci jak An to ni Gaudí, Jo an Mi ró i Pau Ca sals. Ka ta loƒ -
czy cy bro nià cy swej to˝ sa mo Êci, prze Êla do wa nej w okre sie fran ki zmu,
ni gdy nie prze sta li byç eu ro pej ski mi pa trio ta mi. „Ka ta lo nia czu je si´ eu -
ro pej ska i nie mo ̋ e zre zy gno waç z te go pod ka rà utra ty ko rze ni” – po -
wia dał jej rzecz nik. Ma wiał na wet: „by li Êmy Ka ta lo nià i Eu ro pà, za nim
Hisz pa nia za ist nia ła. Dla te go by li Êmy za wsze naj bar dziej zde cy do wa -
ny mi obroƒ ca mi nie odzow nej ko niecz no Êci na sze go wstà pie nia do Unii
Eu ro pej skiej”.26 Do da wał, ˝e Ka ta lo nia ja ko je dy na na ro dzi ła si´ z po -
wià za nia z Eu ro pà, a nie ja ko re ak cja na pa no wa nie mu zuł ma nów. „Ce -
lem in nych lu dów Hisz pa nii by ło od two rze nie wi zy goc kiej mo nar chii
z To le do, a na szym ce lem by ło roz cià gni´ cie im pe rium Ka ro lin gów, to
zna czy ów cze snej Eu ro py, na po łu dnie, a przy naj mniej po zo sta wa nie
je go tar czà obron nà, po łu dnio wym mu rem”.27 J.Pu jol uwa ̋ a Ka ta loƒ -
czy ków za gł´ bo ko zro ma ni zo wa ny, za chod ni na ród Êród ziem no mor ski,
za po tom ków Ka ro la Wiel kie go; za ich sto li c´ uzna je nie tyl ko Bar ce lo -
n´ czy Ma dryt, ale i Akwi zgran. Sà dzi si´, ˝e Ka ta lo nia za wsze by ła pro -
eu ro pej ska, na wet na prze ło mie XVI i XVII w., gdy Hisz pa nia od wró ci -
ła si´ ple ca mi do Eu ro py i ule gła mar gi na li za cji. Wpraw dzie i Hisz pa nia
to Eu ro pa, ale na spo sób pe ry fe ryj ny, od mien ny w sto sun ku do tych kra -



28 A.Sro ka, Par tie na cjo na li stycz ne w Hisz pa nii..., op.cit., s. 136.
29 J.Fer ra ter Mo ra, Tres mun dos: Ca ta luña, España, Eu ro pa, Bu enos Aires 1963,

s. 145.
30 J.Fer ra ter Mo ra, Las for mas de la vi da ca ta la na, Bar ce lo na 1987, s. 83–87.
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jów, któ re za ini cjo wa ły pro ces jed no cze nia. Ka ta lo nia, ina czej ni˝ Hisz -
pa nia, ni gdy nie ak cen to wa ła swej od mien no Êci w sto sun ku do resz ty
Eu ro py. Ka ta lo nia, ina czej ni˝ Hisz pa nia, wy wo dzi swà to˝ sa moÊç z tra -
dy cji Ka ro lin gów. Pu jol uwa ̋ a, ̋ e Hisz pa nia jest dzie dzi cem tra dy cji mo -
nar chii wi zy goc kiej, któ rà ce cho wał swo isty izo la cjo nizm w sto sun ku do
Eu ro py, a ule gła mar gi na li za cji z po wo du 800-let niej wal ki (i współ ̋ y -
cia) z Ara ba mi i wy ko rzy sta nia wi´k szo Êci swej ener gii w Ame ry ce.

Ka ta lo nia to na ród eu ro pej ski bez wła sne go paƒ stwa, wal czà cy nie -
ustan nie o po sze rza nie au to no mii. We dług Pu jo la ide ałem je go kra ju jest
od daw na by cie Ho lan dià po łu dnia, kra jem o no wo cze snym prze my Êle
i rol nic twie. Ka ta lo nia by wa po strze ga na ja ko łàcz nik mi´ dzy Pół no cà
a Po łu dniem, chce byç tak ̋ e głów nym pro mo to rem i po pu la ry za to rem
eu ro pe izmu w ca łej Hisz pa nii.

We dług Du ra na z par tii Co nver gen cia i Unio, Ka ta lo nia sta je si´ wio -
dà cym re gio nem w Eu ro pie, któ ry syn te ty zu je to˝ sa moÊç i glo ba li za cj´ ja -
ko dwie stro ny tej sa mej mo ne ty. Wła dze Ka ta lo nii od daw na po dej mo -
wa ły wy sił ki na are nie mi´ dzy na ro do wej w ce lu uzy ska nia po zy cji
nie za le˝ ne go ak to ra w in sty tu cjach Unii Eu ro pej skiej. Przy oka zji pro mo -
wa ły wła sny j´ zyk i kul tu r´ w Eu ro pie. O ile CiU w ˝à da niach re for my
sta tu tu au to no mii na ogół ogra ni cza ła si´ do po stu la tu uzna nia ka ta loƒ -
skiej to˝ sa mo Êci na ro do wej, o ty le ce lem Esqu er ra Re pu bli ca na de Ca ta -
lu nya (ERC) jest wol ne sto wa rzy sze nie Ka ta lo nii z ko ro nà hisz paƒ skà.28

Wy bit ny fi lo zof ka ta loƒ ski José Fer ra ter Mo ra (1912–1991) sà dził,
˝e trzy zbie ga jà ce si´ for my zbio ro we go ˝y cia ludz kie go wpły wa jà na eg -
zy sten cj´ Ka ta lo nii: hisz paƒ ska, eu ro pej ska i Êród ziem no mor ska. Wy -
ró˝ niał u swych ro da ków spe cy ficz nie zdro wo roz sàd ko we wy czu cie, rze -
tel noÊç i roz wa g´ (se ny), swo istà iro ni´, cià głoÊç i umiar. Ka ta loƒ czy cy
spra wia jà wra ̋ e nie na ro du, któ ry cz´ sto spro wa dza no na ma now ce i oka -
le cza no, licz ni Ka ta loƒ czy cy po wia da jà, ˝e Ka ta lo nia mo gła ist nieç, ale
fak tycz nie nie ist nia ła.29

Fer ra ter Mo ra pro po nu je „ska ta lo ni zo waç” Ka ta lo ni´, co w du ̋ ym stop -
niu zna czy zeu ro pe izo waç, gdy˝ jej pro win cjo na li za cja wła Êci wie ozna cza
od da le nie si´ od Eu ro py, zwłasz cza za chod niej. Dzi´ ki po stu lo wa nej ka -
ta lo ni za cji Ka ta loƒ czy cy sta nà si´ do bry mi Hisz pa na mi, a Hisz pa nie do -
bry mi Eu ro pej czy ka mi. W ta kim uj´ ciu Ka ta loƒ czy cy mo gà wi´c przy czy -
niç si´ do te go, ˝e Hisz pa nie sta nà si´ nie co bar dziej eu ro pej scy.30



31 P. Bosch Gim pe ra, El pro ble ma de las Españas, Mála ga 1996, s. 50.
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Wiel ki hu ma ni sta ka ta loƒ ski Pe dro Bosch Gim pe ra (1891–1974) na
emi gra cji w Mek sy ku wie rzył w mo˝ li woÊç dia lo gu ró˝ nych kon cep cji
Hisz pa nii (Diálo go de las Españas). Po dob nie jak kie dyÊ Azorín ze słyn -
ne go po ko le nia ’98, uwa ̋ ał, ̋ e Hisz pa nia jest wspól no tà lu dów i na rodem
na ro dów. Bro nił roz ma ito Êci w ra mach nie zu ni for mi zo wa nej jed no Êci.
W tej jed no Êci geo gra ficz nej Hisz pa nii tkwi owoc na i nie znisz czal na ró˝ -
no rod noÊç et nicz na. W ka˝ dym re jo nie i na ro do wo Êci, nie tyl ko w su ro -
wo Êci miesz kaƒ ców Ka sty lii, do strzec mo˝ na uni wer sa li stycz ne ide ały.
Z An da lu zji po cho dził Se ne ka i Êw. Izy dor, z Kra ju Ba sków twór ca pra -
wa mi´ dzy na ro do we go, z Ka ta lo nii Raj mund Lul lus. Bosch Gim pe ra
uwa ̋ ał swà oj czy zn´, Ka ta lo ni´, za port otwar ty na Eu ro p´ w go spo dar -
ce, na uce, po li ty ce i w dà ̋ e niach do re form spo łecz nych. Ce nił ele men -
ty so li dar no Êci i bra ter stwa wspól nej kul tu ry. Uwa ̋ ał, ˝e na wet kró lo wie
ka to lic cy nie stwo rzy li jed no li tej i scen tra li zo wa nej Hisz pa nii, lecz paƒ -
stwo na kła da jà ce si´ na wła dz´ po szcze gól nych ksi´stw, re spek tu jà ce ich
we wn´trz nà au to no mi´ i od mien ne pra wa.31

Obec nie swo je ró˝ ni ce te ry to rial ne, a na wet na ro do we, w sto sun ku
do resz ty Hisz pa nii uwy pu kla jà pra wie wszyst kie jej re gio ny.

No wy na cjo na lizm hisz paƒ ski

W grud niu 2005 r. po wsta ła Fun da cja (i Sto wa rzy sze nie) Obro ny Na -
ro du Hisz paƒ skie go (DE NA ES), w któ rej s´ dzi wy pro fe sor Gu sta vo Bu -
eno jest dy rek to rem Cen trum Ba daw cze go. Na zwa fun da cji wy wo ła ła
złoÊç w hisz paƒ skim Mi ni ster stwie Obro ny, któ re uzna ło, ˝e or ga ni za cja
wcho dzi w je go kom pe ten cje. Bez po Êred nim im pul sem do po wo ła nia
DENA ES by ło roz po cz´ cie przez Kor te zy prac nad zmia nà sta tu tu au -
to no mii Ka ta lo nii. Fun da cja sta wia so bie za cel „ra to wa nie” na ro du hisz -
paƒ skie go, wzmac nia nie je go wspól nych in sty tu cji praw no -po li tycz nych,
za sad kon sty tu cyj nych, wspól nych sym bo li i wi´ zi. W tym ce lu kul ty wu -
je „ro zum ny pa trio tyzm” i afir mu je Hisz pa ni´ ja ko na ród. Wal czy o spój -
noÊç spo łe czeƒ stwa hisz paƒ skie go i o mi ni mum zgo dy naj wi´k szych par -
tii w kwe stii jed no Êci i si ły paƒ stwa, mo bi li zu je Hisz pa nów do obro ny
god no Êci na ro du oraz je go jed no Êci te ry to rial nej i spo łecz nej. Fun da cja
bro ni j´ zy ka hisz paƒ skie go i pro mu je go ja ko wspól ny dla ca łe go na ro -
du, pro mu je te˝ stu dia nad hi sto rià Hisz pa nii i na ro du hisz paƒ skie go.
Zwra ca uwa g´, ˝e se ce sjo ni stycz ny na cjo na lizm roz po czy na si´ od od -
rzu ce nia wspól ne go j´ zy ka ja ko zna ku to˝ sa mo Êci.



32 S.Aba scal, G.Bu eno, En de fen sa de España. Ra zo nes pa ra el pa trio ti smo español,
Ma drid 2008, s. 54.

33 A.Re ig Ta pia, El de ba te so bre el pa sa do y su im por tan cia pa ra el pre sen te w: Espa -
ña del con sen so a la po la ri za ción. Cam bios en la de mo cra cia española, eds. W.L.Ber -
nec ker, G.Ma ihold, Ma drid–Frank furt am Ma in 2007, s. 200.

34 Zob. dwa koƒ co we tek sty w wy ̋ ej cy to wa nej pra cy: G.Ma ihold, La cri spa ción. In -
stru men tos y efec tos de la po la ri za ción políti ca en España, i C.Mar ti nez, Po la ri za ción,
cri spa ción y ocu pa ción del espa cio pu bli co.
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Dzia ła cze fun da cji na rze ka jà, ˝e obroƒ ców hisz paƒ skie go pa trio ty -
zmu (españoli smo) i Hisz pa nii ja ko na ro du, a nie tyl ko ja ko paƒ stwa,
uwa ̋ a si´ za an ty de mo kra tycz nych szo wi ni stów i na cjo na li stów, łà czy
si´ ich ze skraj nà pra wi cà i z fa szy zmem.32

Wspo mnia ny Gu sta vo Bu eno wal czy z ideà Hisz pa nii ja ko by tu wie -
lo na ro do we go, po dob ne go do mo nar chii au stro -w´ gier skiej czy Zjed no -
czo ne go Kró le stwa Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii Pół noc nej. Uwa ̋ a za bez -
sen sow ne, z po li tycz ne go punk tu wi dze nia. wy ra ̋ e nie „na ród na ro dów”.
Bu eno i Aba scal (pre zes wspo mnia ne go sto wa rzy sze nia) sà dzà, ˝e Hisz -
pa nia jest obec nie za gro ̋ o na na wie lu fron tach przez dzia ła nia licz nych
Êro do wisk po li tycz nych. Za gra ̋ a jej wszech obec ny i nie okieł zna ny eu -
ro pe izm (z do mi na cjà w Unii in te re sów nie miec ko -fran cu skich), kon -
cep cja fe de ra li stycz na, plu ra li stycz na, a w dal szej per spek ty wie cza su
bał ka ni za cja i po li tycz na is la mi za cja.

Po ja wia jà ce si´ ostat nio gło sy, przy po mi na jà ce o woj nie do mo wej
i o gro ̋ à cej Hisz pa nii bał ka ni za cji, uzna no za Êmiesz nà, ale i nie bez -
piecz nà pi ro ma ni´, któ rà na le ̋ y ga siç wo za mi pan cer ny mi peł ny mi
wody.33 Fak tem jest, ˝e w po li ty ce hisz paƒ skiej po okre sie de mo kra tycz -
ne go kon sen su wy stà pi ły ob ja wy na pi´ cia, po la ry za cji, a na wet kon fron -
ta cji.34

So cja li Êci zno wu u wła dzy

W wy bo rach par la men tar nych w mar cu 2004 r. oby wa te le hisz paƒ -
scy od mó wi li dal sze go po par cia dla kon ser wa tyw nej Par tii Lu do wej. Jej
pro ame ry kaƒ skie na sta wie nie, po li ty ka in for ma cyj na (m.in. ukry wa nie
praw dzi wych spraw ców za ma chów ter ro ry stycz nych w Ma dry cie na kil -
ka dni przed wy bo ra mi) i ogól ny styl rzà dze nia do zna ły kl´ ski, nie ocze -
ki wa nej dla wie lu ob ser wa to rów. Na stà pi ło prze bu dze nie spo łe czeƒ stwa
oby wa tel skie go w Hisz pa nii. W re zul ta cie no wym pre mie rem zo stał mło -
dy so cja li sta Jos Lus Ro dr gu ez Za pa te ro. W je go „fe mi ni stycz nym” rzà -
dzie obo wià zu je „pa ry tet de mo kra tycz ny” – ko bie ty o so cja li stycz nych



35 Trak tu je o tym fe no me nie ksià˝ ka zna nej dzien ni kar ki J.Snchez, Las Za pa ti stas.
El asal to al po der de las mu je res del PSOE, Ma drid 2005.

36 Zob.: J.Na var ro, El nu evo so cia li smo. La vi sión de J.L.Ro dri gu ez Za pa te ro, Bar -
ce lo na 2001; O. Cam pil lo, Za pa te ro. Pre si den te a la pri me ra, Ma drid 2004.

37 J.Maj mu rek, Za pa te ryzm si´ obro nił, „Prze glàd So cja li stycz ny” nr 2/2008.
38 Ja cek Zy cho wicz pi sał: „Z na szej per spek ty wy na ka rie r´ ostat nie go z bł´d nych

ryce rzy spo glà da dziÊ no stal gicz nie – im szczu plej szy, tym roz pacz li wiej wy pa tru jà cy
po cie chy – obóz sym pa ty ków le wi cy”, cy tat za: Za pa te ro: Ksià ̋ ´ Nie złom ny Le wi cy?,
„Fo rum Klu bo we” nr 5/2008 i 6/2008, s. 36.
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po glà dach ob j´ ły wie le sta no wisk par la men tar nych, mi ni ste rial nych,
a ko bie ta so cja list ka peł ni na wet funk cj´ pierw sze go wi ce pre mie ra.35

Pod ha sła mi no we go po wro tu do Eu ro py so cja li Êci po wtó rzy li suk ces
w wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go (czer wiec 2004). W lu tym
2005 r. Hisz pa nia ja ko pierw sza za ak cep to wa ła w ogól no na ro do wym re -
fe ren dum kon sty tu cj´ eu ro pej skà. Âwiad czy to o du ̋ ej sta bil no Êci „ko -
ro no wa nej” de mo kra cji i spo łe czeƒ stwa po li tycz ne go w de mo kra tycz nej
i gł´ bo ko pro eu ro pej skiej Hisz pa nii 35 lat po Êmier ci Fran co.

9 mar ca 2008 r. od by ły si´ ko lej ne wy bo ry par la men tar ne. W przed -
dzieƒ z ràk za ma chow ca zgi nàł by ły so cja li stycz ny rad ny. W Pol sce pra -
wie ca ła pra sa pra wi co wa ˝y wi ła z tru dem skry wa nà na dzie j´, ˝e „na -
stà pi po wtór ka z hi sto rii”, ˝e atak ter ro ry stycz ny zna czà co wpły nie na
wy nik wy bo rów (jak sta ło si´ po noç w mar cu 2004 r.) – spo wo du je kl´ -
sk´ so cja li stów pak tu jà cych z ba skij ski mi ter ro ry sta mi (ju˝ wcze Êniej by -
ły pre mier Aznar stwier dził, ˝e so cja li Êci „idà ra zem z ETA”). Tak si´ nie
sta ło. Zno wu zwy ci´ ̋ y ła PSOE. Wy gra na so cja li stów ozna cza kon ty nu -
acj´ no wo cze snej po li ty ki pro eu ro pej skiej. No wa wi zja po li tycz na rzà -
dzà cej par tii so cja li stycz nej za wie ra dà ̋ e nie do po gł´ bie nia par ty cy pa -
cji oby wa te li w ˝y ciu pu blicz nym, do re ali za cji re pu bli ka ni zmu
oby wa tel skie go, a na wet „so cja li zmu oby wa tel skie go”, da le kie go od sko -
rum po wa ne go eta ty zmu z cza sów Fe li pe Gonzále za. No wy pre mier i szef
so cja li stów na wià zu je m.in. do do rob ku Phi li pa Pet ti ta, Ben ja mi na Bar -
be ra, Zyg mun ta Bau ma na i al ter glo ba li stów.36

Po li tycz na od wa ga Za pa te ro spra wi ła, ˝e stał si´ „iko nà współ cze snej
eu ro pej skiej le wi cy, w tym pol skiej”.37 Za sta na wia no si´, czy mo ̋ e byç
„bu so là pol skiej le wi cy”,38 nada rem nie kre owa no na miast k´ pol skie go
Za pa te ro.

PSOE na wià zu je do oÊwie ce nio wo -re pu bli kaƒ skich tra dy cji, re ali zu -
je pro gram bu do wy spo łe czeƒ stwa wie lo kul tu ro we go, oby cza jo wo „po li -
fo nicz ne go”, dà ̋ y do re for my struk tur spo łecz no -go spo dar czych kra ju
i sta tu su wspól not au to no micz nych oraz dia lo gu z cy wi li za cjà is lam skà.
Alians cy wi li za cji jest no wà ini cja ty wà dia lo gu mi´ dzy Za cho dem



39 Wi daç to by ło w lip cu 2004 r. w nie zde cy do wa niu pre mie ra, za sta na wia jà ce go si´,
czy mo ̋ e ob jàç po staç apo sto ła pod czas wi zy ty w ka te drze w San tia go de Com po ste la.

40 Cie ka wie na ten te mat pi sze J.Domíngu ez García, Me mo rias del fu tu ro. Ide olo gia
y fic ción en el sim bo lo de San tia go Apó stol, Ma drid–Frank furt am Ma in 2008, s. 15–17,
125–126.

41 Zob.: T.Mił kow ski, Du ma i wstyd, „Ty go dnik Po wszech ny” nr 23/2005. Zob. tak ̋ e
je go ksià˝ k´ Ko Êciół w spo łe czeƒ stwie hisz paƒ skim. Od mni chów na woj nie do woj ny
z mni cha mi, Łask 2006, i re fe rat Pol ska bra ci Ka czyƒ skich i Hisz pa nia Za pa te ro: na
an ty po dach eu ro pej sko Êci w: Wza jem ny ob raz Hisz pa nii i Pol ski od cza su przej Êcia do
de mo kra cji, In sti tu to de Ce rvan tes de Var so via, In sty tut Hi sto rii PAN, War sza wa 2008.
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i Wscho dem, przed sta wio nà przez pre mie ra Za pa te ro w 2004 r. w ONZ
i przy j´ tà przez jej se kre ta rza ge ne ral ne go. Pro mu je ró˝ no rod noÊç i wie -
lo kul tu ro woÊç ja ko prze ciw wa g´ dla idei zde rze nia cy wi li za cji, na wià zu -
je do prze rwa nej tra dy cji sto sun ko wo zgod ne go współ ist nie nia ró˝ nych
cy wi li za cji na Pół wy spie Ibe ryj skim. So cja li stycz ny pre mier zma ga si´
te˝ z sil nie za ko rze nio nà, hi sto rycz nà sym bo li kà na ro do wà zwià za nà z po -
sta cià Êw. Ja ku ba. Nie jest to ła twe dla nie go za da nie.39 Na to miast opo -
zy cyj na Par tia Lu do wa, Ko Êciół ka to lic ki, cz´ Êcio wo na wet pa nu jà cy mo -
nar cha (ge ne ral nie neu tral ny) wcià˝ na wià zu jà do na ro do wo -ka to lic kiej
i an ty mu zuł maƒ skiej ide olo gii, ucie le Ênio nej w po sta ci Êw. Ja ku ba ja ko
po grom cy Mau rów (San tia go Ma ta mo ros). José María Aznar, go rà cy zwo -
len nik po li ty ki Geo r ge’a Bu sha, w prze mó wie niu na Geo r ge town Uni -
ver si ty w Wa szyng to nie we wrze Êniu 2004 r. przed sta wił swój udział
w woj nie z Ira kiem ja ko dłu go trwa łe zde rze nie cy wi li za cji, kon ty nu acj´
wie lo wie ko wej re kon kwi sty o od zy ska nie za chod niej i ka to lic kiej to˝ sa -
mo Êci Hisz pa nii. We dług Azna ra, snu jà ce go zbyt ła twe ana lo gie, to nie
kry zys irac ki od sło nił pro blem Al -Ka idy i ter ro ry zmu is lam skie go; Hisz -
pa nia mia ła z nim do czy nie nia od 711 r. przez pra wie 800 lat. Oli wy
do ognia do le wa jà is lam scy ra dy ka ło wie ma rzà cy o od bi ciu An da lu zji.40

So cja li stycz ny pre mier Za pa te ro dà ̋ y do li kwi da cji ostat nich sym bo li
fran ki zmu w Hisz pa nii, do usu ni´ cia ich z miejsc pu blicz nych, z wy jàt -
kiem ko Êcio łów, co pro wa dzi w Êwia do mo Êci mło de go po ko le nia do iden -
ty fi ka cji lo kal ne go ka to li cy zmu z fran ki zmem. Pra gnie prze kształ ciç Hisz -
pa ni´ w no wo cze sne, wy eman cy po wa ne i praw dzi wie la ic kie paƒ stwo
i spo łe czeƒ stwo oby wa tel skie.41 Te mu ce lo wi słu ̋ y m.in. wpro wa dza nie
do szkół tzw. wy cho wa nia oby wa tel skie go (Edu ca ción pa ra la Ciu da danía y
los De re chos Hu ma nos). Ko Êciół ka to lic ki, moc no po pie ra jà cy za Fran co
tzw. wy cho wa nie na cjo na li stycz ne (For ma ción del Espíri tu Na cio nal),
oczy wi Êcie sprze ci wia si´ ro snà ce mu zo bo j´t nie niu spo łe czeƒ stwa hisz -
paƒ skie go na re li gi´. Ka to li cyzm jest dziÊ jed nà z wie lu re li gii w Hisz pa -
nii. ˚y je tam po nad to 2 mln pro te stan tów, 1 mln mu zuł ma nów oraz wie -
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42 Zob.: F.Rodrígu ez Le stegás, La con struc ción de iden ti da des en la so cie dad ac tu -
al: un de sa fio pa ra la edu ca ción y pa ra la de mo cra cia, „Re vi sta Española de Pe da gogía”
nr 239/2008.

43 Sze rzej na ten te mat pi sze R.Díaz -Sa la zar, España la ica. Ciu da danía plu ral y co -
nvi ven cia na cio nal, Ma drid 2008. O znacz nym za mie sza niu ter mi no lo gicz nym w tej
kwe stii w Hisz pa nii i Eu ro pie pi szà: Y.Ru ano de la Fu en te, Mo der ni dad y se cu la ri za -
ción. El nu evo ro stro de lo re li gio so; A.Pe rez -Ago te, La se cu la ri za ción de los españoles,
i in ni au to rzy pra cy zbio ro wej pod re dak cjà A.Pérez -Ago te i J.San tia go, Re li gión y políica
en la so cie dad ac tu al, Cen tro de In ve sti ga cio nes So cio ló gi cas UCM, Ma drid 2008.

44 O sta rej i no wej la ic ko Êci w Eu ro pie (zwłasz cza we Fran cji) sze ro ko roz wo dzi si´
R.Díaz -Sa la zar, La ici smos eu ro pe os y nu evos de ba tes so bre la la ici dad, „Re vi sta In ter -
na cio nal de Fi lo sofía Políti ca” nr 31/2008, s. 65–84, i H.Pe na -Ru iz, Los re tos del la ici -
smo y su fu tu ro, „Re vi sta In ter na cio nal de Fi lo sofía Políti ca” nr 31/2008, s. 199–218.
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lu zo bo j´t nia łych w sto sun ku do wszel kich re li gii agno sty ków i jaw nych
ate istów (sło wo to za tra ci ło ju˝ pe jo ra tyw ne za bar wie nie, ja kie mia ło w cza -
sach Fran co i ma wcià˝ w dzi siej szej Pol sce). W do ku men tach rzà dzà cej
par tii so cja li stycz nej (PSOE) kła dzie si´ na cisk na ko niecz noÊç kształ to -
wa nia i pro pa go wa nia wÊród oby wa te li war to Êci de mo kra tycz nych, na po -
trze b´ la ic kie go paƒ stwa, za pew nia jà ce go swo bo d´ su mie nia.

Obec nie w Hisz pa nii kwe stio nu je si´ obo wià zu jà ce do nie daw na uni -
tar ne ka no ny na cjo na li zmu, jed no Êci na ro do wej i re li gij nej ho mo ge nicz -
no Êci. W imi´ de mo kra cji i eu ro pej sko Êci wy eli mi no wa no z po li ty ki,
a zwłasz cza z edu ka cji, po j´ cie „du cha na ro do we go”, wszech obec ne
w szkol nic twie do 1976 r. Za cz´ to roz pra wiaç o plu ra li stycz nej to˝ sa mo -
Êci Hisz pa nów w Eu ro pie, w ra mach mi´ dzy kul tu ro wej jed no Êci eu ro -
pej skiej.42 W pro jek cie Hisz pa nii plu ra li stycz nej PSOE łà czy na ród po -
li tycz ny z na ro dem kul tu ro wym, do strze ga w hi sto rii Hisz pa nii, w jej
et no kul tu ro wej wie lo Êci po zy tyw nà i wzbo ga ca jà cà war toÊç. Zjed no czo -
na Le wi ca (IU) idzie nie co da lej ni˝ PSOE i po stu lu je po trze b´ ist nie -
nia wie lo na ro do we go fe de ra li zmu.

DziÊ za ostrza si´ dys ku sja mi´ dzy zwo len ni ka mi Hisz pa nii la ic kiej
i tra dy cyj nej. Ma miej sce prze łom kul tu ro wy, po le ga jà cy na co raz szer -
szej ak cep ta cji plu ra li zmu, po ko jo we go współ ̋ y cia i ak tyw nej to le ran cji
w paƒ stwie i spo łe czeƒ stwie oby wa tel skim. Po wsta jà ce an ta go ni zmy
wÊród oby wa te li ini cju jà dia lo go wà de ba t´ na te mat ró˝ nych teo rii, mo -
de li se ku la ry za cji, la icy zmu oraz la ic ko Êci.43 Na ogół od rzu ca si´ za rów -
no fun da men ta lizm re li gij ny, jak i la ic ki fun da men ta lizm an ty re li gij ny,
ja ko skraj ne po sta wy, nie bez piecz ne dla bu do wy la ic ko Êci. We dług cy to -
wa ne go au to ra la ic koÊç, opar ta na kul tu rze dia lo gu i na „oby wa tel skiej
przy jaê ni”, ma byç naj lep szym mo de lem dla Hisz pa nii, kra ju od mien -
ne go od re pu bli kaƒ skiej Fran cji.44
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Obec nie w spo łe czeƒ stwach Eu ro py re la cje mi´ dzy re li già a po li ty -
kà znaj du jà si´ w klu czo wym mo men cie hi sto rycz nym. Zwłasz cza
w Hisz pa nii po st´ pu jà w za wrot nym tem pie, choç za cz´ ły si´ z pew nym
opóê nie niem, dy na micz ne pro ce sy spo łecz ne se ku la ry za cji, glo ba li za cji
i mi gra cji. Bez wy zna nio woÊç paƒ stwa ogło szo na w Kon sty tu cji z 1978 r.
jest przed mio tem spo rów se man tycz nych i wal ki po li tycz nej. Re li gia, jako
osta tecz na in stan cja czy no Ênik praw dy obiek tyw nej, prze sta ła ju˝ legi -
ty mi zo waç wszel kie dzia ła nia w sfe rze po li tycz nej, go spo dar czej i oby -
cza jo wej. Wpraw dzie nie ob umie ra, ale przy bie ra bar dziej zse ku la ry zo -
wa nà for m´, hisz paƒ ski ka to li cyzm sta je si´ bar dziej kul tu ro wy ni˝ Êci Êle
re li gij ny.45 Wraz ze zmia nà po ko le nio wà w Hisz pa nii nad cho dzi no wa fa -
la se ku la ry za cji, zwi´k sza si´ licz ba nie prak ty ku jà cych i zo bo j´t nia łych
ka to li ków, agno sty ków i ate istów.

La ic kie go cha rak te ru Eu ro py i jej Kar ty Praw Pod sta wo wych moc no
bro nił wy bit ny po li tyk hisz paƒ ski i eu ro pej ski (by ły prze wod ni czà cy Par -
la men tu Eu ro pej skie go) En ri que Ba rón Cre spo. Dà ̋ ył do bu do wy ta kiej
Eu ro py, któ ra opar ta by ła by na wspól nej afir ma cji war to Êci de mo kra tycz -
nych, praw czło wie ka, to le ran cji, wol no Êci my Êli i su mie nia.46

Hisz paƒ scy au to rzy pod kre Êla jà, ˝e Unia Eu ro pej ska, okre Êlo na
w swym Trak ta cie Kon sty tu cyj nym, jest Eu ro pà la ic kà, ra czej ju˝ me ta -
chrze Êci jaƒ skà ni˝ Êci Êle chrze Êci jaƒ skà. La ic koÊç ta nie ozna cza igno -
ran cji czy po gar dy dla zja wisk re li gij nych, ale ak cen tu je wol noÊç my Êli,
w tym wol noÊç re li gij nà. Ozna cza utrzy my wa nie otwar te go, nie prze rwa -
ne go dia lo gu z ró˝ ny mi ko Êcio ła mi i or ga ni za cja mi.47 Pod kre Êla si´, ˝e oj -
co wie za ło ̋ y cie le Unii, wÊród któ rych by ło wie lu cha de ków, nie wspo mi -
na li wprost o swych ko rze niach re li gij nych. Ko rze nie Eu ro py, zwłasz cza
Hisz pa nii, tkwià ra czej na Bli skim Wscho dzie, gdzie po wsta ły trzy wiel -
kie re li gie, ni˝ w Eu ro pie.48 Rów nie˝ hisz paƒ ski teo log i pro fe sor pa pie -
skie go uni wer sy te tu Co mil la s49 pod kre Êla, ̋ e chrze Êci jaƒ stwo na ro dzi ło si´

45 Zob. na ten te mat pra c´ zbio ro wà pod re dak cjà A.Pérez -Ago te i J.San tia go, op.cit, 
szcze gól nie s. 45–46, 188–189.

46 E.Ba rón Cre spo, Eu ro pa. Pa sión y ra zón, Ma drid 2005, s. 279–283. Pre mier Za -
pa te ro we wst´ pie do te go zbio ru ar ty ku łów za słu ̋ o ne go hisz paƒ skie go eu ro en tu zja sty
przy po mniał, ˝e dla wie lu po ko leƒ Hisz pa nów Eu ro pa by ła nie osià gal nym ho ry zon tem,
upra gnio nym pro jek tem i ce lem upo rczy wych dzia łaƒ. Do ce lu te go z „pa sjà i roz sàd -
kiem” sku tecz nie zmie rzał od wcze snej mło do Êci wła Ênie ten prze wod ni czà cy Par la men -
tu Eu ro pej skie go na prze ło mie lat 80. i 90. XX w. 

47 E.Ba rón Cre spo, Eu ro pa es la ica w: Eu ro pa y el Cri stia ni smo. En tor no a An te la
Ley de F.Kaf ka, Bar ce lo na 2009, s. 11–12.

48 Ibi dem, s. 18.
49 A.Cor do vil la Pérez, El cri stia ni smo en Eu ro pa. Una apro xi ma ción hi stó ri ca y teo -

ló gi ca w: Eu ro pa y el Cri stia ni smo, s. 22–23, 43.



50 Zob.: C.Col la do Se idel, A.Du ato, An te una Igle sia die zma da. Do ctri na ca tó li ca en
un Es ta do acon fe sio nal y una so cie dad se cu la ri za da w: España del con sen so a la po la -
ri za ción. Cam bios en la de mo cra cia española, eds. W.L.Ber nec ker, G.Ma ihold, Ma drid–
Frank furt am Ma in 2007, s. 340–377.

51 Zob. na ten te mat: S.Brink man, La re cu pe ra ción de la „me mo ria hi stó ri ca” en tre
el in cum pli mien to in sti tu cio nal y la in stru men ta li za ción po li ti cal w: España del con -
sen so a la po la ri za ción..., ibi dem, s. 209.
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w kon tek Êcie ̋ y dow skim wo bec ro zu mu grec kie go i kul tu ry rzym skiej. Nie
mo˝ na za tem spro wa dziç Eu ro py tyl ko do chrze Êci jaƒ stwa i od wrot nie.
Eu ro pie po trze ba wi´c wi´ cej plu ra li zmu re li gij ne go i re li gii ̋ y cia pu blicz -
ne go ni˝ la icy zmu czy chry stia ni zmu.

Hie rar chia Ko Êcio ła ka to lic kie go wy st´ pu je jed nak zde cy do wa nie
prze ciw ko po li ty ce so cja li stów sprzy ja jà cej la icy za cji spo łe czeƒ stwa. Pry -
mas i in ni du chow ni na rze ka jà na sze rzà cy si´ re la ty wizm i ni hi lizm, na
„to ta li tar nà wła dz´ czło wie ka” i rze ko my to ta li ta ryzm par la men tar ny. Ko -
Êciół czu je si´ prze Êla do wa ny przez or ga ni za cje ho mo sek su ali stów i fe -
mi ni stek, nie chce po rzu ciç no stal gicz nych ma rzeƒ o he ge mo nii w spo -
łe czeƒ stwie i paƒ stwie.50

Po li ty ka hi sto rycz na le wi cy?

W po ło wie lat 90. XX w. hisz paƒ scy so cja li Êci z PSOE za cz´ li przy -
wra caç pa mi´ç o woj nie do mo wej, a po czàw szy od 1999 r. za cz´ li u˝y -
waç jej ja ko bro ni w wal ce z kon ser wa ty sta mi z Par tii Lu do wej (PP), ale
przede wszyst kim w ce lu dal sze go po jed na nia wcià˝ skłó co ne go spo łe -
czeƒ stwa. Z ini cja ty wy Zjed no czo nej Le wi cy po wsta ło ju˝ w 2002 r. li -
czà ce si´ sto wa rzy sze nie Fo ro por la Me mo ria, któ re go szef w 2005 r.
stwier dził na wet, ˝e od zy ski wa nie pa mi´ ci ozna cza... wal k´ o III Re pu -
bli k´.51 Pod ko niec paê dzier ni ka 2007 par la ment na wnio sek rzà du przy -
jàł usta w´ o pa mi´ ci hi sto rycz nej (na wià zu jà cà do tra dy cji re pu bli kaƒ -
skiej), któ ra su ro wo po t´ pi ła re ̋ im fran ki stow ski. Na ru sza to nie co
osià gni´ ty w po ło wie lat 70. XX w. de mo kra tycz ny kon sens, po zy cj´ kró -
la wy wo dzà ce go si´ z obo zu fran ki stów i uprzed nià zgo d´ le wi cy i pra -
wi cy na nie roz dra py wa nie ran z prze szło Êci. Idea od zy ski wa nia pa mi´ -
ci hi sto rycz nej, usta no wie nia rów no wa gi po li tycz nej, re ha bi li ta cji lu dzi
le wi cy, sym bo licz ne go wy na gro dze nia „prze gra nych” w woj nie do mo wej
nie ma jed nak nic wspól ne go z po li ty kà hi sto rycz nà lan so wa nà przez
rzà dy Pra wa i Spra wie dli wo Êci („Za pa te ro jak Ka czyƒ ski”, zło Êli wie po -
wia da jà nie któ rzy pu bli cy Êci pol scy). Ina czej ni˝ w Pol sce w okre sie pra -



52 A.Cal de ron Pu er ta, Po li ty ka hi sto rycz na ina czej, „Bez Do gma tu. Kwar tal nik Kul -
tu ral no -Po li tycz ny” nr 72/2007. O no wym po wro cie do pa mi´ ci w Eu ro pie cie ka wie pi -
sze fran cu ska au tor ka F.Verg¯s, La me mo ria co mo re si sten cia, „Re vi sta In ter na cio nal
de Fi lo sofía Políti ca” nr 31/2008 (nu mer mo no te ma tycz ny pt. Iden ti dad y Cri sis de Eu -
ro pa).

53 O.En car na ción, Spa nish po li tics. De mo cra cy after dic ta tor ship, Cam brid ge 2008,
s. 147. Zob. re cen zj´ Be aty Woj ny tej cie ka wej ksià˝ ki w „Pol skim Prze glà dzie Dy ploma -
tycz nym” nr 4–5/2009.

54 Ibi dem, s. 151–164 (roz dział pt. „Za pa te ro’s Spa in: A Se cond trans i tion”).

E.Gór ski, De mo kra tycz na Hisz pa nia w Eu ro pie

79

wi co wych rzà dów PiS, le wi co wy rzàd w Hisz pa nii nie po szu ku je win -
nych, nie two rzy „czar nej li sty” fran ki stow skich ko la bo ran tów, któ rych
na st´p nie b´ dzie mo˝ na pu blicz nie po haƒ biç. Ce lem usta wy jest rze -
czy wi ste zrów na nie oby wa te li przed paƒ stwem i przed hi sto rià tak w ich
prze szło Êci, jak i w te raê niej szo Êci, a nie szu flad ko wa nie ich ja ko „do -
brych” lub „złych”,52 lep sze wy ja Ênie nie hi sto rii, a nie ka ra nie ko go kol -
wiek za daw ne czy ny.53 Wspo mnia na usta wa nie prze wi dy wa ła te˝ ˝ad -
nych re pre sji wo bec fran ki stow skich funk cjo na riu szy i ni ko go nie
wy klu cza ła ze wspól no ty oby wa tel skiej. Zresz tà kon flikt na wi´k szà ska -
l´ nie jest mo˝ li wy, gdy˝ 35 lat po Êmier ci dyk ta to ra nie ma ju˝ pra wie
ni ko go do Êci ga nia, a na pol ski po mysł ka ra nia dzie ci, a na wet wnu ków,
lub zmniej sza nia czy od bie ra nia eme ry tur po li tycz nym opo nen tom nikt
w Hisz pa nii nie wpadł.

Dla hisz paƒ skiej pra wi cy mo del nie co „ukró co nej de mo kra cji” (z obo -
wià zu jà cym za ka zem otwar te go mó wie nia o nie daw nej prze szło Êci),
wpro wa dzo ny w pierw szych kil ku na stu la tach po Êmier ci Fran co, sta no -
wił mak si mum te go, na co mo gła si´ ona wów czas zgo dziç. We dług Za -
pa te ro „ukró co na de mo kra cja” nie by ła ce lem osta tecz nym, tyl ko do -
brym punk tem wyj Êcia dla no wej fa zy de mo kra tycz ne go roz wo ju kra ju,
prze sad nie jed nak okre Êla nej ja ko ko lej ne przej Êcie do de mo kra cji.54 Nie
ozna cza to jed nak, ˝e Za pa te ro cał ko wi cie za kwe stio no wał usta le nia od -
po wied nie dla wcze snej fa zy de mo kra tycz nej trans for ma cji. War to przy -
po mnieç, ˝e ju˝ w la tach 1979–1980 pró bo wa no przy wró ciç pa mi´ç
o ofia rach woj ny do mo wej, o fran ki stow skich obo zach kon cen tra cyj nych,
do ko ny wa no eks hu ma cji zwłok ze zbio ro wych gro bów ofiar fran ki zmu,
ale pró ba za ma chu sta nu z lu te go 1981 r. wy wo ła ła w spo łe czeƒ stwie
strach przed na wro tem fran ki zmu bez Fran co. W kon se kwen cji przez
ko lej ne kil ka na Êcie lat za nie cha no pu blicz ne go dys ku to wa nia o dyk ta -
tu rze. Mo nar cha i no we de mo kra tycz ne wła dze doÊç dłu go nie od po -
wia da ły na proÊ by oby wa te li o po moc w zna le zie niu gro bów ich ro dzin
„za gi nio nych” w wy ni ku fran ki stow skich re pre sji. In ter we nio wa ła Agen -



55 Zob.: E.Si lva Bar re ra, The Im por tan ce of re mem bran ce in the trans i tion to de mo -
cra cy in Spa in; J.Ro dri go, Am ne sia and re mem bran ce: co ping with the hi sto ry of con -
cen tra tion camps in Spa in, oba tek sty w: Dik ta tur bewälti gung und na tio na le Selb stver -
ge wis se rung. Ge schicht skul tu ren in Po len und Spa nien im Ver gle ich, eds. K.Ruch nie wicz,
S.Tro ebst, Wro cław 2004. Na ten sam te mat w kon tek Êcie hisz paƒ skim (tak ̋ e wschod -
nio eu ro pej skim) pi sze J.Cu esta, Re cu er do, si len cio y am nistía en la trans i ción y en la
de mo cra cia españolas (1975–2006), „Stu dia hi stó ri ca: hi sto ria con tem poránea” nr 25/
2007.

56 R.Núñez Flo ren cio, La ima gen de España en el mun do, Ma drid 2001, s. 297, 311.
57 I.So te lo, A vu el tas con España, Ma drid 2006, s. 53.
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cja Praw Czło wie ka przy ONZ. Wnu ko wie przy po mnie li jed nak so bie
o za mor do wa nych dziad kach, od rzu co no wresz cie przy mu so we mil cze -
nie na rzu co ne przez obóz na ro do wo -ka to lic ki.55

No wa eu ro pej skoÊç Hisz pa nii

Dzi siej sza Hisz pa nia nie od rzu ca daw nych sko ja rzeƒ ze słoƒ cem
(Eve ry thing un der the sun) i tu ry stycz nym re lak sem, ale kon cen tru je
si´ na miesz kaƒ cach, na „no wych Hisz pa nach”, swo bod nych i to le ran -
cyj nych, bar dzo da le kich od in kwi zy cyj ne go du cha. Po tra fi li oni zmo der -
ni zo waç si´ i jed no cze Ênie za cho waç nie któ re ele men ty tra dy cji (cor ri -
da, fie sta, sie sta, fla men co). Co raz mniej jed nak wi daç tra dy cyj nych
sym bo li re li gij nych w miej scach pu blicz nych, np. pod czas Êwiàt Bo ̋ e go
Na ro dze nia.

No wi Hisz pa nie czu jà si´ zin te gro wa ni z za mo˝ nà Eu ro pà, pra gnà
„nor mal no Êci”, po rzu ci li ob se sj´ zwià za nà z wła snà wy jàt ko wo Êcià, nie -
po wo dze nia mi i hi sto rycz nà de ka den cjà, lan su jà przed si´ bior czoÊç, no -
wo cze snoÊç i eu ro pej skoÊç.56 Ku zdu mie niu wie lu uwa˝ nych ob ser wa to -
rów uwa ̋ a jà si´ po pro stu za Eu ro pej czy ków, ne gu jà wszel kie ró˝ ni ce
w sto sun ku do resz ty kon ty nen tu. Wy ma ga jà te˝ wy raê ne go uzna nia swej
eu ro pej sko Êci od ob co kra jow ca, zwłasz cza od te go, któ ry pra gnàł by wkraÊç
si´ w ich ła ski.57 Po zby wa jàc si´ wła snej idei Hisz pa nii, ge ne ral nie po rzu -
ci li te˝ daw ne po le mi ki tra dy cjo na li stów i eu ro pe istów na te mat form wi´ -
zi swe go kra ju z Eu ro pà czy cech szcze gól nych hisz paƒ skiej kul tu ry. Dà -
˝e nie do no wo cze sno Êci i uni wer sal no Êci pro wa dzi cz´ sto do za prze cza nia
ist nie niu wła snej to˝ sa mo Êci. W l´ ku przed fran ki zmem, uwy dat nia jà cym
wy jàt ko woÊç wie czy stej Hisz pa nii, te raz pod kre Êla si´, ̋ e kul tu ra hisz paƒ -
ska ma cha rak ter wy bit nie eu ro pej ski. DziÊ wie lu zachod nich sà sia dów
Hisz pa nii po zwa la so bie na za sta na wia nie si´ nad to˝ sa mo Êcià wła snych
kra jów i na ro dów znacz nie cz´ Êciej ni˝ miesz kaƒ cy Pół wy spu Ibe ryj skiego.



58 C.Clo sa, P.Hey wo od, Spa in and the Eu ro pe an Union, Lon don and New York 2004.
59 Zob.: M.Fa rell, Spa in in the Eu ro pe an Union: in se arch of a new ro le and iden ti -

ty w: The po li tics of con tem po ra ry Spa in, s. 230.
60 Na hisz paƒ skie my Êle nie o go spo dar ce i Eu ro pie du ̋ y wpływ miał zwià za ny z pra -

wi cà i Ko Êcio łem zna ny eko no mi sta, pro fe sor Ra fa el Ter mes (1918–2005). Zob. na je -
go te mat ar ty kuł Mar ty Bo sak, O my Êli spo łecz nej Ra fa ela Ter me sa w: Stu dia pol sko -
-hisz paƒ skie. Wiek XX, red. J.Kie nie wicz, War sza wa 2004.

61 Por.: L.Del ga do Gó mez -Esca lo nil la, Hisz pa nia wo bec roz sze rze nia Unii Eu ro pej -
skiej na Wschód: przy kład Pol ski w: Wza jem ny ob raz Hisz pa nii i Pol ski od cza su przej -
Êcia do de mo kra cji, op.cit., s. 63–64. 

62 Zob.: J.Do ł´ ga, E.Po sel -Cz´ Ênik, Wy bo ry par la men tar ne w Hisz pa nii (14 mar ca
2004) – kon se kwen cje dla po li ty ki za gra nicz nej, „Biu le tyn PISM” nr 11/2004.
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Dla wie lu z nich, wsty dzà cych si´ wła snej hi sto rii, chcà cych ra czej o niej
za po mnieç, jest to na wet swo isty te mat ta bu.

Da ne Eu ro ba ro me tru z 1996 r. Êwiad czà o tym, ̋ e przy tła cza jà ca wi´k -
szoÊç Hisz pa nów nie do strze ga w Unii Eu ro pej skiej ˝ad ne go nie bez pie -
czeƒ stwa dla ich j´ zy ka, to˝ sa mo Êci i kul tu ry. W koƒ cu 2003 r. 62% Hisz -
pa nów wi dzia ło w człon ko stwie w UE sa me ko rzy Êci, a je dy nie 7% by ło
prze ciw ne go zda nia, w 2007 r. ten sto su nek wy no sił 73% do 14%. Oby -
wa te le hisz paƒ scy, mi mo okre so wych wa haƒ na stro jów, uwa ̋ a jà pro jekt
eu ro pej ski za cz´Êç ich wła sne go, uda ne go pro jek tu na ro do we go. Nie ma
dziÊ ˝ad nych po wa˝ nych kon cep cji poj mo wa nia Hisz pa nii w ode rwa niu
od Eu ro py.58 Człon ko stwo w Unii Eu ro pej skiej fak tycz nie sta ło si´ hisz -
paƒ skim pro jek tem na ro do wym. Wy ni ki ba daƒ Eu ro ba ro me tru opu bli -
ko wa ne w lu tym 2004 r. wska zy wa ły, ˝e 85% lud no Êci kra ju w peł ni ufa -
ło unij nej po li ty ce.59 Kon ser wa tyw na Par tia Lu do wa po pie ra ra czej
mi´ dzy rzà do wy mo del in te gra cji po li tycz nej Eu ro py,60 pod czas gdy so cja -
li Êci (PSOE) bli scy sà mo de lo wi fe de ral ne mu Unii Eu ro pej skiej. So cjali -
Êci za wsze by li te˝ bli˝ si pro jek to wi kon sty tu cji eu ro pej skiej. Kry ty ko wali
rzàd Azna ra za upo rczy we ob sta wa nie przy roz wià za niach ni cej skich
w kwe stii spo so bu gło so wa nia w Ra dzie UE (war to przy po mnieç, ̋ e w Pol -
sce po dob ne do Azna ra sta no wi sko pre zen to wał Jan Ma ria Ro ki ta w osła -
wio nym okrzy ku: Ni za o mu er te, Ni cea al bo Êmierç!). Aznar chciał
uczyniç z Hisz pa nii paƒ stwo o sil nej po zy cji po li tycz nej w UE, prze ciw -
sta wia jà ce si´ do mi na cji Fran cji i Nie miec. Wy da wa ło si´, ˝e wy raê nie
przed kła da in te re sy hisz paƒ skie nad pro jek ty wspól no to we. Pod ko niec
2003 r. nie któ rzy człon ko wie UE uwa ̋ a li Hisz pa ni´ Azna ra za prze szko -
d´ w pro ce sie bu do wa nia Eu ro py.61 Na to miast Za pa te ro zbli ̋ ył si´ znacz -
nie do Fran cji i Nie miec, do tra dy cyj nych so jusz ni ków Hisz pa nii w Eu -
ro pie. PSOE opo wia da si´ za Êci słà współ pra cà z ty mi paƒ stwa mi, któ re
pre fe ru jà ra czej fe de ra li stycz ny mo del przy szłej UE.62



63 Sze rzej hisz paƒ skà po li ty k´ eu ro pej skà ana li zu je B.Woj na, Hisz pa nia. Mi´ dzy dwie -
ma tra dy cja mi eu ro pej ski mi w: Zmia na i kon ty nu acja. Po li ty ka eu ro pej ska wy bra nych
paƒstw Unii Eu ro pej skiej, red. L. Je sieƒ, War sza wa 2008. 

64 J.M. de Are il za Ca rva jal, La Unión Eu ro pea de 2010: de safíos y di le mas políti cos,
„Cu ader nos de Pen sa mien to Políti co” nr 24/2009, s. 43.
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W ostat nich la tach wy ró˝ nia si´ dwie tra dy cje hisz paƒ skiej po li ty ki
eu ro pej skiej. Jed na, bar dziej eu ro en tu zja stycz na, wy wo dzi si´ z cza sów
Fe li pe Gonzále za, a jej kul mi na cj´ sta no wià rzà dy Za pa te ro. Dru ga, nie -
co tyl ko eu ro scep tycz na, zwià za na jest z Par tià Lu do wà. Ró˝ ni ce wy st´ -
pu jà głów nie w kon cep cji paƒ stwa, mo de lu spo łecz no -go spo dar cze go roz -
wo ju kra ju i Eu ro py. Par tia Lu do wa ni gdy jed nak nie kwe stio no wa ła
po trze by człon ko stwa Hisz pa nii w UE.63

Au to rzy zwià za ni z PP sà dzà, ˝e ak tu al nie Eu ro pa prze ̋ y wa trud ne
mo men ty zwià za ne z kry zy sem go spo dar czym i cz´st szym ni˝ daw niej
od wo ły wa niem si´ do in te re sów po szcze gól nych paƒstw. Obec ni li de rzy
Unii Eu ro pej skiej nie sà w sta nie za pro po no waç atrak cyj nych pro jek tów.
J.M. de Are il za Ca rva jal uwa ̋ a, ˝e rzà dy trzech głów nych paƒstw człon -
kow skich (W. Bry ta nii, Fran cji i Nie miec) wy ka zu jà eu ro scep ty cyzm
w ró˝ nych wer sjach, po nad to nie któ rzy no wi człon ko wie UE cha rak te -
ry zu jà si´ doÊç mier nym eu ro pe izmem, a ta kie kra je jak Wło chy, Pol ska
i Hisz pa nia nie sà obec ne w głów nych de ba tach o Eu ro pie. We dług Are -
il zy Ca rva ja la Hisz pa nia zni kła po 2004 r. z eu ro pej skie go sce na riu sza
po li tycz ne go, rze ko mo stra ci ła wła snà ini cja ty w´. Za pa te ro miał prze -
staç upo mi naç si´ w Bruk se li o in te re sy go spo dar cze Hisz pa nii. Nie zna -
la zło si´ dla nie go miej sce we fran cu sko -nie miec kim tan de mie i tak du -
˝y kraj jak Hisz pa nia stał si´ oka zjo nal nym sa te li tà Fran cji, nie
otrzy mu jàc w za mian nic istot ne go.64 Are il za Ca rva jal opo wia da si´ za
od no wà eu ro pej skie go przy wódz twa, za „lep szà wspól no tà”, któ ra win -
na po gł´ biç re flek sj´ o swo jej to˝ sa mo Êci i war to Êciach, zre for mo waç sys -
tem po dej mo wa nia de cy zji, pod jàç am bit ny pro gram re form w za kre sie
ryn ku we wn´trz ne go, ener gii, imi gra cji, bez pie czeƒ stwa i obro ny, wy˝ -
sze go wy kształ ce nia oraz go spo dar czych. Wy ra ̋ a si´ na dzie j´, ˝e wła -
Ênie przy j´ ty Trak tat Li zboƒ ski uła twi te za da nia. Ce lem do ku men tu jest
prze cie˝ uspraw nie nie dzia łaƒ Unii Eu ro pej skiej oraz dal sza de mo kra -
ty za cja.

Ze wzgl´ du na jej geo gra ficz ne zró˝ ni co wa nie, Hisz pa ni´ po strze ga
si´ jak „stresz cze nie” Eu ro py, jak Eu ro p´ w mi nia tu rze za wie ra jà cej ła -
ciƒ skie, pół noc ne i orien tal ne dzie dzic two. Sym bo la mi te go zró˝ ni co wa -
nia sà gra nicz ne Pi re ne je, An da lu zja i hisz paƒ ski Le want na po łu dnie
od Wa len cji. Dzi siej sza Hisz pa nia cie szy si´ z in te gra cji eu ro pej skiej,



65 F.Du que, Los bu enos eu ro pe os. Ha cia una fi lo sofía de la Eu ro pa con tem poránea,
Ovie do 2003, s. 142, 461. 

66 C.Ta ibo, Una re con si de ra ción críti ca de la Unión Eu ro pea, „Cu ader nos Eu ro pe os
de Deu sto” nr 37/2007, s. 131–144.
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z przy na le˝ no Êci do „klu bu do brych Eu ro pej czy ków”. Do strze ga si´ te˝
w tym kra ju wszyst kie na pi´ cia wy st´ pu jà ce w Eu ro pie: mi´ dzy uni tar -
nym poj mo wa niem paƒ stwa a pe ry fe ryj ny mi ru cha mi na cjo na li stycz ny -
mi, mi´ dzy nie ogra ni czo nym otwar ciem na po no wo cze snà glo ba li za cj´
a wzmac nia niem nie któ rych in sty tu cji paƒ stwo wych w ce lu ko ry go wa -
nia pew nych, zwłasz cza go spo dar czych me cha ni zmów glo ba li zu jà ce go
si´ dziÊ Êwia ta.65 W Hisz pa nii, po dob nie jak w ca łej Eu ro pie, po ja wia jà
si´ te˝ gło sy kry tycz ne do ty czà ce sła bo Êci Unii Eu ro pej skiej: tra pià ce go
jà de fi cy tu de mo kra cji, ogra ni cza nia praw spo łecz nych i swo bód de -
mokra tycz nych, szcze gól nie po za ma chach w Ame ry ce z 11 wrze Ênia
2001 r., nad mia ru neo li be ral nej po li ty ki go spo dar czej, fi nan so wych spe -
ku la cji i pry wa ty za cji, ro snà ce go pod po rzàd ko wa nia Unii Sta nom Zjed -
no czo nym.66

Hisz pa nia z jej no wym sty lem ̋ y cia na dal jest mod na w Êwie cie, w Eu -
ro pie i Pol sce, a jesz cze nie daw no by ła uwa ̋ a na za naj lep szy wzór de -
mo kra tycz nej trans for ma cji dla Ame ry ki Ła ciƒ skiej i Eu ro py Wschod -
niej. W Pol sce, po cz´ Êcio wym za kwe stio no wa niu re zul ta tów ła god ne go
przej Êcia do de mo kra cji, opar te go w pew nym stop niu na hisz paƒ skim
mo de lu, je go oce na nie co si´ ob ni ̋ y ła. Po nad to, gdy do szli do wła dzy
doÊç an ty kle ry kal nie na sta wie ni so cja li Êci pod wo dzà Za pa te ro, Hisz pa -
nia w Pol sce mia ła naj gor szà w Eu ro pie pra s´, a do nie daw na i od wrot -
nie.67 Je den z bi sku pów pol skich po rów ny wał pre mie ra Za pa te ro do Ne -
ro na, Le ni na i Hit le ra. Na wet mło do cia ni pu bli cy Êci z „Dzien ni ka”
i in nych me diów oÊmie sza li wiel ki po st´p cy wi li za cyj ny i go spo dar czy
Hisz pa nii, z buƒ czucz nà mi nà oka zy wa li na ro do wà wy˝ szoÊç za co fa nej
Pol ski w sto sun ku do „le wac kiej” rze ko mo Hisz pa nii. Na wet czo ło wi pu -
bli cy Êci „Ga ze ty Wy bor czej” w 2009 r. pi sa li o rze ko mej „hisz paƒ skiej
ka ta stro fie go spo dar czej” i o dra ma tycz nym po gar sza niu si´ na stro jów
spo łecz nych. Peł ni by li przy tym uzna nia dla suk ce sów post ko mu ni stycz -
nej Pol ski, a jesz cze nie daw no dla osià gni´ç przy tło czo nej obec nie kry -
zy sem Ir lan dii. W Pol sce fak tycz nie ni gdy nie za uwa ̋ o no, ˝e PSOE sta -
no wi uda ny przy kład przej Êcia od mark si stow skiej re to ry ki z lat 70. do
zwy ci´ skiej no wo cze snej so cjal de mo kra cji ostat nie go çwierç wie cza. Czo -
ło wy kon ser wa ty sta prof. Ja cek Bar ty zel na zwał rzà dy Za pa te ro „re wo -
lu cjà” i w alar mi stycz nym to nie, peł nym pe sy mi zmu – jak u Do no so
Cortésa – oÊwiad czył, ˝e „oj czy zna Cy da, Êw. Do mi ni ka, Êw. Igna ce go



67 Ca ła nie mal ̋ e pol ska pra sa pra wi co wa i cen tro wa, a na wet li be ral no -le wi co wa „Po -
li ty ka”, nie kry je nie ch´ ci do Za pa te ro. „Po li ty ka” przy naj mniej do ce nia le wi co we go
myÊlicie la Ma nu ela Ca stel l sa po cho dzà ce go z Bar ce lo ny. Zob.: ko men ta rze na te mat
Zapa te ro i Ca stel l sa w pierw szym nu me rze wspo mnia ne go ty go dni ka z 2010 r. Sze rzej
o Za pa te ro w kon tek Êcie pol skim zob.: José M.Fa ral do, Roz mów ki hisz paƒ sko -pol skie,
„Poli ty ka” nr 25/2007; god ne uwa gi sà in ne ar ty ku ły te go sto sun ko wo mło de go ba da cza
hisz paƒ skie go: Bi sku pi na de mon stra cjach. Hisz paƒ skie lek cje li be ra li zmu, „Ty go dnik
Po wszech ny”, 12.03.2007; Usu wa nie Êla dów. Hisz pa nia: usta wa o pa mi´ ci na ro do wej
dzie li spo łe czeƒ stwo, „Ty go dnik Po wszech ny”, 14.11.2007. Zob. tak ̋ e je go ksià˝ k´: Eu -
ro pe, na tio na lism, com mu nism. Es says on Po land, Frank furt am Ma in 2008.

68 J.Bar ty zel, Hisz pa nia pod oku pa cjà, http://www.hag gard.w.in te ria.pl/za pa te ro.html;
w Hisz pa nii po dob nej kry ty ki do mi nu jà cej le wi cy do ko nu je P. Mo li na, La dic ta du ra pro -
gre. Apun tes de un re ac cio na rio, Ma drid 2006.

69 Cyt. za: M. Iko no wicz, Lek cja Za pa te ro, „Prze glàd”, 23.03.2008.
70 Cyt. za: „Fo rum” nr 18/2008.
71 Zob.: Apel An ty go ny. List otwar ty w spra wie dà browsz cza ków, opu bli ko wa ny w „Ga -

ze cie Wy bor czej” z 25.04.2007 i w „El País” z 29.05.2007.
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Loy oli i Ce rvan te sa od dwóch lat znaj du je si´ pod no wà, neo bol sze wic -
kà oku pa cjà”.68 Je go hisz paƒ ski od po wied nik, ko men ta tor ka to lic kie go
ra dia CO PE, 9 mar ca 2008 r., tu˝ po ogło sze niu po wtór ne go zwy ci´ stwa
PSOE, stwier dził: „Sta ło si´ nie szcz´ Êcie, tra dy cyj na Hisz pa nia le ̋ y
w gru zach. Kon sty tu cja ju˝ nie obo wià zu je”.69

Nie ch´t na ka to lic kie mu kon ser wa ty zmo wi li be ral no -le wi co wa pra sa
za chod nia peł na jest jed nak za chwy tów nad Za pa te ro. Umber to Eco
w wy wia dzie dla „El País” po wie dział: „Hisz pa nia znaj du je si´ w fa zie
wzro stu. Za pa te ro jest bar dzo sym pa tycz ny i cie sz´ si´, ˝e wy grał wy -
bo ry po raz dru gi. W po rów na niu z Wło cha mi, Hisz pa nia dy na micz nie
si´ roz wi ja. W cza sach Fran co Hisz pa nie przy je˝ d˝a li do nas, by po dzi -
wiaç wło ski cud go spo dar czy, dziÊ to my spo glà da my w wa szà stro n´
z za zdro Êcià”.70 Hisz pa nia Za pa te ro w dzie dzi nie prze strze ga nia nie któ -
rych li be ral nych praw oby wa tel skich (np. ak cep ta cja mał ̋ eƒstw ho mo -
sek su al nych) znaj du je si´ dziÊ w awan gar dzie Eu ro py, a Pol ska wraz z Ro -
sjà na le ̋ à w tym za kre sie do paƒstw naj bar dziej kon ser wa tyw nych.

W dzi siej szej pol skiej pra sie pra wi co wej i cen tro pra wi co wej, po dob -
nie jak w koƒ cu lat 30. XX w., zno wu do mi nu jà ra czej an ty hisz paƒ skie
na stro je. Jesz cze nie daw no pró bo wa no prze Êla do waç garst k´ po zo sta łych
przy ˝y ciu pol skich uczest ni ków woj ny do mo wej wal czà cych po stro nie
Re pu bli ki i wy ma zaç pa mi´ç o nich, a tych, co sprzy ja li Fran co bàdê
wal czy li po je go stro nie, uzna no za bo ha te rów.71 W Pol sce w la tach 90.
i póê niej sto so wa no re pre sje na wet wo bec tych au to rów, któ rzy obiek -
tyw nie pi sa li o hi sto rii an ty kle ry ka li zmu w Hisz pa nii lub cy to wa li hisz -
paƒ skich so cja li stów dla ce lów na uko wych.



72 Na te mat sto sun ków pol sko -hisz paƒ skich pi szà m.in.: T.Mił kow ski, Pol ska bra ci
Ka czyƒ skich i Hisz pa nia Za pa te ro..., op.cit.; P.Sa wic ki, Pol ska ha gio gra fia ge ne ra ła
Fran co; P.Ser ra no Post igo, Bi lans sto sun ków hisz paƒ sko -pol skich w trzy dzie stà rocz ni -
c´ ich po now ne go na wià za nia: 1977–2007; re fe ra ty w dwu j´ zycz nej ksià˝ ce Wza jem -
ny ob raz Hisz pa nii i Pol ski od cza su przej Êcia do de mo kra cji, op.cit. Zob. tak ̋ e: Trans -
i ción en re tro spec ti va. Los ca sos de Po lo nia y España, Var so via–To le do 2009; O.Glon dys,
La vi sión del otro: imáge nes recípro cas de España y Po lo nia en su pren sa dia ria (5.2004–
5.2005) w: Re tos del Hi spa ni smo en la Eu ro pa Cen tral y del Es te. Ac tas del Con gre so
In ter na cio nal Cra co via 14–15 de octu bre de 2005, Ma drid 2007.

73 Zob. cie ka wy blok ma te ria łów o Hisz pa nii w „Prze kro ju” nr 31/2006 za ty tu ło wa ny:
Po la cy! Bu duj cie dru gà Hisz pa ni´! Por. tak ̋ e: tekst Pio tra ˚u ka, od wo łu jà ce go si´ do Or -
te gi i do Êwiad cze nia hisz paƒ skie go, pt. Pol ska pro ble mem. Eu ro pa roz wià za niem? w: Eu -
ro pa w dzia ła niu, red. P. ˚uk, War sza wa 2007, s. 9–20; o re flek sji nad Eu ro pà Sa va te ra,
fi lo zo fa bro nià ce go ostat nio trze ciej dro gi dla Hisz pa nii, mi´ dzy tra dy cyj nà le wi cà i pra wi -
cà (nie co w sty lu Or te gi), trak tu je mój re fe rat Fer nan do Sa va ter i myÊl hisz paƒ ska prze -
ło mu XX i XXI w. w: Z my Êli hisz paƒ skiej i ibe ro ame ry kaƒ skiej, red. M.Ja głow ski, D.Sep -
czyƒ ska, Olsz tyn 2006, s. 31–49; zob. tak ̋ e cie ka wy wy wiad M.Sta siƒ skie go z F. Sa va te rem
pt. Hisz paƒ ska cho ro ba – na cjo na lizm, „Ga ze ta Wy bor cza”, 1–2.07.2006.

74 Zob.: B.Woj na, Part ner stwo stra te gicz ne hisz paƒ sko -pol skie – jak po wsta wa ło i co
po nim zo sta ło, „Pol ski Prze glàd Dy plo ma tycz ny” nr 6/2006; K.Za p´ dow ska, No we ob -
li cze Hisz pa nii, czy li o re ali za cji Eu ro pej skiej Rów no Êci Płci, „Li berté. Głos wol ny, wol -
noÊç ubez pie cza jà cy”, czer wiec 2008 (wy da nie in ter ne to we).

E.Gór ski, De mo kra tycz na Hisz pa nia w Eu ro pie

85

Wi´k szoÊç pol skich ob ser wa to rów nie jest w sta nie zro zu mieç, dla -
cze go ostro kry ty ko wa ny i stron ni czo pre zen to wa ny w Pol sce Za pa te ro
mógł wy graç wy bo ry po raz ko lej ny.72 Wpły wo wi pol scy pu bli cy Êci i po -
li ty cy ju˝ nie sta wia jà za wzór god ny na Êla do wa nia gł´ bo ko zeu ro pe izo -
wa nej i la ic kiej Hisz pa nii, lecz ra czej eu ro scep tycz nà An gli´ i ka to lic kà
Ir lan di´. In ni, mniej licz ni au to rzy słusz nie zwra ca jà uwa g´ na gł´ bo -
kie prze mia ny w ło nie do stat nie go i w peł ni zeu ro pe izo wa ne go spo łe -
czeƒ stwa hisz paƒ skie go, któ re nie po zwo li na od two rze nie prze brzmia -
łych ju˝ po dzia łów z od le głej prze szło Êci. Pod kre Êla si´, ˝e mi mo jej
na ra sta jà cych ostat nio kło po tów po li tycz nych i go spo dar czych, Êwiat na -
dal po dzi wia Hisz pa ni´, „jej urok i fan ta zj´, ro man tyzm i mło dzieƒ czy
luz”, po dzi wia kraj, któ ry sto sun ko wo szyb ko po ̋ e gnał za co fa nie i stał
si´ jed nym z li de rów dzi siej szej Eu ro py.73

Zmia na rzà du nie prze rwa ła jed nak co rocz nych kon sul ta cji mi´ dzy -
rzà do wych, tzw. pol sko -hisz paƒ skich szczy tów pod prze wod nic twem pre -
mie rów, od by wa jà cych si´ na prze mian w Pol sce i Hisz pa nii, po czàw szy
od 2003 r. Roz wi ja jà si´ kon tak ty go spo dar cze, na uko we, kul tu ral ne i tu -
ry stycz ne mi´ dzy oby wa te la mi po sze rzo nej Unii Eu ro pej skiej. Nie wie le
jed nak po zo sta ło z hisz paƒ sko -pol skie go part ner stwa stra te gicz ne go po
wy co fa niu wojsk hisz paƒ skich z Ira ku i po par cia Ma dry tu dla ni cej skie -
go sys te mu li cze nia gło sów w Unii Eu ro pej skiej.74



75 W part ner stwie eu ro Êró dziem no mor skim, czy li plat for mie współ pra cy człon ków Unii
Eu ro pej skiej z paƒ stwa mi ba se nu Mo rza Âród ziem ne go, istot nà ro l´ od gry wa Hisz pa -
nia, a sie dzi bà wspo mnia nej Unii na rzecz Re gio nu Mo rza Âród ziem ne go po zo sta je Bar -
ce lo na. W 1995 r. zo stał za ini cjo wa ny tzw. pro ces bar ce loƒ ski.
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Na po czàt ku paê dzier ni ka 2008 r., po okre sie ochło dze nia wza jem -
nych sto sun ków, od by ły si´ w Kor do bie pià te pol sko -hisz paƒ skie kon sul -
ta cje mi´ dzy rzà do we. Ich ce lem by ło wzmoc nie nie chwi lo wo osła bio ne -
go dia lo gu po li tycz ne go mi´ dzy kon ser wa tyw no -li be ral nà Pol skà
a li be ral no -so cja li stycz nà Hisz pa nià, roz wój sto sun ków go spo dar czych
i za cie Ênie nie współ pra cy przed zbli ̋ a jà cà si´ pre zy den cjà obu kra jów
w Unii Eu ro pej skiej (Hisz pa nii od stycz nia 2010 r., Pol ski w 2011). Hisz -
pa nia chcia ła wy ko rzy staç t´ oka zj´ do re wi ta li za cji pro jek tu eu ro pej -
skie go i wzmoc nie nia wła snej po zy cji w Eu ro pie. Pre mie rzy obu kra jów
opo wie dzie li si´ tak ̋ e za szyb kim wej Êciem w ˝y cie Trak ta tu Li zboƒ skie -
go. Zo bo wià za no si´ pro mo waç i wza jem nie wspie raç kon kret ne ini cja -
ty wy w ra mach Eu ro pej skiej Po li ty ki Sà siedz twa. Cho dzi tu zwłasz cza
o Part ner stwo Wschod nie i Uni´ dla Âród ziem no mo rza, zwa nà póê niej
Unià na rzecz Re gio nu Mo rza Âród ziem ne go.75

9 li sto pa da 2009 r. w So po cie od by ły si´ ko lej ne pol sko -hisz paƒ skie
kon sul ta cje mi´ dzy rzà do we. Pre mier Do nald Tusk oÊwiad czył po spo -
tka niu z pre mie rem Hisz pa nii, ˝e oba kra je nie ma jà sprzecz nych in -
te re sów ani w UE, ani w re la cjach dwu stron nych. Pod pi sa no sze reg
umów w dzie dzi nie go spo dar ki, ener ge ty ki i ochro ny Êro do wi ska. Pre -
mier Hisz pa nii przy jàł z du ̋ ym za do wo le niem nie daw ne pol skie zbli -
˝e nie do Fran cji i Eu ro py, do strzegł bar dziej re ali stycz ne po dej Êcie
w poli ty ce na sze go kra ju w sto sun ku do USA i Eu ro py, do ce nił de kla -
ro wa nà ch´ç umoc nie nia eu ro pej skiej po li ty ki bez pie czeƒ stwa. W kon -
sul ta cjach stro n´ pol skà re pre zen to wa li mi ni stro wie spraw za gra nicz -
nych, spra wie dli wo Êci i Êro do wi ska oraz szef Urz´ du Ko mi te tu In te gra cji
Eu ro pej skiej. Mi ni stro wie spra wie dli wo Êci roz ma wia li o współ pra cy pol -
sko -hisz paƒ skiej, za rów no na fo rum Unii Eu ro pej skiej, jak i w sto sun -
kach bi la te ral nych, m.in. o sto so wa niu Eu ro pej skie go Na ka zu Aresz -
towa nia i o pro jek cie roz po rzà dze nia UE w spra wie dzie dzi cze nia
i te sta men tów.

Hisz pa nia by ła pierw szym kra jem, któ ry prze pro wa dził re fe ren dum
w spra wie Kon sty tu cji dla Eu ro py. Ina czej ni˝ w Pol sce, brak by ło tam
zna czà cych sił po li tycz nych i spo łecz nych sprze ci wia jà cych si´ pod pi sa -
niu Trak ta tu Li zboƒ skie go.

W swym wy stà pie niu w Kor te zach pre mier Za pa te ro omó wił prio ry -
te ty hisz paƒ skiej pre zy den cji w UE. Ju˝ czwar te prze wod nic two Hisz -



76 W opi nii zna nej, bar dzo ak tyw nej we Wro cła wiu eu ro po słan ki Li dii Ge ryn ger
de Oeden berg bi lans hisz paƒ skiej pre zy den cji „z ca łà pew no Êcià mo˝ na uznaç za po zy -
tywny”.
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pa nii nada ło jej szcze gól ne zna cze nie i od po wie dzial noÊç w okre sie kry -
zy su fi nan so we go i wej Êcia w ˝y cie Trak ta tu Li zboƒ skie go. Do prio ry te -
tów pre mier za li czył wła Ênie peł ne i efek tyw ne wpro wa dze nie w ˝y cie
Trak ta tu Li zboƒ skie go, w tym umoc nie nie i od bu do w´ go spo dar ki eu ro -
pej skiej, za twier dze nie stra te gii zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju oraz wzmoc -
nie nie od dzia ły wa nia Unii na Êwiat. Wy ra ził te˝ pra gnie nie, by oby wa -
te le eu ro pej scy zna leê li si´ w cen trum po li ty ki unij nej, kon cen tru jà cej
si´ na roz wo ju praw i wol no Êci, a hisz paƒ ski mo del rów no upraw nie nia
był wkła dem je go rzà du do no wej Eu ro py.

Z koƒ cem czerw ca 2010 r. do bie gło kre su pół rocz ne prze wod nic -
two Hisz pa nii w Unii Eu ro pej skiej, a roz po cz´ ło si´ prze wod nic two Bel -
gii. Prze wod nic two Hisz pa nii od by wa ło si´ w trud nych dla Unii cza sach
kry zy su w stre fie eu ro i pod rzà da mi no we go Trak ta tu Li zboƒ skie go,
któ ry osła bia ro l´ kra ju spra wu jà ce go pre zy den cj´ w Unii. Pre zy den cja
ta ró˝ nie by ła oce nia na, uzna no, ˝e Hisz pa nia przy go to wa ła zbyt am -
bit ny i zbyt bo ga ty pro gram, nie mo˝ li wy do peł nej re ali za cji 76. Nie uda -
ło si´ na przy kład skło niç pre zy den ta Oba my do udzia łu w szczy cie Unia
Eu ro pej ska – Sta ny Zjed no czo ne w Ma dry cie. Hisz pa nia do pro wa dzi ła
jed nak do przy j´ cia unij nej stra te gii go spo dar czej na naj bli˝ szà de ka -
d´, osià gn´ ła tak ̋ e po ro zu mie nie w spra wie prze pi sów o bez pie czeƒ -
stwie ener ge tycz nym oraz w spra wie utwo rze nia kor pu su dy plo ma tycz -
ne go.

War to do daç, ̋ e tu˝ po za koƒ cze niu prze wod nic twa Hisz pa nii w Unii
Eu ro pej skiej, 11 lip ca 2010 r., na mun dia lu w Re pu bli ce Po łu dnio wej
Afry ki, w trak cie rzà dów Za pa te ro, re pre zen ta cja Hisz pa nii zo sta ła po
raz pierw szy w hi sto rii mi strzem Êwia ta w pił ce no˝ nej. Jed no cze Ênie po
raz pierw szy w dzie jach ze spół eu ro pej ski wy grał mun dial roz gry wa ny
po za Sta rym Kon ty nen tem. Fakt ten umoc nił pre sti˝, po pu lar noÊç i zna -
cze nie Hisz pa nii w Eu ro pie i w ca łym Êwie cie. Zy ska ła za dar mo gi gan -
tycz nà kam pa ni´ re kla mo wà. Na wy gra nej sko rzy sta za pew ne rów nie˝
hisz paƒ ska go spo dar ka, zwłasz cza bran ̋ a tu ry stycz na, co mo ̋ e do pro -
wa dziç do pew ne go wzro stu PKB w ska li ro ku. MFW uspo ka jał ostat nio,
˝e Hisz pa nii nie gro zi ju˝ kry zys po dob ny do grec kie go i chwa lił rzàd za
wpro wa dza ne re for my.
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Abs tract

De mo cra tic Spa in in Eu ro pe

After Spa in’s re la ti ve ly pe ace ful and ve ry suc cess ful trans i tion to de -
mo cra cy, we ha ve wit nes sed the emer gen ce of con cepts abo ut new Spa -
in and new Spa niards. At the sa me ti me, Spa nish pe ople, ci ti zens and
eli tes of that so cie ty, ha ve be gun to se arch for a new po li ti cal mo del and
for „nor mal cy” on ly in We stern Eu ro pe an co un tries. The trium phal en -
tran ce in to the Eu ro pe an Com mu ni ties has con si de ra bly sped up the
de ve lop ment of Spa nish eco no my and so cie ty, con tri bu ting to con so li -
da tion of de mo cra cy in that co un try and sub stan tial ly fa vo uring so lu -
tion of tra di tio nal “pro blem of Spa in”. Both so cia list and con se rva ti ve
par ties ha ve ma de suc cess ful ef forts to mo der ni se the co un try du ring
the ir ru les.

The Spa nish Con sti tu tion from 1978 re co gni sed “na tio na li ties” wi -
thin the Spa nish Sta te, pa ving way for the es ta bli sh ment of plu ra li stic
Sta te of au to no mo us com mu ni ties and re gions. Ho we ver, the qu estion
of re la tions be twe en cen tral au tho ri ties in Ma drid and its re gio nal au -
to no mo us go vern ments re ma ins ve ry un c le ar cau sing po li ti cal ten sions
and even pro vo king to ter ro rist at tacks. New pro blems with po li ti cal sta -
bi li ty ha ve emer ged espe cial ly du ring the ra di cal ly se cu lar and cle ar ly
pro -Eu ro pe an re gi me of José Luís Rodrígu ez Za pa te ro.


