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Przedmowa

Prezentowana	Czytelnikom	 książka	ma	 –	 rzadką	w	 przypadku	 naukowych	
prac	prawniczych	–	dynamikę	i	siłę	prognozy.	Z	jednej	strony	unaocznia	i	anali-
zuje	dyskretne	przekształcenia	i	reinterpretacje	rozwiązań	prawnych	składających	
się	na	–	jak	ją	określają	Autorzy	–	„konstytucję	gospodarczą”	Unii	Europejskiej	
oraz	 na	 sam	mechanizm	 zmiany	 prawa	w	Unii.	Owa	 zmiana	 dokonuje	 się	 bo-
wiem	zazwyczaj	nie	przez	symboliczne	cięcie,	ale	przez	przesunięcie	akcentów	
w	ramach	istniejącego	prawa	i	jego	selekcję	zmieniającą	masę	krytyczną,	ze	stop-
niowym	przesuwaniem	się	ku	postpolitycznej,	funkcjonalnej	integracji.	Głównym	
wehikułem	tej	zmiany	(i	–	jak	pokazuje	prezentowana	tu	praca	pod	redakcją	Pana	
Profesora.Artura Nowaka-Fara	 –	prawnicy	 rozumieją	 to	 lepiej	 niż	 adepci	poli-
tologii)	 jest	 reinterpretacja	założeń	ontologicznych	dotyczących	 tego,	 co	należy	
kontrolować,	by	zachować	sterowność	w	sensie	zdolności	osiągania	założonych	
celów.	To	właśnie	 tak	–	 jak	pokażę	dalej	 –	dokonuje	 się	obserwowane	obecnie	
przejście	do	fazy,	którą	określamy	mianem	„postlizbońskiej”.

I	właśnie	to	przejście	wydobywa	drugi,	dynamiczny	i	prognostyczny,	walor	
prezentowanej	 tu	 pracy.	 Jej	Autorzy	 położyli	 bowiem	nacisk	 na	 dwa	 elementy,	
które	dziś	–	już	po	skończeniu	książki	–	wysuwają	się	na	czoło	kolejnej	reinter-
pretacji	unijnego	prawa	i	procedur.	Reinterpretacji	–	dodajmy	–	wywołanej	przez	
szok	związany	z	globalnym	kryzysem.	Gdy	książka	powstawała,	można	było	do-
strzec	tylko	pierwsze	sygnały	owej	zmiany.	Można	więc	pogratulować	Autorom	
znakomitej	intuicji	i	głębokiej	znajomości	prawa	UE.	

Owe	dwa	elementy,	na	które	zwrócili	uwagę	Autorzy,	to	–	z	jednej	strony,	pro-
pozycje	Raportu	Delorsa	z	1989	r.	(wtedy	w	poważnym	stopniu	uznawane	za	zbyt	
radykalne),	a	z	drugiej	strony,	przyjęte	w	ramach	Unii,	i	dziś	kolejny	raz	reinterpre-
towane,	zasady	konkurencji.	Lektura	pracy	pozwala	zrozumieć	coś,	co	wydarzyło	
się	już	po	jej	ukończeniu.	A	jest	to	główny	sprawdzian	wartości	naukowej!	Chodzi	
o	powrót	krajów	strefy	euro	do	Delorsowskiej	koncepcji	znaczenia	głębszej	integra-
cji,	ze	wspólną	polityką	gospodarczą	i	społeczną	i	intensyfikacją	wysoko	technolo-
gicznych	inwestycji	na	własnym	obszarze,	z	ograniczeniem	redystrybucji	i	solidary-
zmu	w	skali	całej	Unii	Europejskiej.	Chodzi	także	o	związany	z	powyższym	powrót	
do	dawnej	formuły	„konkurencyjności”	(również	przedstawionej	w	książce),	w	ra-
mach	której	–	zgodne	z	unijnym	prawem	o	konkurencji	jest	wszystko,	co	ową	kon-
kurencyjność	realnie	podnosi,	a	nie	to	–	co	przyjęto	a priori,	w	imię	doktrynalnych,	
ideologicznych	założeń,	eliminujących	aktywną	politykę	gospodarczą.	Dziś	chodzi	
bowiem	o	radykalne	zwiększenie	szans	krajów	strefy	euro	(traktowanych	zgodnie	
z	sugestiami	Delorsa	jak	jeden	organizm)	w	globalnym	współzawodnictwie.	

Intuicyjny	nacisk	Autorów	książki	na	elementy,	które	dziś	rzeczywiście	wy-
suwają	się	na	plan	pierwszy,	to	nie	jedyny	walor	książki.	Również	metodologiczne	
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rozważania	zawarte	w	publikacji	trafnie	chwytają	obecny	stan	unijnych	regulacji	
i	ich	otwarty	charakter,	pozwalający	na	dyskretną	ich	zmianę	przez	reinterpreta-
cję.	Autorzy	umiejętnie	wydobywają	synkretyczne	współistnienie	w	Unii	różnych	
logik	(czy	–	jak	je	nazywam	–	kontekstów	władzy),	z	zmieniającymi	się	nieustan-
nie	relacjami	między	nimi	i	brakiem	stałej	hierarchii.	Pokazują	też	nieobecność,	
w	związku	z	powyższym,	wcześniejszej,	 autopojetycznej	 zdolności	 samorozpo-
znawania	się	systemu	i	procedur	eliminujących	zakłócenia.	I	znowu	należy	pod-
kreślić	rzadką	umiejętność	rejestrowania	zmiany,	która	dopiero	się	dokonuje,	wraz	
z	odchodzeniem	prawa	od	systemowości	i	przechodzeniem	do	złożoności,	z	naci-
skiem	na	ciągłą	 adaptację	 i	 kontekstualizację	–	 a	nie	na	 zachowanie	określonej	
tożsamości.	Ten,	uchwycony	w	pracy,	kres	wcześniejszego,	narcystycznego	sku-
piania	się	Europy	na	samej	sobie	z	silnym	naciskiem	(widocznym	jeszcze	w	Trak-
tacie	Lizbońskim)	na	wymiar	aksjologiczny,	łączy	się	między	innymi	z	wywoła-
nym	 przez	 kryzys,	 nowym	 pragmatyzmem	 „Piętnastki”	 i	 przejściem	 od	 dwóch	
modeli	integracji	w	ramach	Unii	–	czyli	do	jeszcze	głębszego	niż	w	sygnalizowa-
nej	wcześniej	formule	„dwóch	prędkości”,	pęknięcia	Unii	Europejskiej.	

Jak	 się	 wydaje,	 obecnie	 możemy	 mówić	 o	 czterech	 współwystępujących	
płaszczyznach	 regulacji,	 z	 państwami	 obecnymi	 na	 każdej	 z	 tych	 płaszczyzn	
w	odmienny	sposób.	Po	pierwsze,	jest	to	wspomniana	już	formuła	„delorsowska”	
integrująca	w	ścisły	sposób	„Piętnastkę”,	z	wykorzystaniem	wszystkich,	ekono-
micznych	 i	 logicznych,	 konsekwencji	 unii	 walutowej.	Władzę	w	 tym	 obszarze	
sprawuje	nie	do	końca	sformalizowane	konsorcjum	składające	się	z	przywódców	
politycznych	 tego	obszaru,	 ale	 też	–	 elit	 biznesowych	 i	przemysłowych.	 Jest	 to	
już	znacznie	ściślejsza	koordynacja	niż	wcześniejsza	„międzyrządowość”.	Reszta	
członków	Unii	Europejskiej	jest	wykluczona	z	tego	gremium	nie	na	zasadzie	za-
mkniętego	wejścia	(co	byłoby	niezgodne	z	Traktatem	Lizbońskim),	ale	–	w	wy-
niku	niekompatybilności	w	zakresie	poziomu	rozwoju.	Drugą	płaszczyznę	można	
określić	 jako	 „postlizbońską”,	 z	 selektywnym	 tylko	wprowadzeniem	 rozwiązań	
Traktatu	do	praktyki:	przede	wszystkim	osobowości	prawnej	Unii,	nowych	stano-
wisk	i	zmian	reguł	głosowania	z	odejściem	od	konsensualności.	Nowe	kraje,	nie-
obecne	 na	 płaszczyźnie	 „delorsowskiej”,	 tu	 pełnią	 rolę	 „wypełniaczy”,	 dodając	
masy	ewentualnej	wspólnej	polityce	zagranicznej	czy	obronnej.	Założony	w	Trak-
tacie	z	Lizbony	silny	status	Komisji	Europejskiej	(mającej	dbać	o	interesy	całej	
Unii	i	solidarność	w	jej	ramach)	jest	już	–	w	ramach	tej	selektywnej	implemen-
tacji	TL	–	wyraźnie	osłabiony,	bo	wchodzi	w	kolizję	z,	racjonalną	z	perspektywy	
„Piętnastki”,	 formułą	„delorsowską”.	Trzecia	płaszczyzna	 to	dopełnienie	pierw-
szej,	czyli	regionalne	konfiguracje	w	obszarze	poszczególnych	polityk	(np.	ener-
getycznej),	 z	 państwem	 –	 regionalnym	 hegemonem	 jako	 centrum	 i	 klientami.	
Wreszcie	wymiar	czwarty,	to	–	silniejszy	na	mocy	Traktatu	Lizbońskiego	–	Par-
lament	Europejski,	współpracujący	 (via	 frakcje)	 z	parlamentami	krajowymi.	Tu	
poszczególne	 państwa	 narodowe	 są	 przede	wszystkim	 źródłem	 energii	 dla	 pro-
wadzonych	 na	 tej	 płaszczyźnie	 gier	 i	 negocjacji.	 Siła	 frakcji	 Parlamentu	 Euro-
pejskiego	zależy	bowiem	nie	 tylko	od	 ich	 liczebności,	ale	również	od	 tego,	czy	
ich	 komponenty	 (partie	 z	 poszczególnych	 krajów)	 są	 partiami	 rządzącymi,	 czy	
opozycyjnymi.	To	bowiem	decyduje	o	jakości	relacji	(i	zdolności	mobilizacji,	czy	
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demobilizacji)	parlamentów	krajowych.	Zgodnie	z	Traktatem	Lizbońskim	parla-
menty	krajowe	mogą	przecież	ewentualnie	tworzyć	„	koalicje	blokujące”.	

W	ramach	tej	wielowymiarowej	i	dynamicznej	konstrukcji	czterech	równo-
cześnie	 działających	 płaszczyzn	 regulacji	 wygrywają	 te	 kraje,	 które	 są	 obecne	
na	wszystkich	polach	i/lub	które	potrafią	spowodować,	aby	ich	interes	był	brany	
w	tych	polach	pod	uwagę	–	choćby	jako	ograniczenie	(warunek	brzegowy),	który	
należy	respektować.	

Określiłam	te	nowe	reguły	gry,	do	których	zrozumienia	walnie	przyczyniła	
się	 prezentowana	 książka,	 jako	 już	 „postlizbońskie”.	Traktat	 Lizboński	 był	 bo-
wiem	–	moim	zdaniem	–	 idealistycznym,	przedkryzysowym	projektem,	 starają-
cym	 się	w	 lekki	 sposób	 zintegrować	 złożoność	 powstałą	 po	 rozszerzeniu	Unii.	
Zintegrować	–	poważnie	traktując	odmienności	kulturowe	i	rozwojowe.	Stąd	pro-
ponowane	w	TL	(i	obecnie	–	jak	się	wydaje	–	zarzucone)	przejście	do	nowej	fi-
lozofii	władzy	i	integracji	z	tożsamością	UE	pojmowaną	jako	synkretyczna	prze-
strzeń	odmiennych	hierarchii	wartości,	ograniczona	przez	wspólne	dla	wszystkich,	
minimalne	standardy,	traktowane	jako	warunki	brzegowe.	Warunki	–	dodajmy	–	
wciąż	poddawane	negocjacjom	i	reinterpretacjom,	bo	tu	właśnie	miała	się	skupiać	
władza	w	trójkącie:	Komisja	Europejska	–	Europejski	Trybunał	Sprawiedliwości	
–	państwa	narodowe.

Powyższe	wyraża,	moim	zdaniem,	hobbesiańską	intuicję	obecną	w	Traktacie,	
iż	po	„uśmierceniu”	uniwersaliów	w	sferze	norm	muszą	pojawić	się,	różnorodne	
i	arbitralne,	„teologie	obywatelskie”	 i,	z	konieczności	–	 również	arbitralna	wła-
dza,	wyznaczająca	granice	owej	różnorodności.	W	swojej	książce	„Antropologia	
władzy”	określiłam	Traktat	Lizboński	jako	dokument	pokantowski.	Po	raz	pierw-
szy	 bowiem,	 moim	 zdaniem,	 zinstytucjonalizował	 on	 dwa	 narzędzia,	 którymi	
może	posłużyć	 się	 kantowski	 „rozum	praktyczny”,	 próbujący	 zredukować	wyj-
ściowe	antynomie	w	sferze	normatywnej.	Owe	dwa	narzędzia	w	TL	to	„ekono-
mia	norm”	i	nowa	ontologia	prawa.	Oba	pozwalają	tworzyć	na	poziomie	państw	
indywidualne	kombinacje	poziomów	efektywności	poszczególnych	norm	i	sposo-
bów	obecności	unijnego	prawa.	Na	tę	innowacyjną,	wprowadzoną	przez	Traktat	
Lizboński,	formułę	regulacji,	(w	której	każdy	element	–	państwo	narodowe	–	miał	
być	 indywidualnym	wariantem,	 konfiguracją	 –	 norm	 i	wartości	 charakteryzują-
cych	Unię	pojmowaną	 jako	synkretyczne	pole	 równoległych	systemów	aksjolo-
gicznych)	miała	się	–	zgodnie	z	TL	–	nakładać	ścisła	integracja	funkcjonalna	całej	
Unii.	Miała	ona	zwiększyć	prawdopodobieństwo	zmierzania	w	jednym	kierunku,	
ale	już	bez	ujednolicania	struktur.	

Zarysowane	wyżej	cztery	płaszczyzny	realnego	funkcjonowania	Unii	„post-
lizbońskiej”	rujnują	to	idealistyczne	podejście.	Jednak	równocześnie	tworzą	nową	
przestrzeń	do	walki	o	interesy	poszczególnych	krajów.	Jak	pokazuje	książka	od-
dawana	w	ręce	Czytelników,	głównymi	sprzymierzeńcami	polityków	w	tej	walce	
mogą	być	prawnicy.	Pod	warunkiem	 jednak	 że	 są	obdarzeni	 taką	wiedzą	 i	wy-
obraźnią	jak	Autorzy.
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