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Wprowadzenie
Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację poświęconą w pełni szóstemu co do wielkości państwu świata — Australii. Państwu różnorodnemu, którego tubylczy mieszkańcy zamieszkują ten teren
od ponad 60 tysięcy lat, a historia polityczna tego kraju sięga zaledwie
xviii w. Australia w 1901 r. stała się federacją zależną od Wielkiej Brytanii, a dopiero w latach 80 zyskała status w pełni suwerennego państwa.
Do dzisiaj jednak Królowa Elżbieta ii jest oﬁcjalnie głową Związku Australijskiego. Burzliwe dzieje i system polityczny, szybko rozwijająca się
gospodarka oraz wielokulturowość Australii stają się bogatym obszarem
badań. W polskiej nauce kwestie dotyczące kontynentu są rzadko podejmowane. Tym cenniejsze dla nas jest wydanie książki, która skupia teksty
badaczy i pasjonatów. W książce znajdują się więc artykuły obejmujące
dość szeroki wachlarz zagadnień — począwszy od historycznych, przez
polityczne — związane z polityką wewnętrzną i relacjami zagranicznymi, aż po zagadnienia kulturowe. Tak duża wielość i różnorodność może
być uznawana za słabość tego typu zbiorów, jednak dla nas stanowi to
zaletę. Możemy bowiem ukazać australijskie oblicze w różnych ujęciach.
Prezentujemy szeroki obraz, jednak konstrukcja jest spójna. Wierzymy,
że każda osoba, która naukowo lub hobbystycznie zajmuje się Australią,
sięgnie po tę pozycję z zainteresowaniem.
Autorami artykułów są naukowcy z różnych dziedzin, których pasją
jest Australia oraz wyspiarskie kraje regionu Pacyﬁku. Wielu z nich działa
aktywnie w ramach Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii
i Oceanii działającego w Krakowie. Odwiedzamy Australię, prowadzimy
tam swoje badania i poszukujemy odpowiedzi na stawiane pytania.
Główny nacisk publikacji został położony na kwestie polityczne (na
potrzeby publikacji badaliśmy je głównie do 2014 r.). W ramach analizy
polityki wewnętrznej porównano przebieg i wyniki wyborów do Izby Reprezentantów z lat 2010 i 2013, a także wciąż aktualny problem usytuowania w systemie politycznym gubernatora generalnego i królowej. Mimo



iż Australia nie posiada bezpośredniego sąsiada lądowego, prowadzi niezwykle szeroko zakrojone relacje polityczne, gospodarcze i kulturowe
z innymi krajami. Dlatego też prezentujemy Państwu kilka opracowań
dotyczących układów bilateralnych Australii z Nową Zelandią i Kiribati
w regionie Pacyﬁku oraz Chinami i Izraelem. Publikacja zawiera również
artykuł poświęcony królewskiej Australijskiej Marynarce Wojennej, która
posiada dzisiaj jedne z najlepszych na świecie okrętów morskich i korzysta
z najnowszej technologii wojskowej. Zarówno relacje międzypaństwowe,
jak i historia australijskiego wojska szeroko nawiązują do australijskiej
historii. Bez przeanalizowania przeszłości trudniej byłoby ukazać stan
obecnych relacji. Ostatnie w kolejności artykuły poświęcone są kwestiom
kulturowym — australijskiej prozie oraz wyjątkowym smakom i markom,
dzięki którym kształtowała się narodowa tożsamości, a Antypody są znane na całym świecie.
Książka, którą trzymacie Państwo w ręku ukazała się dzięki doﬁnansowaniu pochodzącemu z funduszu dla młodych naukowców Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doﬁnansowaniu z Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii
w Krakowie. W tym miejscu obu jednostkom pragniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie w działaniach oraz rozwoju młodych naukowców. Największe podziękowania kierujemy tutaj również do recenzenta, cenionego długoletniego badacza Australii, Profesora Mieczysława
Sprengla, dzięki któremu mogliśmy podnieść poziom prezentowanych
prac, a jego pozytywna opinia zmotywowała nas do dalszej wytężonej
pracy.
Agnieszka Kandzia-Poździał
Joanna Siekiera
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Australijski system wyborczy w kontekście
wyborów federalnych w 2010 i 2013 roku

ABSTRAKT:
Autorka poddaje analizie system wyborczy Australii. Zwraca uwagę na
jego genezę, ewolucję oraz przedstawia jego funkcjonowanie współcześnie. Zasady australijskiego prawa wyborczego przedstawione są na tle
systemu partyjnego Federacji oraz w kontekście wyborów federalnych
2010 i 2013 r. Analizuje ona także cechy charakterystyczne systemu australijskiego, takie jak przymus głosowania i wysoki procent głosów nieważnych oddawanych w kolejnych elekcjach.

Maria Wincławska jest adiunktem w Katedrze Systemu Politycznego RP na
Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Studiowała politologię i socjologię na UMK oraz w University College London. Przez dwa lata była
Associate Research Assistant w The Univeristy of Queensland (Australia). Jest
członkiem zespołu badawczego „Members and Activists of Political Parties”
działającego przy International Political Science Association, założycielką sekcji
„Partie i systemy partyjne” przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych oraz
członkiem redakcji „The Copernicus Journal of Political Studies”. Jest autorką
prac z zakresu socjologii polityki i partii politycznych oraz women studies, w tym
monograﬁi „Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji” (Scholar
2010). Jest członkiem zarządu Instytutu Badań Polityczno-Prawnych. Obecnie
jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół roli i funkcjonowania partii politycznych oraz systemów partyjnych w państwach demokratycznych, w tym przede wszystkim w Polsce i w krajach anglosaskich.

Wprowadzenie
Australijczycy już w początkach rozwoju systemów wyborczych i partyjnych byli w awangardzie wprowadzania nowatorskich, a czasem i unikatowych rozwiązań w zakresie prawa wyborczego. Nowatorskim było
przyznanie powszechnego prawa wyborczego kobietom¹, na poziomie
federacji w 1902 r., wprowadzenie zasady tajności głosowania, która po
raz pierwszy znalazła zastosowanie w Australii Południowej w 1865 r.
W literaturze anglojęzycznej można się spotkać z określeniem tej zasady
mianem „głosowania australijskiego” (ang. Australian ballot). Wreszcie
unikatową zasadą australijskiego prawa wyborczego, w innych krajach
anglosaskich niespotykaną, jest zasada potocznie określana jako „obowiązek głosowania”, choć nie jest to wcale przymus wrzucenia karty do urny
wyborczej, a rejestracji na listy wyborcze i pobrania karty do głosowania.
Od zakończenia ii Wojny Światowej w Australii odbyło się 27 elekcji do Izby Reprezentantów. W tym czasie zaledwie 7 razy zmieniała się
partia, która tworzyła rząd. Oznacza to, że w Australii to rządzący mają
większą szansę wygrać wybory niż partia opozycyjna. A już szczególnie,
gdy partią (a właściwie koalicją) rządzącą jest Liberalna Partia Australii (ang. Liberal Party of Australia) wraz z Partią Narodową (ang. The
Nationals). Oba te ugrupowania ściśle ze sobą współpracujące na arenie
parlamentarnej i rządowej de facto od r. 1923, rządziły w sumie 42 lata,
gdy głosząca poglądy socjaldemokratyczne Australijska Partia Pracy (ang.
Australian Labor Party) rządziła przez 27 lat. Te rzadkie zamiany rządów
Randal Stewart i Ian Ward tłumaczą korzystniejszym położeniem partii
rządzącej przed każdymi wyborami, gdyż (1) to premier decyduje o dacie
wyborów², (2) partia rządząca posiada przewagę medialną nad opozy1

2

Było to drugie państwo, po Nowej Zelandii, które przyznało prawa wyborcze kobietom w wyborach ogólnonarodowych. Wcześniej Australijki mogły głosować
w Australii Południowej (1894) i w Australii Zachodniej (1899). Jednocześnie Australia pozostaje krajem, który bardzo późno przyznał prawa wyborcze rdzennym
mieszkańcom kontynentu. Na poziomie ustawodawstwa federalnego uczyniła to
dopiero w 1962 r.
Jest to zasada konstytucyjna znana w systemach westminsterskich, która daje
prerogatywę zarządzenia wyborów monarsze (lub jego przedstawicielowi — tj.
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cją, gdyż media interesują się w większym stopniu działaniami premiera i rządu, niż działaniami lidera opozycji i partii opozycyjnej, (3) partie
rządzące wykorzystując nowoczesne narzędzia z zakresu komunikacji
politycznej promują w mediach działania rządu i (4) partia rządząca może
wprowadzać korzystne, w opinii wyborców, zmiany tuż przed wyborami,
zyskując tym samym ich przychylność³. Argumenty przytoczone przez
Stewarta i Warda dobrze oddają kulturę polityczną Australii i Australijczyków, dla których wybory są okazją do rzetelnej oceny dokonań rządu i wyrażenia opinii na temat prowadzonej przez niego polityki, a nie
pretekstem do zmiany rady ministrów i premiera, zjawiska częstego dla
krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym szczególnie Polski. Choć
niewątpliwe zauważyć należy, iż nawet w Australii nie wszystkie decyzje⁴, które podejmuje partia rządząca muszą być popularne wśród opinii
publicznej i wydaje się, że nawet pewne działania prowadzone tuż przed
kampanią wyborczą mogą nie być wystarczająco dla niej przekonujące⁵.
Wyjaśnieniem rzadkich zmian rządu na Antypodach są także utrzymujące się centrowo-prawicowe poglądy Australijczyków oraz system wyborczy, promujący istnienie de facto dwóch głównych ugrupowań politycznych, tj. historycznie starszej, wywodzącej się jeszcze z lat 90. xix w.
Australijskiej Partii Pracy oraz opozycyjnych wobec niej partii centrowo-prawicowych, reprezentowanych obecnie przez koalicję Partii Liberalnej
Australii i Partii Narodowej.
Australijski system partyjny określany jest w literaturze albo jako system dwupartyjny⁶, gdyż dwa główne ugrupowania polityczne (bloki
ugrupowań), w zależności od wyborów zdobywają od około 80 do ponad
90 głosów (zob. wykres 1), co według klasyﬁkacji systemów partyjnych
zaproponowanych przez Jeana Blondela jest wystarczającym kryterium,

3
4
5

6

gubernatorowi generalnemu). Współcześnie decyzja taka podejmowana jest za
radą premiera rządu.
I. Ward, R. Stewart, Politics One, South Yarra 2010, s. 235.
Tak jak wprowadzony przez rząd Julii Gillard podatek od emisji „carbon tax”.
Przed wyborami 2013 r. tracąca na popularności rządząca Partia Pracy na kilka
dni przed wyborami dokonała zmiany na stanowisku lidera ugrupowania, a co
się z tym wiąże także premiera rządu. Tracącą popularność Julię Gillard zastąpił
Kevin Rudd. Nie zatrzymało to jednak w marszu po władzę Liberalnej Partii Australii i jej przewodniczącego Tony’ego Abbota.
D. Jaensch, D.S. Mathieson. A plague on both your houses: minor parties in Australia, Sydney 1998, s. 1.
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aby system określić właśnie tym mianem. Partii zarejestrowanych przez
Australijską Komisję Wyborczą jest oczywiście znacznie więcej, dokładnie 57⁷, a w wyborach do parlamentu bierze udział od kilkunastu do dwudziestukilku ugrupowań. Jednak tylko te dwie (de iure trzy) tworzą rządy.
Wykres 1. Poparcie dla dwóch głównych ugrupowań politycznych Australii: Australijskiej Partii Pracy oraz Koalicji Partii Liberalnej i Partii Narodowej w latach 1949–2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie siników wyborów do Izby Reprezentantów

Inni autorzy zwracają jednak uwagę, że pojęcie dwupartyjności nie
oddaje krajobrazu australijskiej sceny partyjnej ze względu na obecność
na niej Partii Narodowej, która obok Australijskiej Partii Pracy i Partii
Liberalnej, jest relewantnym ugrupowaniem posiadającym odrębną organizację partyjną i elektorat zlokalizowany przede wszystkim na obszarach
rolniczych oraz poza dużymi miastami. David Denmark i Shaun Bowler
przywiązują do niej małą wagę, określając mianem „młodszego partnera” (ang. junior associate) Partii Liberalnej⁸, ale już Brian Graetz i Ian
McAllister uważają, że jest ona na tyle istotna, że o australijskim systemie partyjnym należy mówić jako o „systemie trójpartyjnym, w którym
dwie partie Liberałowie i Partia Narodowa, są w permanentnej koalicji”⁹.
7
8
9

Current Register of Political Parties, http://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/party_registration/Registered_parties/ 5.10.2016.
D. Denmark, S. Bowler. Minor parties and protest votes in Australia and New
Zealand: locating populist politics, „Electoral Studies” 2002, nr 1, s. 48.
B. Graetz, I. McAllister, Dimensions of Australian Society South Melbourne 1994,
s. 356.
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Kształtowanie się australijskiego systemu wyborczego
Australijska konstytucja reguluje system wyborczy federacji w stopniu
bardzo ogólnym¹⁰. Przewiduje ona, iż posłowie do Izby Reprezentantów
wybierani są „bezpośrednio przez obywateli związku” (art. 24), gdy senatorowie wybierani są przez ludność każdego stanu głosując jako „jeden
elektorat” (art. 7). Australia więc przyjęła typowe rozwiązanie stosowane
w państwach federacyjnych, w których izba niższa parlamentu jest wybierana przez ludność państwa¹¹ i to właśnie ją reprezentuje, a izba wyższa
jest organem przedstawicielskim stanów i terytoriów. Liczba Senatorów
jest identyczna z każdego stanu, a Izba Reprezentantów powinna być około dwa razy liczniejsza od Senatu¹². Posłowie winni być wybierani w liczbie proporcjonalnie do liczby ludności danego stanu bądź terytorium¹³
(art. 24). Zapis ten oznacza, że liczba członków Izby Reprezentantów jest
wprost zależna od liczby Senatorów, która to, jeśli Parlament tak postanowi, może się zwiększyć, gdy zwiększy się liczba ludności zamieszkują10 J. Uhr, Rules for Representation: Parliament and the Design of the Australian
Electoral System, 2000, http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/1999–
–2000/2000rp29.pdf, s. 4, 10.03.2011.
11 Choć i tu konstytucja nie w pełni spełnia wymagania zasady równości wyborów,
gdyż przewiduje, że co najmniej 5 posłów musi być wybieranych w każdym z oryginalnych (tj. założycielskich) stanów, co powoduje nadreprezentację w izbie niższej
ludności z Tasmanii.
12 Co w literaturze przedmiotu określane jest mianem „klauzuli splotu” (ang. nexus
provision). W pierwszym projekcie konstytucji z 1891 r. zapisano, iż jeden reprezentant powinien przypadać na 30 tysięcy mieszkańców. W konstytucji jednak zapis
taki się nie znalazł, a zastąpiony został ogólną klauzulą: „liczba ludności Związku
ma być podzielona, według najnowszych statystyk, przez podwójną liczbę senatorów, a liczba posłów z każdego stanu ma być obliczana na podstawie podzielenia
liczby ludności tego stanu […] przez liczbę uzyskaną z poprzedniego dzielenia
[liczby ludności związku przez podwójną liczbę senatorów M.W.]. Przynajmniej
5 posłów musi być wybranych z każdego stanu założycielskiego Związku” (art.
24). Artykuł 26 zaś określił liczbę posłów wybieranych w poszczególnych stanach
w pierwszych wyborach powszechnych w 1901 r. i tak, z Nowej Południowej Walii
wybierano 26 posłów, z Wiktorii — 23, z Queensland — 9, z Australii Południowej — 7, z Australii Zachodniej i z Tasmanii po 5.
13 „Liczba [posłów do Izby Reprezentantów M.W.] powinna być, w stopniu jak najbardziej zbliżonym, dwa razy większa niż liczba senatorów. W każdym stanie liczba ta
powinna odpowiadać proporcjonalnie liczbie ludności” [ten stan zamieszkującej
M.W.] (art. 24).
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cej poszczególne stany i terytoria australijskie. Jak podkreśla John Uhr,
według zapisów konstytucyjnych, najpierw musi być zwiększona liczba
senatorów, aby można było zwiększyć liczbę posłów. Zapis taki pozwala
zachować równowagę między oboma izbami parlamentu¹⁴. Konstytucja
wprowadza także trzy zasady biernego prawa wyborczego. Pierwszą jest
wiek — ukończone 21 lat¹⁵ i posiadanie czynnego prawa wyborczego, drugą zamieszkiwanie od co najmniej trzech lat na terenie Związku Australijskiego, trzecią poddaństwo królowej brytyjskiej albo z racji urodzenia,
albo od co najmniej 5 lat (art. 34). Wprowadzenie bardziej szczegółowych
przepisów prawa wyborczego konstytucja pozostawiła parlamentowi zastrzegając jedynie, iż prawo ma być takie samo we wszystkich stanach.
Pierwsze wybory do parlamentu Związku Australijskiego odbyły się
w 1901 r. Każdy stan wybierał swoich posłów i senatorów według własnych
ordynacji wyborczych¹⁶. I to dopiero przed tak wybranym parlamentem
postawiono zadanie uchwalenia wspólnego dla całego Związku prawa
wyborczego. Zostało ono uchwalone już w kolejnym roku i zawierało się
w dwóch aktach. Pierwszym była ustawa o prawie do głosowania z dania
12 czerwca 1902 r. (ang. The Act for a Uniform Federal Franschise), drugim ordynacja wyborcza z dania 10 października 1902 r. (ang. The Commonwealth Electoral Act). Obie ustawy obowiązywały przez pierwsze 20
lat trwania Związku, ulegając jednak modyﬁ kacjom. Początkowo obowiązującą formułą wyborczą do obu Izb Parlamentu była zasada znana
z wyborów do brytyjskiej Izby Gmin — zasada większości względnej (ang.
ﬁrst-past-the–post). System ten sprzyjał sukcesom Partii Pracy w pierwszym okresie jej istnienia. Australijski system partyjny składał się bowiem
wtedy z trzech liczących się partii politycznych, właśnie z Laburzystów
i opozycyjnych do nich obozów „Free Trade” oraz „Protekcjonistów”. Antylaburzystowskie głosy rozkładały się więc między kandydatów dwóch
partii konserwatywnych umożliwiając socjaldemokratom zdobywanie
mandatów.

14 J. Uhr, op.cit, s. 7
15 Cenzus wieku z 21 do 18 lat został w Australii obniżony w roku 1973.
16 Ordynacje te nieraz bardzo się od siebie różniły, na przykład już w r. 1894 Australia
Południowa nadała prawa wyborcze kobietom i wprowadziła powszechne prawo
wyborcze ograniczone jedynie cenzusem wieku, gdy inne stany wprowadziły te
zasady później.
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Prawa wyborcze
Ustawa o prawie do głosowania (The Act for a Uniform Federal Franschise)
przewidywała nadanie praw wyborczych osobom dorosłym, tj. powyżej
21 roku życia, które zamieszkiwały ciągle na terytorium Australii przez
ostatnie sześć miesięcy, są z urodzenia lub w procesie naturalizacji poddanymi korony brytyjskiej, i których nazwiska znajdują się już na listach wyborców w jakimkolwiek okręgu wyborczym (art. 3). Akt ten nadawał prawa wyborcze kobietom, ale wykluczał czynne, a co za tym idzie i bierne,
prawo wyborcze rdzennej ludności Australii (Aborygenów), Azji, Afryki
oraz Wysp Pacyﬁku, chyba, że zarejestrowani byli już jako wyborcy w wyborach stanowych, co zdarzało się jednak niezmiernie rzadko¹⁷. Drugi
z przywoływanych aktów prawnych, ordynacja wyborcza (The Commonwealth Electoral Act), był aktem rozbudowanym. Składał się z 17 rozdziałów, które podzielone zostały na 208 artykułów. Regulował między innymi takie zagadnienia jak: powołanie Komisarza Wyborczego na szczeblu
Federalnym, podlegających mu Komisarzy Stanowych oraz Komisarzy
okręgowych, zasady podziału terytorialnego każdego stanu na jednomandatowe okręgi wyborcze¹⁸, przygotowanie spisów wyborców oraz zawierał
regulacje dotyczące: terminów związanych z przeprowadzaniem wyborów, sposobów głosowania¹⁹ i przebiegu głosowania. W ustawie tej zna17 Proces zrównywania w prawie wyborczym Aborygenów z innymi Australijczykami był długi. W r. 1949 przyznano im prawo do głosowania w wyborach federalnych, jeśli posiadali takie prawo w zamieszkiwanych przez siebie stanach (wtedy
posiadali je Nowej Południowej Walii, Wiktorii, Australii Południowej oraz na
Tasmanii), W latach 60. dostali prawo do wpisywania się do rejestru wyborców,
co skutkowało obowiązkiem głosowania. Jednak dopiero w r. 1984 rdzenni mieszkańcy Australii zostali zobowiązani z mocy prawa do rejestracji na listy wyborców
oraz, co za tym idzie do głosowania w federalnych wyborach i referendach, na
takich samych zasadach jak inni mieszkańcy Antypodów.
18 W artykule 12 czytamy: „każdy stan jest podzielony na okręgi wyborcze, w liczbie
równej liczbie reprezentantów wybieranych do Izby Reprezentantów. Jeden poseł
wybierany jest w jednym okręgu wyborczym”.
19 Na przykład rozdział 10 został poświęcony głosowaniu pocztowemu, do którego
uprawnieni byli: (1) każdy kto w dniu wyborów przebywa więcej niż 5 mil od swojego lokalu wyborczego, (2) kobiety, które uważają, że w dniu wyborów nie będą
w stanie oddać głosu w lokalu wyborczym z powodu złego stanu zdrowia (sic!),
(3) wszyscy, którzy z powodu choroby lub słabości nie będą w stanie w tym dniu
udać się do lokalu wyborczego (art. 109). Osoby te musiały w odpowiednim czasie
wystosować list z prośbą o umożliwienie im głosowania korespondencyjnego.
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lazły się także zapisy o wydatkach wyborczych, które do Izby Reprezentantów nie powinny przekraczać 100 funtów, a do Senatu 250.

Przymus głosowania
Przez cały okres obowiązywania aktów prawa wyborczego z 1902 r. trwała dyskusja na temat wprowadzenia obowiązku głosowania w wyborach
parlamentarnych. Zwolenniczką tego rozwiązania była przede wszystkim
Partia Pracy, której elektorat był w mniejszym stopniu wyedukowany,
a co się z tym wiązało w mniejszym stopniu niż elektorat opozycyjnych
partii liberalno-konserwatywnych interesował się polityką i rzadziej głosował²⁰. Laburzystowski senator George Foster Pearce argumentował, iż
głosowanie jest obowiązkiem, a nie przywilejem, podobnie jak obowiązkiem jest edukacja dzieci oraz szczepienia²¹. Pierwszym krokiem w stronę
wprowadzenia obowiązku głosowania był zaproponowany przez laburzystowski rząd Andrew Fishera obowiązek rejestracji na listy wyborców
(1911 — system of compulsory enrolment), który miał zapewnić tworzenie
względnie pełnych spisów osób uprawnionych do głosowania. Kolejnym
krokiem zmierzającym w tym kierunku była ustawa z 1915 r. o obowiązku
głosowania (Compulsory Voting Act), w zaplanowanym na koniec roku referendum konstytucyjnym²². Rząd Fishera wprowadzenie proponowanej
zmiany uzasadniał istnieniem innych obowiązków obywatelskich, między
innymi powtarzał argument za senatorem Pearcem o obowiązku szkolnym, ale także mówił o obowiązku szkolenia wojskowego²³. Wreszcie odwoływał się do zasady reprezentatywności wybieralnej władzy oraz odpowiedzialności obywateli, ostrzegając, iż jeśli głosować będą tylko te osoby,
20 Jak pokazują australijskie analizy do tej pory przymus głosowania jest bardziej korzystny dla partii lewicowych i mniejszościowych, niż prawicowych i liberalnych.
Badania z 1996 r. pokazują, iż według deklaracji respondentów, gdyby głosowanie nie było obowiązkowe, to w domu zostałoby więcej zwolenników Partii Pracy
i partii „trzecich”, a procent głosów pierwszych ( ﬁrst preferencje) oddanych na
koalicję Liberalno-Narodową wzrósłby o 5 punktów (I. McAllister, M. Mackerras,
Complusory Voting, party stability and electoral advantage in Australia, „Electoral
Studies” 1999 nr 2 , s. 217).
21 J. Uhr, op. cit., s. 15.
22 Referendum to jednak się nie odbyło.
23 J. Uhr, op. cit, s. 15.
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które będą chciały, to istnieje ryzyko powstania rządu, który popierany
jest przez mniejszość populacji Australii oraz że większość w ten sposób umywa ręce od wzięcia na siebie odpowiedzialności za kształt polityki państwa. Opozycja z kolei argumentowała, iż nie można powierzać
podejmowania decyzji, poprzez przymus głosowania, osobom, które nie
posiadają odpowiednich zasobów, aby ją podjąć, a co więcej, nie są jej podejmowaniem w ogóle zainteresowani. Debata ta zakończyła się w r. 1924
wprowadzeniem zmian do ordynacji wyborczej. W artykule 2 wprowadzono zapis, iż „obowiązkiem każdego wyborcy jest oddać głos w każdych
wyborach” (The Electoral Act). Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia tej
zmiany był spadek frekwencji wyborczej w okresie po i wojnie światowej.

Zasady głosowania
Pierwsza substancjalna zmiana ordynacji wyborczej do Izby Reprezentantów miała miejsce w 1918 r., a do Senatu rok później. Do izby niższej
wybrano formułę głosu przechodniego²⁴ (ang. preferentaial voting) stosowanego właściwie do dzisiaj. Uzasadnieniem wprowadzonych zmian
była chęć zapewnienia zwycięskiemu kandydatowi bezwzględnej większości głosów w jednomandatowych okręgach wyborczych, unikając jednak drugiej tury głosowania. Metoda pojedynczego głosu przechodniego
pozwoliła na wystawianie kandydatów dwóm partiom opozycyjnym wobec Laburzystów, tj. Liberałom i Narodowcom, którzy tym razem już nie
zabierali sobie nawzajem głosów, oddając pola kandydatom Partii Pracy²⁵.
Do izby wyższej zaś wprowadzono zasadę preferencyjnego głosowania
blokowego (ang. preferential block majority) czego skutkiem była znaczna dysproporcja między głosami wyborców a ich reprezentacją w Senacie — dając partii zwycięskiej znaczną premię za wygraną²⁶.
W r. 1949 system wyborczy do Senatu ponownie uległ zmianie, do
czego pretekstem była potrzeba zwiększenia liczby posłów do Izby Reprezentantów²⁷. Od tego czasu stosowany jest system pojedynczego głosu
24 System wzorowany był na systemie wyborczym Wiktorii.
25 I. Ward, R. Stewart, op.cit., s. 218.
26 Na przykład po wyborach roku 1946 Partia Pracy zdobywając 52,06 głosów posiadała aż 33, na łączną liczbę 36 senatorów.
27 W latach 1901–1949 liczba posłów w Izbie Reprezentantów wynosiła 75, a liczba
Senatorów 36. Oznaczało to, wzrost liczby ludności przypadającej na jednej man-
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przechodniego²⁸. Konsekwencją tej zmiany było nie tylko przewidywane
osłabienie przewagi partii zwycięskiej w izbie wyższej parlamentu australijskiego, ale — i to jest ważniejsza konsekwencja tej zmiany — możliwość zaistnienia na australijskiej scenie politycznej partii „trzecich”, które
dzięki proporcjonalnej ordynacji wyborczej mogą z sukcesem starać się
o mandaty senatorów.
Kolejne znaczące zmiany w prawie wyborczym zostały przyjęte
w 1984 r. Wtedy to ponownie zwiększono liczbę senatorów i posłów. Od
tego roku wybierano już 76 senatorów i 148 posłów, wprowadzono modyﬁ kacje kart wyborczych polegającą na umieszczeniu przy nazwisku
kandydata do każdej z izb jego aﬁliacji partyjnej, wprowadzono obowiązek rejestracji partii w wyborach oraz rejestracji jej kandydatów, dano
wyborcy możliwość decydowania o sposobie głosowania w wyborach do
Senatu (mógł albo oddać głos na listę partyjną (ang. ticket voting) — albo
wybrać kandydatów wg własnego uznania). Przy tej okazji wprowadzono
także zmiany w prawie dotyczącym partii politycznych, przede wszystkim uznano partie za instytucje publiczne, zagwarantowano im ﬁnansowanie z budżetu państwa²⁹, przy jednoczesnym obowiązku ujawnienia
innych źródeł ﬁnansowania oraz wprowadzeniu limitów wydatków na
dat poselski z 12 tysięcy w r. 1901 do ponad 63 tysięcy w wyborach 1946 (J. Uhr,
op.cit., s. 17).
28 Ówczesny premier Gabinetu Cieni Sir Robert Gordon Menzines (United Australia
Party) krytykował zmiany ordynacji wyborczej do Senatu, mówiąc, iż jedynym
ich powodem był strach laburzystów przed utratą władzy w kolejnych wyborach
parlamentarnych, a co za tym idzie utratą większości mandatów parlamentarnych.
Poprzez zmianę prawa wyborczego zaś rząd Josepha Benedicta Chiﬂeya zapewnił
sobie miejsca przynajmniej w Izbie Wyższej parlamentu. Była to niewątpliwie bezpośrednia przyczyna reformy prawa wyborczego. Plan Chiﬂeya się powiódł. Labor
Party przegrała wybory 1949 r., wprowadzając do powiększonej Izby Reprezentantów 47 Posłów, gdy opozycja wprowadziła ich 74, ale w Senacie Laburzyści zajęli
aż 34 miejsca, gdy nowa partia rządząca zaledwie 26. Jednakże nad zmianami na
rzecz proporcjonalnego systemu wyborczego do Senatu debatowano w Australii
już długo. Między innymi jedna z pierwszych parlamentarzystek Edith Cowen
w r. 1921 w czasie swojej kampanii wyborczej postulowała takie zmiany, a nieco
później, bo w latach ii wojny światowej Wiktoriańskie Stowarzyszenie Systemu
Proporcjonalnego z Melbourne (Victorian Proportional Representation Society)
wystosowało list do premiera Johna Curtina nawołujący do zmiany systemu wyborczego na proporcjonalny do obu izb parlamentu (J. Uhr, op.cit, s. 18–19).
29 Wsparcie ﬁnansowe państwa dostawały te ugrupowania, które przekroczyły próg
co najmniej 4 pierwszych głosów w wyborach do Izby Reprezentantów.



kampanie wyborcze. Powołano także
Australijską Komisję Wyborczą, która
była niezależną zarówno od administracji rządowej, jak i od poszczególnych partii politycznych.
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Ryc. 1. Prawidłowo wypełniona karta do głosowania w wyborach do Izby Reprezentantów

Współczesny system wyborczy
W wyborach do Izby Reprezentantów obowiązuje system głosowania
alternatywnego³⁰ (ang. Alternative
Vote — av). Oznacza to, że mandat
przyznawany jest temu kandydatowi, który osiągnął bezwzględną większość głosów wyborców, w swoim jednomandatowym okręgu wyborczym³¹.
Aby osiągnąć taki wynik w jednej turze głosowania, każdy wyborca tworzy własną listę rankingową kandydatów na posłów przypisując im kolejne
liczby od 1 — pierwsza preferencja do
x — ostatnia preferencja, będąca jednocześnie liczbą określającą liczbę
kandydatów startujących w danym
okręgu wyborczym. Czyli, aby głos
był ważny należy wpisać tyle kolejnych Źródło: http://www.aec.gov.au/Voliczb ilu jest kandydatów (zob. ryc. 1). ting/How_to_vote/Voting_hor.htm,
W pierwszej fazie liczenia uznaje się 5.10.2016.
30 Zwany też systemem głosowania z bezpośrednią dogrywką. System głosowania
alternatywnego jest systemem rdzennie australijskim. W innych demokracjach,
a już szczególnie w wyborach na szczeblu państwa, używany jest rzadko. Wyjątkiem jest tu Irlandia i Sri Lanka, w których w systemie av wybiera się prezydenta
kraju. W usa, Wielkiej Brytanii oraz w Kanadzie system ten stosowany jest w niektórych wyborach lokalnych.
31 Choć jednomandatowość okręgów wyborczych wcale nie jest warunkiem sine
qua non systemu głosowania alternatywnego. Zasada ta może obowiązywać także
w okręgach wielomandatowych.
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Ryc. 2. How to vote card
tylko pierwsze preferencje. Jeśli żaden
kandydat w ten sposób nie otrzyma
większości bezwzględnej, to skreśla
się kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów pierwszych, a jego
głosy dzieli się między pozostałych
kandydatów, według głosów drugich,
potem trzecich itd., aż do momentu,
gdy któryś kandydat otrzyma ponad
50 głosów.
Ta odmiana systemu głosowania
alternatywnego, obowiązująca na
szczeblu federalnym, jest charakterystycznym elementem systemu politycznego Australii. Uważana jest
nie tylko za naturalną konsekwencją
przymusu głosowania, ale także za
element odzwierciedlający cechy australijskiej kultury politycznej, przy- Źródło: Pictures of „How-to-vopisującej większą wartość poczuciu te cards”, http://australianpolitics.
obowiązku, jakim jest głosowanie, niż com/2001/05/15/pictures-of-how-towolności jednostki do podjęcia decy- -vote-cards.html, 20.02.2014.
zji o niegłosowaniu³². System ten korzystny jest dla dwóch głównych partii politycznych, gdyż premiuje ugrupowania o znacznym poparciu wyborczym, ale także sprzyjał i sprzyja
zinstytucjonalizowanej współpracy Partii Liberalnej z Partią Narodową³³,
pozwalając obu ugrupowaniom wystawiać kandydatów w tych samych
okręgach wyborczych z przekonaniem, że wyborca jednemu z kandydatów koalicji odda swój pierwszy głos, a drugiemu drugi — w ten sposób
z większym prawdopodobieństwem jeden z nich będzie wybrany.
System głosowania alternatywnego, w którym wyborca musi przypisać rangę wszystkim kandydatom znajdującym się na liście nie jest pro32 I. McAllister cyt. za: D. Farrell, I. McAllister, The Australian Electoral System.
Origins, Variations and Consequences, Sydney 2006, s. 55.
33 Obie partie (albo ich poprzedniczki) tworzą koalicję od 1923 r., z dwoma niewielkimi przerwami (1972 i 1987), a w r. 2008 oddziały obu ugrupowań w stanie Queensland dokonały fuzji, tworząc od tej pory jedną partię Partię Liberalną-Narodową
(ang. Liberal-National Party).



Maria Wincławska

sty, dlatego liczba głosów nieważnych w wyborach do australijskiej Izby
Reprezentantów jest relatywnie duża, o czym będzie jeszcze mowa. Aby
ułatwić wyborcom podjęcie decyzji na kogo głosować, poinstruować ich
w jakiej kolejności nadać rangi pozostałym kandydatom oraz przypomnieć jak wygląda prawidłowo wypełniona karta do głosowanie, partie
polityczne wydają specjalne instrukcje wyborcze (ang. how to vote card)
(ryc. 2), z których znaczna część wyborców korzysta. Jednak tylko nieco
mniejsza grupa przypisuje rangi kandydatom samodzielnie. Szczegółowe
dane z wyborów z lat 1996–2007 przedstawia wykres 2.
Wykres 2. Sposoby głosowania w wyborach do Izby Reprezentantów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (I. McAllister, J. Clark, Trends in Australian Political Opinion. Results from the Australian Election Study, 1987–2007, 2008,
s. 46, 5.10.2016.

Wybory do Senatu odbywają się w okręgach wielomandatowych, a obowiązuje w nich formuła pojedynczego głosu przechodniego (ang. Single
Transferable Vote — stv), która, według niektórych, „gwarantuje, że wyborca nie zmarnuje swego głosu”³⁴ oraz, że ma on „duży wybór, dzięki
któremu może rozłożyć swe, nieraz zróżnicowane, preferencje (…) nawet
poprzez poparcie kandydatów z różnych partii politycznych³⁵. Pomimo
iż system pojedynczego głosu przechodniego posiada wielu zwolenników
wśród politologów np. David Farrel i Ian McAllister³⁶, to nie jest on po34 E. Lakeman, How democracies vote: a study of electoral systems, London 1974, s.
111.
35 S. Bowler, B. Grofman, Elections in Australia, Ireland, and Malta under the single
transferable vote reﬂections on an embedded institution, Ann Arbor 2000, s. 1.
36 D. Farrell, I. McAllister, The Australian Electoral System. Origins, Variations and
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wszechnie stosowany. Zaledwie trzy państwa przyjęły ten system w wyborach na szczeblu krajowym. Są to Australia, Irlandia i Malta.
Każdy Stan wybiera 12 Senatorów, a oba terytoria (Północne i Stołeczne) po dwóch. Kadencja senatorów trwa 6 lat, a co 3 lata wybierana jest
połowa składu izby wyższej. To znaczy, że w każdych wyborach wybiera się po 6 Senatorów z każdego stanu, których kadencja trwa od 1 lipca
po wyborach (czyli gdy ostatnie wybory odbyły się we wrześniu 2013, to
kadencja rozpoczyna się 1 lipca 2014), do 30 czerwca roku, w którym odbywają się kolejne wybory lub roku następnego gdy wybory odbywają się
po 1 lipca. Kadencja senatorów z terytoriów trwa natomiast 3 lata, rozpoczyna się w dniu wyborów, a kończy dzień przed kolejnymi wyborami.
Ryc.3. Karta wyborcza w wyborach do Senatu Australii

Źródło: Australijska Komisja Wyborcza, http://results.aec.gov.au/12246/voting.htm,
5.10.2016.

Co trzy lata więc, w każdym stanie wyborca wybiera 6 kandydatów.
Może to zrobić na dwa sposoby, albo stawiając ‘X’ przy grupie osób rekomendowanych przez daną partię polityczną (górna część karty do
głosowania), albo numerując w kolejności poszczególnych kandydatów
w dolnej części część karty wyborczej), co powoduje wybór wszystkich
wystawionych przez dane ugrupowanie kandydatów w takiej kolejności
w jakiej zaproponowani zostali przez partię³⁷ (ang. ticket voting), sytuaConsequences, Sydney, 2006, s. 57.
37 W Irlandii kandydaci umieszczani są na liście wyborczej w porządku alfabetycznym, a przy ich nazwisku pojawia się nazwa partii, z której kandydują, na Malcie
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cja druga zaś, pozwala wyborcom na głosowanie nie tylko na poszczególnych kandydatów, ale także na to, aby oddali głosy na kandydatów
różnych partii politycznych. Ten drugi system głosowania, trudniejszy
dla wyborcy i wymagający od niego większych kompetencji politycznych,
ale jednocześnie zapewniający mu więcej podmiotowości sprawczej jest
przez wyborców rzadko stosowany. Wykorzystuje go przeciętnie między
10 a 20 wyborców (zob. wykres 3). Głosy „nad linią” oddają częściej wyborcy głównych partii politycznych.
Wykres 3. Wybory do Senatu
100
90
80
70
60

"Ticket voting"

50
Sam decydowałem
o kolejności kandydatów

40
30
20
10
0
1996

1998

2001

2004

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie I. McAllister, J. Clark, Trends in Australian Political Opinion. Results from the Australian Election Study, 1987–2007, http://
assda.anu.edu.au/aestrends.pdf, 5.10.2016., s. 46.

Taki system wyborczy z wielomandatowymi okręgami wyborczymi,
pozwala na zaistnienie w Senacie „partiom trzecim”³⁸, które w wyborach
większościowych do Izby Reprezentantów mają małe szanse zdobycia
mandatów³⁹. Taka sytuacja miała miejsce m.in. z Australijskimi Demoz kolei nazwiska także ułożone są w porządku alfabetycznym, ale jednocześnie
pogrupowane są wg przynależności partyjnych.
38 Więcej na ten temat zob. np. T. Donovan, Mobilization and Support of Minor
Parties. Australian Senate Elections, „Party Politics” 2000, nr 4, s. 473–486.
39 Od r. 1966 zaledwie 11 posłów do Izby Reprezentantów pochodziło z „partii trzecich”, a aż 10 z nich wybranych zostało od r. 1990 (M. Rodriguez, S. Brenton, The
age of independence? Independents in Australian parliaments., http://www.aph.
gov.au/library/pubs/rp/2010–11/11rp04.pdf, s. 13, 5.10.2016).
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kratami, którzy od momentu powstania w 1977 r. aż do wyborów 2004
r., czyli przez 27 lata zasiadali w Senacie, czy z Demokratyczną Partią
Pracy (powstała z rozłamu z Partią Pracy w latach 50.), która odgrywała
znaczną rolę w Senacie aż do wyborów 1974 r. Od lat 90. ukształtowały się nowe ugrupowania, które także zdobywają mandaty, szczególnie
w stanach o mniejszej liczbie ludność (przede wszystkim Tasmania i Australia Południowa) a, co się z tym wiąże, w których mniejsza liczba głosów potrzebna jest do zdobycia mandatu. Wśród tych partii znajdują się
przede wszystkim Zieloni (ang. The Greens), ale także Jeden Naród (ang.
One Nation), Najpierw Rodzina (ang. Family First). Ugrupowania te rzadko zdobywają natomiast miejsca w Izbie Reprezentantów. W wyborach
w 2010 r., jeden mandat zdobyli Zieloni, a w wyborach 2013 były to trzy
mandaty. Jeden znów zdobyła Partia Zielonych, kolejne przypadły Clivowi Palmerowi reprezentującemu Palmer United Party i Bobowi Katterowi
z Katter Australian Party⁴⁰.
Wybory w Australii odbywają się często. Podobnie jak brytyjska czy kanadyjska Izby Gmin, Izba Reprezentantów nie ma stałej kadencji, a o terminie wyborów decyduje premier⁴¹. Wybory jednak muszą odbyć się
najpóźniej w ciągu trzech lat od początku kadencji. Do tego dochodzą
wybory do parlamentów stanowych, odbywające się w zależności od stanu
co trzy bądź cztery lata oraz wybory lokalne. Czyli przeciętny Australijczyk udaje się do urny co około 12–18 miesięcy.
Podsumowując, australijski system wyborczy jest unikalny. Z jednej strony daje bowiem wyborcy znaczną swobodę dysponowania głosem — może on popierać różnych kandydatów z różnych partii politycznych, w wyborach do izby niższej rangując kandydatów, a do izby wyższej
dysponując sześcioma głosami, które może podzielić między kandydatów
40 Pierwszy polityk był członkiem Australijskiej Partii Liberalnej, drugi Partii Narodowej, obaj po rezygnacji z członkostwa założyli własne ugrupowania. pup została
założona przez Clive’a Palmera w kwietniu 2013 r. w stanie Queensland. Obecnie
prócz jednego miejsca w Izbie Reprezentantów posiada dwóch senatorów (jeden
z Queensland, drugi z Tasmanii) oraz dwóch przedstawicieli w parlamencie stanowym w Queensland. kap została założona przez Boba Kattera w czerwcu 2011
r. także w stanie Queensland. Po wyborach 2013 r. jej lider zasiada w Izbie Reprezentantów (w poprzedniej kadencji miał status posła niezależnego), a jej trzej
przedstawiciele są w parlamencie stanowym w Queensland. Partia nie posiada
senatorów.
41 Wybory formalnie zarządzanie są przez Gubernatora Generalnego, ale czyni on
to na wniosek premiera rządu.
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wg własnego uznania, bez względu na ich przynależność partyjną, czy
kolejność na liście partyjnej. Z drugiej strony zauważyć należy, iż poziom trudności zrozumienia i poprawnego stosowania preferencyjnych
systemów wyborczych jest duży i, że aby być świadomym wyborcą należy posiadać wysoki poziom kultury politycznej⁴². Dlatego systemy te,
jak sugerują niektórzy politolodzy, mogą prowadzić niejednokrotnie do
oddawania głosów nieprzemyślanych, a często wręcz przypadkowych,
na co zwracał uwagę na przykład autor raportu przygotowanego przez
brytyjską Niezależną Komisję ds. systemu głosowania (ang. Independent
Commission on the Voting System) na dwa lata przed referendum brytyjskim w sprawie zmiany ordynacji wyborczej — Roy Jenkins⁴³.

Przymus głosowania i głosy nieważne
Kolejną cechą charakterystyczną australijskiego systemu wyborczego jest
przymus głosowania. Składa się on z trzech elementów. Po pierwsze, jest
to przymus rejestracji na listy wyborców. Wprowadzony został w początkach xx w., a jego celem miało być poprawne przygotowanie kompletnych list wyborców. Przymus ten był więc, jak podkreślają australijscy
badacze, pomysłem i usprawnieniem działania administracji publicznej,
a nie chęcią polityków do kontroli wyborców⁴⁴. Jednocześnie jednak był
pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia obowiązku głosowania⁴⁵. Na osobę, która nie pojawi się przy urnie wyborczej i nie przedstawi usprawiedliwienia nakładana jest kara ﬁnansowa. Jeśli nie zostanie
zapłacona, osoba taka traﬁa do więzienia, jednak, co należy podkreślić,
nie za nieoddanie głosu, ale za nieuiszczenie zobowiązań ﬁnansowych⁴⁶.

42 Rozumianej oczywiście w klasycznym ujęciu Sydney’a Verby czy Jana Garlickiego.
43 R. Jenkins, The Report of the Independent Commission on the Voting System., http://
www.archive.oﬃcial-documents.co.uk/document/cm40/4090, 5.10.2016..
44 D. Farrell, I. McAllister, op.cit., s. 123.
45 Będąc precyzyjnym nie jest to obowiązek oddania głosu, ale obowiązek pobrania
karty do głosowania w lokalu wyborczym w dniu wyborów.
46 Takie rozwiązanie prawne właściwie uniemożliwia oszacowanie liczby osób skierowanych do zakładów karnych z powodu niezapłacenia grzywny za niegłosowanie, gdyż w statystykach znajdują się oni razem z osobami przebywającymi
w więzieniach z powodu innych zobowiązań ﬁnansowych.
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Obowiązek głosowania jako pierwszy pojawił się na poziomie stanowym — w r. 1914 w stanie Queensland. Dziesięć lat później przyjęty został
na poziomie federacji, a następnie do r. 1941 został wprowadzony w pozostałych pięciu stanach australijskich. Wprowadzenie go spowodowało
wzrost frekwencji wyborczej średnio o 23,2 punkty procentowe. Szczegółowe dane dla wszystkich stanów oraz federacji jako całości przedstawione są na wykresie 4.
Wykres 4. Frekwencja wyborcza na poziomie federacji oraz w poszczególnych stanach przed i po wprowadzeniu obowiązku głosowania
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w pracy Davida Farrella
i Iana McAllistera, The Australian Electoral System. Origins, Variations and Consequences, Sydney, unsw Press 2006, s.125.

Ostatnim elementem przymusu głosowania w Australii w wyborach
federalnych jest system głosowania alternatywnego do Izby Reprezentantów, w którym to wyborca musi, aby jego głos był ważny, przypisać
kolejne numery wszystkim startującym kandydatom. Nie ma możliwości,
aby zaznaczył tylko jednego, albo kilku kandydatów, choć sytuacja taka
jest możliwa w wyborach do niektórych legislatur stanowych, np. w parlamentu w Queensland czy Nowej Południowej Walii. Zasada ta nie obowiązuje w wyborach do Senatu.
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Współcześnie obowiązek głosowania popierany jest przez wszystkie
znaczące ugrupowania polityczne, gdyż z punktu widzenia partii jest to
rozwiązanie korzystne. Zdejmuje bowiem z nich zadanie mobilizacji wyborców do pójścia do urn, pozostawiając wysiłek przekonania niezdecydowanych do oddania głosu na konkretną partię polityczną czy kandydata. Obowiązek ten popierany jest także przez większość Australijczyków.
Wykres 5. Poparcie dla idei głosowania obowiązkowego i prawdopodobieństwo głosowania w wyborach, gdyby tego obowiązku nie było na tle frekwencji wyborczej w latach 1996–2007 (w )
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Australian Politics and Elections Database 2011) oraz (McAllister Ian, Juliet Clark 2008:81).

Wykres ten pokazuje interesującą tendencję stałego wzrostu poparcia
dla idei obowiązku głosowania, od nieco ponad 70 w r. 1996, do 77 w r.
2007, co nie do końca idzie w parze z deklarowaną chęcią głosowania,
gdyby uczestnictwo w wyborach nie było obowiązkowe, gdyż ta druga
zmienna, prócz załamania r. 2001 utrzymuje się na podobnym poziomie, z lekką tylko tendencją wzrostu. Z wykresu tego wynika także to, że
Australijczycy mają tak głęboko zinternalizowaną normę brania udziału
w wyborach, że frekwencja rzeczywista przy obecnych rozwiązaniach
prawnych jest tylko o około 10 punktów procentowych niższa od deklarowanej, gdyby nie było przymusu głosowania⁴⁷.
47 Zdawać sobie należy sprawę z tego, że nawet jeśli osoby deklarują chęć głosowania w innych warunkach prawnych, to wcale nie jest pewne, że udadzą się do urn
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Jedną z konsekwencji przymusu głosowania, ale i skomplikowanego systemu wyborczego jest relatywnie duża liczba głosów nieważnych
(ang. informel voting) oddawanych w każdych australijskich wyborach na
szczeblu federalnym. Za głos nieważny ustawodawca uznaje te karty do
głosowania, które (1) są puste, (2) zawierają dopiski pozwalające zidentyﬁkować wyborcę, (3) są błędnie wypełnione. Głosy nieważne to też te,
które zostały oddane w głosowaniu korespondencyjnym w niewłaściwie
oznaczonej kopercie⁴⁸ oraz te, które zostały oddane na niekompletnych
albo nieautentycznych kartach do głosowania⁴⁹
W kolejnych wyborach liczba głosów nieważnych utrzymuje się średnio
na poziomie od 2 do 5 głosów ⁵⁰, w niektórych elekcjach nieco przekraczając ten próg⁵¹ (zob. wykres 6). Zwraca uwagę także wzrost liczby
głosów nieważnych od połowy lat 80. xx w., na co wydają się mieć wpływ
dwa czynniki. Pierwszym jest rosnąca fala imigracji do Australii⁵², także
osób słabo władających językiem angielskim⁵³. Drugą przyczyną wzrostu
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w dniu wyborów. Nie zmienia to jednak faktu, że poczucie obowiązku uczestnictwa w wyborach jest głęboko zakorzenione w świadomości społecznej. Na tyle
głęboko, że procent respondentów deklarujący chęć głosowania jest znacznie wyższy niż np. w krajach Europy wschodniej.
Wymagania, które muszą być spełnione przez wyborcę oddającego głos korespondencyjnie, także w jaki sposób powinna być przygotowana koperta zawiera „Fair
Work (Register Organizations) Regulations” z 2009 r.
Art.268 ustawy „The Commonwealth Electoral Law” z 1918 r.
Dla porównania w wyborach do Sejmu rp w latach 2001–2011 procent głosów nieważnych wynosił od 2,04 do aż 4,55 (dane za Państwową Komisją Wyborczą).
Tak było na przykład w r. 1984, w którym liczba głosów nieważnych wzrosła w porównaniu z poprzednimi wyborami aż o 4,25 punktu procentowego. Tę wyjątkowo
dużą liczbę głosów nieważnych tłumaczy się tym, że były to pierwsze wybory,
w których wprowadzono zmiany w ordynacji wyborczej do Senatu umożliwiając
wyborcom głosować „nad linią” (oddając jednie głos na listę partyjną) albo „pod
linią” (samodzielnie wybierając kandydatów). Twierdzi się, że znaczna część wyborców w podobny sposób oddała głosy w wyborach do izby niższej (zob. więcej
S. Young, Informal voting is on the rise, The University of Melbourne, The Election Watch 2013, http://2013electionwatch.com.au/analysis/informal-voting-rise,
5.10.2016.
Od drugiej połowy lat 70. xx w. Australia zmieniła politykę imigracyjną, rozpoczynając program integracji imigrantów znany pod nazwą multikulturalizmu.
Przyczynił się do tego polski socjolog przebywający na emigracji na Antypodach
Jerzy Zubrzycki, który był przez kilka lat doradcą rządu laburzystowskiego.
Analiza wieloczynnikowa pokazuje, że słaba znajomość angielskiego oraz słabe
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liczby głosów nieważnych jest wzrost liczby głosów nieważnych oddanych celowo, jako wyraz politycznego sprzeciwu czy to wobec samego
obowiązku głosowania, czy wobec istniejącego establishmentu.
Wykres 6. Głosy nieważne w wyborach do Izby Reprezentantów 1966–2013 w 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Australian Politics and Elections Database
(2011) oraz Informal Voting In the House of representatives 1983 — 2013.

Analizując ostatnie elekcje zauważyć można, że w wyborach 2010 liczba głosów nieważnych była nieco wyższa niż w wyborach 2007 r. i wynosiła 5,55 głosów, w porównaniu z 3,95 w wyborach poprzednich,
a w wyborach 2013 r. jeszcze wzrosła do 5,91 wszystkich głosów oddanych w wyborach do Izby. Trzy okręgi z największym odsetkiem głosów
nieważnych, zarówno w 2013, jak i w 2010 r. znajdują się w obrębie Sydney
i są zamieszkałe przez osoby, które słabo albo w ogóle nie władają językiem angielskim⁵⁴. Są to okręgi Baxland, Flower i Watson. W ostatnich
analizowanych wyborach w każdym z tych okręgów padło ponad 13
głosów nieważnych.

wykształcenie są jednymi z najważniejszych czynników powodujących oddanie
głosu nieważnego (por. G. Dario, Analysis of Informal Voting Turing the 2004 House
of Representative Election, Australian Electoral Commission 2005, Canberra, s.
7 oraz Australian Electoral Commission, Analysis of Informal Voting. House of
Representatives, 2010 Federal Election, s. 34).
54 Dane na temat umiejętności posługiwania się językiem angielskim pochodzą
z cenzusu przeprowadzonego w Australii w 2006 r.
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Ponad połowa głosów nieważnych w wyborach do Izby Reprezentantów w 2010⁵⁵ r. wynikała albo z niepełnego uzupełnienia karty do głosowania, tj. gdy wyborca nie postawił swojej preferencji przy każdym kandydacie (27,8 tylko z numerem 1⁵⁶, co stanowi 1,69 wszystkich oddanych
głosów. Kolejne 2,6 z innymi brakami numerów na karcie do głosowania), albo z oddania kart całkowicie pustych (28,9⁵⁷, co stanowi 1,6
wszystkich oddanych głosów).
Oddane głosy nieważne można podzielić je na dwie kategorie. Do
pierwszej z nich zaliczymy te, których autorzy chcieli oddać głosy ważne, ale w wyniku zwykłej pomyłki tak się nie stało. Na przykład na karcie do głosowania nie postawili omyłkowo numeru (rangi), przy którymś
kandydacie, pomyli się w numeracji (np. stawiając jakąś liczbę przy więcej
niż jednym kandydacie), albo zamiast numeru jeden postawili „x” lub „v”
przy swoim pierwszym wyborze. Druga kategoria głosów nieważnych, to
te, których autorzy chcieli poprzez nie zamanifestować sprzeciw wobec
australijskiego życia politycznego. Jak ujął to jeden z internautów wyborcy
mają „głębokie poczucie niskiej jakości oferty politycznej (…). Wiele osób
nie jest usatysfakcjonowanych polityką prowadzoną przez główne partie,
niską jakością kandydatów i brakiem wizji rozwoju państwa. Partiom zależy tylko na sukcesie wyborczym”⁵⁸. Celowe głosy nieważne przyjmują
przede wszystkim postać pustych kart do głosowania oraz kart, na których zamiast ponumerowanych kandydatów znajdują się dopiski i komentarze. W 2010 r., w porównaniu z latami ubiegłymi, liczba głosów nieważnych, które uważane są za oddane umyślnie znacząco zbliżyła się do liczby
głosów nieważnych oddanych nieumyślnie (zob. wykres 6).
55 Dla r. 2013 takie analizy w momencie pisania artykułu jeszcze się nie ukazały.
56 Najwięcej takich głosów oddanych zostało w Nowej Południowej Walii oraz
w Queensland, czego jedną z przyczyn może być obowiązujący w tych stanach
system wyborczy w wyborach stanowych — prosty system głosu alternatywnego,
tj. w którym wyborca na karcie do głosowania nie ma obowiązku ponumerować
wszystkich kandydatów, a tylko tylu ilu chce (co oznacza w praktyce, że także może
wskazać tylko jednego kandydata).
57 Najwięcej na Tasmanii (34,1) i w Australii Południowej (32,4) (Australian Electoral Commission, Analysis of Informal Voting. House of Representatives, 2010
Federal Election, http://www.aec.gov.au/About_aec/Publications/Strategy_Research_Analysis/paper12/ﬁ les/informality-e2010.pdf, s. 5, 5.10.2016.
58 G. Woolstencroft, Komentarz interntowy do artykułu, S. Young, Informal voting
In on the rise, 2013electionwatch.com.au/analysis/informal-voting-rise, 5.10.2016.



Maria Wincławska

Wykres 7. Głosy nieważne w wyborach parlamentarnych 2001–2010 w podziale na zwykłe głosy nieważne i głosy nieważne oddane celowo
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Australian Electoral Commission, Analysis of Informal Voting. House of Representatives, 2010 Federal Election., http://www.
aec.gov.au/About_aec/Publications/Strategy_Research_Analysis/paper12/ﬁ les/informality-e2010.pdf, 5.10.2016. s. 28.

Wśród przyczyn oddawania głosów nieważnych badacze australijscy
wymieniają w kolejności, na podstawie analizy wielozmiennowej: (1) niewystarczający poziom znajomości języka angielskiego — okręgi wyborcze,
zamieszkałe przez większą liczbę osób o słabej znajomości angielskiego
przodują w liczbie oddanych głosów nieważnych. (2) Liczbę kandydatów
na liście wyborczej. Najwięcej głosów nieważnych jest w okręgach o największej liczbie kandydatów. Wreszcie ostatnią przyczyną oddawania głosów nieważnych są (3) różnice w systemach wyborczych między federacją
i stanami oraz odległość czasowa między tymi wyborami. Stany Nowa
Południowa Walia i Queensland, w których obowiązującym systemem
wyborczym w wyborach stanowych jest system prostego głosu alternatywnego miały wyższą liczbę głosów nieważnych wynikających właśnie
z niekompletnego numerowania. Z kolei stany Nowa Południowa Walia,
Queensland, Wiktoria oraz Australia Południowa pozwalają w wyborach
stanowych stawiać „x” oraz „v” zamiast numeru 1. Także tu liczba głosów
nieważnych spowodowana takim błędem była wyższa niż w innych stanach⁵⁹. Procent głosów nieważnych, tych oddanych nienaumyślnie jako
nieważne jest jednym ze wskaźników pokazujących poziom zainteresowania, zaangażowania, a przede wszystkim rozumienia systemu wyborczego kraju. Przykład Australii w tym zakresie pokazuje, że poziom trud59 Australian Electoral Commission, op.cit. s. 5–8
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ności zasad wyborczych jest na tyle duży, że liczba głosów nieważnych
w porównaniu z innymi demokracjami ustabilizowanymi jest znaczna⁶⁰.

Wybory 2013 i wybory 2010
Ostatnie wybory w Australii odbyły się 7 września 2013 r. Tego dnia Australijczycy wybierali 44 parlament federalny Związku Australijskiego.
W wyborach do Izby Reprezentantów, liczącej 150 posłów, udział wzięło
25 partii politycznych, z czego 8 ugrupowań zdobyło mandaty. Dwa mandaty przypadły kandydatom niezależnym⁶¹. W wyborach do Senatu, liczącego 76 senatorów⁶², udział wzięły 34 partie, z czego 9 zdobyło mandaty⁶³.
Zwycięzcą wyborów została Liberalna Partia Australijska wraz z Partią
Narodową, która po 6 latach przerwy, powróciła do władzy. Premierem
został lider partii Tony Abbot. W wyborach 53 reprezentantów zostało
wybranych po podliczeniu pierwszych preferencji, co oznacza, że dostali
oni ponad 50 głosów. Pozostałych 97 repezentantów zostało wybranych
według zasad działania reguły głosu przechodniego⁶⁴. Koalicja wygrała
te wybory zdecydowanie zdobywając aż 90 mandatów w Izbie Niższej
australijskiego parlamentu, gdy Laburzyści zdobyli ich zaledwie 55. Pozostałe przypadły innym partiom i kandydatom niezależnym.
Poprzednie wybory odbyły się 21 sierpnia 2010 r. W wyborach do izby
niższej udział wzięły 24 partie polityczne, z czego 3 ugrupowania zdo60 Dla porównania liczba głosów nieważnych w Wielkiej Brytanii w wyborach parlamentarnych średnio około 0,3 głosów to głosy nieważne (A. Renwick, pcc
elections: stats reveal ballot spoi ling could be highest ever In the uk election, 16 listopada 2012, http://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/pr474410.aspx,
5.10.2016.
61 W tych wyborach 68 osób wzięło udział w wyborach jako kandydaci niezależni.
62 Przypomnijmy, że w każdych wyborach do Senatu walka toczy się o 40 mandatów,
gdyż co trzy lata do wyborów staje połowa składy Izby (senatorów wybieranych
w stanach) oraz wszyscy senatorowie wybierani w terytoriach.
63 Prócz partii głównego nurtu, mandaty zdobyli przedstawiciele takich, wydawałoby
się dość egzotycznych ugrupowań jak Nick Xenofone Group, Palmers United Party,
Australian Motorist Enthusiast Party, czy Autralian Sports Party.
64 Obliczenia własne na podstawie wyników wyborów do australijskiej Izby Reprezentantów dostępnych na stronie Australijskiej Komisji Wyborczej http://results.
aec.gov.au/17496/Website/HouseDownloadsMenu-17496-csv.htm 5.10.2016..
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były mandaty⁶⁵. Cztery mandaty przypadły kandydatom niezależnym.
W wyborach do Senatu 5 ugrupowań zdobyło mandaty. Wynik wyborów
nie wskazał jednoznacznie zwycięscy, gdyż obie główne partie zdobyły
podobną liczbę mandatów, Laburzyści 72, a Partia Liberalna wraz z koalicjantami 73. W rezultacie mieliśmy do czynienia z patem, który w literaturze określany jest mianem „zawieszonego parlamentu” (ang. hung
parliament). Sytuacja taka ma miejsce, gdy żadna z partii nie zdobędzie
wystarczającej liczby mandatów, aby samodzielnie utworzyć rząd. Po negocjacjach z reprezentantami niezależnymi rząd mniejszościowy utworzyła rządząca przed wyborami Partia Pracy pod przywództwem Julii
Gillard, ze wsparciem czterech, z pięciu pozostałych członków Izby⁶⁶.
Jedynie poseł niezależny z Queensland — Bob Katter (wcześniej członek
Partii Narodowej) zapowiedział poparcie Koalicji. W ten sposób Julia Gillard zyskała większość parlamentarną — 76 głosów, pozwalającą utworzyć
gabinet. Ze 150 kandydatów 64 dostało ponad 50 głosów w swoich okręgach wyborczych, pozostałe 86 mandatów było rozdzielone przy doliczeniu drugich oraz kolejnych preferencji.
W wyborach do Senatu walka toczyła się o 40 mandatów. Z tej puli
partiom koalicyjnym (tj. Partii Liberalnej i Partii Narodowej) przypadło 18
mandatów, Partii Pracy 15, Zielonym — 3, a jeden mandat zdobył kandydat
Demokratycznej Partii Pracy. W sumie więc w Senacie najwięcej miejsc
zajęła Koalicja (34 — straciła 3 mandaty), na drugim miejscu znaleźli się
Laburzyści z 31 mandatami (stracili 1), a trzecim Australijscy Zieloni 9
mandatami (zyskali 3), jeden mandat posiadała, jak już wspomniano, Demokratyczna Partia Pracy, a jeden senator był niezależny.

Kształt ordynacji wyborczej a wyniki wyborów symulacja
W 2010 r. w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum dotyczące systemu wyborczego. Zapytano wyborców, czy system większości zwykłej
powinien być zamieniony na system głosu alternatywnego. Referendum
co prawda zostało przegrane przez zwolenników zmiany ordynacji wyborczej, ale zainspirowało ono najpierw Anthony Greena, australijskie65 De facto było to 6 ugrupowań, ale część z nich jest stanowymi oddziałami Partii
Liberalnej albo Narodowej, więc są liczone łącznie.
66 Było to trzech członków niezależnych oraz przedstawiciel Zielonych.
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go komentatora politycznego, a potem autorkę niniejszego opracowania,
do przeprowadzenia pewnych symulacji dotyczących wyborów australijskich. Green w 2010 r., a ja w r. 2013 zadaliśmy sobie pytanie jakie mogłyby
być wyniki wyborów federalnych, gdyby w Australii obowiązywał system
większości zwykłej. Wyniki analiz przedstawiają dwie poniższe tabele.
Tabela 1. 2010 wyniki wyborów — porównanie systemów: większości zwykłej oraz głosu alternatywnego
Wyniki wyWiększość
borów 2010
zwykła i głosowanie alternatywne Dodatkowe Suma
mandaty

Partia

Partia Pracy

Prawdopodobne
wyniki w systemie
większości zwykłej
Dodatkowe
mandaty

Suma

64

8

72

2

66

73

—

73

8

81

Australijscy Zieloni

—

1

1

—

—

Inni

3

1

4

—

3

Partia Liberalna
Partia Narodowa

Źródło: A. Green, How the 2010 Australian Election Could Have Looked Using
First-past-the-post Voting 2011, http://blogs.abc.net.au/antonygreen/2011/04/how-the-2010-australian-election-could-have-looked-using-ﬁ rst-past-the-post-voting.
htmlmore, 5.10.2016..
Tabela 2. 2013 wyniki wyborów — porównanie systemów: większości zwykłej oraz głosu alternatywnego

Partia

Partia Pracy
Partia Liberalna
Partia Narodowa

Wyniki wyWiększość
borów 2013
zwykła i głosowanie alternatywne Dodatkowe Suma
mandaty

Prawdopodobne
wyniki w systemie
większości zwykłej
Dodatkowe
mandaty

Suma

43

12

55

0

43

90

0

90

15

105



Maria Wincławska

Partia

Wyniki wyWiększość
borów 2013
zwykła i głosowanie alternatywne Dodatkowe Suma
mandaty

Prawdopodobne
wyniki w systemie
większości zwykłej
Dodatkowe
mandaty

Suma

Australijscy Zieloni

1

0

1

1

1

Palmer United
Party

—

1

1

—

—

Katter Australian
Party

—

1

1

—

—

Posłowie niezależni

1

1

2

—

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników wyborów do Izby Reprezentantów 2013, dostępnych na stronach Australijskiej Komisji Wyborczej http://results.aec.
gov.au/17496/Website/HouseDivisionMenu-17496-nat.htm, 5.10.2016.

W obu przypadkach, gdyby wyborcy głosowali dokładnie na tych samych kandydatów, ale mieliby do dyspozycji tylko jeden głos, to znaczy
zaznaczaliby na kartach do głosowania tylko swoją pierwszą preferencję,
to większość w Izbie Reprezentantów zdobyłaby Koalicja Partii Liberalnej i Narodowej, a rząd utworzyłby Tony Abbot już po wyborach 2010 r.
W 2013 zwycięstwo Koalicji nad Laburzystami byłoby miażdżące. Widać
więc jak stosowana reguła wyborcza zmienia wyniki wyborów, a nawet
decyduje o tym kto obejmie stery władzy.

Zakończenie
Podsumowując, należy zauważyć, że Australia jest państwem o stabilnym systemie rywalizacji partyjnej skupionej, de facto od swojego powstania, wokół konﬂiktu między Partią Pracy a ugrupowaniami anty-Laburzystowskimi. Co prawda, w ostatnich latach obserwujemy wzrost
znaczenia partii trzecich, szczególnie w wyborach do Senatu, do którego
ordynacja wyborcza daje im większą szansę na zdobycie mandatu, to,
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przynajmniej na razie, są one raczej swoistym uzupełnieniem dwu (trzy)
partyjnego obrazu australijskiej sceny politycznej, a nie stanowią realnego
zagrożenia dla dominującej pozycji ugrupowań głównych. Dzieje się tak
pomimo iż społeczeństwo australijskie jako jedno z najwyżej rozwiniętych cywilizacyjnie jest coraz bardziej zindywidualizowane, a jednostki
poszukują swych tożsamości i zaspokojenia potrzeby uczestnictwa nie
tylko w głównym nurcie polityki. Przejawia się to w tworzeniu niszowych
ugrupowań politycznych, nieznacznym spadkiem poparcia wyborczego
dla głównych ugrupowań (alp i Koalicji), wzrostem liczby głosów nieważnych oddawanych w kolejnych wyborach oraz wzrostem liczby reprezentantów ugrupowań „trzecich” w organach władzy ustawodawczej.
Na razie jednak są to trendy tak mało znaczące, że nie sposób nie zgodzić
się z Ianem Wardem i Randalem Stewartem, którzy zwrócili uwagę, że
„fragmentaryzacja i pluralizacja społeczeństwa australijskiego nie odzwierciedla się jeszcze w australijskim systemie partyjnym”⁶⁷, a system
wyborczy federacji podział elektoratu między głównymi aktorami sceny
politycznej tylko wzmacnia i konserwuje.

67 I. Ward, R. Stewart, op. cit., s. 159.
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Monarchia czy kryptorepublika? Monarcha
i gubernator generalny we współczesnym
systemie ustrojowym Związku Australijskiego

ABSTRAKT:
Związek Australijski jest państwem specyﬁcznym w swej budowie ustrojowej. Formalnie w Australii do sprawowania funkcji głowy państwa
uprawnione są aż dwie osoby: monarcha i jego reprezentant — gubernator
generalny. Czy Związek Australijski posiada tylko jedną głowę państwa?
Jak problem dualizmu głowy państwa wygląda w świetle postanowień formalno-prawnych, a jak w praktyce politycznej? Czy Australia jest jeszcze
realnie monarchią, czy też w praktyce zostały już w tym państwie wprowadzone republikańskie mechanizmy sprawowania władzy? Te właśnie
pytania badawcze dominują w dyskursie prezentowanym w niniejszym
artykule.

Aleksander Dańda — Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, pracownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ. Wykładowca na kierunku Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera w Krakowie. Autor monograﬁi Dominium jako forma ustrojowa państw
anglosaskich (Wydawnictwo WSE). Redaktor zbioru Current Challenges to Peacekeeping Efforts and Development Assistance (Wydawnictwo WSE). Zainteresowania
naukowe koncentruje wokół ustrojów państwowych w krajach anglosaskich,
geopolityki, rozwiązywania międzynarodowych konfliktów zbrojnych oraz
problemów współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego.

Na ﬁniszu kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu federalnego Związku Australijskiego, które odbyły się 21 sierpnia 2010 r., ówczesna laburzystowska premier Julia Gillard wyraźnie opowiedziała się za
przejściem do republikańskiej formy rządów po śmierci aktualnej głowy
państwa australijskiego — królowej Elżbiety ii¹. Oczywiście, tego rodzaju
deklaracja, złożona tuż przed wyrażeniem przez Australijczyków swych
preferencji wyborczych, została odczytana przede wszystkim jako chęć
zdobycia dodatkowego poparcia dla rządzącej wówczas już od 2006 r.
Australijskiej Partii Pracy, kosztem tradycyjnie wspierających instytucje
monarchii polityków opcji konserwatywnej. Nie należy jednak całkowicie
deprecjonować słów australijskiej pani premier. Gdyby bowiem zdecydowała ona po zwycięstwie w wyborach dotrzymać obietnicy i rozpocząć
przygotowania do tak znaczącej zmiany systemu ustrojowego Związku
Australijskiego, nie byłby to pierwszy raz, gdy Australijczycy podejmują
starania w celu likwidacji anachronicznej — zdaniem sporej części społeczeństwa — instytucji, jaką w Australii jest monarchia.
W przeprowadzonym 6 listopada 1999 r. w Australii referendum,
mieszkańcom Związku Australijskiego postawiono dwa pytania. Pytanie
drugie było raczej mało poruszające opinię publiczną (dotyczyło kwestii
technicznej: przeniesienia istniejącej już preambuły do tekstu właściwego konstytucji Związku²). Pierwsze pytanie referendalne natomiast znalazło się w centrum uwagi nie tylko samych Australijczyków, ale i całego
świata. Pytanie to dotyczyło kwestii zniesienia monarchii i wprowadzenia
w Australii systemu republikańskiego z prezydentem wybieranym przez
australijski parlament federalny większością 2/3 głosów (i za zgodą lide1

2

„Jako premier chciałabym, byśmy doszli do porozumienia w sprawie modelu republiki, ale myślę, że właściwy moment na to, by ten naród stał się republiką,
nastąpi w chwili zmiany monarchy”. Cyt. za: Rewolucja w Australii? Rezygnują
z monarchy, Dziennik.pl z 17 sierpnia 2010 r. http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/
artykuly/299078,rewolucja-w-australii-rezygnuja-z-monarchy.html, 5.10.2016.
Konstytucja Australii została wprowadzona w życie na mocy ustawy brytyjskiego
parlamentu z 9 lipca 1900 r. Preambuła do Konstytucji znalazła się we wstępie do
tej właśnie ustawy, właściwy tekst konstytucji Australii natomiast został umieszczony dopiero jako jej 9. artykuł. The Commonwealth of Australia Constitution
Act, 1900. Por.: A. Dańda, Dominium jako forma ustrojowa państw anglosaskich,
Kraków 2009, s. 44.
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rów dwóch głównych australijskich partii politycznych). Taki to alternatywny model ustrojowy został wypracowany przez Konwencję Konstytucyjną w lutym 1998 r. Model ten został zaakceptowany jako propozycja
zmiany ustrojowej, która powinna uzyskać najwyższą możliwą legitymizację — poprzez referendum ogólnopaństwowe. Ludność Australii wypowiedziała się w referendum przeciwko proponowanym przez posłów
zmianom konstytucyjno-ustrojowym: w skali całego kraju 54,4 biorących udział w referendum opowiedziało się przeciwko wprowadzaniu
tych zmian. Jednym z podawanych najczęściej w komentarzach poreferendalnych istotnych powodów, dla których Australijczycy zdecydowali
się nie zmieniać swego dotychczasowego systemu ustrojowego, był fakt,
że realne uprawnienia, przewidziane w nowym projekcie konstytucyjnym dla wybieranej przez parlament głowy państwa, niczym w praktyce
nie różniły się od tych, którymi do tej pory dysponowała dotychczasowa
głowa państwa australijskiego.
W tym ostatnim zdaniu pojawia nam się jednak problem natury konstytucyjno-semantycznej: czy Związek Australijski posiada rzeczywiście
tylko jedną głowę państwa? Czy właściwszym w kontekście rozważań
o systemie ustrojowym Australii powinno być mówienie o funkcjonowaniu obok siebie dwóch głów państwa: monarchy i generalnego gubernatora? Jak problem dualizmu głowy państwa wygląda w świetle postanowień formalno-prawnych konstytucjonalizmu australijskiego, a jaki obraz
te same mechanizmy konstytucyjne malują w praktyce politycznej? Czy
Australia jest jeszcze realnie monarchią, czy też w praktyce zostały już
w tym państwie wprowadzone republikańskie mechanizmy sprawowania władzy wykonawczej? Na te właśnie pytania poszukamy odpowiedzi
w niniejszym artykule.

Pozycja ustrojowa monarchy
W r. 1901 głową nowoutworzonego Związku Australijskiego został monarcha brytyjski. W wyniku zmian dokonanych na drodze ustawodawczej
zmieniał się tytuł panującego. W r. 1927, w myśl postanowień przyjętej
przez parlament w Londynie ustawy o tytułach królewskich i parlamentarnych (ang. Royal and Parliamentary Titles Act), koncepcja jednej
korony dla całego imperium brytyjskiego została zastąpiona ideą wie-
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lu królestw i wielu koron noszonych wspólnie przez jednego monarchę.
Na skutek dokonania ostatniej zmiany w tym zakresie w r. 1973 (kiedy to
federalny parlament australijski uchwalił ustawę o symbolach i tytułach
królewskich), obecnie panującym w Australii monarchą jest „Elżbieta ii,
z łaski Boga królowa Australii i innych przynależnych jej Królestw i Terytoriów, Głowa Commonwealth of Nations”. Widać zatem, iż oﬁcjalny
tytuł monarszy w Australii różni się dość istotnie od tytułu brytyjskiego³.
Od r. 1962 królowa Australii posiada również własną ﬂagę, odmienną od
jej wersji brytyjskiej⁴.
Australijskie zasady dotyczące następstwa tronu są tożsame z zasadami brytyjskimi: w Związku Australijskim w dalszym ciągu moc obowiązującą zachowuje większość uregulowań zawartych w Act of Settlement z 1701 r.. Dopóki dziedziczenie władzy królewskiej odbywało się
zgodnie z ustawą brytyjskiego parlamentu z 1701 r., nie istniało w prawie
konstytucyjnym zobowiązanie do zatwierdzenia wstępującego na tron
nowego monarchy przez żaden z naczelnych organów władzy państwowej Związku Australijskiego⁵. Taki stan prawny potwierdzała również
ustawa parlamentu brytyjskiego: podpisany 9 lipca 1900 r. przez królową
Wiktorię Akt Konstytucyjny Związku Australijskiego (Commonwealth
of Australia Constitution Act). Ustawa ta wprowadzała w życie postanowienia konstytucji Australii (będące jego integralną częścią)⁶. W art. 2
tej ustawy znajdujemy wyraźne sformułowanie stwierdzające, że „zasady
3

4
5

6

„Elżbieta ii, z łaski Boga Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej oraz innych przynależnych jej Królestw i Terytoriów, Głowa
Commonwealth of Nations, Obrońca Wiary”. Por.: Royal Titles Act, 1953 — http://
www.heraldica.org/topics/britain, 5.10.2016.
Badania własne: Flags of the World — Serwis internetowy nt. ﬂag i symboli narodowych http://fotw.ﬁvestarﬂags.com, 5.10.2016.
Trzeba jednak zauważyć, że pomimo braku takiego obowiązku zarówno premier
Australii, jak i premierzy innych dominiów byli obecni podczas ceremonii koronacji obecnej królowej w 1953 r., a sama kwestia następstwa tronu była dyskutowana
z władzami australijskimi drogą telefoniczną. M.R.L.L. Kelly, The Queen of the
Commonwealth of Australia, “Australasian Parliamentary Review” nr 16 (1) 2001.
Warto zaznaczyć, że ustawa z 1900 r. składa się jedynie z dziewięciu artykułów,
które wprowadzają głównie pewne podstawowe deﬁnicje (takie jak np. Związek
Australijski, czy stan), oraz normują kwestie techniczne związane z utworzeniem
nowego państwa z dotychczasowych kolonii brytyjskich. Dopiero ostatni, dziewiąty artykuł ustawy zawiera postanowienia samej konstytucji Australii. The Commonwealth of Australia Constitution Act, 1900.
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niniejszej ustawy, które odnoszą się do Królowej, będą rozciągnięte na
dziedziców i sukcesorów Jej Królewskiej Mości jako suwerenów Zjednoczonego Królestwa”⁷.
Już od początku xx w. spekulowano jednak, że Australia musiałaby
zostać wciągnięta w formalny proces konsultacyjny odnośnie zatwierdzenia osoby przyszłego władcy Zjednoczonego Królestwa i dominiów
w przypadku, gdyby linia sukcesji miała ulec zmianie. Powyższe stwierdzenie odnosiło się zresztą także i do pozostałych dominiów brytyjskich⁸.
Sytuacja taka zaistniała dopiero w 2011 r., kiedy to ujawnione zostały wyraźne intencje elit w Londynie odnośnie do wprowadzenia zmian reguł
dziedziczenia tronu brytyjskiego. W takiej to nowej sytuacji prawno-konstytucyjnej, 28 października 2011 r. w Perth w Zachodniej Australii doszło do spotkania szefów rządów państw Commonwealthu. Na szczycie
tym 16 szefów rządów państw, których głową formalnie pozostaje nadal
Elżbieta ii, ogłosiło, że we wszystkich tych państwach zostanie wprowadzony nowy porządek prawny, który zakończy okres dyskryminacji płci
oraz — częściowo — osób wiary rzymskokatolickiej w odniesieniu do porządku dziedziczenia tronu w tychże krajach⁹. O silnej pozycji Australii
i pozostałych piętnastu państw w negocjacjach, jakie w tym zakresie toczyły się między nimi a Londynem świadczyć może fakt, że dopiero po
uzyskaniu wyżej wspomnianego zapewnienia ze strony tychże państw,
zapisanego w tzw. umowie z Perth (the Perth Agreement), rząd Zjednoczonego Królestwa podjął działania, które w efekcie doprowadziły do przyjęcia ustawy zmieniającej niektóre z zasad dziedziczenia tronu brytyjskiego:
Succession to the Throne Act, 2013¹⁰.
Powtórzmy zatem, że zgodnie z postanowieniami konstytucji Australii, na czele Związku Australijskiego stoi formalnie monarcha. Nie oznacza to jednak, że to właśnie monarcha jest nośnikiem suwerenności pań7
8

The Commonwealth of Australia Constitution Act, 1900, art. 2.
M. Steketee, Public opinion rules, “The Australian” 12. ii 2005; V. Small, Wedding
gets Beehive in a buzz, “The Dominion Post” 12. ii 2005; N. Hobson, The Australian
Republic unplugged, Sydney 1995, s. 5.
9 Oﬃcial statement 28 October 2011 issued at Perth, as printed in uk House of
Commons Committee report: Rules of Royal Succession, p. 10 (Annex 1), http://
www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpolcon/1615/1615.pdf,
5.10.2016.
10 Succession to the Throne Act, 2013 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/20/
enacted.

Monarchia czy kryptorepublika?



stwa. W konstytucji Australii nie ma co prawda wyraźnie zaznaczonych
kwestii podstawowych zasad ustroju politycznego, które expressis verbis
regulowałyby kwestię suwerena, z całości uregulowań konstytucyjnych
jednakże można wywnioskować, że takim suwerenem nie jest bynajmniej
osoba panującego, lecz naród¹¹. To ogół obywatel bowiem — a nie monarcha — ma zagwarantowane w konstytucji prawo do bezpośredniego decydowania o składzie parlamentu federalnego i parlamentów stanowych,
to ogół obywateli może podejmować najistotniejsze decyzje w państwie
w drodze głosowania powszechnego. To na naród australijski również,
jako na nośnika suwerenności państwowej wskazuje wyraźnie preambuła
do konstytucji („Zważywszy, iż ludność Nowej Południowej Walii, Wiktorii, Australii Południowej, Queenslandu oraz Tasmanii […] zgodziła się
zjednoczyć w jeden niepodzielny związek federacyjny pod berłem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii […] zostało ustanowione
co następuje”)¹².
Analizując kompetencje ustrojowe monarchy wynikające z zapisów
formalno-prawnych zawartych w Konstytucji Związku Australijskiego
należy przede wszystkim zaznaczyć, że w ślad za modelowymi dla przypadku Australii rozwiązaniami ustrojowymi charakterystycznymi dla
westminsterskiego modelu sprawowania rządów, osoba monarchy znajduje swe formalno-prawne umiejscowienie zarówno wśród organów władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.
Kompetencje ustawodawcze przewidziane są dla panującego monarchy
w związku z tzw. trójsegmentową konstrukcją Parlamentu Federalnego:
podobnie jak ma to miejsce w przypadku parlamentu brytyjskiego¹³, najwyższe ciało prawodawcze Związku Australijskiego jest organem bikameralnym (składającym się z dwóch izb: Senatu i Izby Reprezentantów, które
sprawują realną władzę ustawodawczą), ale zarazem trójsegmentowym
(czyli formalnie pracującym w składzie dwóch izb oraz trzeciego członu: monarchy)¹⁴. Zatem, dokonując jedynie analizy formalnej przepisów
konstytucyjnych z 1900 r., musimy uznać, że monarcha jest w stanie odgrywać istotną rolę w tworzeniu prawa na terytorium Australii. Praktyka
polityczna wskazuje jednak na zupełnie inny obraz rzeczywistości ustrojowej Związku Australijskiego: uczestnictwo monarchy (bądź też jego
11
12
13
14

Por. S. Bożyk, System konstytucyjny Australii, Warszawa 2001, s. 24–25.
The Commonwealth of Australia Constitution Act, 1900.
A. Zięba, Parlament Wielkiej Brytanii, Warszawa 1994, s. 10.
Konstytucja Związku Australijskiego, 1900, art. 1.
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reprezentanta — generalnego gubernatora) we władzy ustawodawczej ma
charakter wyłącznie tradycyjno-ceremonialny. Na co dzień obecność monarchy w pomieszczeniach parlamentu, jako elementu współtworzącego najwyższe australijskie ciało ustawodawcze, jest jedynie symboliczna:
w centralnym miejscu sali obrad Izby Reprezentantów, na parlamentarnym stole, znajduje się buława (ang. mace)¹⁵. Jest ona symbolem zarówno władzy monarchy, jak i władzy izby niższej oraz spikera. Buława symbolizuje fakt, iż to właśnie monarcha udzielił parlamentowi uprawnień,
dzięki którym może się on zbierać i prowadzić swą działalność prawodawczą¹⁶. W myśl przyjętego zwyczaju konstytucyjnego, podczas gdy izba
obraduje a spiker zasiada na swoim krześle, buława musi pozostawać na
parlamentarnym stole. Realna obecność monarchy (lub też — znacznie
częściej — jego reprezentanta: generalnego gubernatora) w parlamencie
zdarza się jedynie po wyborach do parlamentu, zanim organ ten rozpocznie swą działalność. Wtedy to właśnie ma miejsce formalna ceremonia
otwarcia kadencji parlamentu (ang. State Opening of Parliament). Oﬁcjalne otwarcie kadencji parlamentu rozpoczyna się z chwilą gdy izba niższa
parlamentu zostaje wezwana do sali obrad izby wyższej przez wysłanego
z tejże sali obrad parlamentarnego woźnego (ang. Gentelman Usher of the
Black Rod)¹⁷. Zebranie całego parlamentu (łącznie z monarchą, bądź też
jego przedstawicielem w postaci gubernatora generalnego) w sali obrad
izby wyższej ma miejsce zgodnie ze zwyczajem powstałym w Wielkiej
Brytanii za panowania króla Karola I. To izba wyższa a nie izba niższa
parlamentu jest, zgodnie z tym zwyczajem, miejscem właściwym dla monarchy w parlamencie. Po przybyciu posłów do sali obrad izby wyższej ma
miejsce wstępna ceremonia, podczas której posłowie proszą o przywileje,
które formalnie uzyskują z woli głowy państwa. Następnie gubernator
generalny (lub też, potencjalnie w sytuacji gdy podczas otwarcia kadencji
parlamentu jest obecny na terytorium Australii — monarcha) odczytuje

15 Tłumaczenie tego terminu podaję w ślad za: K. Complak, Parlament Kanady, Warszawa 1999, s. 236; A. Zięba, op.cit., s. 21.
16 Badania własne: strony internetowe Parlamentu Wielkiej Brytanii http://www.
parliament.uk, 5.10.2016; Parlamentu Australii http://www.aph.gov.au, 5.10.2016.
17 Tłumaczenie za: A. Zieba, op.cit., s. 22–23. W polskiej literaturze przedmiotu
funkcjonuje także i drugie tłumaczenie tegoż terminu: Czcigodny Herold Czarnej
Buławy. Por.: K. Complak, op. cit., s. 102.
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mowę tronową, po której zakończeniu członkowie izby niższej powracają
do własnej sali obrad w celu rozpoczęcia swojej działalności¹⁸.
Podsumowując, trójsegmentowość australijskiego parlamentu jest
trójsegmentowością jedynie pozorną. W rzeczywistości pełnia władzy
wykonawczej spoczywa w gestii dwóch izb parlamentu. Rola monarchy
w systemie ustawodawstwa australijskiego jest w praktyce ustrojowej
ograniczona jedynie do niezbędnego z przyczyn historycznych minimum
ceremonialnego.
Kompetencje ustrojowe monarchy w dziedzinie władzy wykonawczej
są według przepisów konstytucji Australii zdecydowanie bardziej obszerne niż te, które przynależne mu są z tytułu formalnego uprawnienia do
uczestnictwa w pracach organu ustawodawczego. Monarcha jest w Australii, podobnie jak w innych dominiach brytyjskich i w części państw
Wspólnoty Narodów (Commonwealthu), oﬁcjalną głową państwa oraz
osobą stojącą na czele władzy wykonawczej. Instytucja monarchy znajduje
swe formalne umocowanie prawne w tekście konstytucji Związku Australijskiego. W artykule 61 konstytucji wyraźnie stwierdza się, że „władza
wykonawcza w Związku należy do Królowej”¹⁹.
Od początku lat 90. na australijskiej scenie politycznej zyskał stałe miejsce problem zmiany formy rządów: z monarchii konstytucyjnej
na republikę²⁰. Głównym argumentem przemawiającym za zniesieniem
monarchii jest w Australii fakt, że głową tego państwa jest faktycznie
obywatel innego państwa, w tym innym państwie stale przebywający.
Głównym hasłem republikanów w latach 90. stało się zatem: „Królowa
nie mieszka w Australii” oraz „Chcemy Australijczyka na prezydenta”²¹.
Drugi argument przemawiający za zmianą monarchicznego modelu rządów jest powiązany z kwestią zmian demograﬁcznych, jakie nastąpiły
w Australii w drugiej połowie xx w.: na skutek zmian dokonanych w restrykcyjnej polityce imigracyjnej (tzw. polityka „białej Australii”) państwo australijskie stało się obecnie państwem wielokulturowym. A za18 K. Complak, op. cit., s. 102–104.
19 Cyt. za: S. Bożyk (oprac.), Konstytucja Związku Australijskiego, Białystok 1993.
20 Problem ten podnoszony był zresztą również i wcześniej. Przykładowo, w 1977 r.
premier Związku — Gough Whitlam — stwierdził, że „kwestia nie dotyczy tego
czy Australia będzie republiką, lecz kiedy nią będzie”. Cyt. za: M.A. Stephenson,
C. Turner (red.), Australia: republic or monarchy? Legal and constitutional issues,
St Lucia 1994, s. 64.
21 N. Hobson, op. cit., s. 8.
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tem związek, który odczuwany był pomiędzy dawną „brytyjską” Australią
a Zjednoczonym Królestwem, obecnie już właściwie nie istnieje. Trzecim
argumentem podnoszonym przeciwko monarchii jest fakt pozostawania
tejże instytucji w sprzeczności z zasadami wyznawanymi przez społeczeństwo australijskie. Sam fakt dziedziczenia tytułu królewskiego pozostaje w konﬂikcie z powszechnie wyznawaną w Australii zasadą egalitarianizmu²². Także i kwestia preferowania męskich potomków panującego
w linii sukcesji była — do czasu uchwalenia zmian w porządku dziedziczenia tronu — zdecydowanie sprzeczna z anty-dyskryminacyjnymi prawami obowiązującymi na terytorium Związku Australijskiego. Powyższe
argumenty są zresztą charakterystyczne dla wszystkich ruchów republikańskich we wszystkich państwach dominialnych.
W r. 1991 australijska Partia Pracy, pod przywództwem premiera Boba
Hawke’a, przyjęła za jeden ze swoich celów politycznych doprowadzenie
do przekształcenia Australii w republikę²³. Następca Hawke’a na stanowisku zarówno premiera, jak i lidera Partii Pracy — Paul Keating — podjął
znaczące kroki celem których było spopularyzowanie idei republikańskiej
wśród Australijczyków, jak również przyjęcie znowelizowanej konstytucji
na stulecie obchodów utworzenia federacji: 1 stycznia 2001 r.. W takim to
właśnie celu w 1993 r. utworzono rządowy Komitet Doradczy ds. Republiki (ang. Republic Advisory Committee). W oparciu o zalecenia Komitetu,
zawarte w przedstawionym przezeń raporcie, premier Keating zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie wprowadzenia w Australii republikańskiej formy rządów²⁴. W myśl rozwiązań zaproponowanych
w raporcie Komitetu, głową państwa australijskiego miał stać się prezydent (zastępując tym samym królową i generalnego gubernatora). Osoba
na to stanowisko wskazana miała być przez premiera rządu federalnego
Australii, a następnie zatwierdzona decyzją co najmniej dwóch trzecich
głosów podczas wspólnego posiedzenia Senatu i Izby Reprezentantów²⁵.
W lutym 1998 r., już pod rządami nowego premiera — Johna Howarda
(nota bene zagorzałego monarchisty) — powołano do życia Konwencję
22 G. Winterton, Monarchy to republic: Australian republican government, Melbourne 1986, s. 22–24.
23 A. Grassby, The Australian Republic, Leichhardt (nsw) 1993, s. 261.
24 An Australian Republic: the way forward; odezwa premiera Australii z 7. vi 1995,
Canberra 1995, s. 13.
25 An Australian Republic: the options — an overwiev, “The Report of the Republic
Advisory Committee”, Canberra 1993, s. 10–13.
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Konstytucyjną (połowa spośród 152 zasiadających w niej członków pochodziła z wyborów powszechnych, połowa została mianowania przez rządy
stanowe oraz rząd federalny). Konwencja zdecydowanie poparła projekt
zmiany systemu rządów na model republikański (89 głosów za, 52 przeciw), oraz wskazała na wybór głowy państwa przez obie izby parlamentu
federalnego (większością 2/3 głosów), jako na ten wariant, który powinien
zostać przedstawiony społeczeństwu do zaakceptowania w referendum.
Referendum odbyło się 6 listopada 1999 r. Zarówno na poziomie ogólnonarodowym, jak i w każdej z części składowych federacji, opcja przyjęcia
przez Australię republikańskiej formy rządów nie zyskała poparcia większości głosujących (zaledwie 45 procent w skali całego kraju).
Porażka w referendum wcale nie sprawiła, że idea republikanizmu znikła z australijskiej sceny politycznej. W r. 2003 kwestią możliwych rozwiązań ustrojowych dla przyszłej potencjalnej Republiki Australijskiej
zajęła się jedna z komisji Senatu Związku Australijskiego. W sierpniu
2004 r. komisja ta zakończyła swe prace publikując raport zatytułowany
„Droga do Republiki” (ang. The road to a republic). Propozycje zawarte
w tymże raporcie przewidywały m.in. rozpisanie w przyszłości nowego
referendum w sprawie zniesienia monarchii. referendum to miałoby jednak zostać poprzedzone intensywną kampanią informacyjną, prowadzoną zarówno w mediach, jak i w szkołach australijskich (według członków
komisji, to właśnie ten element bowiem zaważył w sposób decydujący na
ostatecznym wyniku referendum w 1999 r.). Widać zatem wyraźnie, że
pomimo poniesionej porażki, zwolennicy republiki nie powiedzieli jeszcze w Australii ostatniego słowa.
Pod koniec pierwszej dekady xxi w. działający w okresie poprzedzającym referendum Ruch Republikański Australii (ang. Australian Republican Movement) ponownie wznowił swoją działalność. Stało się tak za
sprawą ogłoszenia przez Pałac Buckingham wiadomości o planowanym
wówczas ślubie następcy tronu — księcia Karola. Zarówno książę Walii,
jak i jego małżonka nie wzbudzają bowiem wśród Australijczyków zbyt
ciepłych uczuć (to samo można zresztą powiedzieć o opinii publicznej
w pozostałych dominiach). Sytuacja ta spowodowała zatem ostatnio ponowny wzrost poparcia wśród Australijczyków dla poglądów propagujących zniesienie w tym państwie instytucji monarchy²⁶.
26 M. Steketee, op. cit.
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Pozycja ustrojowa gubernatora generalnego
Jak już zostało powiedziane powyżej, art. 61 konstytucji Związku Australijskiego wyraźnie stwierdza, że władza wykonawcza w tym państwie
należy do królowej lecz będzie sprawowana „przez gubernatora generalnego jako jej przedstawiciela”. Gubernator generalny jest ponadto wymieniany już na samym początku ustawy zasadniczej (art. 2). W przepisie
tym czytamy: „mianowany przez Królową gubernator generalny będzie
reprezentantem Jej Królewskiej Mości w Związku Australijskim oraz będzie posiadał i mógł wykonywać na terenie Związku takie uprawnienia
przynależne Jej Królewskiej Mości, jakie tylko Królowa uzna za stosowne
mu przekazać”. To formalne podporządkowanie gubernatora generalnego osobie monarchy jest odzwierciedlone zresztą nie tylko w art. 2 i 61
konstytucji. Szczegółowa materia związana z funkcjonowaniem urzędu
gubernatora generalnego jest w Australii regulowana postanowieniami
Patentu wydawanego przez monarchę²⁷.
Jednakże to właśnie gubernator generalny — a nie monarcha — pojawia
się w dalszych przepisach konstytucji w miejscach, w których zgodnie
z logiką systemu ustrojowego powinno znaleźć się miejsce na interwencję
ze strony głowy państwa²⁸. Można zatem domniemywać, że twórcy konstytucji Australii zakładali łatwo dający się przewidzieć rozwój wypadków: monarcha brytyjski nie będzie przebywał na terytorium Australii
na tyle długo i często, aby warto było go umieszczać w przepisach konstytucyjnych jako właściwego dysponenta funkcji głowy państwa australijskiego. Funkcje tą zatem powierzono zdecydowanie, nawet na szczeblu
formalnoprawnym, właśnie gubernatorowi generalnemu.
Twórcy konstytucji Australii nie pomylili się zresztą w swych prognozach odnośnie do rozwoju sytuacji polityczno-ustrojowej na antypodach:
27 B. Harris, Essential constitutional law, Sydney 2000, s. 62.
28 Np. art. 5 konstytucji przyznaje gubernatorowi generalnemu (nie wspominając
przy tym ani słowem o osobie monarchy) prawo decydowania o terminie rozpoczęcia sesji parlamentu oraz prawo rozwiązywania Izby Reprezentantów. Art.
19 konstytucji stanowi, że Senator chcąc zrezygnować ze sprawowanego urzędu
musi złożyć taką rezygnację na piśmie zaadresowanym do przewodniczącego Senatu, lub (pod jego nieobecność) do gubernatora generalnego. Przepis ten w ogóle
nie wspomina o monarsze jako o elemencie potencjalnie zaangażowanym w rozstrzyganie tego typu spraw. Ta sama procedura jest również zarezerwowana dla
przypadku rezygnacji posła do Izby Reprezentantów. Por. Konstytucja Związku
Australijskiego art. 37.
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monarcha istotnie odwiedzał swe australijskie królestwo nader rzadko,
jedynie przy okazji wielkich uroczystości lub rocznic.
Widać zatem wyraźnie że pozycja ustrojowa australijskiego gubernatora generalnego znajduje swoje wyraźne umocowanie w prawie stanowionym: w szczególności zaś w tekście konstytucji federalnej. To zatem
gubernator generalny pozostaje głową państwa w australijskiej praktyce
politycznej (świadczyć o tym może również pozycja przepisu prawnego
odnoszącego się do generalnego gubernatora w systematyce ogólnej konstytucji: na drugim miejscu, bezpośrednio za artykułem poświęconym
parlamentowi federalnemu).
Zgodnie ze wspomnianym art. 2 konstytucji, mianowanie kandydatów
na stanowisko gubernatora dokonywane jest przez monarchę brytyjskiego. Do czasu konferencji imperialnej z r. 1930 mianowanie to następowało za radą gabinetu Zjednoczonego Królestwa. W praktyce politycznej
oznaczało to tym samym, iż gubernator taki pozostawał w dużym stopniu zależny zarówno od monarchy jak i rządu brytyjskiego we wszystkich
swych działaniach politycznych. Dopiero po r. 1930 rozpoczęto praktykowanie nowej zasady ustrojowej, w myśl której gubernator generalny mianowany był przez monarchę na wniosek rządu federalnego Australii²⁹.
W r. 1975 — w wyniku wydarzeń, które zyskały w literaturze przedmiotu
nazwę „kryzysu konstytucyjnego” (patrz niżej) — wprowadzono w życie
nową zasadę regulującą sposób obsady personalnej stanowiska generalnego gubernatora: od tego roku gubernator wyznaczany jest przez rząd
federalny Związku Australijskiego a monarcha jedynie akceptuje przestawionego mu kandydata na to stanowisko. Kadencja australijskiego gubernatora generalnego wynosi 5 lat³⁰. W przypadku jego śmierci, rezygnacji
lub niezdolności do sprawowania urzędu, bądź też w przypadku gdy gubernator generalny pozostaje poza terytorium Związku Australijskiego,
jego funkcje sprawowane są przez tzw. Administratora Rządowego (ang.
Administrator of the Government), którym na mocy konwenansu konstytucyjnego najdłużej sprawujący swój urząd gubernator stanowy.
Pierwszym gubernatorem generalnym Australii został przez królową
Wiktorię mianowany Lord Hopetoun³¹ — przedstawiciel arystokracji brytyjskiej, człowiek bardziej związany z realiami politycznymi Zjednoczo29 B. Harris, op.cit., s. 62.
30 An Australian Republic: the options — an overwiev..., s. 9.
31 M.R.L.L. Kelly, op. cit., s. 157.
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nego Królestwa niż z lokalną sytuacją polityczno-społeczną na kontynencie australijskim. Także i jego następcy na tym stanowisku związani byli
przede wszystkim z brytyjskim establishmentem politycznym i w rzeczywistości stanowili oni bezpośrednie przedłużenie gabinetu londyńskiego
na terytorium Australii. Stopniowa „australizacja” urzędu generalnego
gubernatora następowała wraz z rozwojem procesu emancypacji politycznej dominiów brytyjskich. Pierwszym Australijczykiem na stanowisku
generalnego gubernatora był Sir Isaac Isaacs nominowany na to stanowisko w r. 1931 przez laburzystowskiego premiera J. Scullina³². Nominacja ta jednakże nie oznaczała jeszcze ostatecznej „australizacji” urzędu generalnego gubernatora. Po 1931 r. funkcje generalnego gubernatora
Związku Australijskiego były powierzane zarówno Brytyjczykom (kiedy
u steru rządów pozostawali konserwatyści), jak i rodowitym Australijczykom (gdy rządy w państwie sprawowała Partia Pracy). Sytuacja ta uległa
zmianie dopiero w r. 1965, kiedy to prawicowy rząd premiera Menziesa
zdecydował się rekomendować królowej na to stanowisko Lorda Caseya:
dopiero od tej pory wszystkie osoby sprawujące funkcje gubernatora generalnego Związku Australijskiego są Australijczykami. 5 września 2008
r. stanowisko gubernatora generalnego Australii objęła pierwsza w historii tego urzędu kobieta: Quentin Bryce³³.
O mocnej pozycji ustrojowej (zarówno w znaczeniu formalnym, jak
i polityczno-praktycznym) gubernatora generalnego Australii jako właściwej głowy państwa australijskiego może świadczyć również fakt, iż dysponuje on, odrębną od narodowej, ﬂagą urzędową.
Zgodnie ze wzorcem westminsterskim, australijski gubernator generalny nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem za
działania podjęte w trakcie i w związku ze sprawowaniem swego urzędu.
Podobnie jednak jak ma to miejsce w przypadku królowej w Wielkiej Brytanii, realna władza polityczna, jaką dysponuje on w praktyce politycznej
jest nader niewielka. Nie oznacza to jednakże, że urząd gubernatorski
jest pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia polityczno-konstytucyjnego.
Świadczyć o tym mogą wzmiankowane już powyżej wydarzenia z 1975
r., znane w literaturze przedmiotu pod mianem kryzysu konstytucyjnego³⁴. W roku tym ówczesny gubernator generalny Związku Australijskie32 Badania własne — Gubernator Generalny Australii http://www.gg.gov.au, 5.10.2016.
33 A. Barrowclough, Australia’s ﬁrst female governor general is sworn in, “The Times”
5. ix 2008.
34 Zob. C. Howard, The Constitutional Crisis of 1975, „Australian Quarterly” 1976, nr 1.
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go — John R. Kerr — doprowadził do obalenia rządu laburzystowskiego
Edwarda G. Whitlama. Rząd ten, po sukcesie wyborczym odniesionym
w r. 1972, podjął próbę przeprowadzenia reform socjalnych, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem konserwatywnej opozycji. Jesienią
1975 r. zdominowany przez opozycję Senat odrzucił przyjęty w Izbie Reprezentantów projekt budżetu. Zgodnie z art. 13 konstytucji australijskiej, premier Whitlam wystąpił wówczas z inicjatywą przeprowadzenia
przedterminowych wyborów 1/2 składu Senatu. Fakt ten stał się dla gubernatora Kerra pretekstem do podjęcia decyzji bezprecedensowej w historii ustroju australijskiego. Gubernator zdymisjonował funkcjonujący
rząd laburzystowski, rozwiązał parlament oraz zarządził przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Jednocześnie został utworzony nowy
„tymczasowy” rząd z przywódcą dotychczasowej opozycji — Johnem Fraserem — na czele. Wszystko to odbyło się oczywiście w majestacie prawa:
na mocy postanowień art. 57 konstytucji, wyraźnie przyznających tego
typu kompetencje gubernatorowi generalnemu Australii³⁵. A zatem widać
wyraźnie, że australijski gubernator generalny może w pewnych szczególnych warunkach politycznych odgrywać znacznie większą rolę ustrojową,
niż ta, z którą się go obecnie powszechnie utożsamia.
Z drugiej strony należy zauważyć, że ten jednostkowy akt działalności ustrojowej, podjęty przez gubernatora Kerra w 1975 r. został oceniony raczej negatywnie przez komentatorów życia politycznego Australii.
Świadczyć może o tym np. samo już nazywanie w literaturze przedmiotu wydarzeń z r. 1975 kryzysem konstytucyjnym (podczas gdy gubernator generalny formalnie wykorzystał jedynie przysługujące mu na mocy
konstytucji uprawnienia ustrojowe). A zatem można pokusić się o konstatację, iż choć konstytucja Związku Australijskiego formalnie przyznaje generalnemu gubernatorowi dosyć szeroki zakres uprawnień ustrojowych, to jednak z uprawnień tych nie powinien on w praktyce politycznej
korzystać. Tak wykształcona praktyka funkcjonowania ustroju państwa
australijskiego pozostaje w całkowitej zgodzie z poruszaną powyżej zasadą suwerenności narodu. Ponieważ gubernator generalny nie posiada
legitymacji do sprawowania swego urzędu, która pochodziłaby z wyborów powszechnych (bezpośrednio od suwerena), nie powinien zatem podejmować decyzji władczych w sprawach, których rozstrzygnięcie może
być niezgodne z potencjalną wolą tegoż suwerena. Można oczywiście,
35 J. Lencznarowicz, Australia, Warszawa 2005, s. 340–341.
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analizując przebieg wydarzeń podczas kryzysu konstytucyjnego z 1975
r. zadać sobie pytanie, czy decyzja gubernatora Kerra nie była swego rodzaju właśnie wyrażeniem woli społeczeństwa Australii (w tamtym czasie zdecydowanie większe poparcie społeczne w sondażach uzyskiwała
bowiem partia opozycyjna Johna Frasera). Widać jednak, iż nawet jeżeli
tego rodzaju rozumowanie konstytucyjne leżało u podstaw decyzji Kerra, to jego działania nie zostały przez historię ocenione wysoko. W myśl
niewyrażonych expressis verbis w konstytucji zasad systemu ustrojowego
Australii to nie gubernator generalny, lecz naród w wyborach powszechnych, powinien decydować o składzie parlamentu a przy tym też — pośrednio — o składzie rządu Australii.
Podsumowując, Związek Australijski jest istotnie państwem specyﬁcznym w swej budowie ustrojowej pod tym względem, że formalnie
do sprawowania funkcji głowy państwa uprawnione są w myśl założeń
jego systemu konstytucyjnego aż dwie osoby: monarcha i jego reprezentant — gubernator generalny. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że
w żadnym wypadku nie można mówić o dualizmie instytucji głowy państwa australijskiego: monarcha i gubernator generalny nie mogą bowiem
sprawować swych funkcji władczych jednocześnie, są oni względem siebie komplementarni pod względem wykonywania swych uprawnień konstytucyjnych. Komplementarność ta dotyczy jednakże jedynie aspektu
czasowego wykonywania uprawnień władczych (w momencie, gdy monarcha przebywa na terytorium Australii, to on staje się głową państwa,
a chwilowo przestaje nią być gubernator generalny). Nie jest to natomiast
komplementarność pod względem substancjalnym — zakres rzeczowy
uprawnień konstytucyjnych, jakie gubernatorowi generalnemu przyznaje
formalnie australijska ustawa zasadnicza, a których zarazem nie przyznaje expressis verbis monarsze, jest obszerny i nader istotny pod względem
wagi tychże kompetencji w odniesieniu do potencjału kształtowania rzeczywistości ustrojowej Australii. To zatem gubernator generalny — a nie
monarcha — powinien być uważany (zarówno na gruncie formalnoprawnym jak i na płaszczyźnie praktyki politycznej państwa australijskiego) za
właściwego dysponenta uprawnień wynikających ze sprawowania funkcji
głowy państwa.
Mając na uwadze fakt, że konstytucja Australii — czerpiąc w tym zakresie z dorobku konstytucyjnego Wielkiej Brytanii — przyznała monarsze miejsce w strukturach władzy ustawodawczej i wykonawczej
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(a gubernator generalny otrzymał w związku z tym szereg daleko idących uprawnień konstytucyjnych, które umożliwiają mu realny wpływ
na funkcjonowanie zarówno legislatywy jak i egzekutywy), należy jednak pamiętać, że w praktyce politycznej istota obecności generalnego gubernatora (lub w wyjątkowych przypadkach — monarchy) w parlamencie
i uczestniczenia przezeń w pracach władzy wykonawczej sprowadza się
jedynie do funkcji ceremonialnych i reprezentacyjnych. To nie monarcha
bowiem (ani jego reprezentant — gubernator generalny) jest uprawniony
przez system zasad konstytucyjnych do sprawowania najwyższej władzy
w państwie australijskim — tym suwerenem jest naród Australii i powoływani przezeń przedstawiciele (a takimi przedstawicielami nie są ani
monarcha ani gubernator generalny). Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że te zasady republikanizmu, które usiłowano wprowadzić do
systemu ustrojowego Związku Australijskiego w 1999 r. są już głęboko
zakorzenione w praktyce australijskiego konstytucjonalizmu. Dlatego też
można zaryzykować stwierdzenie, że o ile kolejna przewidywana propozycja zmiany ustroju w Australii nie będzie związana z przekazaniem choć
części realnej władzy wykonawczej w ręce nowej głowy państwa — prezydenta (w ślad za tym powinien również ulec zmianie proponowany sposób wyboru na to stanowisko: wyposażony w takie uprawnienia władcze
prezydent powinien pochodzić z wyboru powszechnego) — sens dokonywania tego typu zmiany ustrojowej wydaje się być nader wątpliwy. Oczywiście można domniemywać — jak uczyniła to była premier Gillard — że
dotychczasowe przywiązanie do monarchii wśród Australijczyków wiąże się ściśle jedynie z osobą królowej Elżbiety³⁶ i w związku z tym, po
zmianie która nastąpi na tronie w Londynie, nastroje prorepublikańskie
w Australii zostaną ponownie rozbudzone. Niezależnie jednak od zdecydowanie negatywnych wrażeń, jakie w Australii wiążą się z sobą osobą
prawdopodobnego następcy tronu — księcia Karola — realną alternatywą dla takiej pro-republikańskiej oceny stanu rzeczywistości społeczno-politycznej w Australii jest proponowany w niniejszym artykule sposób
myślenia o państwie australijskim jako o państwie, w którym już przecież
od dawna funkcjonują mechanizmy ustroju republikańskiego a instytucja
monarchii posiada jedynie charakter fasadowy.

36 „Ten kraj ma wielką sympatię dla królowej Elżbiety”. Cyt. za: Rewolucja w Australii…
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Partnerstwo tasmańskie
— zarys relacji Australii z Nową Zelandią

ABSTRAKT:
Australia jest najbliższym partnerem Nowej Zelandii w sferze obrony,
bezpieczeństwa, a także współpracy gospodarczej i wymiany handlowej. Oba kraje łączą historyczne więzy z czasów Imperium Brytyjskiego.
W związku z zajmowaną wysoką pozycją w regionie południowego Pacyﬁku, rządy w Canberrze i Wellington silnie oddziałują na działania pozostałych państw, kształtując unikatowy system współpracy regionalnej.

Joanna Siekiera — jest doktorantką prawa międzynarodowego nowozelandzkiego Victoria University of Wellington. Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Została uznana za najlepszego
absolwenta swojego kierunku, a jej pracom dyplomowym, dotyczącym prawa
na Pacyﬁku, przyznano status najlepszych na wydziale. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe odnoszą się do polskiej polityki zagranicznej, głównie polsko-nowozelandzkich stosunków dyplomatycznych. To czyni ją jedynym prawnikiem w tym obszarze. Odbyła liczne staże zagraniczne, w tym w placówkach
dyplomatycznych i konsularnych, angażując się także w życie Polonii. Tematyka
rozprawy doktorskiej dotyczy regionalizmu na Pacyﬁku Południowym.

Bez wątpienia Australię i Nowa Zelandię łączą ze sobą ścisłe więzi, zarówno jeśli chodzi o wspólną historię, kształtowaną w dużej mierze przez
Imperium Brytyjskie, współpracę o charakterze ekonomiczno-handlowym, jak i obronnościowym, a także szereg powiązań prawnomiędzynarodowych. Choć tematyka nie jest nowa, na polskim, lub szerzej, europejskim, gruncie naukowym nie jest ona dostatecznie zbadana toteż
wymaga uzupełnienia. Dodatkowo, prawne aspekty kooperacji Australii
z Nową Zelandią, jak umowy międzynarodowe, stosunki dyplomatyczne
czy instytucje ad hoc w regionie południowego Pacyﬁku stanowią niemałą lukę badawczą.
Związek Australijski¹ oddalony jest od swojego najbliższego sąsiada,
Nowej Zelandii, o około 2 tys. km. Oba te państwa zajmują największe
pod względem terytorium wyspy Oceanii², co przekłada się na ich silną
pozycję w geopolityce regionu. Już po uzyskaniu niepodległości, a więc
niezależności od wytycznych Zjednoczonego Królestwa, rządy w Canberrze oraz Wellington mogły po raz pierwszy suwerennie decydować o polityce swoich krajów. Wcześniej bowiem ich raison d’État odzwierciedlało
międzynarodowe strategie Londynu, o czym będzie mowa w późniejszym
fragmencie tekstu. Co warte podkreślenia, okres kolonialny, status dominium, a następnie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (ang. British Commonwealth of Nations), nierozerwalnie spoił ze sobą polityki wewnętrzne i zagraniczne Australii i Nowej Zelandii. Omawiane państwa są współcześnie
swoimi najbliższymi partnerami, zarówno w kwestiach gospodarczych,
politycznych, społecznych, jak również prezentują wspólne stanowisko
na arenie międzynarodowej i regionalnej.

1

2

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji Australii z dnia 1 czerwca 2003, oﬁcjalna
nazwa państwa to Związek Australijski (Commonwealth of Australia); Commonwealth of Australia Constitution Act obejmuje od dnia 1 stycznia 2012 także akty
dotyczące ustanowienia urzędu Gubernatora Generalnego, inkorporowanie Statutu Westminsterskiego oraz tzw. Australia Act 1986.Więcej na ten temat: S. Bożyk,
System konstytucyjny Australii, Warszawa 2001.
Termin „Oceania” nie jest pojęciem naukowym, stąd próżno szukać jego deﬁnicji w aktach prawnych. Jest to zbiorowa nazwa wysp środkowego i południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego. Obejmuje ona zarówno państwa suwerenne,
jak i terytoria zależne.
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Nowa Zelandia wraz z Australią należą do tego samego kręgu kulturowo-religijnego, tj. do krajów anglosaskich, dzieląc z m.in. Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą podobny system prawny, ustrój
polityczny, język czy obyczaje. Z szerszej perspektywy, państwa te wpisują się w cywilizację „świata zachodniego”, co zdecydowanie wyróżnia
je na pośród azjatyckich wysp Pacyﬁ ku. Często w literaturze popularnonaukowej stosunki bilateralne na linii Canberra — Wellington określa
się mianem partnerstwa tasmańskiego (ang. Tasman Partnership, trans-Tasman relations). Relacje przyjęły swą nazwę od Morza Tasmana, stanowiącego naturalną morską granicę między państwami³. W tym miejscu
warto odnieść się choćby do znaczącego przepływu osób, w tym głównie
pracowników, już od początków osadnictwa na Antypodach aż do czasów współczesnych. Stale powiększające się zarówno więzi ekonomiczne, jak i wymiana turystyczna w basenie Morza Tasmana dały wyraz
temu stwierdzeniu australijskiego polityka, jeszcze w latach 60 xx wieku:
„Pragniemy integracji gospodarczej, pragniemy integracji wojskowej, ale
także integracji w sferze dyplomacji. Chcemy działać w maksymalnym
stopniu, nawet jeśli jesteśmy dwojgiem odrębnych narodów”. Jak wskazał Sir John McEwen⁴, przedstawiciel australijskiej Izby Reprezentantów
w maju 1965 r., oba wyspiarskie państwa widziały wielki potencjał w zacieśnianiu bilateralnej współpracy⁵. To właśnie wspomniana wcześniej
społeczna jednorodność była zaczynem budowy polityczno-prawnych relacji, tak bardzo wspieranych przez polityków obu krajów.
Przez dłuższe lata dyplomacja Nowej Zelandii oraz Australii kształtowana była wyłącznie przez rząd w Londynie. Jako kolonie Imperium
Brytyjskiego realizowały interesy metropolii, a wszelka legislacja musiała
być spójną z tą, ustanawianą przez brytyjski parlament. Przekształcenie
Australii w 1901 r. w dominium, a nowozelandzkiego Aotearoa⁶ w 1907 r.,
3
4
5

6

A. Robinson, Trends in Australian-New Zealand Relations, „The Australian Quarterly” 1969, Vol. 41, nr 1, s. 43–51.
Późniejszy premier Australii w latach 1967–68.
Przykładem tutaj mogą być związki zawodowe Australii (the Australian Council of
Trade Unions, actu) oraz Nowej Zelandii (the New Zealand Federation of Labour,
nzfol) połączone we wzajemnej współpracy pod nazwą „trans-Tasman world of
work”. Szerzej na ten temat zob.: S. Harford, A Trans-Tasman Union Community:
Growing Global Solidarity, “Labour History”2008, nr. 95, s. 133–149.
Aotearoa to maoryska nazwa Nowej Zelandii tłumaczona jako Kraj Długiej Białej
Chmury.
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dało znaczną niezależność tym państwom zarówno polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Pomimo częściowej autonomii w dziedzinie samostanowienia, o interesach i pozycji międzynarodowej dwóch krajów
na południowym Pacyﬁku wciąż decydowała monarchia króla Edwarda
vii⁷. Co warte odnotowania, początkowo samo pojęcie dominium (łac.
dominus — władca, dominatio — władza) oznaczało te posiadłości brytyjskie, które uzyskały prawo do stanowienia własnego parlamentu wraz
z rządem, wciąż jednak pozostaje formalnie zależne od Wielkiej Brytanii. Współcześnie deﬁnicja tej formy ustroju uległa zmianie. Charakteryzuje się ona już nie realnym władztwem politycznym, ale przejawia się
w dziedzinie wpływów ceremonialnych czy też formalno-prawnych. Status dominium posiadają obecnie niepodległe państwa wchodzące w skład
Wspólnoty Narodów (ang. Commonwealth of Nations). Australia, Kanada
oraz Nowa Zelandia cechują się bowiem samowładną i całowładną suwerennością⁸ w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Trzy wymienione państwa uznają dodatkowo monarchę brytyjskiego za głowę swego
kraju. Co ciekawe, hymnem narodowym Nowej Zelandii jest do tej pory
hymn Wielkiej Brytanii, tj. God Save the Queen⁹.
W ramach British Commonwealth of Nations (Brytyjskiej Wspólnoty Narodów), organizacji międzynarodowej poprzedzającej wspomnianą
wcześniej Wspólnotę Narodów, brytyjskie dominia koordynowały swoją
dyplomację ze stanowiskiem metropolii w Londynie¹⁰. Takie posunięcia Australii i Nowej Zelandii na arenie międzynarodowym datuje się
do 1931 r. Wówczas to uchwalono Statut Westminsterski (ang. Statute of
Westminster). Ustawa brytyjskiego parlamentu gwarantowała dominiom
7

Syn królowej Wiktorii i księcia Alberta, tytularny król Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii wraz z dominiami oraz cesarz Indii, zasiadał na tronie
w latach 1901–1910. Pozycja traktująca o królu Edwardzie vii i jego powiązaniach
z Australią to m.in. K. Cunning, Royalty and Australian Society: Records relating
to the British Monarchy held in Canberra, Canberra 1998.
8 Szerzej na temat podmiotowości prawno-międzynarodowej państw, zob.: J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007, R. Bierzanek,
J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002 oraz W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne: zagadnienia systemowe,
Warszawa 2004.
9 Pieść God defend New Zealand została uznana dopiero w 1976 r. przez rząd nowozelandzki za drugi oﬁcjalny hymn.
10 J. Brown Scott, The British Commonwealth of Nations, “The American Journal of
International Law” 1927, Vol. 21, nr 1, s.95–101.
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niezależność, zrównywała ich prawa z normami obowiązującymi w metropolii, a także wprowadziła zasadę, zgodnie z którą bez zgody rządu
w Canberrze bądź Wellington, Londyn nie mógł już tworzyć prawa na terenie Australii i Nowej Zelandii¹¹. Historyczno-prawną kanwą tej istotnej
zmiany legislacyjnej była Konferencja Imperialna w 1926 r. (ang. Imperial
Conference 1926). To wówczas padło ze strony Wielkiej Brytanii wiekopomne stwierdzenie, iż: „dominia uznane są za autonomiczne wspólnoty
wewnątrz Imperium, równe z nim w swym statusie, niepowiązane ze sobą
w żaden sposób, w tym w sprawowaniu polityki narodowej i zagranicznej, aczkolwiek zjednoczone wiernością Koronie i swobodnie połączone
w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów”¹².
Od tej chwili państwa te miały swobodę w inkorporowaniu nowego
prawa do własnych ustawodawstw. Czas i sposób przystosowywania narodowych legislacji do aktualnego stanu prawnego wewnątrz Wspólnoty
Narodów stały się wyłączną domeną dominiów. Dlatego też, daty przyjęcia Statusu były różne w innych państwach byłego Imperium Brytyjskiego. Parlament Nowej Zelandii ratyﬁkował ów zespół norm dopiero w 1947
r.¹³ (16 lat później!), a australijski- w 1942 r.¹⁴ Ogłoszenie suwerenności na
forum międzynarodowym po tak długim czasie było uzasadnione niechęcią opinii publicznej do formalnego, a zatem ostatecznego, zerwania więzi
z Wielką Brytanią. Po drugie, konieczna zmiana Aktu Konstytucyjnego
z 1852 r.¹⁵ wymagała wcześniejszego przyjęcia norm statutowych z 1931 r.
Z chwilą inkorporacji Statutu do krajowych porządków prawnych Nowa
Zelandia oraz Australia stały się po raz pierwszy w pełni niezależne od
brytyjskiego ustawodawstwa.
Zarówno przy I, jak i ii wojnie światowej, Wellington i Canberra przystąpiły do działań militarnych po stronie Wielkiej Brytanii, zgodnie z łą11 H. M. Buurman, Canadian Foreign Policy After the Westminster Statute of 1931
-The Shift from British Hegemon to an American One, Greifswald 2007, s. 9.
12 Premierem Wielkiej Brytanii był wówczas Stanley Baldwin; K. H. Bailey, The Statute of Westminster, “The Australian Quarterly” 1931, Vol. 3, nr 12, s. 24–46.
13 Statute of Westminster Adoption Act 1947 (Public Act no. 28 of 1947).
14 Na podstawie Statute of Westminster Adoption Act 1942.
15 Constitution Act 1986 materialnie nie posiada rangi konstytucji, gdyż nie podejmuje wielu istotnych kwestii o charakterze ustrojowym, podobnie jeśli chodzi
o aspekt formalny ustawy zasadniczej. Zakłada ona dokonywanie zmian w treści
aktu w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Więcej na temat specyﬁ ki konstytucji Nowej Zelandii: Bożyk S., System konstytucyjny Nowej Zelandii, Warszawa
2009; Constitution Act 1986 z 13 grudnia 1986 r. (Public Act 1986 No 114).
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czącymi je więzami z byłym Imperium Brytyjskim. Podobnie postąpiły
inne państwa Commonwealth. Premierzy tych krajów mieli świadomość
wysyłania swoich żołnierzy na „wielką, europejską wojnę”, by odpowiedzieć w ten sposób na głos króla¹⁶. Nie wdając się w historyczne aspekty tych dwóch wielkich wojen na dalsze losy Australii i Nowej Zelandii¹⁷, należy podkreślić daleko idący wpływ wspólnej walki na rozwój ich
współpracy. Prowadzono działania wojenne nie tylko w ich regionie, na
południowym Pacyﬁku, ale i północnym Oceanie Spokojnym, dalekiej
Azji Wschodniej i Europie. Jak powiedział szef rządu Nowej Zelandii,
William Ferguson Massey, podstawowym wkładem jego kraju w przebieg
sporu (I wojny światowej — przypomina J. S.) będzie dostarczanie wojska
w główne miejsca konﬂiktu¹⁸. Dwa nowopowstałe narody scementowały
wzajemne więzi walcząc razem przeciwko wspólnemu wrogowi na wielu
odległych frontach.
Ponadto, Australia była rozczarowana polityką Wielkiej Brytanii, która
w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi koncentrowała się przede wszystkim na kontynencie europejskim. W wyniku tego w styczniu 1944r. rząd
australijski, nie konsultując się z Brytyjczykami, zdecydował się na podpisanie z Nową Zelandią paktu obrony anzac. Do tej pory, rok w rok, hucznie celebrowane są obchody anzac Day, na cześć Australian and New
Zealand Army Corps. Dzień 25 kwietnia¹⁹ jest bogaty w tradycje i obyczaje. Obchody dzielą się na poranne i wieczorne. Przed świtem kładzie
się wieńce przy lokalnych grobach nieznanego żołnierza bądź innych wojennych pomnikach. Często też, zaraz po tym następuje pochód, podczas którego śpiewa się słynny Recessional, uważany za hymn anzac²⁰,
16 Oryginalny napis na obelisku w Toronto, Kanada przepisany przez autorkę 3 lipca
2013r. brzmi: „1914–1918 Names of those who left Mimico to answer the call of
King and country”. I dalej: “In honoured memory of the men of the town of Mimico
who gave their lives in the great European war”.
17 Ze względu na formę oraz objętość niniejszego opracowania, zrezygnowano z opisów przebiegu działań wojennych oraz powiązaniach wojen światowych na dalsze
losy Australii i Nowej Zelandii.
18 Więcej na temat historii Nowej Zelandii podczas i i ii wojny światowej zob. na
stronie internetowej New Zealand History online: http://www.nzhistory.net.nz/
war/new-zealand-goes-to-war-ﬁrst-world-war, 5.10.2016.
19 Dzień obchodów wybrano w rocznicę wybuchu walk wojsk alianckich na terenie
Imperium Otomańskiego, w bitwie pod Gallipoli 25 kwietnia 1915 r.
20 Wiersz powstał z okazji obchodów diamentowego jubileuszu królowej Wiktorii.
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stworzony przez poetę Rudyarda Kiplinga. Wieczorem organizowane są
recepcje i spotkania z weteranami²¹.
Obchody Dnia Żołnierza mają jednak dwa wymiary. Pierwszy, pamiątkowy, ma na celu oddanie hołdu tym żołnierzom armii nowozelandzkiej i australijskiej, którzy w służbie narodom oddali życie we wszystkich
konﬂiktach zbrojnych. Po wtóre, jest to unikatowa okazja do zacieśnienia więzi pomiędzy narodami Australazji. Działalność polityków z Wellington i Canberry stanowi dobrą ilustrację wykorzystywania szerokiej
gamy metod dyplomacji kulturalnej²². Znajdujący się w Londynie New
Zealand House, formalnie zwany Wysoką Komisją Nowej Zelandii (ang.
High Commission of New Zealand), jest kolejnym przykładem dyplomatycznego posunięcia celem zaprezentowania pozycji państwa wraz z jego
nastawieniem względem innych nacji. “Ma on za zadanie przekonać londyńczyków, że Nowa Zelandia to nowoczesny kraj, a nie tylko wielka farma na południowym Pacyﬁku”²³. O australijsko-nowozelandzkich metodach na rozwój regionu będzie mowa przy stosunkach multilateralnych,
w dalszej części tekstu.
Relacje dwóch omawianych państw południowego Oceanu Spokojnego
odzwierciedlały niejako dążenia całego regionu w kwestiach politycznych,
gospodarczych oraz bezpieczeństwa narodowego. Jednym z pierwszych
umów bilateralnych pomiędzy autonomicznymi już Australią i Nową Zelandia był Traktat z Canberry (ang. Canberra Pact). To dwustronne porozumienie było reakcją na rosnące imperialistyczne ambicje Stanów Zjednoczonych na Pacyﬁku. Dokument został podpisany 21 stycznia 1944 r.
przez de facto najbliższych sojuszników Waszyngtonu. Żadne jednak
z pozostałych państw wyspiarskich nie uczestniczyło w konsultacjach,
co potwierdza tezę, iż bliski przymierze Australia-Nowa Zelandia miało (i ma współcześnie) realną siłę kształtowania obrazu geopolitycznego
całego południowego Pacyﬁku²⁴. Głównymi założeniami umowy bilateralnej było zacieśnienie współpracy międzynarodowej, a także lokalnej,
stanowiącej swoiste novum w relacjach zagranicznych²⁵. Dodatkowo, rzą21 Relacja z celebracji anzac Day w Warszawie, 25.04.2013. Porównaj z: http://www.
nzhistory.net.nz/war/anzac-day/overview/, 5.10.2016.
22 Praca doktorska S. Marka, A Comparative Study of the Cultural Diplomacy of
Canada, New Zealand and India, napisana na The University of Auckland, 2008.
23 Ibidem.
24 Będzie o tym mowa w dalszej części artykułu.
25 Więcej na temat Traktatu z Canberry: J. A. Bennett, The American Imperial Threat
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dy w Wellington i Canberrze stanowczo przeciwstawiły się lokowaniu baz
wojskowych na terenie byłych dominiów²⁶. Drugim, nie mniej znaczącym,
czynnikiem spajającym dwustronną współpracę była japońska polityka
rozpowszechniania pokoju międzynarodowego względem państw Pacyﬁku. Porozumienie pomiędzy Tokio i Waszyngtonem de iure odwoływało
się do pokojowego załatwiania sporów na Oceanie Spokojnym, choć de
facto ustanawiało podział stref wpływów dwóch mocarstw. Zaaprobowano także amerykańską strategię obronną w regionie. Co istotne, Związek
Radziecki, nowa potęga na arenie międzynarodowej, był niechętny dopuścić, by przymierze Stanów Zjednoczonych z Japonią przeniknęło gospodarczo omawianą strefę²⁷. Należy bowiem pamiętać, iż koordynacja
wojskowa oraz obronnościową stanowi główną, jak do tej pory, dziedzinę
współpracy krajów na Pacyﬁku.
W latach 80. xx w. sytuacja międzynarodowa uległa zmianie; państwa
Azji Wschodniej zaczęły się rozwijać, znacząco wzrosła ich stabilność polityczna, podczas gdy zjawisko regionalizacji poczęło kształtować relacje
nowo powstałych i niezależnych krajów wyspiarskich Oceanu Spojonego.
Rola, jak i miejsce Australii na swoim kontynencie wymagały dostosowania się do warunków post-zimnowojennego świata. Jubileusz 50-lecia istnienia organizacji militarnej anzus (ang. Australia-New Zealand-United
States Security Treaty) łączącej rządy Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii oraz Związku Australijskiego był także okazją do przedywersyﬁkowania kierunków polityki. Ten założony 1 września 1951 r., sojusz wojskowy upatrywał swój główny cel w utworzeniu unikatowego, jak na ten
region świata, bloku współpracy i wzajemnego bezpieczeństwa przeciw
sowieckiemu imperium. Co istotne z punktu prawa międzynarodowego,
Pakt Bezpieczeństwa Pacyﬁku²⁸ miał charakter trójstronny, gdyż składał
to New Zealand’s Paciﬁc Dependencies in World War Two, w: I. Conrich, D. Alessio, New Zealand, France and the Paciﬁc, Studies in New Zealand Culture No. 14,
Nottingham 2011, s. 45–53; W. D. McIntyre oraz W. J. Gardner, Speeches and documents on New Zealand history, Oxford 1971; E. A. Olssen, The Australia — New
Zealand Agreement, “The Australian Quarterly” 1944, Vol. 16, No. 3, s. 10–22.
26 Z tego to względu często mylnie nazywa się Traktat z Canberry jako umowę militarną, jaką nie była ani w swoim zamiarze, ani w wydźwięku formalnym.
27 J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych; 1945–2000 z kalendarium 2001–2006), Warszawa 2007, s. 309–310, 591-xx; United States Note to
Japan, November 26, 1941, Dept. of State Bulletin, Vol. V, No. 129, Dec. 13, 1941.
28 Potoczna nazwa organizacji anzus; Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America z dnia 1 września 1951 r. Australian Treaty
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się z 3 bilateralnych umów. Ponadto, w porównaniu ze swoim pierwowzorem na drugiej półkuli, North Atlantic Treaty Organization (nato) nie
spełniał on kryteriów dla typowego sojuszu wojskowego²⁹. W 1986 r. nastąpił spór polityczny usa z Nową Zelandią³⁰, zakończony dopiero w 2010
r. podpisaniem Deklaracji Wellingtońskiej. Dwustronny dokument skupił
się na praktycznych aspektach współpracy na Pacyﬁku, w tym na promocji demokracji, praw człowieka oraz rozwoju gospodarczego poprzez
zwiększenie dialogu politycznego³¹.
Nigdy nie zdecydowano się na rozszerzenie organizacji anzus, jednak
trzej członkowie wraz z Wielką Brytanią i Francją oraz kilkoma innymi
azjatyckimi potęgami ustanowiły nowy podmiot prawnomiędzynarodowy, eliminując tym samym groźbę podważenia fundamentów Paktu Bezpieczeństwa Pacyﬁku. Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej
(Southeast Asian Treaty Organization, seato) powstała w 1954 r. w związku ze zmaganiami zimno-wojennymi. W ciągu następnych dziesięcioleci
następujących po podpisaniu traktatu anzus, członkowie spotykali się
raz w r. celem omówienia zbieżnych interesów, ale i obaw. Te ostatnie
coraz bardziej koncentrowały się już nie na potencjale japońskiej militaryzacji³², ale właśnie na rozprzestrzenianie się komunizmu. Zarówno Australia, jak i Nowa Zelandia wysłały siły zbrojne, by wesprzeć wysiłki usa
w wojnie w Wietnamie, formalnie nie powołując się na Traktat. seato,
jako organizacja wojskowo-polityczna została rozwiązana w 1977 r. na

Series 1952 No. 2.
29 Mowa o braku organu administracyjnego, jakim jest zwykle sekretariat, braku
składem czy, najbardziej istotne pod względem bezpieczeństwa, wspólnych sił
zbrojnych. Więcej w: Ł. Fijałkowski, A. Polus, Azja Poludniowo-Wschodnia i Australazja w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2006, s.128–130, Cz. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych,
Wrocław 2004, s.21.
30 Miało to związek z ogłoszeniem przez rząd Nowej Zelandii strefy bezatomowej
na jej terytorium.
31 Dzieje wraz z celami anzus zostały szerzej opisane w: M. Pugh, The anzus Crisis,
Nuclear Visiting and Deterrence, Cambridge 1989; The Wellington Declaration, The
New Zealand Tribune, Nov 4, 2010.
32 Współcześnie, nieformalne australijsko-japońskie porozumienie o bezpieczeństwie przybiera na znaczeniu. Więcej na ten temat: Y. Sato, Japan-Australia Security Cooperation: Jointly Cultivating the Trust of the Community, “Asian Aﬀairs”
2008, Vol. 35, No. 3, s. 152–172.
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skutek powszechnego sprzeciwu wobec zbrojnej interwencji sojuszników
Stanów Zjednoczonych w Socjalistycznej Republice Wietnamu³³.
Współcześnie najbliższym partnerem Nowej Zelandii w polityce zagranicznej jest wciąż Związek Australijski jako, że oba państwa są członkami organizacji Królestwa Wspólnotowego (ang. Commonwealth realm).
Współpraca ta ma postać unii personalnej z Wielką Brytanią³⁴. Po częściowej izolacji na arenie międzynarodowej, od 1945 r. byłe dominia przeżywały swój okres prosperity, a ich gospodarki funkcjonowały w oparciu
o silny interwencjonizm państwowy, nacjonalizację istotnych gałęzi gospodarki i rozbudowany system świadczeń³⁵. Relacje ze Australią posiadały jednak priorytet. Skupiając się bowiem wyłącznie na bilateralnych
kwestiach trans-tasmańskich, należy wymienić dwa międzynarodowe
traktaty o kluczowym znaczeniu dla współpracy na południowym Pacyﬁku. Pierwszy z nich to umowa zawarta w 1983 r.; Closer Economic Relations Agreement (cer) utworzył strefę wolnego handlu pomiędzy gospodarkami dwóch państw³⁶. Był to ważny krok na drodze ku ekonomicznej
integracji. Co z dumą podkreślają obie strony, jeszcze przed powołaniem
na europejskim kontynencie Unii Europejskiej oraz ustanowieniem Światowej Organizacji Handlu, Australii i Nowej Zelandii udało się utworzyć jedną z najbardziej otwartych stref wolnego handlu na świecie³⁷.
Pierwowzorem dla tej umowy było wcześniejsze porozumienie o wolnym handlu, New Zealand Australia Free Trade Agreement (nafta³⁸).
33 H. W. Brands, Jr, From anzus to seato: United States Strategic Policy towards
Australia and New Zealand, 1952–1954, “The International History Review” 1987,
Vol. 9, No. 2, s. 250–270; strona internetowa archiwów amerykańskiego Departamentu Stanu: http://2001–2009.state.gov/r/pa/ho/time/cwr/102768.htm oraz
http://2001–2009.state.gov/r/pa/ho/time/lw/88315.htm, 5.10.2016.
34 S. Bożyk, System konstytucyjny Nowej…, s. 5–11; A. Dańka, Dominium jako forma
ustrojowa państw anglosaskich, Kraków 2009, s. 6,7, 50; B. Matuszkiewicz, B. Nowak, Nowa Zelandia: daleka i bliska, Słupsk 2001, s. 30.
35 J. Eska, Specyﬁka anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii, „Antypody.org” 2010, nr 1.
36 Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement, and Exchange of Letters, Australian Treaty Series 1983 No 2.
37 Słowa Ministra James (Jima) Suttona w ulotce The Australia — New Zealand Closer Economic Relationship Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej
Zelandii z r. 2005.
38 Nie należy mylić tej umowy międzynarodowej z inną organizacją ponadnarodową
z Ameryki Północnej, posiadającej podobny skrót: North American Free Trade
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Wielka Brytania przez wiele pokoleń pełniła funkcje głównego odbiorcy produktów australijskich i nowozelandzkich. Dopiero działania oraz
dramatyczne skutki ii wojny światowej spowodowały zasadnicze zmiany,
rozbijając utarte powiązania polityczno-gospodarcze. Po 1945 r. odnotowuje się znaczny wzrost obrotu gospodarczego pomiędzy Związkiem
Australijskim a Nową Zelandią. Rok rocznie wydłużana jest lista transgranicznych towarów, początkowo głównie drewna i produktów leśnych.
Stąd wypłynęła idea utworzenia takiej struktury międzynarodowej, która
umożliwiłaby dalszy rozwój dwóch gospodarek z jednoczesnym zabezpieczeniem własnych gałęzi produkcji przemysłowej. Dlatego też podpisano
w 1965 r. porozumienie nafta³⁹.
Warto posłużyć się statystyką, bowiem obrót gospodarczy w obrębie
Morza Tasmana stale malał. Potrzebne były bowiem (i są współcześnie)
kroki legislacyjne mające na celu poprawę pogorszającej się wymiany handlowej. W latach 1983–1984, a zatem zaraz po podpisaniu przez premierów umowy cer, Nowa Zelandia plasował się na 3. miejscu pod względem
eksportu swoich produktów do Australii oraz 5. jako jeden z głównych
importerów. Z kolei w latach 2007–2008, towary z Nowej Zelandii zajęły
już 5. miejsce w rankingu na eksport, a niski import produktów do Australii dał Wellington dalekie, 9. miejsce⁴⁰.
Arrangement between The Australian Parties and New Zealand relating to Trans-Tasman Mutual Recognition⁴¹ to drugi, bardzo istotny
z punktu prawnopolitycznego, dokument stanowiący o dalszym kierunku wzajemnych działań państw tasmańskich. Preambuła tekstu wymienia przyczynę, dla której zdecydowano się na szczegółowe unormowanie
współpracy: „Celem Porozumienia jest wprowadzenie w życie prograAgreement, nafta.
39 A. Burnett, New Zealand Policies Towards Australia 1960–72: Achievements and
Prospects, “The Australian Quarterly” 1973, Vol. 45, No. 1, pp. 78–91; T. Olszewski,
Geograﬁa ekonomiczna Australii i Oceanii, Warszawa 1975, s. 289–292.
40 A. Janiszewska, E. Klima, Zarys geograﬁi społeczno-ekonomicznej Australii, Łódź
2009, s. 350 na podstawie: K. Żołądkiewicz, Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład procesów integracyjnych, Gdańsk 2007.
41 Pełna nazwa dokumentu to Arrangement between The Australian Parties: The
Commonwealth of Australia, The State of New South Wales, The State of Victoria, The State of Queensland, The State of Western Australia, The State of South
Australia, The State of Tasmania, The Australian Capital Territory, The Northern
Territory of Australia and New Zealand relating to Trans-Tasman Mutual Recognition (Public Act 1997 No 60), z dnia 20 sierpnia 1997 r.
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mu wykonawczego wzajemnego uznawania zasad pomiędzy Stronami
w zakresie sprzedaży towarów i rejestracji zawodów zgodne z wymogami
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska”.
I dalej: „…usunięcie barier prawnych dla przepływu towarów i usługodawców między Australią i Nową Zelandią ułatwi w ten sposób handel
między nimi, co zwiększy międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw australijskich i nowozelandzkich, podniesie poziom przejrzystości porozumień handlowych, sprzyja innowacyjności i zmniejszeniu odpowiednich kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw”⁴².
Warto zaznaczyć, iż jest to akt o wymiarze wykonawczym, administracyjnym, regulując do pewnego stopnia kwestie merytoryczne. Jednak główną
jego funkcją jest wskazanie reguł wzajemnego uznawania towarów, usług
i pracowników.
Przywołane normy mają więc często późniejsze przedmiotowe rozwinięcie w takich umowach, jak akt traktujący o handlu i standardach
żywności (ang. Agreement between The Government of Australia and The
Government of New Zealand establishing a System for The Development
of Joint Food Standards⁴³). Porozumienie to miało swoje wymierne efekty w postaci aż 70 wskaźnika wymiany spożywczej między państwami
tasmańskimi, w porównaniu do zaledwie 27 wymiany Nowej Zelandii
z pozostałymi gospodarkami świata⁴⁴. Kolejne, nie mniej ważne umowy
bilateralne dotyczą unikania podwójnego opodatkowania (ang. Agreement
between The Government of New Zealand and The Government of Australia for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal
Evasion with Respect to Taxes on Income⁴⁵), usług lotniczych (ang. Agreement between the Government of the Commonwealth of Australia and
the Government of New Zealand relating to Air Services⁴⁶), określonych
świadczeń społecznych (ang. Agreement on Social Security between The
Government of Australia and The Government of New Zealand⁴⁷) bądź
42 Ibidem.
43 Umowa spożywcza (Food Treaty) weszła w życie 20 grudnia 2002 r.
44 Dane pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii: http://www.mfat.govt.nz/Foreign-Relations/Australia/0-food-standards.php, 5.10.2016.
45 Podpisany w dniu 27 stycznia 1995 (Australian Treaty Series 1997 No. 23).
46 Z dnia 25 lipca 1961 r. (Australian Treaty Series 1961 No 19).
47 Akt z dnia 28 marca 2001 r. (Australian Treaty Series 2002 ats 12).



Joanna Siekiera

Australia New Zealand Government Procurement Agreement tworzący
jednolity i spójny rynek trans-tasmańskich zamówień publicznych⁴⁸.
W dziejach Australii i Nowej Zelandii nie można wyróżnić konkretnej
daty kalendarzowej ustanowienia stosunków dyplomatycznych. Jako kolonie, a następnie dominia Imperium Brytyjskiego, nie mogły prowadzić
własnej polityki zagranicznej, co było poruszone wcześniej. Ipso facto,
nawiązywanie i utrzymywanie relacji dyplomatycznych lub też konsularnych nie leżało w gestii przedstawicieli Wellington czy Canberry. Zgodnie
ze zwyczajem, wewnątrz Wspólnoty Narodów, urząd zajmujący się kwestią stosunków dyplomatycznych zwany jest Wysokim Komisarzem (ang.
High Commissioner). Ambasador bowiem, zgodnie z głównym źródłem
prawa dyplomatycznego, tj. Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych⁴⁹, reprezentuje głowę państwa wysyłającego względem głowy państwa przyjmującego. Podczas gdy państwa Commonwealth realm
zachowały wszakże brytyjskiego monarchę jako głowę swoich państw⁵⁰.
W Nowej Zelandii funkcjonuje przedstawicielstwo dyplomatyczne Australii w postaci Wysokiej Komisji w Wellington oraz Konsulat Generalny w Auckland⁵¹. Odpowiednio, w australijskiej stolicy działa Wysoka
Komisja Nowej Zelandii, a w Melbourne i Sydney znajdują się urzędy
konsuli generalnych. Nowozelandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu (ang. Ministry of Foreign Aﬀairs and Trade) zdecydowało
sią także na utworzenie, obok wymienionych stałych misji dyplomatycznych, misji specjalnych i instytutów/biur⁵². Zakres sprawowania funkcji
w poszczególnych państwach różni się bowiem w zależności od postaci
i specyﬁki stosunków dyplomatycznych⁵³. W Sydney sprawują obowiązki
48 Porozumienie podpisane w dniu 8 sierpnia 1997; więcej wybranych bilateralnych
umów znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Australii: http://
www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/selected_docs.html, 5.10.2016.
49 Art. 14, ust. 1 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia
1961 r. (Dz. U. 1965 nr 37, poz. 232).
50 A. Dańka, op. cit., s. 109.
51 Strony internetowe australijskiego msz: http://www.dfat.gov.au/missions/countries/nz.html oraz http://www.dfat.gov.au/missions/countries/nzau.html,
5.10.2016.
52 W mowie potocznej funkcjonuje termin „placówka dyplomatyczna”, jednakże
zgodnie z prawem dyplomatycznym jedynie stałe misje dyplomatyczne noszą nazwę przedstawicielstw dyplomatycznych.
53 Szerzej na temat specyﬁ ki stanowienia i utrzymywania stosunków dyplomatycznych: J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 201, s. 136; idem, Prawo dyplo-
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konsularno-administracyjne nowozelandzkie Biuro Imigracyjne, Biuro
Paszportowe, Policja, Biuro Turystyczne oraz Oddział Handlowy. Istnieje także Konsulat Honorowy Nowej Zelandii dla Australii Zachodniej
w Applecross⁵⁴. Przy czym ta ostatni placówka, zgodnie z prawem konsularnym nie stanowi urzędu konsularnego w rozumieniu Konwencji Wiedeńskiej o prawie konsularnym z 24 kwietnia 1963 r.⁵⁵
Skupiając się na efektach, jakie daje zacieśnianie współpracy trans-tasmańskiej nie dla samych państwa, ale dla osób ﬁzycznych, należy podać
kilka przykładów. Oprócz wspomnianej już umowy określającej wzajemność świadczeń społecznych, powołano w 1998 r. Agreement on Medical
Treatment for Temporary Visitors between The Government of Australia
and The Government of New Zealand⁵⁶, omawiający szczegóły obopólnego leczenia oraz kwestie jego ﬁnansowania. Istnieje także szereg dwustronnych porozumień ułatwiających wymianę osób, niezależnie od celu
ich pobytu w państwie partnerskim. Jest to m. in. emerytalny system
przenoszenia oszczędności⁵⁷, swobodny przepływ osób⁵⁸ czy ułatwienia
rządowe dla przedsiębiorców w stworzeniu jednolitych standardów zapobiegających rozdrobnieniu rynku i zwiększeniu kosztów produkcji⁵⁹.
matyczne i konsularne, Warszawa 2010, s. 124.
54 Strona internetowa nowozelandzkiego mfat: http://www.mfat.govt.nz/
Embassies/1-nz-representatives-overseas/0-embassies-list.php, 5.10.2016.
55 W świetle bowiem prawa międzynarodowego Konwencja wiedeńska stwierdza
fakultatywność instytucji konsuli honorowych. Urzędnikom przysługują w mniejszej mierze przywileje i immunitety. Spowodowane Jest to niższą, niż dyplomaci,
liczbą pełnionych funkcji konsularnych. P. Czubik, M. Kowalski, Konsul honorowy:
studium prawnomiędzynarodowe, Kraków 1999, s. 91–93, 101; art.1 ust.2. konwencji
wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. 1982 nr 13,
poz. 98).
56 Dokument z dnia 4 maju 1998.
57 Australijskie biuro podatkowe: http://www.ato.gov.au/Individuals/Super/In-detail/Transferring/Trans-Tasman-retirement-savings-portability-scheme-for-individuals/?default=&page=, 5.10.2016.
58 Na podstawie Trans Tasman Travel Arrangement z 4 lutego 1973 r. (Public Act
1997 No 60).
59 Podstawą prawną jest An Agreement between The Government of Australia, The
Government of New Zealand and The Governments of The States Of Australia
and The Governments of The Northern Territory of Australia and The Australian
Capital Territory on Standards, Accreditation and Quality, z października 1990,
dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Stanu Nowej Zelandii: http://www.
dfat.gov.au/geo/new_zealand/08asaq.pdf, 5.10.2016.
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Warto w tym miejscu podać dane statystyczne osób, których dotyczy powyższe wyliczenie. Ponad 647 tys. obywateli Nowej Zelandii zamieszkuje
sąsiednie państwo, podczas gdy około 65 tys. Australijczyków mieszka na
stałe w kraju Maorysów⁶⁰. Odsetek Nowozelandczyków decydujących się
na życie w Australia wzrósł o 89 podczas ostatnich dwóch dekad z 280
tys. w 1989 r. do 529 tys. w 2009. Tym samym, Kiwusi⁶¹ stanowią, zaraz po
Brytyjczykach, drugą co do liczebności grupę narodową zamieszkującą na
stałe Związek Australijski⁶². Australijczycy w Nowej Zelandii to zaledwie
2 populacji. Zajmują się oni głównie zdobywaniem wykształcenia wyższego i czerpią korzyści z programu Ministerstwa Rozwoju Społecznego,
tzw. winz. Po dwóch latach studiów, uczniowie zyskują pełne beneﬁty,
a po trzech- mogą ubiegać się o obywatelstwo⁶³.
Jak już wcześniej wspomniano, stosunki Australii z Nową Zelandią
przybierają także często postać umów multilateralnych. Oba rządy prowadzą bieżące konsultacje w sprawie spójnych działań w niestabilnych
państwach południowego Pacyﬁku⁶⁴. Koherentna aktywność Wellington
i Canberry w regionie, przynależność do tych samych organizacji międzynarodowych, a także powoływanie i uczestnictwo we wszelkiego rodzaju
instytucjach ad hoc, kreują sytuację geopolityczną całego terenu Oceanu Spokojnego na południe od równika. Bez wątpienia obu omawianym
państwom przysługuje miano mocarstw regionu, lecz to Australię nazywa się „szeryfem”. Dotychczasowa, dobrosąsiedzka polityka Canberry nie
przynosiła efektów w quasi-demokratycznych państwach wyspiarskich
Pacyﬁku. To właśnie poparcie polityki Stanów Zjednoczonych, ich metod
walki z terroryzmem przysporzyło Australii miano „żandarma regionu”⁶⁵,
60 Dane pochodzą ze strony internetowej australijskiego msz: http://www.dfat.gov.
au/geo/new_zealand/nz_country_brief.html, 5.10.2016.
61 Potoczna nazwa mieszkańców Nowej Zelandii.
62 Najnowsze informacje pochodzą z Australijskiego Urzędu Statystycznego: http://
www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features50Sep+2010,
5.10.2016.
63 Więcej danych zapewnia rządowa strona programu Work and Income New Zealand: http://www.workandincome.govt.nz, 5.10.2016.
64 Szerzej na ten temat zob. J. Siekiera, International Cooperation of States in the
South Paciﬁc Region, “Folia Iuridica Wratislaviensis” 2013, nr 2; notatka Ministerstwa Spraw Zagranicznych rp, Notatka o stosunkach gospodarczych Polski z Nową
Zelandią 2013.
65 R. Thakur, Australia’s Regional Order, “Contemporary Southeast Asia” 1998, Vol.
20, No. 1, s. 1–21; praca licencjacka W. Kaniuki, Międzynarodowa pozycja Australii
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zgodnie z zaproponowaną przez premiera Johna Howarda doktryną⁶⁶.
Oskarżana o prowadzenie dyplomacji w duchu kolonialnym Canberra
zraziła do siebie islamskich sąsiadów, zwłaszcza Indonezję, zaogniając
relacje z Papuą-Nową Gwineą, Republiką Fidżi czy Timorem Wschodnim.
Pytanie o polityczne przywództwo na południowym Pacyﬁku pozostaje wciąż otwarte. Dlatego też, o prym we współpracy regionalnej walczą sekretariaty organizacji międzynarodowych, hegemoniczne potęgi,
a nawet pojedyncze rządy małych państw⁶⁷. Jak powszechnie przyjmuje
się w prawie międzynarodowym, wszelkie akty ponadnarodowe zależą
wyłącznie od woli niepodległych państw. Faktem jest, że to Związek Australijski nadaje ton w regionie, stąd też wielokrotnie wymieniany jest
jako jego lider⁶⁸. Dodatkowo Australia stanowi jedyną potęgę regionalną pośród sojuszników Waszyngtonu, pozostającą w dobrych stosunkach z Chinami⁶⁹. Co więcej, inne, mniej liczące się na politycznej mapie
świata państwa upatrują w Australii szansę na własny rozwój gospodarczo-humanitarny. Nowa Zelandia z kolei nie ma ani środków, ani mocy
sprawczej (jak dotychczas), by pretendować do miana „lokalnego szeryfa”.
Wspiera zatem starania Australii w walce z przestępczością na Oceanii,
handlem narkotykami i żywym towarem, praniem „brudnych pieniędzy”,
a także nielegalną imigracją. Ten ostatni aspekt stanowi jeden z najwięk-
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w xx/xxi w. (wybrane problemy), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi, Łódź 2007.
Tzw. „Doktryna Howarda” powstała po atakach z 11 września, kiedy to premier
John Howard powołał się na wciąż obowiązujący sojusz militarny anzus. Wówczas to Australii przyłącza się do koalicji antyterrorystycznej. Następnie, dwa lata
później wysłano do Iraku 2 tys. żołnierzy, co zdecydowanie przyczyniło się do
uzyskania przez to państwo miana regionalnego mocarstwa. Por.: D. Fickling,
Australia seen as ‘America’s deputy sheriﬀ ’, „The Guardian” 10.09.2004; W. T. Tow,
Deputy sheriﬀ or independent ally? Evolving Australian-American ties in an ambiguous world order, “The Paciﬁc Review” 2004, Vol. 17, No 2.
J. Ravenhill, apec and the Construction of Paciﬁc Rim Regionalism, Cambridge
, s. – .
Wykład Australia — emergence of a modern nation built on diversity and ‘ fair go’
dr Seva Ozdowskiego z University of Western Sydney, australijskiego komisarza
praw człowieka, na konferencji Polacy na Pacyﬁku, Kraków 7.12.2012.
Ł. Fijałkowski, A. Polus, op. cit., s. 131; G. Sadowski, Skok kangura, „Wprost” 31/2005
(1183).
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szych problemów administracji rządowej Wellington i Canberry od końca xx w.⁷⁰
Osiąganie polityczno-prawnych porozumień dotyczących współpracy
na terenie południowego Pacyﬁku jest niezwykle trudne, co wynika z faktu znacznej różnorodności tego regionu geograﬁcznego. W przeciwieństwie do Europy, wyspiarskie kraje Oceanu Spokojnego nigdy nie charakteryzowała jedna religia, która łączyła bądź dzieliła w czasach wojen ani
nie istniał żaden wspólny system bezpieczeństwa powstały po ii wojnie
światowej. Niemniej jednak, oba porównywane regiony świata składają się
z wielu różnorakich kultur, narodów, posiadających zgoła inną historię,
budujących początkową współpracę na poziomie ekonomicznym. I choć
zmiany w rozwoju i specyﬁce gospodarek są istotnie spore, południowopacyﬁczni politycy starają się podążać metodami uprawianymi przez
zachodnich liderów⁷¹.
Istnieje wiele międzyrządowych organizacji na terenie Oceanu Spokojnego, wśród których wiodący prym wiodą działacze polityczni z Australii
i Nowej Zelandii. Niektóre z nich są dobrze znane na arenie światowej ze
względu na ich ogromny wkład w rozkwit oraz promocję regionu. Inne
z kolei, nie są być może tak bardzo zbadane przez poza-austronezyjskich
badaczy. Tyczy się to głownie wąskich tematycznie organizacji, zajmujący się przede wszystkim rybołówstwem, nauką o ziemi, wyższą edukacją,
etc. Posługując się podziałem przedmiotowym, organizacje międzynarodowe południowego Pacyﬁku, w których aktywnymi członkami są Australia i Nowa Zelandia, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich
łączy jednostki zajmujące się politycznymi i ekonomicznymi aspektami
współpracy, mierząc w szeroko pojęty rozwój regionu poprzez zacieśnianie integracji. Za przykład mogą tutaj posłużyć Forum Wysp Pacyﬁ ku
(ang. Paciﬁc Islands Forum, pif), Sekretariat Wspólnoty Pacyﬁku (ang.
Secretariat of the Paciﬁc Community,spc), Południowo-Pacyﬁczne Porozumienie o Wolnym Handlu (ang. South Paciﬁc Regional Trade and Economic Co-operation Agreement, sparteca) oraz Organizacja Współpracy
Gospodarczej w Azji i Pacyﬁku (ang. Asia-Paciﬁc Economic Cooperation,
apec). Do drugiej grupy regionalnych międzyrządowych organizacji należy zaliczyć te, które skupiają się na jednym, konkretnym zagadnieniu.
Jest to na przykład Biuro Bezpieczeństwa Lotniczego Pacyﬁku (ang. Pa70 Ł. Fijałkowski, A. Polus, op. cit., s.131–142.
71 G. Hawthorn, Azja i rejon Pacyﬁku, Warszawa 2000, s.20.
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ciﬁc Aviation Safety Oﬃce, paso)⁷² bądź Forum Rybackich Agencji Wysp
Pacyﬁku (ang. Paciﬁc Islands Forum Fisheries Agency, ffa)⁷³.
Międzynarodowy program dyplomacji kulturalnej (ang. Cultural Diplomacy International Programme) został zatwierdzony przez gabinet
nowozelandzkiej premier Helen Clark 31 maja 2004 r. Jego zadaniem jest
ustanowienie i utrzymanie kulturalnej obecności kraju Maorysów w innych regionach globu, by w ten quasi-dyplomatyczny sposób poprawić wizerunek narodu i interesów w dziedzinach gospodarki, handle, turystyki,
polityki oraz kultury⁷⁴. Nowozelandzki sposób na budowę (i międzynarodowe rozpropagowanie) kulturalnej tożsamość znalazł odzwierciedlenie
w australijskiej percepcji własnej pozycji największego i najbardziej rozwiniętego państwa w regionie. Historycznie patrząc, od zawsze istniała
bowiem silna więź pomiędzy Canberrą a rządami państw wyspiarskich.
Dzięki pozytywnemu wizerunkowi Australii w swoim regionie, kraj ten
był postrzegany jako solidaryzująca się z biedniejszymi partnerami, wysoko rozwinięta gospodarka; idealny partner gotowy zapewnić pomoc
przy różnorakich problemach krajów na Pacyﬁ ku. Potwierdzającym tę
tezę przykładem jest pomoc humanitarna wysłana do Papui Nowej Gwinei w wysokości 436 milionów dolarów. Był to w rzeczy samej największy
program pomocowy skierowany do innego państwa na Oceanie Spokojnym. W latach 2003–2004 całkowita suma pomocy względem regionu
południowego Pacyﬁ ku podwoiła się z 175, 8 miliona do 383,1 miliona
dolarów w okresie 2004–2005⁷⁵.
72 Choć Australia i Nowa Zelandia nie ratyﬁ kowały traktatu paso, jednak ich rządzi
ściśle współpracują z organizacja poprzez swoje biura Civil Aviation Authority of
New Zealand (caa nz) oraz Civil Aviation Safety Authority; oﬁcjalny dokument
potwierdzający prawną współpracę Memorandum of Cooperation between paso
and caa nz, 3.02.2005.
73 Rozbudowany dział dotyczący organizacji międzynarodowych funkcjonujących
na terenie południowego Pacyﬁ ku znajduje się w artykule autorki:J. Siekiera, International Cooperation of States in the South Paciﬁc Region, “Folia Iuridica Wratislaviensis” 2013, nr 2.
74 Więcej na temat tego programu, zob. stronę internetową nowozelandzkiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.mch.govt.nz/what-we-do/cultural-diplomacy-international-programme, 5.10.2016.
75 N. Wendt, Australia’s Role in the Region — Preventing Failed States, z wykładu
the Conference Human Rights: A Paciﬁc Agenda — Partnership and Perspectives;
coroczny raport Amnesty International Australia Human Rights, 4–5 września
2004, Brisbane; rządowa strona programu Australian Aid: http://www.ausaid.gov.
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Efektownym, i bardzo efektywnym, projektem obu państw jest odpowiednio, Australian Aid oraz New Zealand Aid. Australian Aid stanowi oﬁcjalny rządowy program znajdujący się pod auspicjami Agencji do
spraw Międzynarodowego Rozwoju. Wespół z sąsiednimi państwami i ich
obywatelami, program pomocowy przynosi najpotrzebniejsze i najbardziej wydajne wsparcie. Projekt ten jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej właśnie dzięki głośnym sukcesom, wśród których najsłynniejsza działalność dotyczyła wysłania ponad 1,5 miliona szczepionek dla
dzieci w Papule Nowej Gwinei. Inne, równie ważne przedsięwzięcia rządu
Australii w regionie to: poprawa procedur sądowych i porządku w sądach
na Wyspach Cooka, ulepszenie warunków szkolnictwa podstawowego na
Kiribati oraz przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa po wojnie domowej
na Wyspach Salomona.
Good governance — Paciﬁc style to najnowszy program zaprezentowany przez rząd australijski w dziedzinie współpracy południowopacyﬁcznych państw. Owe relacje budowane są w sektorze organizacji ngo oraz
partnerów społecznych, w dziedzinie publicznych reform prawnych i gospodarczych. Włącza się w to także pewne działania z obszaru popularyzacji społeczeństwa obywatelskiego oraz poszanowania praw człowieka.
Pozostałe kierunki australijskiego good governance dla Pacyﬁku to prowadzenie efektywnych konsultacji z rządami innych wysp, odpowiednie
mechanizmy programów pomocowych oraz prawa użytkowania ziemi,
jako integralnej część kultury państw Oceanu Spokojnego⁷⁶.
Pojawiające się od czasu do czasu popularnonaukowe spekulacje, jakoby rządy w Wellington i Canberrze zdecydowały się na ponadnarodową
współpracę lub też by Nowa Zelandia miała zjednoczyć się z Australią
pozostają dalekie od realiów. Naturalnie nie można wykluczyć takiego stanu prawnomiędzynarodowego, jednakże na chwilę obecną żadne
z państw nie jest zainteresowane taką zmianą swojego statusu. Z czysto
teoretycznego punktu widzenia, warunek sine qua non samodecydowania o losach państwa jest wreszcie spełniony. Omawiane kraje znajdują
się wszak w gronie suwerennych jednostek prawa międzynarodowego.
Dodatkowo, co niezwykle ważne, istnieje podstawa prawna do połączenia tych państwa, a konkretnie włączenia terytorium Nowej Zelandii do
au/makediﬀ/Pages/default.aspx, 5.10.2016.
76 Szerzej na temat australijskiego podejścia do technik nowego zarządzaniem publicznego zob. J. Johnston, The New Public Management in Australia, “Administrative Theory & Praxis” 2000, Vol. 22, No. 2, s. 345–368; ibidem.
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Związku Australijskiego. Art. 6 Aktu Konstytucyjnego Australii stanowi,
iż do stanów należy także zaliczać Nową Zelandię⁷⁷.
Jednak swoje interesy i potrzeby zarówno lokalne, jak i globalne, tasmańskie państwa są w stanie spełniać niezależnie od pomocy bądź politycznego poparcia tego drugiego. Nie należy jednak deﬁnitywnie przekreślać tego typu geopolitycznych przewidywań, co potwierdza ustanowienie
w ostatnich latach bliższych stosunków gospodarczych poprzez umowę
Closer Economic Relations o wolnym handlu. Pewnym jest fakt, iż światopoglądowo oraz geopolitycznie, Australia i Nowa Zelandia leżą na tym
samym biegunie. Wspólna przeszłość historyczna, przynależność do kultury anglosaskiej i podobne problemy oraz potrzeby w regionie tworzą
trwały grunt pod dalsze rozmowy o współpracy. Zwykli obywatele dają
temu wyraz w codziennych zwrotach, jakoby „Z Sydney było bliżej do
Wellington niż do Perth”⁷⁸ bądź przywołując ducha jedności za czasów
anzac: „Spirit of anzac, old man”⁷⁹. Te dwa państwa mają doskonałą
świadomość własnej przewagi nad pozostałymi wyspiarskimi i rozwijającymi się krajami południowego Pacyﬁku. Przemawiając jednym głosem
w sprawach lokalnych, mają szansę na polityczne przywództwo, a następnie wzmocnienie konkurencji tego wciąż niedocenianego regionu globu.
Dopiero wówczas, czy to jako zjednoczony podmiot na arenie międzynarodowej, czy też jako równorzędni partnerzy, już w niedalekiej przyszłości
Australia i Nowa Zelandia staną się kluczowymi i poważanymi aktorami
na globalnej scenie.

77 Oryginalne brzmienie drugiego zdania art. 6 Commonwealth of Australia Constitution Act: “«The States» shall mean such of the colonies of New South Wales,
New Zealand, Queensland, Tasmania, Victoria, Western Australia, and South
Australia”.
78 Często powtarzany przez Australijczyków slogan nie odwołuje się jedynie do dystansu geograﬁcznego, ale do różnić w stanach wewnątrz Federacji.
79 A. Robinson, op. cit., s.43, 50.
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Polityka zagraniczna Australii wobec Kiribati

ABSTRAKT:
Historia relacji dyplomatycznych pomiędzy Australią a Kiribati sięga roku
1979 i uzyskania niepodległości przez tę republikę z Oceanii. Współpraca
jednego z najbogatszych państw świata z jednym z najbiedniejszych krajów globu przebiegała w charakterze symbiozy. Kiribati w swej polityce
bardzo często brała pod uwagę zdanie większego i bogatszego członka
Commonwealthu. Do dzisiaj Australia odpowiada za bezpieczeństwo zewnętrzne kraju, przesyła ogromne środki ﬁnansowe na pomoc rozwojową, a jej waluta jest obiegowym pieniądzem na Kiribati. Stałe uzależnienie
Kiribati od pomocy międzynarodowej sprawiło, że polityka międzynarodowa tego mikropaństwa współgra z decyzjami większych mocarstw
z Antypodów. W ostatnim czasie jednakże zauważalne są duże rozbieżności pod względem sytuacji dotyczących środowiska naturalnego pomiędzy gigantem wydobywającym ogromne ilości paliw kopalnych a krajem,
który najgłośniej walczy o ograniczenie światowych emisji gazów pochodzących z kopalin. Obecnie relacje obu krajów wchodzą w nową fazę,
w której młodszy brat nabrał już na tyle wykształcenia i doświadczenia
w polityce międzynarodowej, aby Australia zaczęła postrzegać go jako
poważniejszego partnera.

Dariusz Zdziech — ur. 1981 r., historyk, pochodzi z Szydłowca. Studia Magisterskie oraz Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pomysłodawca i prezes Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii zrzeszającego naukowców zajmujących się tym odległym regionem świata.
Autor publikacji dotyczących Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, a także historii
Polski. Twórca projektów: Pahiatua — Mała Polska małych Polaków (Nowa Zelandia) oraz Poland helps Poland (Kiribati). Autor i kurator wystaw dotyczących regionu Australii i Oceanii. Od r. 2011 pracownik Ambasady Nowej Zelandii w Warszawie. W 2013 r. pełnił rolę zewnętrznego eksperta Ministerstwa Środowiska
RP ds. Kiribati. Żonaty, córka.

Oceania przez dekady była zapomnianym regionem świata, o czym świadczy chociażby okres dekolonizacji. Tereny położone na Pacyﬁku uzyskały
niepodległość jako ostatnie, a w kilku miejscach proces ten jeszcze nie został zakończony, by przywołać chociażby tereny Nowej Kaledonii, Wyspy
Wielkanocnej, Zachodniej Papui lub Hawajów. Holendrzy i Brytyjczycy
wcześniej rozpoczęli odchodzenie od władzy na podległych im obszarach
Oceanu Spokojnego.
Polityka zagraniczna Australii wobec państw Oceanii to stosunkowo
nowy temat, niemniej z roku na rok wydaje się być on bardziej istotny,
szczególnie w xxi-wiecznej globalnej wiosce.
Pozostawiając na uboczu sprawy zasilania australijskich plantacji robotnikami z Oceanii¹, można wskazać, iż w praktyce szersze zainteresowanie Australii sprawami wysp leżących na Oceanie Spokojnym rozpoczęło się w momencie przekazania jej w 1920 r. mandatu Ligi Narodów
nad byłymi koloniami niemieckimi — część dzisiejszej Papui Nowej Gwinei oraz Nauru². Czasy pierwszej oraz szczególnie drugiej wojny światowej na Pacyﬁku pokazały Australijczykom, że sugerowanie się na decyzjami Wielkiej Brytanii w polityce zagranicznej traci rację bytu. Australia
zrozumiała, że musi sama zadbać o swoje relacje z państwami na Oceanii.
Szczególny nacisk położono na stosunki z najbliższym regionem Melanezji. Z upływem czasu w krąg zainteresowania weszły też tereny Mikronezji
oraz Polinezji. Po drugiej wojnie światowej, w miarę upływu czasu australijskie rządy starały się działać coraz szerzej na arenie międzynarodowej (siły pokojowe w byłej Jugosławii, pomoc rozwojowa w Afryce, udział

1

2

Zob.: K. McLeish, Sugar cane farmer seeks recognition for buried slaves, http://
www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/2012–12–07/sugar-cane-farmer-seeks-recognition-for-buried-slaves/1057418, 5.10.2016; J. Garrett, Australian South Sea Islanders to stage major event in Brisbane, http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/
radio/program/paciﬁc-beat/australian-south-sea-islanders-to-stage-major-event-in-brisbane/1168106, 5.10.2016. Ch. McKillop, South Sea Islander recalls family’s
blackbirding history, http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/radio/program/
pacific-beat/south-sea-islander-recalls-familys-blackbirding-history/1199140,
5.10.2016.
Więcej: D. L. Olivier, The Paciﬁc Islands, Honolulu 1989, s. 76–77; J. H. Chambers,
A traveler history of Australia, Moreton in Marsh 2000, s. 217.
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w walkach w Iraku i Afganistanie), niemniej gabinet Tony’ego Abbotta
mocniej skupił się na relacjach z państwami leżącymi bliżej Australii³.
Oﬁcjalne relacje dyplomatyczne pomiędzy Australią a Kiribati rozpoczęły się po uzyskaniu przez państwo z Mikronezji niepodległości
w r. 1979. Kiribati składa się z 33 wysp o łącznej powierzchni 811 km²
rozproszonych na obszarze około 4 mln km² w centralnej części Oceanu Spokojnego. Kraj składa się z trzech archipelagów: Wysp Gilberta
(16 wysp), Wysp Feniks (8 wysp), Wysp Line (8 wysp) oraz Wyspy Banaba.
Terytorium całego państwa znajduje się w streﬁe klimatu równikowego
morskiego, ze średnią temperaturą w granicach 30°C. Pora deszczowa,
podczas której występują również cyklony, przypada na okres od listopada do marca, chociaż częstym zjawiskiem na wyspach jest długotrwała
susza. Kiribati zamieszkuje ponad 100 tysięcy osób, wśród których 99
stanowią Mikronezyjczycy. Pozostali to Polinezyjczycy, Azjaci, a także
ludność pochodzenia europejskiego. Religią dominującą na wyspach jest
chrześcijaństwo, przeważają katolicy⁴. Historia zasiedlenia wysp wchodzących w skład Kiribati sięga co najmniej pierwszego tysiąclecia p.n.e.
Początkowo zamieszkiwali je Mikronezyjczycy, do których, szczególnie
od xiv w., napływały grupy ludności z Tonga, Fidżi oraz Samoa. Europejczycy przybyli na wyspy należące obecnie do Kiribati w xviii w. Sto lat
później Brytyjczycy przejmowali kontrolę nad poszczególnymi skrawkami lądu, począwszy od protektoratu nad Wyspami Gilberta i Ellice w 1892
r., poprzez przekształcenie ich w brytyjską kolonię (1916 r.), dodanie Wysp
Line (1919 r.), aż po przyłączenie Wysp Feniks w r. 1937⁵. Tereny obecnie
należące do Kiribati podlegały pod protektorat Wielkiej Brytanii, chociaż w przypadku takich wysp jak Fanning, Washington czy Christmas
Island były one wydzierżawiane. Obecnie Christmas Island (Kiritimati) to
3

4

5

Szerzej zob.: G. Parker, Bishop ‘talking regularly’ to Natalegawa, “The West Australia”: http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/wa/20007962/bishop-talking-regularly-to-natalegawa, 5.10.2016; M. Baker, The shame that is Abbott’s foreign
aid policy, “The Sydney Morning Herald”: http://www.smh.com.au/comment/the-shame-that-is-abbotts-foreign-aid-policy-20131101–2wrxt.html, 5.10.2016.
E. Kidoń, Kiribati [w:] Przeglądowy Atlas Świata. Australazja, Antarktyka, red. R.
Mydel, J. Groch, Kraków 1999, s. 243–244; Kiribati, http://www.dfat.gov.au/geo/
kiribati, 5.10.2016.
Więcej: R. Lawrence, Kiribati: Change and Context in Atoll World, [w:] Social Chalenge in the Paciﬁc Islands, red. A. B. Robillard, London 1992, s. 272–273; E. Kidoń,
Kiribati, op. cit., s. 246.
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największa wyspa Kiribati stanowiąca blisko połowę łącznej powierzchni kraju. W czasie i wojny światowej dzierżawcą wymienionych wysp był
Francuz, Emmanuel Rougier⁶. Podczas ii wojny światowej, w latach 1942–
1943, zachodnia część obecnego Kiribati okupowana była przez Japonię.
Po zakończeniu działań zbrojnych wyspy wróciły pod zarząd brytyjski.
Nowa era broni atomowej spowodowała problemy na Kiritimati. W latach 1957–1958 Brytyjczycy wybrali tę wyspę na testy swoich bomb atomowych — operacja grapple⁷. W r. 1962 kolejne bomby atomowe nad
Kiritmati zrzucili Amerykanie — operacja dominic⁸.
Rok 1975 to czas, gdy oddzielają się od brytyjskiej kolonii Wyspy Ellice,
tworząc własne państwo o nazwie Tuvalu⁹. Pozostała część kolonii pod
nazwą Wyspy Gilberta dwa lata później otrzymuje wewnętrzną autonomię, by w lipcu 1979 r. wybić się na niepodległość pod nazwą Kiribati¹⁰.
O ile Wielka Brytania oddała władzę w ręce miejscowych, dzięki dobrym relacjom z położonymi na Pacyﬁku Australią i Nową Zelandią, nadal miała wgląd w sytuację mikropaństwa położonego w centrum Oceanu Spokojnego.
Australia po ii wojnie światowej także miała swój zasadniczy wkład
w proces dekolonizacji Pacyﬁku¹¹, by wspomnieć tylko o niepodległości
6

Szerzej zob: Paul Boulagnon, Emmanuel Rougier. Des Isles d’Auvergne a l’Oceanie,
Polignac 2004, s. 83–145; E. Bailey, The Christmas Island Story, London 1977, s.
43–52; S. Trussel, J. Fujii, Christmas Island, Honolulu 1988, s. 9; Republic of Kiribati.
The King of Christmas Island: http://www.janesoceania.com/kiribati_xmas_king,
5.10.2016.
7 Operacji “Grapple” została poświęcona książka: W. E. Oulton, Christmas Island
Cracker, London 1987.
8 Szerzej: E. Bailey, The Christmas Island Story, op. cit., s. 60–61; U. S. Departament
of Energy, United States Nuclear Tests July 1945–September 1992, www.nv.doe.gov/
library/publications/historical/doenv_209_rev15.pdf, 5.10.2016.
9 T. Isala, Secession and Independence, [w:] Tuvalu. A History, red. H. Laracy, Suva
1983, s. 153–177.
10 Więcej zob.: E. Kidoń, Kiribati, op. cit., s. 246; Global edge, Kiribati history, Michigan State University: http://globaledge.msu.edu/countries/kiribati/history,
5.10.2016.
11 Dzięki Australii i tzw. Canberra Agreement z 1947 r. rozpoczęła działalność Komisja Południowego Pacyﬁ ku (South Paciﬁc Commission), która składała się z sześciu
rządów: Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Nowej Zelandii, Francji i Stanów
Zjednoczonych. Zob.: History. Secretatiat of the Paciﬁc Community: http://www.
spc.int/en/about-spc/history.html, 5.10.2016. Canberra Agreement, http://www.
spc.int/images/stories/About_spc/Canberra-Agreement.pdf, 5.10.2016.
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Nauru (1968 r.) — najmniejszej demokracji świata, oraz Papui — Nowej
Gwinei r. 1975. Nie bez znaczenia była aprobata wielkiego sąsiada dla dążeń niepodległościowych Wysp Salomona (1978 r.), Vanuatu (1980 r.) czy
w ostatnim czasie Timoru Wschodniego (2002 r.)¹².
Historia Kiribati w niewielkim stopniu, niemniej przypomina losy Australii. Oba dziś niepodległe państwa były koloniami brytyjskimi i oba
w xx w. zrealizowały swoje dążenie do samostanowienia. Australia jako
pierwsza w regionie uniezależniła się od Wielkiej Brytanii, stając się wzorem i starszym, bardziej doświadczonym bratem dla innych brytyjskich
posiadłości na Pacyﬁku¹³.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego w. Australia Gougha Whitlama była przeciwniczką kolonializmu, rasizmu i francuskich prób atomowych na Pacyﬁ ku, co często podkreślała również na forum onz. Sam
premier Australii popierał utworzenie niepodległej Papui — Nowej Gwinei, świadom też, że przystępująca właśnie do ewg Wielka Brytania już
od dłuższego czasu nie jest w stanie bronić swoich posiadłości na Oceanie Spokojnym¹⁴. Następca Whitlama na stanowisku premiera Australii,
Malcolm Fraser również popierał aspiracje mniejszych państw do samostanowienia¹⁵. W latach osiemdziesiątych ówczesny australijski premier
Bob Hawke wśród swoich priorytetów uznał zacieśnienie współpracy
z państwami Oceanii. Chodziło nie tylko o względy bezpieczeństwa, ale
także o wzmocnienie gospodarcze regionu. Australia razem z innymi
państwami Forum Południowego Pacyﬁku sprzeciwiała się francuskim
próbom atomowym na Oceanie Spokojnym, jak również chroniła wspólne
interesy państw regionu w sprawach rybołówstwa¹⁶
12 Szerzej zob.: I. C. Campbell, A History of the Paciﬁc Islands, Christchurch 1992;
Vanuatu — Twenti Wan Tingting Long Team Blong Independens, red. [Brak — Praca
zbiorowa], Suva 1980; Ł. Bonczol, Timor Wschodni. Od reliktu kolonializmu do
problemu międzynarodowego, Wrocław 2008.
13 Więcej na temat dążenia Australii do samostanowienia zob.: C. Manning, Historia
Australii, Warszawa-Gdańsk 2004.
14 J. Lencznarowicz, Australia, Warszawa 2005, s. 355–357; The policies and prime
ministership of Gough Whitlam 1972–1975, http://www.moreeinfo.com/lesson/
history/chapter12/The20policies20of20Gough20whitlam.pdf, 5.10.2016.
15 J. Lencznarowicz, Australia, op.cit., s. 360; T. B. Millar, From Whitlam to Fraser
http://www.foreignaﬀairs.com/articles/27902/tb-millar/from-whitlam-to-fraser,
5.10.2016.
16 J. Lencznarowicz, Australia, op. cit., s. 400–401; National Archives of Australia,
Foreign aﬀairs, defence and Christmas Island, http://www.naa.gov.au/collection/
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Australia Paula Keatinga w polityce zagranicznej skupiła się tylko na
Azji, czemu sprzeciwiał się kolejny premier John Howard. Zdaniem tego
ostatniego Australia nie będzie częścią Azji, do czego próbował przekonać
rodaków Keating¹⁷. Przeniesienie ciężaru australijskiej polityki zagranicznej w stronę Azji spowodowało odwrócenie od spraw pobliskiej Oceanii,
gdzie walki w Zachodniej Papui — należącej do Indonezji¹⁸, na Boungainville¹⁹ oraz Timorze Wschodnim²⁰, potrzebowały głębszego pochylenia
się Australii nad tymi problemami. Rządy Johna Howarda po części zmieniły podejście do Azji, skupiając się bardziej na najbliższych sąsiadach
Australii. Przełom xx i xxi w. na Pacyﬁku nie należał do najspokojniejszych. Wokół mocarstwa z Antypodów wybuchały konﬂikty na terenie
Timoru Wschodniego, Wyspach Salomona oraz Fidżi²¹. Kolejni premierzy
Australii, Kevin Rudd i Julia Gillard, znów skierowali swój wzrok bardziej
w stronę Azji, nazywając xxi w. „wiekiem Azji — Pacyﬁku”²². Premier Australii, Tony Abbott, starał się zmniejszać rolę polityki zagranicznej w życiu kraju. Swoją uwagę kierował bowiem głównie na sytuację wewnętrzną
explore/cabinet/by-year/1984–85/foreign-aﬀairs.aspx, 5.10.2016.
17 J. Lencznarowicz, Australia, op. cit., s. 403.
18 J. Clark, Between Earth and Empire: The West Papuan StruggleAgainst State and
Corporate Domination, http://www.academia.edu/3115586/_Between_Earth_and_
Empire_West_Papuas_Struggle_against_State_and_Corporate_Domination_,
5.10.2016.
19 M. J. Field, Chronology of Bougainville Civil War, 5.10.2016. http://www.hartford-hwp.com/archives/24/157.html
20 Ł. Bonczol, Timor Wschodni. Od reliktu kolonializmu do problemu międzynarodowego, op. cit., s. 124–140.
21 Szerzej zob.: C. Wilson, Post-Conﬂict Trauma Haunts Solomon Islands, http://
www.ipsnews.net/2013/04/post-conﬂ ict-trauma-haunts-solomon-islands/; Solomon Islands proﬁle, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15896396; Back oﬀ
Australia, warns new pm, http://www.theage.com.au/news/world/back-oﬀ-australia-warns-new-pm/2006/12/07/1165081053486.html; Australia’s autonomous
sanctions: Fiji: http://www.dfat.gov.au/un/unsc_sanctions/ﬁji.html, 5.10.2016.
22 G. Dobell, Th e Rudd foreign policy legacy, http://www.lowyinterpreter.org/
post/2010/06/24/The-Rudd-foreign-policy-legacy.aspx; A. Billo, Kevin Rudd and
Australia’s Role in the ‘Asia Paciﬁc Century’, http://asiasociety.org/blog/asia/kevin-rudd-and-australias-role-asia-paciﬁc-century, Kevin Rudd: Toward an Asia-Paciﬁc Union, http://asiasociety.org/policy/governance/global/kevin-rudd-toward-asia-paciﬁc-union,; Australian Foreign Policy and the Asia Paciﬁc Century, http://
foreignminister.gov.au/speeches/2011/kr_sp_110503.htmlsthash.Rt9udgbe.dpuf,
5.10.2016.
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oraz relacje w regionie Oceanii, zdając sobie sprawę, iż bezpieczne granice
pomagają w stabilnych rządach i wzmacnianiu kraju²³.
Relacje dyplomatyczne pomiędzy Australią a Kiribati rozpoczęły się
wraz z uzyskaniem przez ten drugi kraj niepodległości 12 lipca 1979 r.
Tego samego dnia Kiribati stało się też czterdziestym pierwszym członkiem Wspólnoty Narodów (The Commonwealth)²⁴. Pierwszym prezydentem Republiki Kiribati, a zarazem szefem rządu, został Ieremia Tabai,
który na stanowisku pozostał do r. 1991²⁵. Według konstytucji Kiribati
wybrany prezydent pełni jednocześnie funkcje premiera kraju, jak również ministra spraw zagranicznych²⁶. Lata 1979–1991 w relacjach Australii
z Kiribati można określić jako układanie mocnych fundamentów na rzecz
rozwoju bilateralnych relacji pomiędzy krajami. Ich symbolicznym zacieśnieniem było otwarcie Biura Australijskiego Wysokiego Komisarza na
Kiribati przez Generalnego Gubernatora Australii Sir Niniana Stephena,
1 października 1984 r.²⁷ W miarę upływu czasu Kiribati stawało się członkiem wielu regionalnych organizacji, w których uczestniczyła już Australia, wymieniając chociażby Secretariat of the Paciﬁc Community (spc) czy
Paciﬁc Islands Forum (pif)²⁸. W 1985 r., razem z Australią, Nową Zelan23 Asia-Paciﬁc leaders congratulate Tony Abbott for Australian election win,
http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/2013–09–09/asiapaciﬁc-leaders-congratulate-tony-abbott-for-australian-election-win/1187891; A call for Australia
to retain strong links with the Paciﬁc, http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/
radio/program/asia-paciﬁc/a-call-for-australia-to-retain-strong-links-with-the-paciﬁc/1188523; Aust Foreign Min puts focus on Indo-Paciﬁc at International
Red Cross, http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/radio/program/paciﬁc-beat/
aust-foreign-min-puts-focus-on-indopaciﬁc-at-international-red-cross/1217960,
5.10.2016.
24 Zob. też: Kiribati: History, http://thecommonwealth.org/our-member-countries/
kiribati/history; Commonwealth members, http://www.royal.gov.uk/monarchandcommonwealth/commonwealthmembers/membersofthecommonwealth.aspx,
5.10.2016.
25 Kiribati: History, http://thecommonwealth.org/our-member-countries/kiribati/
history, 5.10.2016.
26 laws of kiribati revised edition 1980. constitution of kiribati, http://
www.parliament.gov.ki/content/constitution-kiribati, (30.11.2013); Kiribati — Heads of Government Listing, http://www.info.dfat.gov.au/info/hog/hog.nsf/ListSpe
ciﬁc?OpenForm&ExpandView&RestrictToCategory=Kiribati, 5.10.2016.
27 Stephen Norris, Australian High Commission in Tarawa — Kitibati, http://www.
youtube.com/watch?v=vzEcpjttddM, 5.10.2016.
28 Więcej zob.: History, http://www.spc.int/en/about-spc/history.html; About us,
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dią oraz kilkoma innymi państwami z Oceanii, Kiribati stało się autorem
i sygnatariuszem Traktatu z Rarotonga, tworzącego strefę wolną od atomu²⁹. Niechęć mieszkańców Kiribati do broni atomowej, której skutków
doświadczyli w swoim kraju, spowodowała także dekadę później ostrą reakcję w postaci zawieszenia relacji z Francją, na znak protestu przeciwko
wznowieniu prób nuklearnych na Polinezji Francuskiej³⁰. Członkostwo
w wielu światowych organizacjach takich jak: African, Caribbean and
Paciﬁc Group of States (acp), Asian Development Bank (adb), International Bank for Reconstruction and Development (ibrd), jak i wielu innych,
spowodowało, że Kiribati i Australia mogły zgodnie współpracować nie
tylko na polu regionalnym, ale i światowym³¹.
W 1991 r., głową państwa został zastępca prezydenta Tabai, Teatao Teannaki³². Pomoc Canberry dla Kiribati, które po dziś dzień uznawane jest
jako jedno z najbiedniejszych państw świata, przebiegała wielokierunkowo³³. Na plan pierwszy wysuwa się stworzona jeszcze za czasów rządów
Gotha Withlama tzw. Australian Development Assistance Agency (adaa),
która od 1995 r. znana jest pod nazwą Ausaid³⁴. Jej programy pomocowe
pozwoliły mieszkańcom małych osad uzyskać dostęp do czystej i świeżej
wody pitnej jak to miało miejsce na wyspie Kiritimati, w tym położonej
tamże wiosce Poland³⁵.

http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us, 5.10.2016.
29 South Paciﬁc Free Zone Treaty (Rarotonga Treaty), http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/spnfz20Status20Report.pdf, 5.10.2016.
30 Timeline: Kiribati, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/2944816.stm, 5.10.2016.
31 Kiribati. Bilateral relationship, http://www.dfat.gov.au/geo/kiribati/kiribati_brief.
html, 5.10.2016.
32 Kiribati: History, http://thecommonwealth.org/our-member-countries/kiribati/
history, 5.10.2016.
33 S. Chand, Labour Mobility for Sustainable Livelihoods in Paciﬁc Island States, [w:]
Paciﬁc Futures, red. M. Powles, Wellington 2006, s. 131–132; J. Goldberg, Kiribati
idzie pod wodę, “Bloomberg Businessweek” 2013, nr 47(72), s. 50–66.
34 Ausaid. History, http://en.wikipedia.org/wiki/Ausaid, 5.10.2016.
35 Rozmowa autora z Tewita Temoku — Minister ds. rozwoju Wysp Line i Phoenix
oraz Depweh Kanono — Stały Sekretarz w Ministerstwie ds. rozwoju Wysp Line
i Phoenix (wrzesień 2012 r.). Rozmowa autora z Timei Kaitaua — mieszkańcem
Kiribati pomagającym Ausaid w kierowaniu pracami nad zaopatrzeniem wioski
Poland na Kiritimati w słodką wodę ze studni głębinowej (wrzesień 2012).
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Ryc. 1 i 2. Projekt Ausaid pozyskiwania słodkiej wody
dla wioski Poland (Boran) na Kiritimati³⁶.

Źródło: archiwum autora.

Oprócz podstawowej pomocy materialnej, żywności, środków codziennego użytku, Australia starała się wzmocić inne gałęzie państwowości
małego państewka z Antypodów, począwszy od edukacji, służby zdrowia,
a skończywszy na sądownictwie. Ta ostatnia sprawa była również bardzo
ważna z punktu widzenia relacji bilateralnych. Mała społeczność Kiribati była z sobą blisko spokrewniona, toteż miejscowi sędziowie mogli
być posądzani o niesprawiedliwe wyroki z powodu koligacji rodzinnych.
Australia, podobnie jak Nowa Zelandia, postanowiła pomóc, wysyłając
na Tarawę swoich doświadczonych sędziów, by orzekali w najtrudniejszych sprawach, nadzorowali i uczyli miejscową palestrę efektywnego
36 Zdjęcia ze zbiorów autora.
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oraz zgodnego z prawem sprawowania obowiązków. Wśród australijskich
sędziów wymienić można Sir Harrego Gibbsa, emerytowanego prezesa Sądu Najwyższego w Australii, który na Kiribati został wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w latach 1988–1999, Johna Toohey’a oraz Robina
Millhousa, prezesa Sądu Najwyższego Kiribtati (1999–2011)³⁷. Nie można zapomnieć również o policji. Dzięki wsparciu rządu Australii w maju
1994 r., Kiribati w ramach Paciﬁc Patrol Boat Project otrzymało łódź patrolową, którą nazwano rks Teanoai 301³⁸. Australijska pomoc pomaga
umocnić stosunkowo młodą państwowość Kiribati.
We wrześniu 1994 r. na stanowisko prezydenta Kiribati został wybrany
Teburoro Tito, wygrywając także reelekcję w listopadzie 1998 r.³⁹ Relacje
Australii z Kiribati w czasie rządów Tito były jeszcze mocniejsze. Kiribati
stawało cię coraz bardziej wiarygodnym partnerem do rozmów. Z drugiej
strony, rząd Johna Howarda w Australii nie zapominał o krajach Oceanii,
czego dowodem była wizyta na Kiribati Ministra Spraw Zagranicznych
i Handlu Australii w 1998 r. (następna taka sytuacja powtórzyła się dopiero w 2013 r.)⁴⁰. Ukoronowaniem okrzepnięcia kraju na arenie międzynarodowej było przyjęcie Kiribati w poczet członków Organizacji Narodów
Zjednoczonych 14 września 1999 r.⁴¹
Pierwsze wybory na Kiribati w xxi w. wygrał Anote Tong. Nastąpiło to
w lipcu 2003 r. Od tego czasu dzięki kolejnym reelekcjom czwarty prezy37 Rozmowa telefoniczna autora z Jurkiem Juszczykiem — Australijskim Wysokim
Komisarzem na Kiribati w latach 2003–2006, (listopad 2013); Paciﬁc Judicial Development Programme, http://www.fedcourt.gov.au/pjdp; Robin Millhouse, http://
en.wikipedia.org/wiki/Robin_Millhouse; John Toohey, http://en.wikipedia.org/
wiki/John_Toohey_28judge29; Harry Gibbs, http://www.sclqld.org.au/schp/
exhibitions/gibbs/default.htm, 5.10.2016.
38 Rozmowa telefoniczna autora z Jurkiem Juszczykiem — Australijskim Wysokim
Komisarzem na Kiribati w latach 2003–2006, (listopad 2013); Paciﬁc Patrol Boat
Project, http://www.picp.org/projects/capacity-development/ppb/; Kiribati, http://
www.hazegray.org/worldnav/asiapac/asiapac.htm5, 5.10.2016. S. Bateman, A. Bergin, Paciﬁc patrol boat replacement needs attention, http://www.theaustralian.
com.au/news/world/paciﬁc-patrol-boat-replacement-needs-attention/story-e6frg6ux-1226065891031, 5.10.2016.
39 Kiribati: History, http://thecommonwealth.org/our-member-countries/kiribati/
history, 5.10.2016.
40 Kiribati. Bilateral relationship, http://www.dfat.gov.au/geo/kiribati/kiribati_brief.
html, 5.10.2016.
41 Summary Statistics, http://data.un.org/CountryProﬁ le.aspx?crName=Kiribati,
5.10.2016.
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dent Republiki Kiribati sprawuje rządy do dnia dzisiejszego⁴². Okres ten
w relacjach bilateralnych z Australią uważa się za bardzo dobry. W lutym 2003 r. rolę Australijskiego Wysokiego Komisarza na Kiribati zaczął
sprawować Jurek Juszczyk⁴³. Australijskie programy pomocowe rozszerzyły swe oddziaływanie na kolejne gałęzie gospodarki Republiki Kiribati. Poprawie uległa infrastruktura drogowa kraju, dostępność do wody
pitnej i prawdziwych sanitariatów. Z roku na rok dzięki doświadczeniom
mocarstwa z Antypodów poprawie ulegał system bankowy kraju — Bank
anz jest większościowym właścicielem The Bank of Kiribati. Nie bez znaczenia były też wszelkiego rodzaju programy szkoleniowe dla miejscowych urzędników, jak również osób pragnących rozwinąć swój interes na
wyspach. Projekty pomocowe rządu australijskiego dotyczą także sfery
obronności państwa, a szczególnie ochrony jego granic⁴⁴.
Od marca 2006 r. Anne Quinane sprawowała urząd Australijskiego
Wysokiego Komisarza na Kiribati. W trakcie jej urzędowania Kiribati po
raz pierwszy wzięło udział w Australia’s Paciﬁc Seasonal Worker Pilot
Scheme dla pracowników sezonowych w Australii⁴⁵. W styczniu 2009 r.,
udało się rozpocząć Bilateral Partnership for Development, mający na celu
poprawę wykształcenia mieszkańców wysp pod kątem zawodów praktycznych, których znajomość da ułatwi mi znalezienie zatrudnienia zarówno na Kiribati, jak i poza granicami kraju⁴⁶.
Funkcje Australijskiego Wysokiego Komisarza na Kiribati w kwietniu
2009 r. objął Brett Aldam⁴⁷. Podczas konferencji Paciﬁc Islands Forum na
Vanuatu w 2010 r. podpisano The Australia-Kiribati Security Partnership
mające jeszcze bardziej wzmocnić współpracę obu krajów w dziedzinie
42 Szerzej zob.: Kiribati: Constitution and Politics: http://thecommonwealth.org/our-member-countries/kiribati/constitution-politics, 5.10.2016.
43 Zob. też: Diplomatic Appointment: High Commissioner to Kiribati, http://www.
foreignminister.gov.au/releases/2006/fa009_06.html, 5.10.2016.
44 Rozmowa telefoniczna autora z Jurkiem Juszczykiem — Australijskim Wysokim
Komisarzem na Kiribati w latach 2003–2006, (listopad 2013); Bilateral economic
and trade relationship, http://www.dfat.gov.au/geo/kiribati/kiribati_brief.html,
5.10.2016.
45 Diplomatic Appointment: High Commissioner to Kiribati, http://www.foreignminister.gov.au/releases/2006/fa009_06.html, 5.10.2016.
46 Kiribati. Bilateral relationship, http://www.dfat.gov.au/geo/kiribati/kiribati_brief.
html, 5.10.2016.
47 Szerzej zob.: Diplomatic appointment: High Commissioner to Kiribati, http://foreignminister.gov.au/releases/2012/bc_mr_120429a.html, 5.10.2016.
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bezpieczeństa. Ostatnie lata to australiska pomoc mieszkańcom Republiki Kiribati w dostępie do telekomunikacji, szczególnie chodzi o szerszy dostęp do internetu. Mocnym punktem australijskich projektów pomocowych jest skupienie się na kobietach i ich problemach związanych
z przemocą domową, możliwościach podjęcia pracy, czy założenia własnej ﬁrmy. Edukacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa hiv, oraz
programy szczepień wśród dzieci i młodzieży stanowią znakomitą zaporę przeciwko masowo rozprzestrzeniającym się chorobom. Nie można
również zapomnieć o środowisku naturalnym, rolnictwie i ochronie zasobów morskich kraju bądź problemach związanych z szeroko pojętymi
zmianami klimatu⁴⁸.
W r. 2012, z wizytą na Kiribati udała się Generalna Gubernator Australii Quentin Bryce, zabiegając na Pacyﬁku poparcie wyspiarskie mikropaństw względem kadydatury Australii jako niestałego członka Rady
Bezpieczeńctwa onz na lata 2013–2014⁴⁹. Jak się później okazało, jej misja
odniosła sukces⁵⁰.
Od czerwca 2012 r. funkcję Australijskiego Wysokiego Komisarza na
Kiribati sprawuje George Fraser⁵¹. Jego odpowiednikiem ze strony Tarawy jest Konsul Generalny Republiki Kiribati w Australii, Paul Thomas
Cambage Wenham⁵².
Biorąc pod uwagę nowe podejście władz w Canberze, można przypuszczać, iż Ausaid — główna siła Australii w pomocy krajom rozwijającym
się, straci nieco na znaczeniu z uwagi na włączenie jej w struktury Mini48 Zob. też: Kiribati, http://aciar.gov.au/country/kiribati; Diplomatic appointment:
High Commissioner to Kiribati, http://foreignminister.gov.au/releases/2012/bc_
mr_120429a.html; Kiribati. Bilateral relationship, http://www.dfat.gov.au/geo/
kiribati/kiribati_brief.html; Australia steps up ﬁght against tb in Kiribati, https://
sites.google.com/a/ob.gov.ki/rmat/australia-steps-up-ﬁght-against-tb-in-kiribat;
adb and Australia to Help Kiribati Improve Sanitation, Public Hygiene, http://
www.adb.org/news/adb-and-australia-help-kiribati-improve-sanitation-public-hygiene, 5.10.2016.
49 Więcej zob.: General — Governor visits Kiribati, http://www.goodsams.org.au/
good-oil/gg-visits-kiribati-tibwau-renews-vows, 5.10.2016.
50 Szerzej: Australia. United Nations Security Council 2013–2014, http://australia-unsc.gov.au, 5.10.2016.
51 Zob: High Commissioner to Kiribati, http://www.dfat.gov.au/homs/ki.html,
5.10.2016.
52 Consulate-General of the Republic of Kiribati, http://protocol.dfat.gov.au/Consulate/view.rails?id=103, 5.10.2016.
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sterstwa Spraw Zagranicznych i Handlu oraz znacznie ogranoczony budżet⁵³. Należy podejrzewać, że szczególnie odczują to kraje położone na
innych kontynentach. Z perspektywy pomocy dla krajów Oceanii, w tym
Kiribati, rząd Australii nie może pozwolić sobie na niweczenie osiągnięć
uprawianej od lat polityki regionalnej.
Relacje Australii z Kiribati od początku układały się w wielkiej symbiozie. Dość powiedzieć, że do dnia dzisiejszego australijskie dolary używane są za oﬁcjalny środek płatniczy w Republice Kiribati. Ogromne ilości australijskich funduszy, które od ponad trzydziestu lat nieprzerwanie
zasilają niewielki kraj Oceanii, stanowią najtrwalszy ﬁlar dobrosąsiedzkiej współpracy. W ostatnim czasie sprawy klimatyczne nieco tonują zażyłą przyjaźń obu krajów z Pacyﬁku⁵⁴, którą dodatkowo mogłyby ochłodzić także wchodzące na Oceanię ogromne pieniądze z kontynentalnych
Chin⁵⁵. Niemniej jednak wydaje się mało prawdopodobne, by te sprawy
mogły znacząco zmienić w najbliższych latach relacje pomiędzy Australią a Kiribati.

53 Szerzej zob.: Ausaid. History, http://en.wikipedia.org/wiki/Ausaid; Regional focus
for Australia’s aid policy — Robb, http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/radio/
program/paciﬁc-beat/regional-focus-for-australias-aid-policy-robb/1195744; Australian government criticised over Ausaid merger, http://www.radioaustralia.
net.au/paciﬁc/2013–09–19/australian-government-criticised-over-ausaid-merger/1192644; Independent Ausaid program oﬃcially ends today, http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/radio/program/paciﬁc-beat/independent-ausaid-program-oﬃcially-ends-today/1213192, 5.10.2016.
54 W trakcie gdy Kiribati jest jednym z najbardziej zażartych zwolenników ograniczenia emisji co2 na świecie, Australia podczas szczytu klimatycznego cop 19
w Warszawie, podobnie jak chociażby Kanada, czy Japonia postanowiła zmniejszyć
swoje ograniczenia dotyczące przyszłych limitów emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Szerzej zob.: Colossal Fossil for Australia’s New Government, http://www.
climatenetwork.org/fossil-of-the-day; cop 19. Dzień dziesiąty: Skamielina Dnia za
zastraszanie Tuvalu i innych małych państw wyspiarskich,http://www.chronmyklimat.pl/negocjacje-klimatyczne/8743-dzien_dziesiaty__skamielina_dnia_za_zastraszanie_tuvalu_i_innych_malych_panstw_wyspiarskich, 5.10.2016.
55 Chinese aid to Paciﬁc island nations a cause for concern for traditional donors,
http://www.radioaustralia.net.au/paciﬁc/2013–11–12/chinese-aid-to-paciﬁc-island-nations-a-cause-for-concern-for-traditional-donors/1218292, 5.10.2016.
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Stosunki australijsko-chińskie.
Historia, stan obecny, perspektywy

ABSTRAKT:
Stosunki australijsko-chińskie cechuje bogactwo wspólnej historii oraz
coraz większa dynamika kontaktów we współczesności. Według jednej
z teorii, to właśnie chińscy żeglarze „odkryli” Australię; na pewno zaś
w xix w. uczynili to pracownicy z Państwa Środka, przyczyniając się do
dobrobytu kontynentu, ale i wzbudzając obawy. Obecnie strach przez
„chińskim zagrożeniem” postrzeganym na gruncie polityki bezpieczeństwa, miesza się z satysfakcją z intensywnie rozwijających się relacji ekonomicznych.

Tomasz Okraska — absolwent politologii i historii na Uniwersytecie Śląskim.
Asystent w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka pisze pracę doktorską poświęconą relacjom Chin i Indii po zimnej wojnie oraz
ich wpływowi na regionalny i globalny układ sił. Jego zainteresowania badawcze
koncentrują się na problemach politycznych i społecznych państw Azji Południowej i Wschodniej. Redaktor naczelny czasopisma „Pisma Humanistyczne”.
Inicjator i współorganizator cyklu konferencji „Regiones Mundi”. Dziennikarz
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. Kontakt: tomasz_okraska@wp.pl.

Wstęp
Związek Australijski i Chińska Republika Ludowa są jednymi z najistotniejszych państw na olbrzymim obszarze obejmującym Azję Wschodnią,
Azję Południowo-Wschodnią, Azję Południową i Australazję. Wskazanie takiego właśnie zakresu terytorialnego wydaje się zasadne z dwóch
ważnych powodów. Po pierwsze, za Robertem Kaplanem można stwierdzić, iż obecnie analizowanie świata w kategoriach poszczególnych regionów bądź subregionów traci sens. W obliczu istnienia szerokich powiązań między wzmiankowanymi obszarami¹, można dzisiaj postrzegać
jako jedność metaregion ciągnący się od Rogu Afryki poprzez Cieśninę
Malakka, Archipelag Indonezji, aż do Morza Japońskiego².
Po wtóre, odzwierciedlenie takiego właśnie strategicznego postrzegania świata przez australijskich decydentów można odnaleźć w oﬁcjalnych
dokumentach publikowanych przez Canberrę. Wydana w styczniu 2013 r.
pierwsza Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Australii oraz późniejsza o kilka miesięcy Biała Księga Obronności wskazują na „Indo-Pacyﬁk”
jako główny obszar zainteresowania i zaangażowania strategicznego Australii³. Również dla Chin⁴ rzeczony obszar jest obiektem spójnej polityki,
co nie może dziwić, gdy wziąć pod uwagę choćby trasę dostarczania do
Państwa Środka surowców z Afryki bądź Bliskiego Wschodu.
1

2

3

4

Zależności te widoczne są choćby w bardzo aktywnej postawie chrl, która dąży
do zdobycia strategicznych wpływów w basenie Oceanu Indyjskiego (głównie
w celu zabezpieczenia swoich szlaków surowcowych) czy też indyjskiej Look East
policy, wyrażającej się w politycznym zaangażowaniu New Delhi skierowanym
w stronę Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej czy Australazji.
R. Kaplan, B. Pauker, Robert Kaplan’s Journey to the New Center of the Universe,
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/27/robert_kaplans_journey_to_
the_new_center_of_the_universe?page=0,1, 5.10.2016.
Department of the Prime Minister and Cabinet, Strong and Secure: A Strategy for
Australia’s National Security, http://www.dpmc.gov.au/national_security/docs/
national_security_strategy.pdf; Department of Defence, Defence White Paper 2013,
http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/docs/wp_2013_web.pdf, 5.10.2016.
Jeżeli nie jest zaznaczone inaczej, określenie „Chiny” odnosi się w niniejszej pracy
do Chińskiej Republiki Ludowej.
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Z powyższego obrazu wynika iż analizując relacje australijsko-chińskie, obok analizy potencjałów własnych państw, szczególnie wnikliwie
należy przyjrzeć się kwestii otoczenia międzynarodowego obu podmiotów. Trzeba przy tym mieć na uwadze, iż jest to obszar, który odgrywa coraz bardziej doniosłą rolę na światowej szachownicy, ale idzie za
tym obecność na nim wielu mniej lub bardziej intensywnych konﬂiktów, by wymienić tylko spory na Morzu Południowochińskim, na Morzu
Wschodniochińskim, w Cieśninie Tajwańskiej czy kwestię ochrony szlaków surowcowych na Oceanie Indyjskim.
Przechodząc do analizy potencjałów własnych obu państw, należy
wskazać, iż potencjał terytorialny Australii i Chin jest porównywalny,
a położenie geograﬁczne Australii można uznać za korzystniejsze. Podczas gdy Chiny sąsiadują z czternastoma państwami (a w wielu przypadkach nie można powiedzieć, iż jest to łatwe sąsiedztwo), w bezpośrednim
otoczeniu Australii występują jedynie formy życia Wielkiej Rafy Koralowej⁵. Analiza pozostałych czynników, będących składową pozycji państwa na arenie międzynarodowej, wskazuje jednak na istotną asymetrię
między Canberrą a Pekinem na korzyść tego drugiego. W pierwszym rzędzie należy wskazać na ogromną dysproporcję potencjału demograﬁcznego obu krajów. Podczas gdy Chiny z populacją sięgającą 1,3 mld ludzi
są pod tym względem światowym liderem, Australia zajmuje dopiero 56.
pozycję z 22 milionami mieszkańców. Przewaga Państwa Środka uwidacznia się również w tabelach ekonomicznych — chrl jest na drugim
miejscu na świecie pod względem pkb, podczas gdy Australia okupuje
19 pozycję (choć pod względem pkb per capita są to odpowiednio 122
i 21 miejsce)⁶. Chiny górują również jeśli chodzi o wartość eksportu oraz
przyjętych i zainwestowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Wyraźną różnicę na korzyść Pekinu można dostrzec także w skali wydatków militarnych. W 2012 r. Chiny oﬁcjalnie przeznaczyły na ten sektor
166 mld  (2,1 pkb), do czego należałoby doliczyć środki ukryte w budżetach ministerstw nie zajmujących się formalnie polityką obronną państwa. W tym samym r. budżet zbrojeniowy Australii wyniósł 26 mld ,
co stanowiło 1,7 pkb. Warto zaznaczyć, iż o ile wydatki Państwa Środka na cele militarne sukcesywnie rosną (zwyżka o 7,8 w porównaniu do
5
6

Niezwykle istotne jest, iż Australii i Chin nie dzielą żadne bezpośrednie konﬂikty
terytorialne.
Za cia World Factbook. Dane związane z wartościami pkb podane za 2012 r.,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook, 5.10.2016.
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2011 r., zaś w ciągu dekady wzrost aż o 175), to Canberra, w porównaniu
z 2011 r., obcięła budżet obronny o 4, choć okres 2003–2012 cechował
się ich wzrostem rzędu 29⁷. Chiny są ponadto mocarstwem nuklearnym,
a także posiadają status stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych (Australia od 2013 r. jest członkiem niestałym)⁸.
Jeśli chodzi o kontekst zewnętrzny australijsko-chińskich relacji, to
z pewnością najważniejsze miejsce zajmuje w nim alians Canberry i Waszyngtonu, który został sformalizowany w 1951 r. przez powołanie Paktu
Bezpieczeństwa Pacyﬁku (anzus), przewidującego wzajemne gwarancje
bezpieczeństwa dla państw-sygnatariuszy, wśród których, obok Australii i Stanów Zjednoczonych, znalazła się również Nowa Zelandia⁹. Sojusz
amerykańsko-australijski realizowany był także w ramach szerszej struktury Organizacji Paktu Azji Południowo-Wschodniej (seato), funkcjonującej w latach 1954–1977. Wzmiankowane przymierze przetrwało zmiany
geopolityczne, które nastąpiły w wyniku zakończenia zimnej wojny i na
nowo deﬁniuje swoje zadania w ramach ewolucji regionalnego i globalnego środowiska międzynarodowego. Trwałymi fundamentami sojuszu są
mocno akcentowana przez Australijczyków przynależność ich państwa
do zachodniego kręgu cywilizacyjnego oraz pamięć o wspólnej walce z japońskim ekspansjonizmem w trakcie ii wojny światowej¹⁰.
7

Dane za Trends in World Military Expenditure, 2012. sipri Fact Sheet, April 2013,
http://books.sipri.org/ﬁ les/fs/siprifs1304.pdf, 5.10.2016.
8 Autor skupił się tu rzecz jasna na wybranych parametrach, które najczęściej stosowane są w pomiarze potęgi państw, a ich przywołanie wydaje się w tym kontekście najbardziej uzasadnione. Należy jednak być świadomym, że np. używając
porównania atrybutów wskaźnika rozwoju społecznego (hdi) mamy do czynienia
z ogromną dysproporcją na korzyść Australii, która w klasyﬁ kacji państw w ramach opracowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju „Raportu o rozwoju społecznym” z 2013 r. zajmuje drugie miejsce, podczas gdy Chiny
okupują pozycję sto pierwszą. Za: undp, Human Development Raport 2013. The
Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, http://hdr.undp.org/sites/
default/ﬁ les/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf, 5.10.2016.
9 W 1987 r. usa ogłosiły, że pakt przestał obowiązywać w ich stosunkach z Nową
Zelandią, ze względu na ogłoszenie przez Wellington strefy bezatomowej na własnym terytorium. Szerzej na temat anzus zob. A. Kandzia, anzus — historia, stan
obecny i perspektywy strategicznego partnerstwa Australii i Stanów Zjednoczonych,
„Antypody. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii” 2012, nr 6, s. 18–30.
10 Warto wspomnieć, iż przez dużą część wojny sztab dowódcy sił alianckich na obszarze południowo-zachodniego Pacyﬁ ku gen. Douglasa MacArthura znajdował
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Australia nie może jednak opierać swojej polityki wyłącznie na Stanach
Zjednoczonych. Za uzasadnienie tego przekonania wystarczy spojrzenie na mapę — wprawdzie geograﬁcznie stanowi osobny wyspiarski kontynent, ale pod innymi względami nie jest na pewno „samotną wyspą”,
politycznie przynależąc do wschodniej hemisfery. Być może najtrafniej
dylemat ten ujął australijski premier Robert Menzies, klarując w radiowym przemówieniu z 1939 r.: „To, co dla Europejczyków jest Dalekim
Wschodem, dla nas jest Bliską Północą”¹¹. O tym jak bliską, przekonali
się niedługo później mieszkańcy Darwin oraz innych miast Terytorium
Północnego i Australii Zachodniej, które w latach 1942–1943 były bombardowane przez lotnictwo japońskie.
Współcześnie Canberra nie stoi wobec tak dramatycznych wyzwań,
co nie znaczy, że w bliższym i dalszym azjatyckim sąsiedztwie brak jest
okoliczności, stanowiących potencjalne szanse bądź zagrożenia. Wiele z nich związanych jest z Chińską Republiką Ludową — po pierwsze,
jako z najsilniejszym państwem regionu, po drugie zaś — jako z podmiotem, z którym relacje są przez Australię bardzo dynamicznie rozwijane.
Współpraca między Australią a Chinami ma przede wszystkim wymiar
ekonomiczny. Politycznie w wielu sprawach oba państwa znajdują się na
przeciwnych biegunach, co nie może dziwić, biorąc pod uwagę częstą
zbieżność stanowisk Australii i Stanów Zjednoczonych, a także odmienne
wartości reprezentowane (a przynajmniej deklarowane) w polityce przez
Canberrę i Pekin.
Twierdzenie mówiące, iż Chiny odgrywają coraz większą rolę w australijskiej polityce zagranicznej (i odwrotnie) jest dość oczywiste, a Canberra
po prostu nie stanowi wyjątku wśród światowych stolic, które są świadkami dynamicznego wzrostu potęgi Państwa Środka. Niezwykle interesującym pod kątem analizy zagadnieniem jest jednak proces kształtowania
się bilateralnych relacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu formułowania polityki przez kolejne australijskie rządy. Ma on bowiem sprzyjać
dalszemu rozwojowi stosunków z chrl, zarazem dążąc do zachowania
dotychczasowej tożsamości Australii, wyrażającej się choćby w trosce
o przestrzeganie praw człowieka, na przykład w Tybecie. Obraz australijsko-chińskich relacji w ostatnich latach wydaje się świadczyć o tym, iż
się w australijskim Melbourne.
11 Za: J. Błaszczak, Stosunki australijsko-chińskie na przestrzeni xx w. i współcześnie,
[w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. D. Mierzejewski, M. Pietrasiak,
Łódź 2012, s. 157.
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zakładane cele są przez decydentów w Canberrze dość efektywnie realizowane, mimo pojawiających się coraz częściej trudności, które wynikają
z rosnącej asertywności Pekinu. Wydaje się, że Australia w swojej polityce względem Chin potraﬁ umiejętnie łączyć okcydentalny fundament
ideologiczny i więzi strategiczne z państwami Zachodu ze specyﬁcznym
dalekowschodnim pragmatyzmem, umożliwiającym niekiedy, by sparafrazować Nikitę Chruszczowa, budowanie mostów nawet tam, gdzie nie
ma rzek. Zgodnie z tezą niniejszego artykułu, dzięki temu, a także merkantylnie (a zwłaszcza surowcowo) nacechowanemu podejściu Pekinu,
możliwe jest w relacjach australijsko-chińskich budowanie wspólnoty interesów niezależnie od deﬁcytu wspólnych wartości i odmiennej percepcji
ładu międzynarodowego.

Historia relacji australijsko-chińskich
Pierwszym znanym z nazwiska Chińczykiem, który stanął na australijskiej ziemi był Mak Sai Ying, a rzecz działa się w 1818 r. Ze sporą dozą
prawdopodobieństwa można stwierdzić, że miał on poprzedników, których miana nie zachowały się do czasów współczesnych. Jednakowoż rzetelne ustalenie w jakim przedziale czasowym mogły zostać nawiązane
pierwsze kontakty australijsko-chińskie wydaje się niepodobieństwem,
ze względu na brak źródeł. Jednym z niewielu jest notatka w dzienniku
pokładowym brytyjskiego okrętu hms Investigator z początku xix w.,
w której kapitan Matthew Flinders zauważył, że Aborygeni znad umiejscowionej na północy kontynentu Zatoki Karpentaria „wyglądali znajomo z bronią palną i żelaznymi narzędziami”¹². Dostrzegł też kawałki
glinianych słojów, bambusowe kratownice i inne rzeczy, które wydały
mu się być pochodzenia chińskiego. Jedna z teorii mogących uzasadniać
podobne znaleziska głosi, iż do północnych wybrzeży Australii docierali
chińscy rybacy w celu połowu strzykw wykorzystywanych w tamtejszej
medycynie oraz zbiorów drzewa sandałowego¹³. Bardziej prawdopodobne
wydaje się jednak, iż towarów tych poszukiwali indonezyjscy Makasaro12 Before the gold rush, http://www.nma.gov.au/collections/collection_interactives/
endurance_scroll/harvest_of_endurance_html_version/explore_the_scroll/before_the_gold_rush, 5.10.2016.
13 Ibidem.
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wie, by następnie sprzedać je Chińczykom¹⁴. De facto zaś — wymienić na
chińskie towary, które następnie, drogą kolejnej wymiany, traﬁać mogły
do Aborygenów.
Część chińskich badaczy powołuje się z kolei na mapę, na której
umieszczono zarys kontynentu australijskiego, a ma ona pochodzić z 1477
r. Można byłoby powątpiewać w prawdziwość tej informacji, uznając, że to
czasy zbyt odległe, ale bliższe przyjrzenie się historii chińskich ekspedycji dalekomorskich sugerowałoby coś przeciwnego. Jeśli bowiem przyjąć
założenie, że Chińczycy istotnie dotarli do Australii, to prawdopodobnie
wydarzyło się to właśnie w xv w. czyli w okresie największych morskich
wypraw kierowanych przez Admirała Zachodnich Mórz eunucha Zheng
He (lata 1405–1433). Niestety ówczesne dzienniki pokładowe i inne dokumenty zostały zniszczone, wobec czego nie sposób dokładnie zrekonstruować tras pokonywanych przez chińskie statki¹⁵. Krótko po ostatniej wyprawie Zheng He rozwój ﬂoty w cesarstwie został zahamowany, a w 1525
r. nakazano zniszczenie wszystkich jednostek zdolnych do żeglugi oceanicznej, wobec czego mało prawdopodobne jest by Chińczycy odwiedzali
australijskie brzegi po tym czasie.
Opisanym powyżej tropem poszedł między innymi Gavin Menzies,
który w wydanej w 2002 r. książce 1421, the Year China Discovered The
World postawił tezę mówiącą iż do Australii jako pierwsi w 1422 r., czyli
trzy i pół w. przed Jamesem Cookiem¹⁶, dotarli chińscy żeglarze. Mieli
to być, równolegle od wschodu i zachodu kontynentu, zastępcy Zheng
He — wiceadmirałowie Hong Bao i Zhou Man. Menzies argumentował,
że jego teoria znajduje potwierdzenie w odnalezionych wrakach, pochodzących z Chin roślinach, z którymi spotkali się w Australii pierwsi Europejczycy, chińskim jadeicie, ﬁgurkach i ceramice na australijskiej ziemi,
a także rzekomej obecności kangura w ogrodach jednego z cesarzy Państwa Środka¹⁷. Tezy autora spotkały się jednak z krytycznym przyjęciem
14 W. Olszewski, Historia Australii, Wrocław 1997, s. 38.
15 K. Kowalski, Pyteasz. Otwarcie oceanu, http://www.rp.pl/artykul/420107,791359.
html, 5.10.2016.
16 Cook jest dość powszechnie uznawany za odkrywcę Australii. W rzeczywistości
jednak pierwszymi Europejczykami, którzy postawili stopy na australijskiej ziemi
byli holenderski podróżnik Willem Janszoon i załoga jego statku Duyfken w 1606 r.
Zob. T. D. Mutch, The First Discovery of Australia — With an account of the Voyage
of the „Duyfken” and the Career of Captain Willem Jansz, Sydney 1942.
17 P. Fray, It’s oﬃcial: Admiral Zheng beat Cook to Australia, http://www.theage.com.
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w środowisku naukowym. Menziesa oskarżano o nierzetelność, posiłkowanie się źródłami o wątpliwej wiarygodności lub wręcz fałszowanie
map. Wydaje się, że istotnie, przy obecnym stanie wiedzy, należy uznać
twierdzenie Menziesa za zbyt śmiałe, a na poczet tej pracy pozostawić
kwestię piętnastowiecznej wizyty chińskich żeglarzy na kontynencie australijskim w sferze domysłów¹⁸.
Jak wspomniano, pierwsze potwierdzone przybycie mieszkańca Chin
do Australii datuje się na 1818 rok. Intensyﬁkacja przyjazdów Chińczyków
nastąpiła w latach 40. xix w., gdy brytyjska kolonia zaczęła odczuwać niedobór siły roboczej. Próbowano temu zaradzić poprzez ściągnięcie mieszkańców Państwa Środka, zwłaszcza z południowych nadmorskich prowincji Guangdong i Fujian. Zajmowali się oni między innymi wycinaniem
buszu, kopaniem studni i rowów melioracyjnych czy pracą pasterską¹⁹.
au/articles/2002/11/24/1037697982893.html, 5.10.2016.
18 Warto wspomnieć również o konkurencyjnej teorii, którą spopularyzował Gordon McIntyre w książce The Secret Discovery of Australia: Portuguese Ventures
200 Years Before Captain Cook (1977). Autor twierdził, iż „odkrycia” Australii
w rzeczywistości dokonała portugalska wyprawa z lat 1521–1524 kierowana przez
Cristóvão de Mendonçę. Umyślnie jednak nie podano tego faktu do publicznej
wiadomości, ponieważ zgodnie z zapisami zawartego w 1494 r. między Portugalią
a Hiszpanią traktatu w Tordesillas, domniemani odkrywcy musieliby się podzielić
w Hiszpanami częścią nowej ziemi. Zob. D. Byrnes, Did Chinese Mariners Land on
Australian Shores Before Europeans?, http://www.newdawnmagazine.com/articles/did-chinese-mariners-land-on-australian-shores-before-europeans/5.10.2016.
Z kolei w maju 2013 r. pojawiła się zupełnie nowa koncepcja „odkrycia” Australii,
oparta na zidentyﬁ kowaniu pięciu miedzianych monet, które w 1944 r. znaleziono
na wyspach Wessela na północy kontynentu. Ich w. badacze określili na mniej
więcej tysiąc lat, a jako obszar pochodzenia wskazali tereny byłego sułtanatu Kilwa,
na terenie dzisiejszej Tanzanii. Kilwa była jednym z lepiej prosperujących portów
handlowych między xiii a xvi wiekiem. Wyniki badań nie przesądzają jednak, iż
na australijskim lądzie w latach 900–1300 pojawili się przybysze z innych kontynentów (monety mogły zostać wyrzucone przez morze po rozbiciu się jakiegoś
statku), ale uprawdopodabniają teorię, iż znacznie wcześniej przed przybyciem
Europejczyków, dochodził tu szlak handlowy, rozpościerający się na szerokość
całego Oceanu Indyjskiego. Zob. Badania pięciu monet zmuszą do napisania na
nowo historii Australii? „Mają tysiąc lat”, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc
i/1,114871,13948458,Badania_pieciu_monet_zmusza_do_napisania_na_nowo_historii.html, 5.10.2016.
19 Chinese workers, http://www.nma.gov.au/collections/collection_interactives/endurance_scroll/harvest_of_endurance_html_version/explore_the_scroll/chinese_workers, 5.10.2016.
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W połowie dekady lat 50. chińska imigracja przybrało charakter masowy. Uwarunkowane było to z jednej strony siłowym otwarciem Chin na
świat, jakiego dokonały mocarstwa zachodnie po przegranej przez Państwo Środka i wojnie opiumowej (1839–1842), z drugiej zaś — australijską
gorączką złota, która przyciągała zastępy chętnych kopaczy. Na terytorium Wiktorii odkryto złotonośne pola, na których surowiec mógł być
wydobywany na niewielkiej głębokości.
W konsekwencji, w samym tylko 1856 r. do Australii przybyło ponad 12
tysięcy Chińczyków. Pięć lat później było ich przeszło 24 tysiące, w tym
jedynie 6 kobiet. Imigranci „chętnie zatrudniali się do pracy pod czyimś
kierownictwem, aby spłacić długi zaciągnięte w ojczyźnie. Przyjeżdżali
w grupach po sześćset, siedemset osób, każdy z nich dźwigał na tyczce
dwa kosze i nosił kapelusz o średnicy kilkudziesięciu centymetrów, wyglądający jak czubek stogu siana”²⁰.
W szczytowym okresie Chińczycy stanowili ponad 3 ogółu australijskiej populacji, jednak ich rozmieszczenie było nierównomierne. Do opisanych powyżej uwarunkowań migracji między poszczególnymi obszarami (w kolejnych latach celem największej ekspansji stało się Terytorium
Północne) należy dodać zastrzeżenie, iż o ile w miastach Azjatów było
relatywnie niewielu, to w osadach górniczych ich liczba niejednokrotnie
sięgała nawet połowy wszystkich mężczyzn²¹.
Szybki napływ Chińczyków zaczął budzić niepokój miejscowych. Obawiano się, iż jeśli tempo imigracji zostanie utrzymane, to żywioł chiński
może w niedługim czasie zdominować Europejczyków. Oskarżano przybyszów o uszczuplanie zasobów złota, wywóz całego majątku do kraju i niemoralność, spowodowaną nieobecnością kobiet²². Być może najgorszą ich przewiną było zaś zaniżanie wynagrodzeń za pracę, nie tylko
w sektorze wydobywczym, ale również w marynarce handlowej czy wytwórstwie. Dodając do tego niezrozumiały język, obyczaje²³, ubiór czy
oparcie społeczności na kolektywie, otrzymujemy gotowy przepis na nastroje ksenofobiczne i opisywanie Chińczyków jako zagrożenia dla „białej
20
21
22
23

M. Clark, Historia Australii, Warszawa 2004, s. 107.
W. Olszewski, op. cit., s. 187.
Ibidem, s. 108.
Jednym z najbardziej szokujących dla miejscowych obyczajów kultywowanych
przez Chińczyków był transport ciał ich zmarłych do Chin. Szerzej na temat tej
tradycji zob. L. Yiwu, Prowadzący umarłych: opowieści prawdziwe, Chiny z perspektywy nizin społecznych, Wołowiec 2011, s. 49–60.
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cywilizacji”, włącznie z oskarżeniami o gwałcenie białych dziewcząt po
uprzednim odurzeniu ich opium oraz o roznoszenie trądu i syﬁlisu²⁴. Poziom niewiedzy białych i ich stosunek względem przybyszów był wówczas
zapewne podobny do podejścia mieszkańców Państwa Środka do przybywających doń Europejczyków. Różnica polegała na tym, że tych ostatnich
metropolie potraﬁły skutecznie obronić, a chińscy emigranci w Australii
byli pozostawieni samym sobie.
W efekcie Xin Jin Shan („Nowy Jinshan”, w wolnym tłumaczeniu „Nowa
Złota Góra”), jak Chińczycy nazywali obszar australijskich złóż, szybko
przestał być dla nich miejscem relatywnie komfortowym. Emigrantów
z Państwa Środka spotkały sankcje o charakterze ekonomicznym. Legislatywa Wiktorii wprowadziła w 1855 r. podatek wysokości 10 funtów od
każdego przyjeżdżającego Chińczyka oraz nałożyła ograniczenie relacji
10 ton wyporności statku na jednego pasażera, by zapobiec rejsom przeładowanych jednostek. Imigranci i na to jednak znaleźli sposób — statki
przypływały do portów Australii Południowej, a następnie pasażerowie
pieszo docierali do Wiktorii. W odpowiedzi lokalny parlament wraz z legislatywą Australii Południowej w 1857 r. wprowadziły opłatę pobytową
dla Chińczyków o wysokości 1 funta miesięcznie. Podobne obostrzenia
ustanowiły władze Nowej Południowej Walii, gdzie przybysze w dużej
liczbie przenieśli swoją aktywność²⁵.
Równolegle do wprowadzania ciężarów ﬁskalnych coraz częściej dochodziło do aktów przemocy wymierzonych w Chińczyków. Jednym
z najpoważniejszych były wydarzenia z 30 czerwca 1861 r. w Lambing
Flat w Nowej Południowej Walii, gdy biali „pomaszerowali do chińskiej
dzielnicy (…) krzycząc, wrzeszcząc i wyśpiewując pod niebiosa o swojej
śmiertelnej nienawiści do Chińczyków. (…) potwory na koniach, uzbrojone w pałki i baty, chwytały Chińczyków za warkocze, przerzucały przez
koński zad, obcinały warkocz i rzucały na żer otaczającemu tłumowi”²⁶.
W kolejnej dekadzie, wraz ze spadkiem wydobycia złota, sytuacja uległa
uspokojeniu, bo ponownie się zantagonizować w ostatniej ćwierci xix w.

24 W. Olszewski, op. cit., s. 152–153.
25 Ibidem, s. 153.
26 M. Clark, op. cit., s. 108.
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Rysunki 1, 2, 3. Antychińskie postery publikowane w Australii w latach 1886–1907

Źródło: http://asiaeducationfoundation.wikispaces.com/Chinese+in+Australia+(G
old+Rush), 5.10.2016.

Przełomem okazał się 1888 r., w którym antychińskie akcje protestacyjne doprowadziły do odesłania z Australii kolejnej partii azjatyckich
emigrantów. Dziewięć lat później dla osób pragnących osiedlić się w Australii wprowadzono wymóg zdania egzaminu językowego, co w oczywisty sposób stawiało anglojęzycznych białych na uprzywilejowanej pozycji.
Wreszcie w 1901 r. wydano Akt o Regulacji Imigracji, uważany za fundamentalny dokument dla polityki „Białej Australii”. Napływ Chińczyków
został zahamowany²⁷.
27 W. Olszewski, op. cit., s. 187–188.
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Z kolei pierwszy pobyt większej grupy Australijczyków na chińskiej
ziemi miał charakter dość niefortunny. Wiązał się bowiem z udziałem
kilkusetosobowego kontyngentu żołnierzy, którzy pomagali tłumić powstanie bokserów w latach 1900–1901.
W kolejnych dekadach, również wskutek słabości Chin, kluczowym
w regionie Azji Wschodniej państwem w polityce australijskiej stała się
Japonia²⁸. Ten stan rzeczy uległ zmianie po zakończeniu ii wojny światowej, a zwłaszcza w obliczu zwycięstwa komunistów w wojnie domowej
w Państwie Środka i proklamowania przez Mao Tse-tunga Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r. Australia na skutek wojennych wydarzeń dokonała strategicznej reorientacji na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi,
wychodząc z założenia, że osłabiona Wielka Brytania nie jest w stanie
zagwarantować bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyﬁku. Tym samym
Australia stała się naturalnym antagonistą chrl w dalekowschodnim teatrze działań doby zimnej wojny. Zagrożenia komunistyczne były wykorzystywane również w polityce wewnętrznej Canberry, w czym celował zwłaszcza długoletni premier Robert Menzies. Akcentowanie przez
władze zagrożenia ze strony Chińskiej Republiki Ludowej nasiliło się po
tym, gdy zsrr, za sprawą Nikity Chruszczowa, częściowo odszedł od
konfrontacyjnej postawy w stosunku do Zachodu i przestał się jawić jako
tak groźny przeciwnik, jak dotychczas sądzono. Kryteria nowego wroga
dobrze zaś spełniały maoistowskie Chiny, podejmujące szalone przedsięwzięcia w polityce wewnętrznej i agresywnie nastawione wobec zachodniego „imperializmu”.
Lata 50. to włączenie się Australii do wspomnianych we wstępie struktur anzus i seato, a także Planu Colombo. Australijscy żołnierze byli
zaangażowani w wojnę koreańską oraz konﬂikt wietnamski, co sytuowało Canberrę na przeciwnym biegunie polityczno-militarnym niż Pekin.
Część badaczy wysuwa również tezę, iż Australia mogła czuć się bezpośrednio zagrożona przez chrl, ze względu na ewentualność wybuchu
amerykańsko-chińskiego konﬂiktu związanego z Tajwanem. Casus foederis traktatu anzus zakładał bowiem wsparcie militarne dla sojusznika w przypadku ataku na statek morski lub powietrzny znajdujący się na
Pacyﬁku — zaś w przypadku rozpoczęcia wspomnianej wojny akt agresji

28 Warto wszakże zaznaczyć, że w latach 30. xx w. otworzone zostało pierwsze australijskie przedstawicielstwo handlowe w Chinach.
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wojsk chińskich wobec amerykańskich okrętów i samolotów był więcej
niż prawdopodobny²⁹.
Zarazem jednak, począwszy od lat 60. Australia coraz mocniej rozwijała relacje handlowe z Chinami, mimo nieutrzymywania formalnych
stosunków dyplomatycznych. Na początku kolejnej dekady doszło zaś do
wydarzeń, które umożliwiły ich nawiązanie. Przede wszystkim należy zaakcentować swoisty zwrot ku chrl, który wykonała administracja Richarda Nixona, pragnąc zdyskontować dla swoich celów antagonizm chińsko-radziecki. Na przełomie lat 1971–1972 doszło do normalizacji stosunków
między Waszyngtonem a Pekinem, poprzedzonej tajnymi negocjacjami,
o których, co znamienne, australijski sojusznik nie został poinformowany. Wcześniej, w 1969 r., administracja Nixona ogłosiła doktrynę Guam,
która stwierdzała, że Stany Zjednoczone nie mogą ponosić wyłącznej odpowiedzialności za ochronę sojuszników i ci — w tym Australia — muszą
w większym stopniu polegać na własnych siłach.
W tym momencie kwestią sporną w polityce australijskiej nie było już
„czy” ale „w jaki sposób” uznać komunistyczne władze Państwa Środka.
Rządząca prawicowa koalicja, poprzez gabinet premiera Williama McMahona proponowała Pekinowi formułę uznania pozbawioną dodatkowych oświadczeń — tak, by Canberra nie była zmuszona do odnoszenia
się do kwestii Tajwanu, z którym utrzymywała dobre relacje. Chiny były
jednak świadome swojej rosnącej pozycji na arenie międzynarodowej (odzwierciedlanej m.in. przez szybko zwiększającą się liczbę państw, które
uznawały władze w Pekinie) i stawiały warunek uznania przez Australię suwerenności chrl włącznie z terenami kontrolowanymi przez Republikę Chińską³⁰. Chińczycy byli również świadomi istotnego uwarunkowania związanego z wewnętrzną polityką australijską — na grudzień
1972 r. zaplanowane były wybory, których prawdopodobnym rezultatem
(ostatecznie potwierdzonym) miało być zwycięstwo laburzystów i odsunięcie od władzy dotychczas rządzących ugrupowań. Tymczasem lider
Australian Labor Party Gough Whitlam jeszcze przed elekcją odwiedził
Pekin i w rozmowie z premierem chrl Zhou Enlaiem zapowiedział uznanie komunistycznego rządu niezwłocznie po prawdopodobnym wyborczym sukcesie. Tak się w rzeczy samej stało i Whitlam, już jako premier,
29 H. S. Albinsky, Australia Faces China, „Asian Survey”, Vol. 2, No. 2, April 1962,
s. 19–20. Za: J. Błaszczak, op. cit., s. 162.
30 J. Błaszczak, op. cit., s. 164.
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w pierwszym miesiącu swojego urzędowania uznał władze w Pekinie za
jedyny legalny rząd Chin, deklarując przy tym większą niezależność Australii w polityce zagranicznej, która miała się wyrażać między innymi
wycofaniem wojsk z Wietnamu³¹. Oﬁcjalne stosunki dyplomatyczne między Związkiem Australijskim i Chińską Republiką Ludową zostały nawiązane 21 grudnia 1972 r. Założona w 1966 r., za kadencji premiera Harolda
Holta, ambasada Australii na Tajwanie została zamknięta, a na jej miejsce
otwarto placówkę dyplomatyczną w Pekinie.
Nawiązanie współpracy politycznej pociągnęło za sobą intensyﬁkację
kontaktów ekonomicznych, edukacyjnych i kulturalnych. Patronowała
im utworzona w 1978 r. z inicjatywy australijskiego rządu Rada Chiny-Australia. Efekty pojawiły się prędko. Obok dziesiątek tysięcy chińskich
studentów, którzy zaczęli przybywać na studia w australijskich uczelniach, należy podkreślić szybki wzrost obrotów wzajemnych. W 1972 r.
wartość wymiany wynosiła 72 mln usd, a już w 1984 r. osiągnęła miliard
usd, a Chiny stały się czwartym największym rynkiem eksportowym Australii, sprowadzając w dużym ilościach zwłaszcza wełnę i pszenicę³².
Na zacieśnienie wzajemnych relacji wpłynęło również odejście od polityki „białej Australii” na rzecz większej otwartości wobec przybyszów
z Azji. W tym kontekście warto zwrócić uwagę także na specyﬁczną formę, jaką przybrała emigracja do Australii z Hongkongu w latach 80. i 90.
Spośród przybywających Chińczyków jedynie część się osiedlała, a inni
wracali do macierzy, by tam zarabiać i wysyłać pieniądze swoim pobratymcom na emigracji.
Na relacje australijsko-chińskie negatywnie wpłynęły wydarzenia na
Placu Tian’anmen w czerwcu 1989 r. Canberra krytycznie zareagował na
użycie przez Pekin siły wobec protestujących. Doszło nawet do tego, iż
ówczesny premier Bob Hawke pozwolił wszystkim Chińczykom przebywającym w Australii na wizach studenckich na pozostanie w kraju. Chłód
we wzajemnych stosunkach trwał przez pewien czas, jednak pomimo
utrzymywania się napięć na tle przestrzegania praw człowieka w Chinach, dyskurs z tym związany ostatecznie został przez Canberrę, podobnie jak przez Waszyngton, oddzielony od relacji ekonomicznych z Peki31 M. Clark, op. cit., s. 231.
32 A. Kandzia, At the verge… Sino-Australian political relations in the 21st century.
The Australian perspective, „Pisma Humanistyczne. Made in China — rozmowy
o Państwie Środka”, red. A. Kandzia, M. Kucharski, T. Okraska, Katowice 2013,
s. 91.
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nem. Ponadto, w 1992 r. Australia zniosła swoje embargo na eksport broni
do Państwa Środka. Więzi między oboma krajami stały się zbyt mocne,
a pozycja chrl na arenie międzynarodowej rosła zanadto intensywnie,
by antagonizować Chińczyków, silnie akcentujących własną suwerenność.
Problem praw człowieka doczekał się jednak instytucjonalizacji we wzajemnych relacjach — w 1997 r. ustanowiony został australijsko-chiński
dialog w tej materii, choć dyskusyjne jest na ile jego funkcjonowanie ma
wymiar realny, a na ile symboliczny³³.
W 1993 r. Australia odniosła symboliczne zwycięstwo nad Chinami,
ponieważ to Sidney, a nie Pekinowi, przyznano przywilej organizacji xvii
Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2000 r.³⁴ Kryzys we wzajemnych relacjach
nadszedł zaś w 1996 r. i wiązał się z kilkoma przyczynami. Na pierwszym miejscu należy wskazać poparcie, jakiego rząd australijski udzielił
stronie amerykańskiej podczas marcowego kryzysu w Cieśninie Tajwańskiej (zarazem jednak Canberra potwierdziła aﬁrmację polityki „jednych
Chin”). W czerwcu Pekin oprotestował z kolei wycofanie się Australii
z Development Import Finance Facility, beneﬁcjentem pomocy z którego
były Chiny. Miesiąc później chrl wyraziła niezadowolenia z powodu demonstrowania przez Canberrę troski o los demokracji i praw człowieka
w Hongkongu, po wycofaniu się zeń przez Wielką Brytanię.
Kolejne tygodnie przyniosły pierwsze od lat tak wyraźne zróżnicowanie werbalizowanych stanowisk Australii i Chin w kwestiach strategicznych. „Rénmín Rìbào”, będący głosem chińskiego rządu, w artykule
przekonywał, że wspólne stanowisko Canberry i Waszyngtonu w kwestii
Tajwanu jest elementem amerykańskiej polityki oparcia się w regionie na
australijskim i japońskim ﬁ larach — „szczypcach kraba” skierowanych
przeciw Chinom. Jednocześnie chińskie msz nazwało nieoﬁcjalną wizytę
na Tajwanie australijskiego ministra Johna Andersona naruszeniem polityki „jednych Chin”. Z kolei Ian McLachlan, minister obrony w rządzie
Johna Howarda, zasugerował, że nowa asertywna międzynarodowa postawa Chin, wyrażająca się działaniami wobec Tajwanu oraz żądaniami
terytorialnymi na Morzu Południowochińskim, prowadzi do destabiliza-

33 A. Kent, Human Rights: From Sanctions to Delegations to Dialogue, [w:] Re-orienting Australia-China Relations: 1972 to the Present, red. N. Thomas, Burlington
2004, s. 154.
34 Stolica Chin ostatecznie dostąpiła tego zaszczytu w 2004 r.
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cji regionu. Na koniec zaś sam Howard, mimo przestróg Pekinu, spotkał
się z odwiedzającym Australię Dalajlamą³⁵.
Wspomniane wydarzenia doprowadziły do największego kryzysu we
wzajemnych relacjach od 1989 r. Ponownie nie trwał on jednak długo.
Obie strony powróciły do utrzymywanych w realistycznym duchu stosunków, opierających się na wspólnocie interesów gospodarczych. Stabilizacji
wzajemnych kontaktów w ostatnich latach xx w. służyło również załagodzenie konﬂiktów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

Relacje bilateralne w XXI wieku
Pełniący z ramienia Liberalnej Partii Australii funkcję premiera w latach 1996–2007 John Howard uważany był za polityka raczej nieufnego
wobec Chin. Mimo to w trakcie swoich rządów siedmiokrotnie odwiedził Państwo Środka, a w 2003 r. podczas wizyty państwowej w Australii
przewodniczący chrl Hu Jintao wygłosił przemówienie na plenum połączonych izb australijskiego parlamentu, co dotąd było przywilejem zarezerwowanym dla prezydentów Stanów Zjednoczonych³⁶. Jeszcze w trakcie kadencji Howarda zaczęło się zmieniać także podejście Australii do
konﬂiktu w Cieśninie Tajwańskiej. Australijskie władze coraz bardziej
dystansowały się od Taipei, co uwidoczniło się zwłaszcza w latach 2003–
2004, gdy prezydent Chen Shui-bian próbował zaakcentować niezależną
pozycję Tajwanu na forum międzynarodowym³⁷. Canberra poparła również Chiny w ich staraniach o przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu
(wto), co nastąpiło w 2001 r.³⁸
35 M. Wesley, The Challenges of China: Australians Perceptions and Reactions, [w:]
Asian Perspectives on the Challenges of China, 2001, s. 57, dostęp przez wersję internetową: http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/isn/20897/ipublicationdocument_singledocument/92f54302–10e1–406c-887f-180ab32e6aae/en/01_Asian_
Perspectives_on_China_Full_Text.pdf, 5.10.2016.
36 Zwracano uwagę, iż wystąpienie Hu Jintao spotkało się z bardziej pozytywnym
przyjęciem, niż późniejsze o dzień przemówienie George’a W. Busha. Za: R. G.
Sutter, China’s Rise in Asia. Promises and Perils, London 2005, s. 285.
37 R. G. Sutter, Chinese Foreign Relations. Power and Policy since the Cold War, London 2008, s. 285.
38 Ł. Fijałkowski, A. Polus, Azja Południowo-Wschodnia i Australazja w stosunkach
międzynarodowych, Wrocław 2006, s. 134–135.
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Każdy kolejny premier Australii, odpowiadając na zmieniające się
uwarunkowania, mocniej akcentował w swojej polityce wektor azjatycki.
Oznaczało to tym samym położenie większego nacisku na relacje z chrl.
W najbardziej naturalny sposób dotyczyło to bezpośredniego następcy
Howarda, którym był laburzysta Kevin Rudd. Ma on wykształcenia sinologiczne i płynnie posługuje się językiem mandaryńskim, co od razu
zdobyło mu w Chinach sympatię i rozbudziło nadzieję na intensyﬁkację
wzajemnych kontaktów. Istotnie, Rudd uczynił współpracę z państwami
azjatyckimi jednym z „trzech ﬁlarów” swoich rządów. Jego następczyni
na stanowisku premiera Julia Gillard pogłębiła ten kierunek australijskiej
polityki, ogłaszając w 2012 r. cele państwa na najbliższe kilkanaście lat,
które zostały sformułowane w wymownie zatytułowanym dokumencie
„Australia w azjatyckim stuleciu”. By wykorzystać „historyczną szansę,
którą jest dynamiczny rozwój największego kontynentu” Gillard zaproponowała m.in. by wszyscy australijscy studenci musieli się uczyć jednego z głównych azjatyckich języków tj. chińskiego, hindi, japońskiego lub
indonezyjskiego, zachęcając zarazem przedstawicieli biznesu do jeszcze
większego zaangażowania w Azji³⁹.
W kwietniu 2013 r., podczas wizyty Julii Gillard w Pekinie, między oboma państwami zostało zawarte strategiczne partnerstwo. W jego ramach
co r. odbywać się mają spotkania na szczeblu przywódczym i ministerialnym poświęcone współpracy politycznej i gospodarczej⁴⁰.
Australijskie zainteresowanie rozwijaniem relacji z Chinami znalazło
pozytywny oddźwięk w Pekinie. Australia okazała się bowiem korzystnym kierunkiem ekspansji ekonomicznej Państwa Środka, na pierwszym
miejscu uwzględniając chińskie potrzeby surowcowe.
W 2007 r. Chiny zostały pierwszym partnerem handlowym Australii,
wyprzedzając Japonię, które okupowała to miejsce przez poprzednich
36 lat. Od tego czasu zaś eksport australijskich towarów do Chin wrósł
niemal czterokrotnie (import zanotował wzrost mniej znaczny). W efekcie, w sezonie 2012–2013 r. wartość obrotów wzajemnych wyniosła 122,5
39 B. Niedziński, Kurs na Wschód: Australia przeorientowuje się na Azję, http://forsal.pl/artykuly/657870,kurs_na_wschod_australia_przeorientowuje_sie_na_azje.
html, 5.10.2016.
40 Gillard secures strategic partnership with China, http://www.lowyinstitute.org/
news-and-media/hot-topic/australias-prime-minister-julia-gillard-achieved-diplomatic-breakthrough-beijing-when-she-and-chinas, 5.10.2016.
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mld dolarów australijskich (aud)⁴¹. Dla Australii Chiny zajmują pierwsze
miejsce zarówno na liście największych importerów (przyjmują 31,6 australijskiego eksportu) jak i dostarczycieli (18,8 eksportu kierowanego
do Australii). Dla Chin z kolei w 2012 r. Australia była szóstym największym dostarczycielem towarów (4,3) oraz jedenastym odbiorcą (1,8)⁴².
Przynoszącym największy dochód towarem eksportowym Australii
w relacjach z Chinami jest ruda żelaza (w sezonie 2012–2013 wartość jej
eksportu wynosiła 42 mld aud); na kolejnych miejscach znajduje się węgiel⁴³ (7,5 mld aud), złoto (5,9 mld aud) i ropa naftowa (1,9 mld aud)⁴⁴.
Coraz częściej Chińczycy nie zadowalają się po prostu kupowaniem surowców, ale dokonują inwestycji, by zagwarantować sobie ich stabilne
i wieloletnie dostawy. Dla Australii jest to zaś korzystne, ponieważ przedsiębiorstwa miejscowe często nie mają wystarczającego kapitału by rozpocząć efektywną eksploatację bogatych australijskich złóż. Ponadto regiony, które są miejscem inwestycji ﬁrm z Państwa Środka zyskują nowe
miejsca prace, a także elementy infrastruktury. W tym kontekście warto
zwrócić uwagę szczególnie na chińskie inwestycje w sektor gazu. Przewiduje się, że do końca dekady Australia będzie największym światowym
eksporterem lng, a Chiny poprzez zakup udziału w wielu złożach dbają
o to, by stać się czołowym beneﬁcjentem eksportu surowca⁴⁵. W 2006 r.,
podczas wizyty premiera Wena Jiabao w Australii, podpisano zaś pierwszą umową dotyczącą eksportu uranu do chrl.
Intensywnie wzrasta także wartość eksportu australijskiej wołowiny
do Chin — w sezonie 2011/2012 było to 7,7 tys. ton, podczas gdy rok póź41 Kurs dolara australijskiego wobec dolara amerykańskiego kształtował się na poziomie: 0,5 usd w 2002 r., 0,8 usd w 2008 r., ponad 1 usd w połowie 2011 r. Na koniec 2013 r. wynosił 0,8 usd. Notowania: aud/usd (kurs dolara australijskiego do
dolara amerykańskiego), http://biznes.pl/rynki/waluty/proﬁle/,828,2,1112,1,proﬁ le-wykresy.html, 5.10.2016.
42 Department of Foreign Aﬀairs and Trade, China, http://www.dfat.gov.au/geo/fs/
chin.pdf, 18.12.2013.
43 W 2010 r. australijska spółka Resource House podpisała kontrakt z Chinami na dostawę węgla o wartości sześćdziesięciu miliardów dolarów, co stanowiło największą umowę podpisaną przez pojedynczą ﬁrmę w historii Australii. Za: Rekordowy
eksport węgla z Australii do Chin, http://www.nettg.pl/news/13770/rekordowy-eksport-wegla-z-australii-do-chin, 5.10.2016.
44 Department of Foreign Aﬀairs and Trade, China…, 5.10.2016.
45 Chiny zainteresowane gazem z Australii. Kupują już aktywa, http://gazlupkowy.
pl/chiny-zainteresowane-gazem-z-australii-kupuja-juz-aktywa, 5.10.2016.
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niej wartość wzrosła do aż 92,3 tys. ton⁴⁶. Na skutek dobrych zbiorów
w Australii w 2013 r., znacznie zwiększono też eksport pszenicy do Państwa Środka. Żeby ułatwić prowadzenie interesów australijskim eksporterom rząd w Canberrze w 2013 r. podjął decyzję o doprowadzeniu do
pełnej wymienialności australijskiego dolara na chińskiego juana. Za tym
poszła decyzja Banku Rezerw Australii o dywersyﬁkacji portfela inwestycyjnego poprzez zainwestowanie ok. 5 rezerw walutowych (blisko 2 mld
usd) w chińskie obligacje rządowe⁴⁷.
Z kolei najbardziej dochodowymi chińskimi produktami we wzajemnych relacjach są sprzęt telekomunikacyjny (4,6 mld aud), odzież (4,3 mld
aud) oraz sprzęt komputerowy (1,8 mld aud).
Największym zgrzytem w australijsko-chińskich kontaktach ekonomicznych była tzw. afera Rio Tinto. W 2009 r. władze w Pekinie podjęły
decyzję o aresztowaniu australijskich menadżerów tego koncernu pod
zarzutem szpiegostwa i kradzieży tajemnic przemysłowych, wyceniając
spowodowane przez nich straty na 700 mld juanów (102 mld usd). Mimo
protestów ze strony Canberry rok później zostali oni skazani na wyroki od 7 do 14 lat pozbawienia wolności. Sprawa Rio Tinto spowodowała ochłodzenie we wzajemnych stosunkach, jednak długoterminowo nie
wpłynęła na wymianę handlową. W lipcu 2013 r. koncern China Molybdenum podpisał z Rio Tinto Group umowę sprzedaży 80 udziałów w kopalniach miedzi i złota w Northparkes w Nowej Południowej Walii za
820 mln usd⁴⁸.
Podsumowaniem harmonijnie rozwijających się dwustronnych relacji
ekonomicznych była zapowiedź podpisania w pierwszym półroczu 2014 r.
umowy o wolnym handlu między Australią a Chinami. Rozmowy w tej
sprawie rozpoczęto w 2005 r., a od tego czasu odbyło się dziewięć spotkań
roboczych. Wprawdzie w pierwszym kwartale 2013 r. nastąpiło usztywnienie stanowisk negocjacyjnych obu stron na tle sprzeciwu Canberry
46 Eksport wołowiny z Australii przekroczył 1 mln ton, http://www.portalspozywczy.
pl/mieso/wiadomosci/eksport-wolowiny-z-australii-przekroczyl-1-mln-ton,88528.
html, 5.10.2016.
47 M. Marchewka, Australia inwestuje w chińskie obligacje rządowe, http://www.
coslychacwbiznesie.pl/gospodarka/australia-inwestuje-w-chinskie-obligacje-rzadowe, 5.10.2016.
48 Chińczycy kupili od Rio Tinto złoża miedzi i złota w Australii, http://www.
pb.pl/3254762,27735,chinczycy-kupili-od-rio-tinto-zloza-miedzi-i-zlota-w-australii, 5.10.2016.
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wobec propozycji Chin, aby proces zatwierdzania inwestycji zagranicznych w Australii został wyłączony wobec inwestycji chińskich nieprzekraczających jednego miliarda aud (australijscy negocjatorzy sugerowali
wręcz zawężenie rozmów jedynie do kwestii rolnictwa i żywności⁴⁹), ale
ostatecznie trudności, jak się wydaje, udało się przezwyciężyć. W listopadzie tego samego roku australijski minister przemysłu Ian Macfarlane
zapowiedział, że umowa ma być gotowa na czas wizyty w Państwie Środka premiera Australii Tony’ego Abbotta (z 2014 r.)⁵⁰.
Obok harmonijnie rozwijających się relacji ekonomicznych oraz bezspornie zauważalnego rozwoju stosunków politycznych⁵¹, w kontaktach
australijsko-chińskich można jednak odnaleźć niemało punktów spornych. Dotyczą one tak relacji bilateralnych, jak i funkcjonowania obu
państw w regionalnym środowisku międzynarodowym.
Wśród obszarów problemowych znajdujących się w agendzie stosunków dwustronnych, poczesne miejsce zajmuje kwestia odmiennej optyki Australii i Chin względem przestrzegania praw człowieka. Wspomniana wcześniej krytyczna reakcja Canberry na wydarzenia na Placu
Tian’anmen w 1989 r. nie była odosobnionym przypadkiem, a raczej elementem konsekwentnego utrzymywania stanowiska w tym zakresie. Ma
ono jednak charakter zniuansowany. Jak wzmiankowano, Australia szybko postanowiła oddzielić swoją politykę wobec choćby kwestii praw Tybetańczyków od zagadnienia ekonomicznych relacji z Chinami. Inaczej
niż Stany Zjednoczone i Unia Europejska, Canberra zdecydowała się też
na zniesienie embarga na dostawy broni do Chin.
Zarazem jednak Australijczycy nie wahali się przed decyzjami, które
współcześnie innym demokracjom przychodzą często z niemałym trudem. W czerwcu 2007 r. (tj. ostatnim r. urzędowania Johna Howarda)
czołowi politycy tego państwa spotykali się z Dalajlamą, podczas jego
jedenastodniowej wizyty w Australii. Dwa lata później, mimo protestów
49 L. Nowak, Australia — Chiny: pragmatyczne podejście do wolnego handlu?, http://
przegladpm.blogspot.com/2013/04/australia-chiny-pragmatyczne-podejscie.html,
5.10.2016.
50 A. Woźniak, Chiny i Australia podpiszą porozumienie o wolnym handlu, http://
www.polska-azja.pl/2013/11/07/chiny-i-australia-podpisza-porozumienie-o-wolnym-handlu, 5.10.2016.
51 Warto wspomnieć choćby o zainaugurowanych w 2008 r. forach bilateralnego
dialogu strategicznego oraz dialogu ministerialnego na temat globalnych zmian
klimatycznych.
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Pekinu, Canberra nie odmówiła wjazdu Rabiji Kadir, przewodniczącej
Światowego Kongresu Ujgurów. W obu przypadkach australijskie władze akcentowały, iż ich decyzje nie mają na celu podważania chińskiej
suwerenności nad, odpowiednio, Tybetem i Xinjiangiem, ale stanowią
naturalną konsekwencję funkcjonowania w Australii reżimu politycznego ufundowanego na demokratycznych wartościach.
Być może zaś najbardziej wymownym przedstawieniem stanowiska
Australii w omawianej materii, było wystąpienie premiera Kevina Rudda na Uniwersytecie Pekińskim w kwietniu 2008 r. Rudd zawarł w nim
stonowaną krytykę podejścia chińskich władz do kwestii przestrzegania
praw człowieka w Tybecie, zaraz jednak akcentując jak ważnym partnerem dla Australii są Chiny i sprzeciwiając się bojkotowi, mających się odbyć niedługo potem, igrzysk olimpijskich w Pekinie⁵². Jeśli dodać do tego,
iż wystąpienie zostało wygłoszone po mandaryńsku, nie może dziwić, że
wprawiło gospodarzy w niemałą konsternację. Trudno było im się odnieść
do niego podobnie jak do słów potępienia kierowanych na przykład przez
Waszyngton z perspektywy konferencji prasowych w Białym Domu. Tym
niemniej chińskie nadzieje związane z polityką Rudda musiały zostać po
tym wydarzeniu stonowane.
Pekińskie wystąpienie premiera Australii zostało zinterpretowane
jako swoisty manifest polityki Zhengyou, co w języku chińskim oznacza
„krytyczny przyjaciel”. Jej założeniem ma być, równoległa do budowania
partnerstwa z Państwem Środka, otwarta krytyka chińskich władz za
naruszenia praw człowieka, która ma jednak ostatecznie pomóc, a nie
szkodzić Chinom.
Trzeba jednak zaznaczyć, iż przemówienie Rudda było ostatnim tak
znaczącym publicznym wyrażeniem krytycznego stanowiska Canberry
wobec problemów przestrzegania praw człowieka w Chinach. Kolejne lata
przyniosły zniuansowanie australijskiego stanowiska, nacechowane z jednej strony troską o rozwijanie relacji handlowych, z drugiej zaś — przekonaniem, iż na polu wzajemnych dyskretnych konsultacji można osiągnąć
lepszy efekt względem zmiany polityki partnera chińskiego⁵³.
52 Beijing University speech by Australian Prime Minister Kevin Rudd, http://
www.theaustralian.com.au/news/kevin-rudds-speech-at-beijing-uni/story-e6frg6n6–1111116015758, 5.10.2016.
53 Szerzej na ten temat: M. Kosmala-Kozłowska, Dialog Zachód-Azja Wschodnia
w dziedzinie praw człowieka, Toruń 2013, s. 163–165.
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W analizowaniu bilateralnych relacji warto zwrócić uwagę również na
kontekst stosunków międzyludzkich. Coraz istotniejsze znaczenie mają
wzajemne wizyty. W 2013 r. Państwo Środka odwiedziło 770 tys. Australijczyków (wzrost o 6,7 w stosunku do 2012 r.), przy czym tylko nieco ponad połowę stanowili turyści, a pozostali przybyli w celach biznesowych
i rodzinnych. Z kolei w okresie od października 2012 r. do października
2013 r. Australię odwiedziło ponad 700 tys. turystów z Chin, co stanowiło wzrost o 17,3 w stosunku do okresu poprzedniego⁵⁴. Wśród osób
przybywających z chrl największą popularnością cieszy się region Nowej
Południowej Walii, który w 2013 r. zarobił dzięki nim 1,4 mld aud, w porównaniu do jedynie 178,5 mln aud w poprzednim roku⁵⁵. Oba państwa
wiążą duże nadzieje z dalszym rozwojem sektora turystycznego.
Spośród blisko 12 tys. obcokrajowców, którzy między lipcem 2012 r.
a lipcem 2013 r. migrowali do Australii, Chińczycy stanowili największą,
13 grupę (przy 12,6 migrujących z Indii)⁵⁶. Z kolei w 2012 r. wśród 192
tys. zagranicznych studentów na australijskich uczelniach było ponad 90
tys. żaków z Chin.
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., 318 tys.
mieszkańców Australii, tj. 1,5 ogółu populacji, zadeklarowało, iż urodziło się w Chinach (w 2006 r. było to 206 tys. osób — 1 ogółu populacji).
Posiadanie chińskich przodków zadeklarowało z kolei 866 tys. mieszkańców kraju⁵⁷. Do tych statystyk można dodać znaczną liczbę osób (ponad
100 tys.), miejsce urodzenia których (bądź ich przodków) to Tajwan, Singapur bądź Makao Współcześnie obecność chińskiej mniejszości wzbudza na pewno mniejsze emocje niż miało to miejsce w xix w. Zdarzają
się jednak konﬂikty takie jak przy okazji Dnia Singapuru organizowanego
12 października 2013 r. w Sydney, po którym wzburzeni Australijczycy
oprotestowali fakt, iż miał on być otwarty tylko dla Singapurczyków⁵⁸.
54 N. Karnikowski, Australian tourists ﬂock to China, http://www.smh.com.au/travel/
travel-news/australian-tourists-ﬂock-to-china-20131214–2zdyc.html, 5.10.2016.
55 Australia welcomes Chinese tourism boom, http://news.xinhuanet.com/english/
business/2013–12/31/c_133009621.htm, 5.10.2016.
56 R. Clancy, Australia experiencing a boom in arrivals from China and India, http://
www.australiaforum.com/information/immigration/australia-experiencing-a-boom-in-arrivals-from-china-and-india.html, 5.10.2016.
57 Australian Bureau of Statistics, http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/quickstat/0, 5.10.2016.
58 Australijczycy oburzeni na Dzień Singapuru w Sydney, http://www.polska-azja.
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Problemy bezpieczeństwa
Australia okazała się jednym z kluczowych adresatów „strategicznego
zwrotu” ku Azji zadeklarowanego w 2011 r. przez administrację amerykańską. Podjęto wówczas decyzję, że w australijskiej bazie Darwin stacjonować będzie 2,5-tysięczny kontyngent amerykańskich marines, a ponadto siły powietrzne usa uzyskają szerszy dostęp do baz lotniczych na
północy Australii⁵⁹.
Co więcej, toczą się rozmowy na temat ewentualnego wykorzystania
przez armię Stanów Zjednoczonych zależnego od Australii Terytorium
Wysp Kokosowych, położonych 1100 km na południowy-zachód od Sumatry. Miałaby zostać na nim ulokowana baza bezzałogowych obserwacyjnych dronów. Ta ewentualność jest rozważana zwłaszcza na wypadek
nieprzedłużenia wygasającej w 2016 r. amerykańskiej dzierżawy leżącej
w środkowej części Oceanu Indyjskiego wyspy Diego Garcia, pełniącej
dziś rolę swoistego stacjonarnego lotniskowca dla armii usa⁶⁰.
W ostatnich latach australijskie władze wielokrotnie w sposób krytyczny odnosiły się do intensywnego rozwoju potencjału militarnego Chin
oraz asertywnej polityki tego państwa w regionie. Poglądy polityków,
a także wyrażane w sondażach obawy zwykłych obywateli (w kwietniu
2011 r. w badaniu sondażowym 44 Australijczyków wyraziło opinię, że
Chiny mogą stać się zagrożeniem militarnym dla ich kraju⁶¹) znalazły
odzwierciedlenie w zapisach Białej Księgi Obronności z 2009 r., która
wzmiankowała, iż tempo i zakres modernizacji chińskich sił zbrojnych
mogą stanowić powód do niepokoju dla sąsiadów Państwa Środka⁶².
Zdecydowanie inaczej akcenty rozłożono w kolejnej Księdze, datowanej
na 2013 r. Autorzy klarują w niej, iż rozwój chińskich zdolności obronnych jest naturalny i uzasadniony w kontekście wzrostu gospodarczego
pl/2013/10/16/australijczycy-oburzeni-na-dzien-singapuru-w-sydney, 5.10.2016.
59 D. Miles, U. S., Australia expand military relations, http://www.army.mil/article/69433, 5.10.2016.
60 J. Grubel, Australia open to U. S. spy ﬂights from Indian Ocean Island, http://
www.reuters.com/article/2012/03/28/us-australia-usa-idusbre82R03120120328,
5.10.2016.
61 Wyniki sondażu australijskiego Lowy Institute za: Stosunki dwustronne Australia-Chiny, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Australia,stosunki_
dwustronne,Chiny, 5.10.2016.
62 Department of Defence, Defence White Paper 2009, http://www.defence.gov.au/
whitepaper2009/docs/defence_white_paper_2009.pdf, 5.10.2016.
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Chin. Warto również zwrócić uwagę na podtytuły obu dokumentów, które sygnalizują pewne przewartościowania. Biała Księga z 2009 r. była zatytułowana „Defending Australia in the Asia-Paciﬁc Century: Force 2030”,
natomiast późniejszy o cztery lata dokument nosił nazwę „Australia in
the Asian Century”⁶³.
Zarazem jednak w innym miejscu Księgi z 2013 r. zaznaczono, iż wobec
ewentualnego ataku „jednej z głównych sił” Australia może zwrócić się
o pomoc do sojuszników⁶⁴. Nietrudno dostrzec analogię do chrl i Stanów Zjednoczonych, tym niemniej, ponieważ nie wyrażono tego explicite, publikacja Białej Księgi nie spotkała się z publicznym negatywnym
odzewem ze strony Pekinu⁶⁵.
Z podobnymi zabiegami, mającymi na celu przykrycie łagodną retoryką działań, które mogłyby nie uzyskać aprobaty Pekinu, mamy do czynienia coraz częściej. By uśmierzyć obawy Chin, minister obrony Australii
Stephen Smith w odpowiedzi na nieoﬁcjalną (wysuniętą przez think-tank
Center for Strategic & International Studies) propozycję zmodernizowania australijskiego portu Stirling, tak by mógł przyjmować amerykańskie
lotniskowce, stwierdził, że w Australii nie będzie baz wojskowych usa⁶⁶.
Canberra stara się dbać o to by nie być postrzegana jako element amerykańskiej polityki skierowanej przeciwko Chinom, często określanej jako
strategia okrążania⁶⁷.
Zarazem jednak, wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-wojskowej
w regionie, Australia może zdecydować się na przykład na dyslokację swo63 R. Mishra, Australia-China Strategic Partnership, http://www.idsa.in/issuebrief/
Australia-ChinaStrategicPartnership_rmishra_130513, 5.10.2016.
64 Department of Defence, Defence White Paper 2013…, 5.10.2016.
65 W chińskiej Białej Księdze Obronności z 2010 r. Australia wspomniana jest przy
okazji zaznaczenia, iż między dwoma państwami regularnie odbywają się konsultacje na polu bezpieczeństwa oraz nieproliferacji broni nuklearnej, a także w ustępie poświęconym potrzebie zintensyﬁ kowania wymiany militarnej z różnymi
krajami. China’s National Defense in 2010, http://www.china.org.cn/government/
whitepaper/node_7114675.htm, 5.10.2016.
66 J. Tomaszewski, Traktatowi sojusznicy usa w regionie Azji i Pacyﬁku, „Bezpieczeństwo narodowe” 25/2013, s. 28.
67 Warto w tym kontekście przytoczyć manewry na obszarze Zatoki Bengalskiej,
jakie we wrześniu 2007 r. odbyły siły morskie Stanów Zjednoczonych, Australii,
Indii, Japonii i Singapuru. To wydarzenie skłoniło część komentatorów do formułowania twierdzeń o kształtowaniu się swoistego „azjatyckiego nato”, które
miałoby być przeciwwagą dla Chin.
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ich okrętów wojennych, z których większość stacjonuje na południu kraju
(głównie w Sydney) na północ. Oﬁcjalnie ten postulat wysunął w sierpniu
2013 r. (tj. w trakcie kampanii wyborczej, co też nie pozostaje bez znaczenia) premier Kevin Rudd, zaznaczając, że przeprowadzony odpowiednio
szybko proces mógłby zostać zakończony w 2030 r. Gdyby tak się stało,
ułatwiłoby to wprowadzenie do niebawem modernizowanej bazy w Sydney nowych typów jednostek, takich jak desantowce typu Canberra i niszczyciele rakietowe typu Hobart⁶⁸.
Z proamerykańskim nastawieniem Australii powiązać można zainteresowanie, jakie wykazują chińscy hakerzy różnego rodzaju informacjami,
którymi dysponuje Canberra. Ostatni głośny przypadek cybernetycznego
szpiegostwa został ujawniony w maju 2013 r. przez telewizję abc. Powołując się na anonimowego pracownika służb specjalnych stacja poinformowała, iż hakerzy z Chin ukradli plany nowej siedziby australijskiego
wywiadu. Władze nie zdementowały tych informacji, określając je jedynie
jako „nieprecyzyjne” i podkreślając, że nie wpłyną na wymianę handlową
z Państwem Środka⁶⁹. Wątek szpiegowski pojawił się również w sprawie
Huawei — w październiku 2013 r. nowy rząd australijski utrzymał zakaz
startowania tego chińskiego koncernu w wartym 38 mld usd przetargu
na budowę krajowej sieci telekomunikacyjnej, powołując się na względy
bezpieczeństwa narodowego.

Perspektywy relacji
Na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyﬁku (apec) w Indonezji
w październiku 2013 r., nowy premier Australii Tony Abbott stwierdził,
iż wzrost chińskiej gospodarki stanowi dla świata korzyść, a nie wyzwanie⁷⁰. Bez wątpienia stanowi korzyść dla samej Australii, która w znacznej
68 Australijskie okręty wojenne na północ, http://www.altair.com.pl/news/view?news_
id=11274, 5.10.2016.
69 R. Taylor, Chinese hackers ‘steal blueprints for Australian spy hq’, http://www.
independent.co.uk/news/world/australasia/chinese-hackers-steal-blueprints-for-australian-spy-hq-8633757.html, 5.10.2016.
70 apec: Australia’s pm Tony Abbott Meets China’s President Xi Jinping — Absence of
President Obama Noted, http://johnib.wordpres.com/2013/10/07/australias-pm-tony-abbott-meets-chinas-president-xi-jinping-absence-of-president-obama-noted,
5.10.2016.
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mierze dzięki intensywnie rozwijającym się kontaktom ekonomicznym
z Państwem Środka (podkreślić trzeba nadwyżkę w bilansie wynikającą z imponującej skali australijskiego eksportu do Chin) zdołała, mimo
ogólnoświatowej recesji, utrzymać gospodarkę w dobrej kondycji. Warto
wszak zaznaczyć, iż coraz częściej pojawiają się głosy twierdzące, iż zyski płynące ze współpracy z chrl oprócz korzyści przynoszą zagrożenie,
wstrzymując potrzebne krajowi reformy ekonomiczne⁷¹. Australia musi
także zastanowić się nad większym zdywersyﬁkowaniem swojego eksportu, tak by nie być uzależnioną wyłącznie od partnera chińskiego, co
może przynieść negatywne konsekwencje choćby wobec ewentualności
kryzysu gospodarczego chrl.
Dla Chin rozwijanie relacji ekonomicznych z Australią jest korzystne
w dwójnasób. Z jednej strony zyskują one w postaci Canberry wiarygodnego dostarczyciela surowców, który ma tę zasadniczą przewagę nad państwami Afryki czy Bliskiego Wschodu, że transport morski zeń nie musi
przebiegać przez Cieśninę Malakka, czyli miejsce będące największym
wyzwaniem dla chińskich strategów zatroskanych o bezpieczeństwo szlaków energetycznych wiodących do Państwa Środka. Po wtóre, Pekin może
mieć nadzieję, iż przez zacieśnianie więzi ekonomicznych i idącą za tym
współpracę polityczną z Australią, zdoła osłabić amerykańskie wpływy
w regionie Indo-Pacyﬁku.
Czy podobne rachuby chińskich decydentów są uzasadnione? Wydaje
się, że nie. Wprawdzie premier Julia Gillard, inaczej niż wcześniej John
Howard, położyła na ołtarzu zgody z Pekinem australijskie sympatie wobec Tybetańczyków, odmawiając spotkania się z Dalajlamą⁷², jednak ta
sama Gillard podpisała z prezydentem Obamą umowę o stacjonowaniu
amerykańskich marines w bazie w Darwin. Wydaje się więc, że o ile można się spodziewać ustępstw australijskich władz wobec Chin w mniej znaczących z punktu widzenia Canberry sprawach, to fundamentalny dla
polityki zagranicznej państwa sojusz ze Stanami Zjednoczonymi oraz ich

71 W. Pesek, Wyzwanie dla gospodarki Australii: przestać produkować dla Chin,
http://m.forsal.pl/makroekonomia/wyzwanie-dla-gospodarki-australii-przestac-produkowac-dla-chin, 5.10.2016.
72 Warto jednak zaznaczyć, iż współcześnie, w obliczu rosnącej potęgi Chin, nie jest
to postawa wyjątkowa, a raczej częsta wśród przywódców państw demokratycznych.
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sprzymierzeńcami (w rodzaju Japonii⁷³) będzie nie tylko utrzymywany,
ale i wzmacniany.
W tym kontekście warto przyjrzeć się reakcji australijskiego rządu na
ogłoszenie przez chrl strefy identyﬁkacji obrony powietrznej (adiz) na
Morzu Wschodniochińskim. Gabinet Abbotta zaprezentował twarde stanowisko, wzywając Chiny do powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań, które mogłyby narazić stabilność i bezpieczeństwo w regionie. Pekin zareagował dość nerwowo, w nocie msz wzywając stronę
australijską do korekty stanowiska i nieszkodzenia bilateralnym relacjom.
Następnie postawa Canberry została poddana krytyce w trakcie trzeciego
forum Australia-Chiny w listopadzie 2013 r. Abbott podtrzymał jednak
stanowisko, stwierdzając, że Australia jest silnym sojusznikiem Stanów
Zjednoczonych, silnym sojusznikiem Japonii i ma bardzo silne przekonanie, że spory międzynarodowe powinny być rozstrzygane drogą pokojową. Zarazem jednak zaznaczył, iż zadrażnienia związane z adiz nie powinny się w żaden sposób przekładać na stosunki handlowe z Chinami⁷⁴.
Wydaje się, iż analizując opisywaną sytuację, nie należy przeceniać jej
znaczenia. Obie strony wprawdzie odeszły tu na chwilę od zwyczajowo
wygładzonej retoryki, jednak nie powinno się spodziewać automatycznego przełożenia sporu na pogorszenie całościowych relacji bilateralnych.
Prawicowy rząd Abbotta, mimo iż w postawie wobec Chin bardziej zdecydowany od poprzedników, nie pozbędzie się lekką ręką chińskiej kury
znoszącej australijskiej gospodarce złote jajka. Co więcej, w interesie Canberry na pewno nie leży antagonizowanie stosunków między chrl a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Przeciwnie, Australia będzie
w miarę możliwości dążyć do tego by najważniejsze państwa regionu prowadziły politykę służącą stabilizacji stosunków wzajemnych i rozwoju
współpracy ekonomicznej.

73 W październiku 2013 r. podczas 7. East Asia Summit w Brunei Tony Abbott określił
Japonię jako „najbliższego przyjaciela w Azji”. Jego postawę określono jako poparcie dla aspiracji Tokio, by na powrót stać się pełnoprawną potęgą. M. Kenny, Tony
Abbott says Japan is Australia’s ‘closest friend in Asia’, http://www.smh.com.au/
federal-politics/political-news/tony-abbott-says-japan-is-australias-closest-friend-in-asia-20131009–2v8ty.html, 5.10.2016.
74 P. Hartcher, China vents its anger at Australia’s stand on airspace rights, http://
www.brisbanetimes.com.au/comment/china-vents-its-anger-at-australias-stand-on-airspace-rights-20131202–2ylye.htmlixzz2rA8qsmbK, 5.10.2016.
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Jeśli chodzi o politykę Pekinu, to również z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że chińscy decydenci nie zdecydują się na eskalowanie konﬂiktów z Australią. Nuta niepewności związana jest z tym,
iż w chrl, zwłaszcza obecnie, gdy trwa jeszcze proces umacniania przywództwa Xi Jinpinga, posunięcia w relacjach zagranicznych są mocniej
uwarunkowane czynnikami polityki wewnętrznej niźli w Australii.
Gdyby okazało się, iż kontynuowanie współpracy gospodarczej z Pekinem na dotychczasowym poziomie będzie niemożliwe, Canberra może
spróbować przenieść swoje aktywa w inny rejon. Najbardziej prawdopodobnym punktem docelowym wydają się w tym kontekście Indie, czyli
państwo które na światowej szachownicy wciąż jest o jeden ruch do tyłu
w stosunku do Chin, ale wiele wskazuje na to, że ten stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie. Zwrócił na to uwagę w październiku 2012 r. John
Howard, klarując w wystąpieniu, iż Indie są „śpiącym gigantem”, a korzystniejsza w stosunku do chrl (której społeczeństwo, zdaniem Howarda, zestarzeje się, zanim zdąży się wzbogacić) struktura demograﬁczna,
z dużym udziałem ludzi młodych, powinna uczynić z New Delhi pierwszoplanowego partnera Australii⁷⁵.
Na ten moment Australia musi jednak wyważyć racje w stosunkach
z chrl. Trudno przy tym uniknąć pewnych analogii do historii. Od kilkunastu lat dokonuje się niejako ponowne ekonomiczne „odkrywanie Australii” przez Chińczyków, tak jak miało to miejsce w xix w. (z tym zastrzeżeniem, iż wówczas surowo wzbraniano wywożenia surowców do
Państwa Środka). I tak jak wówczas mowa jest o „chińskim zagrożeniu”,
dziś postrzeganym przez pryzmat bezpieczeństwa. Recepty jakie wypracują (lub nie) w tej materii australijscy politycy wyznaczą rytm „azjatyckiego tańca” Canberry. Pewne jest jedynie, iż jego intensywność będzie
wzrastać.
W 1986 r. Sławomir Mrożek w sztuce Kontrakt zawarł słowa: „Polska
jest krajem na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu”. Dramaturg
nie spodziewał się raczej, że podobna charakterystyka znakomicie odpowiadać będzie strategicznej mentalności Australii na początku xxi w.

75 Australia should focus on India, not China: Former pm John Howard, http://articles.
economictimes.indiatimes.com/2012–10–25/news/34729689_1_china-australian-economy-john-howard, 5.10.2016.
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Stosunki australijsko-izraelskie w latach 1948–2013

ABSTRAKT:
Mimo, iż relacje bilateralne zostały nawiązane w 1949 r., to zalążków kontaktów pomiędzy narodami należy upatrywać znacznie wcześniej, bo już
w czasach pierwszej wojny światowej, kiedy to naród australijski i żydowski uczestniczyły wspólnie w działaniach wojennych. Pozytywne relacje, jakie zostały wówczas nawiązane, kontynuowano i intensyﬁkowano
podczas kolejnych wspólnych doświadczeń, co zaowocowało wzrostem
żydowskiej imigracji do Australii i wzajemnej sympatii narodów. Wymiernym efektem pozytywnych doświadczeń i dowodem na bliskość relacji, było zaangażowanie Australii w proces tworzenia państwa Izrael,
które rozpoczęło się wiele lat wcześniej wspieraniem ruchu syjonistycznego rozwijanego na terenie Australii. Przyjazne stosunki rozwijały się
przez wszystkie kolejne lata, czemu dawały wyraz wielokrotnie, zarówno
Australia jak i Izrael, podejmując szereg sprzyjających wzajemnym interesom działań, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w ich relacjach
bilateralnych.
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Wprowadzenie
Stosunki łączące Australię i Izrael należą do wyjątkowych i przejawiają
się rzadko spotykaną zażyłością i intensywnością. Pozytywne kontakty
pomiędzy narodami zapoczątkowane w czasach i wojny światowej były
intensyﬁkowane przez kolejne lata, zaś utworzenie państwa żydowskiego
na Bliskim Wschodzie w 1948 r., przy znacznym australijskim wsparciu,
stworzyło możliwość nadania relacjom nowej jakości, i rozwoju w zinstytucjonalizowanym wymiarze międzypaństwowym. Australia, przez kolejne lata niejednokrotnie występowała w roli rzecznika czy orędownika
państwa żydowskiego, wspierając jego działania, bądź sprzeciwiając się
niesprawiedliwym lub szkodliwym, w jej ocenie, opiniom na jego temat.
Co znamienne, począwszy od 1948 r., relacje bilateralne były określane
przez polityków obu państw jako zażyłe, przyjazne i istotne, z punktu widzenia ich polityk zagranicznych, niezależnie od reprezentowanej przez
nich opcji politycznej.
Powstaje pytanie o powody dla których dwa, tak odległe od siebie państwa rozwijają efektywną współpracę na tak dużą skalę, przez ponad 60
lat, w której nie występuje wiele kwestii spornych, a która opatrzona jest
wzajemną sympatią i przyjaźnią.
Fakt istnienia licznej, dobrze zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej społeczności żydowskiej na terenie całej Australii, szczególnie zaś
w jej największych miastach, ma niewątpliwie znaczący wpływ na charakter politycznych i gospodarczych relacji. Jednak czynnik ten, zdaje się
być niewystarczającym powodem czy wytłumaczeniem ich głębokości.
Wszak, to nie liczebność społeczności żydowskiej legła u podstaw owych
kontaktów, nadając im dzisiejszego wymiaru i zażyłości. Relacje pomiędzy Australią a Izraelem, są pokłosiem ponad 100-letnich pozytywnych
doświadczeń, które począwszy od i wojny światowej miały niezwykle
przyjazny wymiar. Rzadko obserwuje się, by politycy w tak bezpośredni
i przyjacielski sposób, artykułowali swój pozytywny stosunek do rządów
i społeczeństwa innego państwa. Decydenci obu krajów, często podkreślają w swoich wypowiedziach unikatowy i pozapolityczny charakter więzi, opartych o zbieżność wyznawanych wartości i wspólną historię.
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Wachlarz pozytywnych doświadczeń i ich długoletnia tradycja, stanowią solidne ﬁlary nadające relacjom wyjątkowego charakteru stanowiąc
jednocześnie siłę napędową dalszego rozwoju. Państwa prowadzą efektywną współpracę na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej,
i choć nie we wszystkich obszarach rozwijana jest z jednakową intensywnością, to wspólnym mianownikiem jest towarzysząca jej niezwykle przyjazna atmosfera. Bliskie relacje międzypaństwowe są natomiast obecnie
wspierane przez aktywnie działającą społeczność żydowską w Australii.
Artykuł przedstawia ewolucję stosunków australijsko-izraelskich
w latach 1948–2013 z uwzględnieniem najistotniejszych antecedencji
z lat wcześniejszych, które mają fundamentalne znaczenie dla obecnego
kształtu kontaktów społecznych i państwowych. Artykuł stanowi próbę całościowego przedstawienia relacji na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowo-społecznej, z uwzględnieniem najważniejszych
aspektów, a także podstawowych celów i interesów. Ze względu na wieloaspektowość i szeroki zakres stosunków australijsko-izraelskich, artykuł
nie wyczerpuje wszystkich ich przejawów. Zarysowano natomiast najważniejsze, z punktu widzenia autorki, kwestie stanowiące ﬁlary relacji
w latach 1948–2013, jak i kształtujące ich specyﬁkę komponenty.

Antecedencje stosunków australijsko-izraelskich
Wyjątkowe więzi jakie łączą Australię i Izrael mają wymiar historyczny
oraz swoją blisko stuletnią tradycję. Pierwsze kontakty pomiędzy Australijczykami a społecznością żydowską w Palestynie datuje się na lata pierwszej wojny światowej. W bitwie o Gallipoli, toczonej od 25.04.1915 r. do
09.01.1916 r., wraz z australijskimi żołnierzami, brała udział formacja wojskowa składająca się z 600 żydowskich ochotników wydalonych przez
Turków z Palestyny. Służyli oni w pomocniczej jednostce transportowej
o nazwie Korpus Mułów Syjonu (Zion Mule Corps). Zgodnie z najbardziej
popularnym nurtem dominującym w historii Australii, bitwa ta była kluczową w procesie formowania kraju. W założeniu ententy miała ona doprowadzić do wyeliminowania z wojny Imperium Osmańskiego. Przeciwko Turkom walczyły zjednoczone siły Wielkiej Brytanii, Francji,
Australii i Nowej Zelandii. Ostatecznie, zakończyła się jednak ﬁaskiem
państw ententy.
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Siły australijskie i nowozelandzkie tworzyły oddziały o nazwie anzac
(ang. Australian and New Zealand Army Corps), które walczyły z kolei,
na Bliskim Wschodzie oraz froncie zachodnim. 31 października 1917r.
australijska Czwarta Brygada Lekkiej Kawalerii (ang. Australian Light
Horse) odegrała na Bliskim Wschodzie kluczową rolę, zdobywając ważne,
z punktu widzenia dalszych operacji militarnych, miasto Beer Szewa. Na
skraju Starego Miasta w Izraelu, znajduje się obecnie cmentarz wojskowy z grobami australijskich i brytyjskich żołnierzy poległych w bitwie
o Beer Szewa.
Australijska Kawaleria, pod dowództwem generała Allenby, w latach
1916–1917, poza bitwą o Beer Szewa, wzięła także udział w ostatecznej bitwie o Jerozolimę. W gronie dowódców wojskowych znajdowały się także
osoby zaangażowane w australijski ruch syjonistyczny.
Wspólne działania wojenne, zaowocowały nie tylko obopólnymi sukcesami, ale także przyczyniły się do nawiązywania pierwszych żydowsko-australijskich więzi oraz wielu doświadczeń, które jak twierdzi australijski historyk wojskowości, H. S. Gullet, były oceniane niezwykle
pozytywnie przez obie strony. Australijscy żołnierze, po zdobyciu Beer
Szewy, zostali serdecznie przywitani przez mieszkańców Yishuvu (żydowska populacja w Palestynie) i okrzyknięci „wyzwolicielami spod tureckiego panowania i arabskich grabieży”. Co więcej, jak twierdzi historyk, sympatia ta była odwzajemniana, a jej intensywny rozwój został przerwany
jedynie przez zakończenie działań wojennych. Jednak żołnierze Czwartej
Brygady, wielokrotnie z wdzięcznością i sympatią, mówili o swoim pobycie na żydowskich osiedlach i kontaktach z tamtejszą ludnością, co zostało
udokumentowane w licznych pamiętnikach i wspomnieniach wojennych .
W Australii i Nowej Zelandii obchodzony jest tzw. Anzac Day — święto państwowe upamiętniające żołnierzy, którzy zginęli w czasie bitwy
o Galiipoli, natomiast dla upamiętnienia australijskich żołnierzy Czwartej Brygady Lekkiej Kawalerii, poległych podczas Biwy o Beer Szewa,
w Izraelu powstał Park dedykowany ich pamięci, zaś na górze Scopus
w Jerozolimie, znajduje się cmentarz wojskowy.
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Ryc. 1. Pomnik upamiętniający żołnierzy Czwartej Brygady Lekkiej Kawalerii (ang. Australian Light Horse) w Parku Australijskich Żołnierzy w Beer Szewa w Izraelu

Źródło: http://www.pikiwiki.org.il/?action=gallery&img_id=10413, 5.10.2016.

Wsparcie jakiego Australia udzielała Izraelowi w procesie powstawania państwa pod koniec lat 40. xx w., ma swoją tradycję sięgającą lat 20.
xx w., kiedy to na jej terenie rozwijały swoją działalność ugrupowania
o charakterze syjonistycznym. W 1920 r. na Światowej Konferencji Syjonistycznej w Londynie podjęto decyzję o utworzeniu oddziału Związku
Żydów (ang. The United Israel Appeal, uia) w Australii. Obecnie uia jest
centralną organizacją wspierającą ﬁnansowo organizacje żydowskie na
świecie. Jej siedziba znajduje się w Jerozolimie, zaś w czterdziestu sześciu
państwach posiada swoje ﬁlie, które udzielają pomocy w kwestiach edukacyjnych, socjalnych czy ekonomicznych, Żydom imigrującym do Izraela.
W pierwszej dekadzie xx w., utworzono w Australii oddział Żydowskiego Funduszu Narodowego (jnf), który inicjował i pomagał w realizacji różnych projektów wspierających rozwój relacji. W 1927 r. w Melbourne, powstała Australijska Federacja Syjonistyczna (zfa). Jednym z jej
członków był Max Frielich, który utrzymywał bliskie kontakty z australijskim politykiem H.V. Evattem, współpracując na rzecz wspierania działań mających doprowadzić do ustanowienia państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. Obecnie zfa jest organizacją zrzeszającą inne jednostki
i stowarzyszenia syjonistyczne i odpowiedzialną za rozwój kontaktów
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pomiędzy Australią, a Żydami i Izraelczykami. Przykładem działalności
rozwijanej przez zfa jest promowanie syjonizmu w ramach Seminariów
Syjonistycznych organizowanych w szkołach żydowskich w Australii, które odbywają się pod auspicjami Wydziału Edukacji Australijskiej Agencji
Żydowskiej.
W 1928 r. powstała niezależna i pozarządowa jednostka Międzynarodowa Organizacja Syjonistyczna Kobiet (wizo), której celem jest wspieranie kobiet borykających się z różnego rodzaju problemami w związku
z osadnictwem na terenach Palestyny. Od momentu powstania, organizacja rozszerzyła swoją działalność o 50 nowych jednostek na całym
świecie, w tym w Australii, gdzie nawiązywała współpracę ze szkołami,
uniwersytetami i instytucjami o charakterze gospodarczym i kulturowym, realizując różnego rodzaju projekty społeczne.
Australijscy żołnierze powrócili licznie na Bliski Wschód w czasach ii
wojny światowej, podczas której wielu z nich ponownie nawiązywało dobre relacje z lokalną społecznością żydowską. Dwie australijskie dywizje
odbywały w 1940 r. szkolenia na terenie Palestyny. Oprócz przyjacielskich
relacji pomiędzy ich dowódcą, generałem Thomasem Blainey’em, a generałem Johnem Monashem, widoczna była współpraca pomiędzy Syjonistyczną Federacją Australii (zfa) a Żydowską Agencją i innymi quasi- rządowymi organizacjami jesziwy, mająca na celu zapewnienie australijskim
żołnierzom jak najkorzystniejsze warunki bytowe na Palestyńskich ziemiach. Pomagano zorganizować żołnierzom wolny czas, między innymi, zapraszając ich na spotkania z żydowskimi rodzinami w ich domach.
Na prośbę zfa, komitet Żydowskiej Agencji wystosował nawet prośbę
do okolicznych sklepów i restauracji, by nie pobierać większych opłat od
australijskich klientów. Żołnierze australijscy i przedstawiciele żydowskiej społeczności walczyli także wspólnie na obszarze Syrii. Jak wynika
z udokumentowanych wspomnień i poematów z okresu wojny, żołnierze
i lokalna społeczność żydowska, darzyli się wzajemną sympatią.
Mimo wielu przejawów pozytywnych kontaktów, można było zaobserwować pewne zmiany w stosunku do ruchu syjonistycznego w Australii,
po dojściu do władzy w 1941 r., Johna Curtina i Partii Pracy (ang. Australian Labor Party — alp). W związku z narastającym sprzeciwem Arabów
wobec imigracji żydowskiej na ziemie Palestyny, Brytyjczycy wydali tzw.
Białą Księgę, w której uznano, iż podstawowy postulat deklaracji Balfoura stanowiący o utworzeniu „narodowej siedziby żydowskiej” został już
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zrealizowany. Ponadto, Biała Księga przyznawała Arabom prawo weta
wobec dalszej imigracji żydowskiej. Przywódcy Australii przyjęli wówczas brytyjską linię, wzywając nawet Wielką Brytanię, aby podejmowała
bardziej zdecydowane działania ograniczające żydowską imigrację, która
według nich prowadziła do destabilizacji Palestyny.
Oﬁcjalnie utrzymywano, iż wszelkie decyzje podejmowane w kwestii
owych ziem, są sprawą Brytyjczyków. Jednakże działania australijskiego
szefa dyplomacji Herberta Vere Evatta, otwarcie głoszącego poparcie dla
ruchu syjonistycznego, zmierzały do bardziej przychylnej Żydom polityki. Kiedy natomiast Wielka Brytania, w 1947 r. poruszyła w Organizacji
Narodów Zjednoczonych problem palestyński, Australijska Partia Pracy
pod przewodnictwem następcy Curtina, Bena Chiﬂey’a przyjęła zdecydowanie pro-syjonistyczną politykę.
Australia była jednym z jedenastu członków powołanej 13 maja 1947 r.,
przez Zgromadzenie Ogólne onz, specjalnej komisji ds. Palestyny (unscop — United Nations Special Commitee on Palestine). Komisja składająca się z przedstawicieli Szwecji, Holandii, Czechosłowacji, Jugosławii,
Australii, Kanady, Indii, Iranu, Gwatemali, Urugwaju i Peru, miała na
celu opracowanie planów podziału terytorium. Herbert V. Evatt, którego
wybrano jednogłośnie na przewodniczącego reprezentacji australijskiej
w utworzonej ad hoc komisji ds. Palestyny, odegrał decydującą rolę w procesie zatwierdzania planu podziału palestyńskich ziem, ustanawiającego
państwo Izrael, który ostatecznie przegłosowano 29 listopada 1947r.
Juliusz Katz-Suchy, polski wysłannik żydowskiego pochodzenia w onz,
stwierdził, iż Evatt dokonywał wszelkich starań by poparcie dla społeczności żydowskiej podczas głosowania, okazało się wystarczające. Stwierdził, że bez jego pomocy i działań, nie udałoby się osiągnąć pozytywnego
dla Żydów wyniku głosowania. Podobnie rolę Evatta ocenia australijski
historyk, Daniel Mandel, podkreślający kluczową rolę dyplomaty w pro-żydowskich działaniach.
Początkowo, z powodu presji Londynu, Australia, podobnie jak Wielka
Brytania, wstrzymała się w kwestii uznania Izraela, aż do stycznia 1949 r.
Jednakże już 27 stycznia, była jednym z pierwszych państw, które pomimo brytyjskich preferencji, uznało państwo żydowskie de iure. Stosunki
dyplomatyczne pomiędzy Australią a Izraelem zostały nawiązane w 1949
r. W tym samym r., utworzono przedstawicielstwa dyplomatyczne tych
państw w randze Ambasad, w Tel Awiwie i Canberze. Herbert V. Evatt
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natomiast, wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego onz
w 1948 r., wielokrotnie podejmował działania na rzecz włączenia Izraela
w poczet członków onz, co ostatecznie nastąpiło 11 maja 1949 r.
Australijscy decydenci w połowie lat 40. xx w. wielokrotnie podkreślali
potrzebę oraz słuszność umożliwienia społeczności żydowskiej budowy
suwerennego państwa, w oparciu o zasady demokracji liberalnej, na ziemiach ich przodków. Minister Spraw Zagranicznych H.V. Evatt wyjaśniając australijskie stanowisko w kwestii uznania dla izraelskiego rządu
w 1949 r., stwierdził, że decyzja ta była nieunikniona, zaś celem Australii
doprowadzenie do sprawiedliwego rozwiązania, co w przekonaniu Evatta udało się osiągnąć. Premier Australii Ben Chiﬂey, z kolei, zapewniając
o poparciu państwa dla izraelskiej kandydatury do onz, stwierdził, iż:
„Rząd Australii uważa, że nowe państwo zbudowane przez naród izraelski, wniesie dla światowej społeczności szczególne wartości”.

Relacje bilateralne w latach 1949–2007
w obliczu konfliktu bliskowschodniego
Począwszy od powstania państwa żydowskiego i wojny o niepodległość
w 1948 r., przez wszystkie kolejne wojny i kryzysy, jak i etapy bliskowschodniego procesu pokojowego, w stosunku Australii do konﬂiktu bliskowschodniego dominowały pro-izraelskie sympatie. Na przestrzeni lat
1950–2007, w zależności od tego czy władzę w Australii sprawowali politycy pochodzący z Liberalnej Patrii Australii (Liberal Party of Australia,
lpa), czy też z Australijskiej Patrii Pracy (alp), obserwowano bardziej lub
nieco mniej, przychylny stosunek do Izraela. Jednakże przejawy otwartej
krytyki były sporadyczne i wygłaszane zazwyczaj wraz z zapewnieniami
o zrozumieniu dla podejmowanych działań.
Ostrożność wydawania negatywnych ocen z jednej strony i niezliczona ilość zapewnień o przyjaźni i gotowości do udzielenia pomocy, jak
i akcentowanie konieczności zagwarantowania określonych praw państwu żydowskiemu (jako podstawowy warunek w rozwiązywaniu konﬂiktu) z drugiej, świadczą o konsekwentnym pełnieniu przez Australię
roli sprzymierzeńca Izraela, od samego początku jego istnienia. Należy
zaznaczyć, iż nawet wówczas, gdy rządy były piastowane przez polityków
chętniej wypowiadających krytyczne zdanie na temat izraelskich dzia-
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łań, to w trakcie pełnienia przez nich urzędu, ich stanowisko ewoluowało
w stronę bardziej neutralnego. Jednocześnie, zaraz po obejmowaniu władzy przez opozycję, dochodziło do ostrej krytyki anty-izraelskich stanowisk oraz zapewnień o dążeniach do poprawy relacji.
Przykładem mogą być rządy Liberalnej Partii Australii (lpa), która objęła władzę w 1950r. Premierem został wówczas Robert Menzies, który
stojąc na czele konserwatywnego rządu w latach 30. xx w., sprzeciwiał
się syjonizmowi i żydowskiej imigracji do Palestyny. Dodatkowo, stosunki uległy pogorszeniu na skutek decyzji Evatta dotyczącej powołania na
ministra ds. bliskowschodnich O.C.W. Fuhrmana, który nie krył swoich
antysemickich poglądów. Najważniejszą kwestią, która nie pozostawała
bez wpływu na relacje australijsko-izraelskie był kryzys sueski z 1956 r.
W miarę narastania konﬂiktu stanowisko rządu wobec Izraela stopniowo
ulegało zmianie na korzyść państwa żydowskiego. Premier Menzies, kilka
dni po izraelskiej inwazji na Synaj (zanim wojska brytyjskie i francuskie
podjęły zbrojną interwencję w streﬁe Kanału Sueskiego), jednoznacznie
bronił działań izraelskich. Stwierdził w Izbie Reprezentantów, że mimo,
iż do otwartego konﬂiktu doszło zaledwie kilka dni wcześniej, to działania zbrojne są wynikiem kryzysu narastającego już od kilku lat. Dodał,
że choć izraelskie działania postrzegane są przez wielu jako akt agresji,
to państwo zostało boleśnie doświadczone przez agresywną postawę jego
sąsiadów, stąd też nie powinno być wątpliwości co do potrzeby podjęcia
działań mających na celu poprawę sytuacji, w obliczu istnienia wielu zagrożeń dla jego istnienia.
Rzeczywista rola Australii w konﬂikcie bliskowschodnim, sprowadzała
się do udzielania różnego rodzaju wsparcia Izraelowi, czy to w relacjach
bezpośrednich, czy na forum międzynarodowym. Jej oddziaływanie na
sam proces rozwiązywania konﬂiktu było natomiast znikome. W trakcie
zimnej wojny, w której rywalizacja przeniosła się także na Bliski Wschód,
głównymi aktorami wpływającymi na bliskowschodnie działania były
Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, zaś po jej zakończeniu, to przede
wszystkim Stany Zjednoczone, onz, Rosja, a później także Unia Europejska, były głównymi siłami wspierającymi i nadającymi określony kierunek
w bliskowschodnim procesie pokojowym. Stanowisko australijskie natomiast, pokrywało się z postulatami prezentowanymi przez przewodnich
aktorów, i nie przedstawiano zazwyczaj nowych rozwiązań. Oferowano
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jednakże pomoc w rozwiązywaniu konﬂiktu poprzez różnego rodzaju
środki dyplomatyczne, jak np. dobre usługi czy mediacje.
Zgodnie z oﬁcjalnym stanowiskiem Australii wobec konﬂiktu bliskowschodniego, podstawą negocjacji winno być zaakceptowanie i zastosowanie się stron do rezolucji rb onz, nr 242 i 388. Australia opowiada się za
rozwiązaniem dwu-państwowym w regionie, jednakże australijscy decydenci wielokrotnie podkreślali, iż fundamentalną kwestią w rozwiązywaniu konﬂiktu, jest uznanie prawa Izraela do istnienia przez państwa arabskie oraz Organizację Wyzwolenia Palestyny (owp). Zaznaczano także,
iż warunkiem sine qua non efektywności negocjacji pokojowych, jest zaakceptowanie przez stronę izraelską praw Palestyńczyków do posiadania
własnego państwa oraz rozwiązanie kwestii uchodźców palestyńskich.
Szczególną uwagę zwracano na konieczność podejmowania działań zapobiegających działaniom terrorystycznym, zarówno po jednej jak i drugiej stronie, a także zapewnienie bezpieczeństwa w regionie i uregulowanie statusu Jerozolimy. Stosunek Australii do owp natomiast, ewoluował
w miarę rozwoju bliskowschodniego procesu pokojowego. Początkowo,
politycy australijscy sceptycznie podchodzili do kwestii uznania organizacji postrzegając ją jako ugrupowanie o charakterze terrorystycznym.
W miarę rozwoju rozmów pokojowych, a zwłaszcza za sprawą polityki
prowadzonej przez Jasera Arafata, która charakteryzowała się niespotykaną wcześniej wolą i dążeniem do pokojowych porozumień, stanowisko
Australii ulegało zmianie, co zaowocowało uznaniem owp za reprezentanta Palestyńczyków.
Na przestrzeni lat 1949–2007 wypowiedzi australijskich polityków
komentujących wydarzenia bliskowschodnie charakteryzowały się dużą
dozą zrozumienia dla izraelskich działań, które prezentowane były w szerszym kontekście, uwzględniającym specyﬁkę bliskowschodniej sytuacji.
W kwietniu 1956 r., kiedy dochodziło wielokrotnie do starć na egipsko-izraelskiej granicy, minister spraw zagranicznych Australii, Richard
Casey, starając się usprawiedliwić stanowisko Izraela, stwierdził, iż nie
uważa, żeby Izrael pozostawał bez winy, jednak w ogólnej ocenie konﬂiktu, to Izrael został bardziej pokrzywdzony, w porównaniu do szkód, które sam wyrządził. Podkreślono także wagę i znaczenie psychologicznych
aspektów konﬂiktu i wzajemnej niechęci narodów, czy arabskiej wrogości
wobec Żydów, które często przeważają nad sporami mającymi znaczenie
i podłoże polityczne czy gospodarcze.
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W obliczu narastającego konﬂ iktu przed wybuchem wojny sześciodniowej (5–10.06.1967) z kolei, minister spraw zagranicznych Paul
Hasluck, wydał oświadczenie, w którym wzywał do działań dyplomatycznych, wyrażając jednocześnie zrozumienie dla działań Izraela, tłumacząc
je prawem do obrony terytorium przed agresją i działaniami zbrojnymi.
Australijscy politycy w latach 60-tych i na początku 70-tych, deklarowali politykę neutralności względem konﬂiktu, twierdząc, że Australia jest przyjacielem obu stron — zarówno państw arabskich jak i Izraela. Jednakże pomimo zapewnień o bezstronności, w praktyce, widoczne
było sprzyjanie Izraelowi. Jeden z australijskich dziennikarzy stwierdził nawet, iż podczas rządów koalicyjnych premiera Johna Gortona
(01.1968–03.1971), mniej istotne było to, jakie Australia podejmie działania — ważne, by były one pro-izraelskie. Rządy Williama McMahona
(03.1971–12.1972), również zostały ocenione przez historyków jako bardzo
przyjazne względem Izraela.
Rządy Partii Pracy, wybranej w 1972 r., (po raz pierwszy od 1949 r.),
charakteryzowały się odejściem od polityki aktywnego wspierania Izraela w konﬂikcie na Bliskim Wschodzie, zaś premier Gough Whitlam, nie
stronił od krytycznych wypowiedzi wobec izraelskich działań zbrojnych.
Podkreślano, iż warunkiem koniecznym dla osiągnięcia pokoju jest wycofanie się sił izraelskich z terytoriów okupowanych do bezpiecznych
i uznanych granic, jak i rozwiązanie problemu uchodźców palestyńskich.
Zatwierdził on utworzenie biura łącznikowego owp w Canberze, i podczas jego rządów po raz pierwszy pojawiło się oświadczenie, że naród palestyński ma prawo do suwerennego i niezależnego państwa. Znamienne
jest jednak to, że kiedy następnego dnia po tym stwierdzeniu, odbywało
w onz się głosowanie, w kwestii przyjęcia rezolucji nr 3237, dotyczącej nadania statusu obserwatora owp w Walnym Zgromadzeniu onz, Australia
wstrzymała się od głosu. Minister spraw zagranicznych Doug Willisee,
w wyjaśnieniu stwierdził, że choć Australia uznaje prawa Palestyńczyków,
to kluczową kwestią jest by obydwie strony uznały swoje prawa do istnienia. Podkreślano, że neutralność wobec konﬂiktu nie oznacza neutralności wobec kwestii suwerenności Izraela, która winna być zaakceptowana
przez państwa arabskie, oraz przedstawicieli owp, podobnie izraelskie
prawo do obrony granic.
Kiedy w grudniu 1975 r. na czele koalicyjnego rządu lpa i Partii Krajowej stanął Malcolm Fraser nie było wątpliwości, że nastąpi powrót do
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aktywnej i przychylnej Izraelowi polityki. Działalność jego poprzednika
Whitlama, została skrytykowana przez ministra spraw zagranicznych,
Andrew Peacocka. Stwierdził on, iż owp powinna zostać przyjęta jako
uczestnik debaty Zgromadzenia Ogólnego onz, dopiero wówczas, gdy
w pełni zaakceptuje prawo Izraela do istnienia.
Podczas rządów Frasera, doszło jednak nieoczekiwanie do dość znaczącego wycofania się Australii z bezwzględnego poparcia dla działań izraelskich. Przyczyną była prowadzona w 1982 r. wojna w Libanie, podczas
której australijski rząd początkowo wykazywał zrozumienie dla Izraela,
stwierdzając, że mimo podejmowanych przez państwo działań zbrojonych, należy zrozumieć, iż są one wynikiem wymierzonych przeciwko
niemu prowokacji. Kiedy jednak doszło do ostrzału Bejrutu ze strony
izraelskiej armii, co doprowadziło do tragicznej sytuacji mieszkańców
pozbawionych dostaw wody, prądu, gazu i żywności, Fraser nazwał izraelską politykę jako „krótkowzroczną i głupią”, dodając, iż takie działania
powodują, że coraz trudniej jest utrzymywać poparcie wobec izraelskiego
rządu, jak i przyjacielskie relacje.
W marcu 1983 r., rządy przejęła Australijska Partia Pracy, z Bobem
Hawke na czele, który był już wcześniej znany z działań wspierających
Izrael. To za jego kadencji miała miejsce pierwsza wizyta prezydenta Izraela w Australii, jak również Hawke był pierwszym premierem, który udał
się z wizytą do Izraela. Był on także autorem dość oryginalnego bliskowschodniego planu pokoju w latach 70., zgodnie z którym Izrael winien
wycofać się do granic z 1967 r., jednakże w razie zaatakowania jego terytorium, miałby prawo do kontrataku z opuszczonych terytoriów, które
wówczas zostałyby przez niego na trwałe zachowane.
W jego rządzie podtrzymywano, pojawiającą się od pewnego czasu
w australijskiej polityce, aprobatę dla utworzenia niepodległego państwa Palestyńskiego. Ponieważ premier pragnął odgrywać rolę mediatora w bliskowschodnim procesie pokojowym, jego rząd uznawał prawo
narodu palestyńskiego do samostanowienia i niejednokrotnie wyrażał
dezaprobatę wobec rozbudowy izraelskich osiedli na terytoriach okupowanych.
Premier Paul Keating z kolei, który piastował urząd w latach 1991–
1996, skłaniał się ku bardziej bezstronnej polityce wobec konﬂiktu bliskowschodniego. Na początku swojej kadencji wygłosił przemówienie do
Australijskiej Federacji Syjonistycznej, w którym określił politykę osad-
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nictwa Izraela na Zachodnim Brzegu Jordanu jako sprzeczną z prawem
międzynarodowym i stanowiącą istotną przeszkodę wprowadzenia pokoju. Za rządów premiera Keatinga, owp została ostatecznie zaakceptowana
przez rząd Australii jako przedstawiciel narodu palestyńskiego. Polityka
Paula Keatinga wskazywała jednoznacznie, iż preferencje i sympatie polityczne nie odgrywały tak ważnej roli, jak samo dążenie do pokojowego
rozwiązania konﬂiktu. Premier dokonując charakterystyki miejsca i roli
państwa w polityce bliskowschodniej stwierdził, że Australia uczestniczyła w procesie wielostronnej kontroli zbrojeń i zapewniania bezpieczeństwa regionalnego w ramach procesu pokojowego, a także aktywnie
uczestniczyła w próbach ustanowienia regionalnych ośrodków bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że mimo niewielkiego spectrum oddziaływań, polityka australijska nie pozostaje obojętna wobec
konﬂiktu bliskowschodniego i podejmuje wysiłki mające na celu wspieranie procesu pokojowego. Podkreślił, iż zamiarem Australii jest przyczynienie się do zrealizowania wizji pokoju w regionie, prezentowanej
przez byłego premiera Izraela, Icchaka Rabina. Dlatego też, zadeklarował
dalszą działalność Australii na rzecz pokojowego rozwiązania konﬂiktu.
Polityka rządu jego następcy, Johna Howarda (1996–2007) charakteryzowała się wzmacnianiem więzi i stosunków dwustronnych z Izraelem.
Minister spraw zagranicznych Alexander Downer, oznajmił w czerwcu
1996 r., że stosunki Australii z Izraelem będą priorytetem jego rządu.
Mimo, iż na przestrzeni lat 1948–1996 nie brakowało przejawów wspierania Izraela, to wybór J. Howarda na premiera i przekazanie teki ministra spraw zagranicznych A. Downerowi, spowodowało, że Australia
stała się jednym z najbliższych i najbardziej konsekwentnych przyjaciół
Izraela na świecie. Było to efektem działania rządu, który podniósł relacje izraelsko-australijskie na jeszcze wyższy poziom kooperacji. Wkrótce po objęciu urzędu, Howard oświadczył, iż uważa się za wieloletniego
przyjaciela Izraela.
W 2000 r. stwierdził, że szczególny sentyment jaki odczuwa wobec
Izraela, jak i osobisty szacunek dla ludności żydowskiej na świecie, nigdy
nie ulegną zmniejszeniu i stanowią część jego istoty oraz niezwykle ważny aspekt jego życia, który był w nim zawsze obecny.
Rząd uznał, że państwa powinny podejmować aktywniejszą współpracę w kwestiach międzynarodowych. W efekcie, Australia zintensyﬁkowała dialog z Izraelem w dziedzinie kontroli zbrojeń i reformy onz.
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A. Downer zasugerował również, iż celem australijskiego rządu winno
być rozszerzenie współpracy bilateralnej, zdominowanej do tej pory przez
kwestie odnoszące się bezpośrednio do konﬂiktu bliskowschodniego. Dotyczyło to przede wszystkim rozszerzenia współpracy na szczeblu ministerialnym, jak i wyższych urzędników, a także kontaktów gospodarczych,
handlowych oraz współpracy obu krajów, między innymi, w walce z międzynarodowym terroryzmem. Australia, zobowiązała się do dalszego zapewniania wysokiego poziomu wsparcia politycznego, celem ułatwienia
negocjacji na rzecz kompleksowego porozumienia pokojowego. Zadeklarowano gotowość do podejmowania aktywnych działań, które przyczynią się do powodzenia procesu pokojowego, na forum wielostronnym
(zwłaszcza w onz), jak i tam gdzie to konieczne, do zgłaszania sprzeciwu wobec niezrównoważonych i nieproduktywnych postulatów i decyzji.
Australia, począwszy od procesu konstytuowania się Izraela, niezwykle
aktywnie uczestniczyła w działaniach bezpośrednio wspierających państwo żydowskie. Podejmowała działania na rzecz włączenia go w poczet
członków onz, a także pełniła roli orędownika na arenie międzynarodowej, broniąc i wspierając państwo żydowskie, w najbardziej newralgicznych i istotnych dla niego kwestiach. W ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych, nigdy nie udzieliła poparcia w głosowaniu nad rezolucjami, które jednoznacznie czy jednostronnie krytykowałyby Izrael. Niejednokrotnie natomiast udzielała poparcia nawet wówczas, gdy była w mniejszości (np. podczas rządów Frasera).
Wymierną konsekwencją pozytywnych stosunków było wsparcie jakiego Australia udzieliła Izraelowi w 1962 r., kiedy podniosła na forum Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego nz, ds. Społecznych, Humanitarnych i Kulturalnych, kwestię umożliwienia sowieckim Żydom powrotu
do ojczyzny, zwracając się jednocześnie ze stosowną prośbą bezpośrednio
do władz zsrr. Warto podkreślić, iż wówczas po raz pierwszy w historii, kwestia ta została poruszona na forum międzynarodowym. Jednym
z najważniejszych osiągnięć na forum onz, było doprowadzenie za sprawą
rządów premiera B. Hawke do unieważnienia, wydanej w listopadzie 1975
r., przez Zgromadzenie Ogólne onz rezolucji numer 3379, uznającej syjonizm za odmianę rasizmu. Australia, wielokrotnie podnosiła na forum
międzynarodowym kwestię unieważnienia owego dokumentu, co ostatecznie zakończyło się sukcesem w 1991 r. Odegrała ona także znaczącą
rolę podczas „Światowej konferencji przeciwko rasizmowi, dyskryminacji
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rasowej, ksenofobii i pochodnym formom nietolerancji”, która miała miejsce w 2001 r., w Durbanie. Państwa arabskie próbowały na niej przeforsować deklarację końcową, która utożsamiała syjonizm z rasizmem. Po
opuszczeniu, na znak protestu sali przez delegacje izraelskie i amerykańskie, australijski ambasador John Dauth, zabrał głos, by wyrazić sprzeciw
i krytykę postulatów prezentowanych przez państwa arabskie.
Strona australijska wielokrotnie w relacjach bilateralnych udzielała
wsparcia Izraelowi, np. podczas kryzysu sueskiego, pomagając w uzyskaniu prawa do tranzytu przez Kanał Sueski. Po wybuchu kryzysu w Zatoce
Perskiej i inwazji Iraku na Kuwejt, w sierpniu 1990r., Australia angażując się w działania podejmowane przez Stany Zjednoczone, zamroziła
kontakty z owp i udzieliła znacznego wsparcia Izraelowi, dostarczając
niezbędnych informacji dotyczących wystrzału irackich pocisków, czy
szeregu innych danych, pozyskiwanych za pomocą łączności satelitarnej.
Po wojnie, działania te zostały skrytykowane przez ugrupowania znajdujące się po lewej stronie australijskiej sceny politycznej. Minister obrony
Australii, senator Robert Ray, stwierdził wówczas: „koalicja oskarża mnie
o wykorzystanie australijsko-amerykańskiego Ośrodka Zjednoczonych
Sił Obronnych (jdfn — Joint Defence Facility Nurrungar) do wczesnego
ostrzegania obywateli Izraela o zbliżających się pociskach. Jeżeli jestem
temu winny, to w mojej karierze politycznej jest to moment, z którego
jestem najbardziej dumny”. Niedługo po tych wydarzeniach parlament
australijski przyjął uchwałę potępiającą irackie ataki rakietowe na Izrael.
Pro-izraelskie sympatie widoczne były zarówno w rządzie, jak i społeczeństwie australijskim, co podkreślane było wielokrotnie przez media.
Według badań opinii publicznej, przeprowadzonych zaraz po wojnie sześciodniowej, młodzi Australijczycy nie mający pochodzenia żydowskiego,
wyrażali niezwykle przychylne Izraelowi opinie, dotyczące także poparcia
dla zachowania przez Izrael Starego Miasta w Jerozolimie.

Stosunki dwustronne na płaszczyźnie
politycznej w latach 2007–2013
Dominujące w latach 1949–2007 proizraelskie stanowisko, pozostawało w mocy także w latach kolejnych, pod rządami zarówno Partii Pracy,
jak i Liberalnej Partii Australii. Konﬂikt bliskowschodni nadal zajmował
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istotne miejsce w stosunkach bilateralnych, jednak zaczęto przywiązywać
większą wagę do relacji także na innych płaszczyznach.
W r. 2007, rządy w Australii przejęła Partia Pracy, która była bardziej
skłonna do zajmowania stanowiska neutralnego czy krytycznego wobec
izraelskich decyzji. Szefem rządu został Kevin Rudd, który jednak już na
samym początku kadencji stwierdził, że choć dwie najważniejsze partie
w Australii, różnią się pomiędzy sobą w odniesieniu do wielu istotnych
kwestii, to sprawa poparcia dla Izraela nie stanowi istotnej dyferencjacji. Dodał również, że Australia wspiera państwo żydowskie nie tylko
jako sojusznika, ale także jako przyjaciela. Podkreślił historyczne związki obu państw, oraz zadowolenie z bliskich i zażyłych więzi politycznych
i społecznych. Przedstawiając politykę rządu australijskiego względem
Bliskiego Wschodu, zapewnił o niezmiennym stanowisku Australii dotyczącym rozwiązania dwu-państwowego w regionie, w oparciu o prawo
Izraela do życia w pokoju i bezpiecznych granic, uznanych na arenie międzynarodowej oraz uzgodnionych przez strony. Rozwiązanie konﬂiktu,
jak stwierdził, winno odzwierciedlać także uzasadnione aspiracje narodu
palestyńskiego do życia w pokoju i bezpieczeństwie na swoim terytorium.
Sprawą, która rzuciła cień na stosunki australijsko-izraelskie w czasie
rządów Kevina Rudde’a, było wykorzystanie, podczas zamachu na jednego
z terrorystów Hamasu w Dubaju, australijskich paszportów przez agentów Mossadu. Działanie to zostało skrytykowane zarówno przez premiera Rudde’a, jak i ministra spraw zagranicznych Stephena Smitha, którzy
podjęli decyzję o wydaleniu izraelskiego dyplomaty. Australia zmieniła
wówczas także swoje stanowisko na forum onz, wstrzymując się od głosu względem rezolucji, wobec której do tej pory zgłaszała swój sprzeciw, wzywającej Izrael i Hamas do zbadania zbrodni wojennych. Minister
spraw zagranicznych skrytykował również izraelskie zapowiedzi dotyczące budowy nowych mieszkań w Jerozolimie Wschodniej.
Niedługo potem miało miejsce coroczne, Australijsko-Izraelskie Forum, którego efektem było sformułowanie rekomendacji mających na celu
wzmocnienie stosunków. Wśród kwestii priorytetowych pojawił się rozwój współpracy personelu wojskowego w zakresie odbywania wzajemnych szkoleń i wymiany doświadczeń. Położono akcent na strategiczny
charakter relacji australijsko-izraelskich i wiążącą się z tym konieczność
zacieśniania więzi na różnych płaszczyznach. Kolejne zalecenia dotyczyły kwestii gospodarczych i zamiaru zwiększenia wymiany handlowej po-
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między państwami, a także społecznych, w tym wymiany doświadczeń
w zakresie opieki zdrowotnej (zwłaszcza w odniesieniu do polepszania
sytuacji Aborygenów w Australii), oraz formalnoprawnego uregulowania
współpracy w innych dziedzinach. Minister Smith, podkreślił, iż mimo
kontrowersji jakie pojawiły się niedawno we wzajemnych relacjach, przyjaźń i zaangażowanie celem zacieśniania więzi, pozostają niezmienne,
co spotkało się także z uznaniem ze strony liderki opozycji, Julie Bishop.
We wrześniu 2013 r., władzę w Australii przejęła partia, która nigdy
nie stroniła od manifestowania swoich sympatii względem Izraela. Premierem nowego rządu został przedstawiciel Liberalnej Partii Australii,
Tonny Abbott, zaś ministrem spraw zagranicznych Julie Bishop. Według
relacji pojawiających się w izraelskich mediach, wybory w Australii były
z punktu widzenia Jerozolimy, walką pomiędzy „dobrymi, a jeszcze lepszymi przyjaciółmi Izraela”, którą tym razem, zwyciężyli ci drudzy.
Tonny Abbott, kiedy w 2009 r. został wybrany na lidera opozycji, często
podkreślał swój pozytywny stosunek wobec państwa żydowskiego, deklarując, iż zawsze był i zawsze będzie jego przyjacielem. Wyjawił także,
iż chciałby żeby to Australia była największym sojusznikiem Izraela na
świecie. Przed wrześniowymi wyborami pojawiało się wiele zapewnień
ze strony partii Abbotta, o przywiązywaniu dużej wagi do australijsko-izraelskich relacji, a także deklaracji, o zamiarach podjęcia działań mających przywrócić silną przyjaźń pomiędzy państwami, na miarę rządów
najbardziej zorientowanego pro-izraelsko polityka, Johna Howarda (rządzącego w latach 1996–2007).
O stosunku Izraelczyków do zmian w australijskim rządzie najlepiej
świadczy wypowiedź izraelskiego dyplomaty, poproszonego o interpretację wrześniowych wyborów, który zapytał żartobliwie: „Australia? Chodzi
o tę Kanadę Południa?”. Była to aluzja do bezwarunkowej i bezpardonowej polityki pro-izraelskiej, prowadzonej pod rządami premiera Stephena
Harpera w Kanadzie, który objął urząd w lutym 2006 r. W środowiskach
australijskich również pojawiały się opinie, że wraz z przejęciem władzy
przez Abbotta, działania Australii będą porównywalne ze wsparciem, jakiego udziela temu państwu Kanada na forum międzynarodowym.
Po zwycięstwie wyborczym lpa, zapowiedziano, że australijski rząd
będzie dążył do przywrócenia modelu głosowania na korzyść Izraela,
jaki został wprowadzony przez Johna Howarda i Alexandra Downera,
tj. śmiałego i nie pozostawiającego jakichkolwiek wątpliwości w kwestii
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bezpośredniego wspierania przez stronę australijską jedynej, jak stwierdzono, demokracji na Bliskim Wschodzie. Minister spraw zagranicznych
nowego rządu zapowiedziała, że o stosunku Australii do wydawanych
w kwestii Izraela rezolucji, będzie decydowała strona merytoryczna dokumentów, jednak nie zamierza udzielać poparcia dla jakichkolwiek niewyważonych, jednostronnych czy niesprawiedliwych względem Izraela
regulacji, a właśnie takie, zgodnie z opinią Bishop, są najczęściej wydawane są pod auspicjami onz.
Do priorytetów australijskiej polityki w strategicznym dialogu z Izraelem, poza wspomnianymi rekomendacjami, będącymi owocem Australijsko-Izraelskiego Forum, zalicza się stworzenie rocznej lub dwuletniej
kompleksowej strategii rozwoju relacji, uwzględniającej ich intensyﬁkację
nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale także gospodarczej i kulturowej.
O znaczeniu Izraela w australijskiej polityce świadczy także fakt, iż koncepcje polityki wobec tego państwa, stanowią jeden z najważniejszych
aspektów nie tylko w programach wiodących partii, ale także mniej liczących się ugrupowań politycznych. Przykładem może być utworzona
w lutym 2013 r., partia o proﬁlu prawicowym, o nazwie Rise Up Australia,
której liderem został Daniel Nalliah. Ze względu na jej marginalne znaczenie, nie uzyskała ona znaczącego poparcia w tegorocznych wyborach
parlamentarnych. Nie mniej jednak, w programie partii, wśród politycznych, gospodarczych i społecznych postulatów konstytuujących jej proﬁl
polityczny, znajduje się także wizja polityki względem Izraela. Partia ta,
prezentuje o wiele bardziej radykalne stanowisko, niż to jakie zajmują
wiodące partie australijskie. Oprócz zapewnień o dążeniach do wspierania Izraela poprzez zacieśnianie więzi w relacjach bilateralnych jak i na
forum międzynarodowym, w swoim programie politycznym rua wyraża
przekonanie, że realizacja postulatu utworzenia dwóch państw w regionie bliskowschodnim, została zapoczątkowana już po i wojnie światowej,
natomiast dzisiejszy teren Jordanii winien być postrzegany jako obszar
palestyńskiego państwa. Ponadto, partia uznaje prawo Izraela do podejmowania wszelkich działań zapewniających mu bezpieczeństwo i chroniących przed agresją, włączając w to działania prewencyjne. Politycy rua,
sprzeciwiają się określaniu ziem zajętych podczas wojny sześciodniowej
jako terytoria okupowane, tłumacząc, iż zostały one zdobyte w ramach
wojskowych operacji obronnych, jako odwet wobec utrzymujących się
ataków arabskich sąsiadów Izraela. W kwestii statusu Jerozolimy partia
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opowiada się za jej niepodzielnością i uznaniem za stolicę państwa żydowskiego. Do mniej kontrowersyjnych postulatów partii zaliczyć można
dążenia do rozwoju i promocji stosunków handlowych z Izraelem, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, ﬁzyki, gospodarki wodnej czy technologii
komputerowej.

Stosunki gospodarcze i wymiana handlowa
W porównaniu ze stosunkami na płaszczyźnie politycznej, stosunki
o charakterze gospodarczym i wymiana handlowa pomiędzy państwami rozwijane są na zdecydowanie mniejszą skalę. Zdominowanie relacji
przez najbardziej newralgiczne politycznie kwestie, związane z konﬂiktem bliskowschodnim i procesem pokojowym, powodowało, iż do pozostałych dziedzin współpracy, przywiązywano nieco mniejszą wagę. Jednakże, pierwsza dekada xxi w. sprzyjała rozwijaniu relacji także na innych
płaszczyznach, w tym gospodarczej.
Niewątpliwie, czynnikiem o charakterze obiektywnym utrudniającym
współpracę jest odległość geograﬁczna. Nie oznacza to jednak, iż nie występują tendencje zmierzające do intensyﬁkacji kontaktów handlowych,
tym bardziej, że istnieje niewykorzystany potencjał współpracy gospodarczej relatywnie do możliwości. Wraz z pojawianiem się w 2010 r., rekomendacji, przedstawiających priorytety australijskiej polityki względem
Izraela zaczęto przywiązywać większą wagę do rozwoju kontaktów gospodarczych. Jedno z przedstawionych w dokumencie zaleceń, dotyczy
potrzeby podjęcia negocjacji i zawarcia umowy o wolnym handlu¹.
Wielkość handlu wynosi zaledwie ok. 1 mld dolarów rocznie. W 2013 r.,
zgodnie z danymi Australijskiej Komisji ds. Handlu, import z Izraela wyniósł 674 mln aud (co stanowi 0.3 australijskiego importu), zaś eksport
do Izraela wyniósł 235 mln aud (co stanowi 0.1 australijskiego eksportu),
co daje łączną sumę w wysokości 909 mln aud. Bilans handlowy pomiędzy państwami utrzymuje się na ujemnym poziomie i w 2012 r. wyniósł
-8,6. Izrael znajduje się na 47 miejscu w hierarchii państw australijskiego eksportu i na 39 wśród państw, z których Australia importuje towary.
Z kolei Australia, zajmuje 22 miejsce wśród głównych kierunków izraelskiego eksportu (eksport do Australii stanowi 0,9 izraelskiego eksportu)
1

G. Sheridan, There’s scope, and hope… op.cit. 5.10.2016.

Stosunki australijsko-izraelskie w latach –



i 38 wśród państw stanowiących główne źródła importu do tego państwa
(co stanowi 0,2 izraelskiego importu ogółem)².
Mimo niewielkiego wolumenu wymiany handlowej, można obserwować jej stopniowy wzrost w stosunku do lat poprzednich. Według oﬁcjalnych izraelskich statystyk całkowita wymiana handlowa w 2010 r.
wyniosła 715 mln aud co oznacza, że nastąpił wzrost w stosunku do r.
poprzedniego, w którym wartość wymiany wynosiła 602 mln aud. Eksport do Izraela wzrósł o 9,6 (do 186 mln aud w 2010r.). Nastąpił także
wzrost importu z Izraela, w stosunku do 2009 r. o 22 (do 528 mln aud
w 2010r.)³.
Zgodnie z danymi Departamentu Polityki Zagranicznej i Handlu,
w strukturze Australijskiego eksportu w 2012 r. znalazły się przede
wszystkim: węgiel, żywe zwierzęta, aluminium, a także perły i kamienie
szlachetne (stanowiły one łącznie ponad 75 całości eksportu). Wśród
importowanych towarów znalazły się przede wszystkim: produkty przemysłu wysokiej technologii (24), produkty chemiczne (23), diamenty
i kamienie szlachetne (15), gumy i tworzywa sztuczne (11), produkty
mineralne, a także sprzęt telekomunikacyjny i części⁴. Produkty te stanowiły 70 całkowitego importu z Izraela⁵. Jeżeli chodzi o wartość inwestycji australijskich w Izraelu to w 2012 r. wyniosły one 507 aud, zaś
izraelskie w Australii szacuje się na około 61 aud⁶.
Dla wspierania dwustronnej wymiany handlowej utworzono w połowie
lat 50. Australijsko-Izraelską Izbę Gospodarczą (aicc). Formalnie, została ona zarejestrowana w 1970 r., zaś obecnie, ma swoje siedziby w kilku
największych miastach Australii, znajdujących się w Queensland, a także
Południowej i Wschodniej Australii, oraz w stanie Wiktoria, a po stronie izraelskiej w Tel Awiwie. Od początków jej działalności, wymiana
handlowa systematycznie wzrastała, zwiększając także asortyment w za2
3
4
5
6

The Australian Government Department of Foreign Aﬀairs and Trade, Economic
and trade information, http://www.dfat.gov.au/geo/fs/isra.pdf, 5.10.2016.
J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand, http://www.jwire.
com.au/news/australia-israel-trade-ﬁgures-on-the-rise/18230, 5.10.2016.
The Australian Government Department of Foreign Aﬀairs and Trade, Economic… op.cit. 5.10.2016.
J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand, http://www.jwire.
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The Australian Government Department of Foreign Aﬀairs and Trade, Economic… op.cit, 5.10.2016.
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kresie struktury towarowej. aicc jest jedną z największych i najbardziej
prestiżowych organizacji gospodarczych, skupiających ponad 1000 czołowych australijskich ﬁrm, działających w zakresie różnych branż. aicc
organizuje szereg misji handlowych wspierających handel i inwestycje,
oraz mających na celu szeroko rozumianą promocję pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów, a także rozbudowywanie i podtrzymywanie relacji
handlowych⁷.
Australijska komisja ds. handlu, zajmuje się również udzielaniem informacji na temat szans i możliwości inwestycyjnych w Izraelu. Potencjalne obszary współpracy dotyczą przede wszystkim surowców naturalnych, zwłaszcza ropy i gazu ziemnego⁸, a także w zakresie technologii
(w tym technologii informacyjnych i oprogramowania). Zwraca się uwagę
na fakt, iż poza Doliną Krzemową, najwięcej ﬁrm z branży technologicznej znajduje się właśnie w Izraelu⁹. Wśród obszarów, w których możliwy
jest rozwój współpracy znajduje się także sektor górniczy, telekomunikacja i biotechnologia, a także turystyka i rolnictwo. Istnieje także zapotrzebowanie na izraelski sprzęt medyczny, a także dobra konsumpcyjne,
produkty bezpieczeństwa, tworzywa sztuczne, chemikalia, biżuterię oraz
przedmioty religijne¹⁰.
Oprócz branży telekomunikacyjnej i przyrodniczej, Izrael jest także
światowym liderem w zakresie systemów nawadniania i czystych technologii. Ze względu na warunki klimatyczne państwo stale rozwija nowatorskie i efektywne technologie wodne, na które w obliczu światowych
problemów z niedoborem wody jest coraz większe zapotrzebowanie¹¹.
Szczególną uwagę zwraca się także na współpracę w zakresie edukacji i szkoleń oraz badań i kooperacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi a przemysłem. Współpraca sektora badawczo-rozwojowego (ang. Research and Development, R&D) zaowocowała porozumieniem vistech
7

Australia-Israel Chamber of Commerce, http://www.aicc.org.au/pages.cfm?id=24.,
5.10.2016.
8 Australian Government, Australian Trade Commission, http://www.austrade.gov.
au/Export/Export-Markets/Countries/Israel/Oil-and-Gas-Market-Opportunities-in-Israel-for-Australian-Companies.Uq2zA7rxvdo, 5.10.2016.
9 Invest in Australia, Essential Guide for International Investors, Israel and Australian bi-lateral investments on the move, http://www.investinaustralia.com/
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10 Ibidem.
11 Ibidem.

Stosunki australijsko-izraelskie w latach –



(ang. Victoria-Israel Technology R&D Fund) pomiędzy Izraelem, a Stanem
Wiktoria. Jego celem jest promocja, ﬁnansowanie i niezbędne wsparcie
we współpracy wiktoriańskich i izraelskich spółek uczestniczących we
wspólnych projektach badawczo-rozwojowych. Dotychczas, w ramach
vistech powstało 12 takich projektów¹².
Australia i Izrael regularnie zawierają różnego rodzaju umowy handlowe, a także podejmują wspólne działania w zakresie rozwoju nauki,
w dziedzinie łączności, technologii rolnej i gospodarki wodnej czy systemów obronności. W 2012 r. izraelska ﬁrma Elbit Systems wygrała przetarg
Australijskich Sił Obrony (adf) na dostawę Bojowych Systemów Zarządzania (bms) dla okrętu desantowego Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej¹³.
Współpracę gospodarczą i wymianę handlową wspiera także współpracująca z Australijsko-Izraelską Izbą Gospodarczą, Izraelska Komisja
Handlowa (ang. Israel Trade Commission, itc) w Australii, utworzona
pod auspicjami Agencji Handlu Zagranicznego, w ramach izraelskiego
Ministerstwa Gospodarki. Izraelska komisja handlowa w Sydney, stanowi także jeden z oddziałów Ambasady Izraela w Canberrze. Celem
komisji jest wspieranie, wzmacnianie i ułatwianie handlu, działalności
inwestycyjnej, oraz prac badawczo-rozwojowych w przemyśle. Komisja
oferuje izraelskim przedsiębiorstwom szeroki wachlarz usług w zakresie rozwoju biznesu, takich jak seminaria biznesowe, spotkania delegacji
instytucji gospodarczych obu państw, wystawy handlowe, oraz szereg
innych usług, włączając w to wsparcie dla indywidualnych eksporterów.
Ułatwia także kontakty i spotkania reprezentantów australijskich przedsiębiorstw z przedstawicielami ﬁrm izraelskich. Jej działalność sprowadza
się również do określania możliwości biznesowych w obu krajach wraz
z udzielaniem wszelkich niezbędnych informacji dla eksporterów i importerów. Promuje sektor turystyczny, zachęcając do wyjazdów do Izraela, jak i przygotowując swego rodzaju przewodnik po najbardziej atrakcyjnych, zarówno z turystycznego jak i gospodarczego punktu widzenia,
miejscach i obiektach¹⁴.
12 Ibidem. Patrz też: Israel Trade Commission, Sydney, Australia http://www.israeltrade.org.au/vistech/what-is-vistech/
13 Globes, Israel’s Business Arena, http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.
asp?did=1000787678&ﬁd=1725, 5.10.2016.
14 Israel Trade Commission, Sydney, Australia, http://www.israeltrade.org.au/about/
mission-statement, 5.10.2016.
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Warto wspomnieć także o współpracy australijsko-izraelskiej realizowanej w ramach projektu badawczego dotyczącego promocji i rozwoju
badań i inwestycji w branży medycznej, pomiędzy Funduszem Im. Zelmana Cowena na Uniwersytecie w Sydney, a Uniwersytetem Hebrajskim
w Jerozolimie¹⁵. Współpraca naukowo-badawcza pomiędzy uczelniami
współﬁnansowana jest przez Instytut Boscha¹⁶ na Uniwersytecie w Sydney, który łączy pracę ponad 65 laboratoriów Szkoły Medycznej, wspieranych przez najnowsze technologie i nowatorskie badania Instytutu. Młodzi naukowcy w ramach programu medycznego realizują kilkadziesiąt
projektów w ramach zespołów badawczych pracujących nad szeregiem
różnego rodzaju chorób i problemów medycznych. Opracowywane są
metody leczenia i zapobiegania chorobie Alzheimera, a także w ramach
seminariów podejmowana jest problematyka takich chorób jak: osteoporoza, zaćma, nadciśnienie, cukrzyca, przewlekłe bóle, mukowiscydoza,
astma, a także malaria czy choroby tropikalne. Celem wymiany doświadczeń i informacji odbywają się także wymiany studentów i nauczycieli
akademickich pomiędzy uniwersytetami¹⁷.
Jednym z obszarów kooperacji jest także wymiana informacji w zakresie badań naukowych i technologicznych. W 1997 r., powstała Australijsko-Izraelska Fundacja Wymiany Naukowej (aisef), której podstawowym
założeniem było wzmacnianie więzi pomiędzy instytucjami naukowymi
Australii i Izraela w celu wspierania rozwoju nauki i wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami badawczymi tych państw. W celu efektywniejszego rozwoju współpracy w 2003 r. zostało podpisane memorandum
o współpracy pomiędzy aisef a Australijską Wspólnotą Polityczną¹⁸.
Działania na rzecz rozwoju wymiany handlowej pomiędzy krajami są
także wspierane poprzez aktywność różnego rodzaju organizacji i forów
15 The University of Sydney, http://sydney.edu.au/szcuf/documents/publications/
szcuf-30th-supp.pdf ; więcej na temat Funduszu Zelmana Cowena: http://sydney.
edu.au/szcuf, 5.10.2016.
16 Instytut Boscha jest głównym ośrodkiem badań medycznych na Uniwersytecie
w Sydney. Skupia naukowców podstawowych i klinicznych badań w celu rozwiązania najważniejszych kwestii dotyczących ludzkiego organizmu. za: http://sydney.
edu.au/medicine/bosch, 5.10.2016.
17 The University of Sydney, http://sydney.edu.au/szcuf/documents/publications/
szcuf-30th-supp.pdf, 5.10.2016.
18 Australian Government Department of Foreign Aﬀairs and Trade, Publications,
Australia and Israel… op.cit, 5.10.2016.
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pozarządowych, jak Australijsko-Izraelskie Forum, (ailf) założone przez
Alberta Dadona. W 2011 r. miało miejsce spotkanie Dadona z premierem
Izraela, Beniamin Netanjahu w Jerozolimie, gdzie dyskutowano nad strategicznym dokumentem określającym trzy priorytetowe zalecenia mające
na celu umocnienie stosunków międzypaństwowych. Zwracano uwagę
na fakt, iż mimo dużej odległości geograﬁcznej, to sojusz strategiczny
państw winien być umacniany poprzez rozwój współpracy gospodarczej.
Dokument programowy przygotowany przez ailf w 2009 r., postuluje
utworzenie wspólnego funduszu na badania i rozwój dla efektywnego
wykorzystywania osiągnięć technicznych obu krajów. Skuteczna realizacja programu wymaga usunięcia przeszkód i barier wynikających z braku umowy o wolnym handlu pomiędzy państwami, której zawarcie jest
obecnie sprawą priorytetową. Ponadto, dla wzmacniania gospodarczych
więzi, a także weryﬁkacji bieżących oczekiwań i możliwości współpracy,
odbywają się systematyczne spotkania Forum, w których biorą udział
szefowie rządów państw, posłowie i senatorowie, a także przedstawiciele
biznesu¹⁹.

Relacje społeczno-kulturalne
Jedną z płaszczyzn współpracy jest wymiana kulturalna odbywająca się
zarówno poprzez instytucje państwowe i przedstawicielstwa dyplomatyczne, jak i szereg organizacji pozarządowych, fundacji i instytucji, których celem jest promocja i rozwój stosunków kulturalnych i społecznych
pomiędzy państwami.
Współpraca kulturalna rozwinęła się de facto, w ciągu kilku ostatnich
lat. W grudniu 2002 r., ministrowie spraw zagranicznych państw, Alexander Downer i Benjamin Netanjahu, zainicjowali współpracę w tej dziedzinie, podpisując deklarację, na mocy której powstała Australijsko-Izraelska
Wymiana Kulturowa (aice). Zajmuje się ona rozpowszechnianiem i promowaniem szeroko rozumianej kultury i sztuki, co ma przyczynić się do
wzrostu wzajemnego zrozumienia odległych geograﬁcznie krajów, ułatwiając w ten sposób ich współpracę i komunikowanie się społeczeństw.
19 J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand, http://www.jwire.
com.au/ecaj/australia-israel-cultural-exchange, patrz także: http://www.jewishnews.net.au/bibi-blair-headline-at-leadership-forum/24364, 5.10.2016.



Justyna Łapaj

Porozumienie przewiduje rozpowszechnianie literatury, muzyki, sztuki
i architektury a także organizowanie festiwali ﬁ lmowych, wystaw plastycznych a także pokazów tańca²⁰.
Współpracę na płaszczyźnie kulturowej aktywnie wspiera także Wydział Kultury Ambasady Izraela w Australii. Pod auspicjami placówki odbywa się wiele spotkań przedstawicieli świata artystycznego obu
państw — artystów, reżyserów, aktorów, muzyków i pisarzy. Organizowane są pokazy ﬁlmowe, wystawy literatury i koncerty w najsłynniejszych
ﬁlharmoniach państw²¹.
Australię zamieszkuje duża liczebnie społeczność żydowska, którą
charakteryzuje wysoki stopień zorganizowania i instytucjonalizacji. Jak
wynika ze spisu ludności przeprowadzonego w 2012 r. liczba ludności żydowskiej w Australii wzrosła o 9,58 w ciągu ostatnich pięciu lat do 97.335
osób. Dane przedstawiają wzrost liczby ludności na terytorium całej Australii, zwracając uwagę na cechującą ją mobilność²². Do miast, w których
stopień instytucjonalizacji społeczności żydowskiej jest stosunkowo najwyższy, zalicza się: Melbourne, Sydney i Canberra.
Jedną z organizacji założonych przez australijską społeczność żydowską jest Rada ds. Australijsko-Izraelskich i Żydowskich (aijac). Reprezentuje ona interesy społeczności wobec australijskiego rządu, polityków, mediów oraz innych grup społecznych i organizacji. Członkowie
Komitetu aijac odbywają regularne spotykania z politykami, dziennikarzami, ekspertami i analitykami rynku obu państw. Organizacja wydaje także miesięcznik (Australia/Israel Review, air), w którym znajdują
się informacje dotyczące aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz
spraw politycznych, gospodarczych i społecznych. Zamieszczane są analizy bliskowschodnich wydarzeń z punktu widzenia ich wpływu na sytuację i interesy społeczności żydowskiej w Australii. Na czele organizacji
stoi Colin Rubenstein, były wykładowca, m.in. polityki bliskowschodniej,
Uniwersytetu w Melbourne²³.
20 Australia Israel Cultural Exchange, http://www.aice.com.au/home.php/5.10.2016.
21 Embassy of Israel in Australia, Canberra, Australia-Israel Relations, Bilateral Relations: A Historical Overview, http://embassies.gov.il/canberra/Relations/Pages/
Bilateral-Treaties-and-Agreements.aspx, 5.10.2016.
22 The Australian Jewish News, Census shows Jews are on the move http://www.jewishnews.net.au/census-shows-jews-are-on-the-move/26637, 5.10.2016.
23 Australia/Israel and Jewish Aﬀairs Council, http://www.aijac.org.au/about-aijac/
management-staﬀ, 5.10.2016.
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Jak już zostało wspomniane, najliczniejsze skupiska ludności żydowskiej znajdują się w dwóch największych, pod względem liczby ludności
miastach w Australii, położonych w stanie Wiktoria i Nowa Południowa
Walia, w Melbourne i Sydney, oraz w stolicy państwa, Canberze. Rozwinięto w nich system żydowskiej opieki zdrowotnej, a także utworzono
szereg różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń. Znajdują się tu gminy
wyznaniowe żydowskie oraz synagogi, a także szkoły, muzea, restauracje
koszerne, czy ośrodki zajmujące się promocją kultury, sztuki i sportu²⁴.
W stanie Wiktoria, aktywnie działająca gmina żydowska przyczyniła
się do rozbudowania systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej wsparcie i opiekę żydowskich rodzin²⁵. Ponadto, Żydowskie Centrum Opieki
Zdrowotnej zajmuje się także prowadzeniem różnego rodzaju badań oraz
współpracą z australijskimi uniwersytetami w Melbourne takimi jak Monash czy La Trobe. Jednym z aktualnie realizowanych przedsięwzięć jest
projekt: „Żydzi 2030”, polegający na tworzeniu mapy potrzeb społeczności żydowskiej, realizowany we współpracy z Uniwersytetem Monash
i Australijskim Centrum Cywilizacji Żydowskiej. Podstawą projektu jest
raport Gen08 traktujący o problemach i potrzebach społeczności żydowskiej w Australii w latach poprzednich²⁶.
Ponadto, w stanie Wiktoria istnieje sześć organizacji o różnych proﬁlach, jak np. religijne stowarzyszenie B’nai B’rith²⁷, czy Syjonistyczna Rada
Stanu Wiktoria, wspierająca rozwój relacji pomiędzy społecznością żydowską w Melbourne a izraelską²⁸. Swoją działalność rozwija tu także utworzone z inicjatywy Rabina Wiktorii, Centrum Jesziwy zajmujące się różnego rodzaju inicjatywami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi²⁹.
W Melbourne działa także Wiktoriańskie Stowarzyszenie Żydowskich
Kombatantów i Kobiet (vajex), udzielające opieki i wsparcia żydowskim
24 J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand, http://www.jwire.
com.au/melbourne, 5.10.2016.
25 Jewish Care of Victoria, http://www.jewishcare.org.au/page/About_JewishCare/
Mission_Values, 5.10.2016.
26 Jewish Care of Victoria, http://www.jewishcare.org.au/page/About_JewishCare/
Research_Projects, 5.10.2016.
27 J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand, http://www.
jwire.com.au/melbourne/melbourne-jewish-organisations/bnai-brith-victoria,
5.10.2016.
28 Zionist Council of Victoria, http://www.zcv.org.au/site, 5.10.2016.
29 Yeshivah-Beth Rivkah Colleges, http://www.ybr.vic.edu.au, 5.10.2016.
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wojskowym i ich rodzinom. Stowarzyszenie powstało w 1956 r., w wyniku
połączenia utworzonej po i wojnie światowej, grupy powracających z wojny żołnierzy (ang. Jewish Returned Soldiers’ Circle, jrsc), z utworzonym,
po zakończeniu ii wojny światowej, Wiktoriańskim Stowarzyszeniem Żydów Ex-Service³⁰. Gmina wyznaniowa żydowska stanu Wiktoria, prowadzi także w Melbourne Bibliotekę makor utworzoną w 1985 r.³¹
Instytucją zrzeszającą większość wiktoriańskich organizacji jest Żydowska Rada Wspólnoty Wiktoria. Stanowi ona mozaikę religijnych, politycznych, kulturalnych, społecznych i edukacyjnych organizacji działających w tym stanie. Pełni także rolę organu przedstawicielskiego
wiktoriańskiej społeczności żydowskiej, a w jej skład wchodzi ponad 60
najważniejszych organizacji gminnych i ich ﬁlii. Celami Rady są m.in.:
harmonijny rozwój relacji pomiędzy organizacjami o różnorodnych proﬁlach działania, reprezentacja Żydów w wiktoriańskim społeczeństwie
i budowanie pozytywnego wizerunku wspólnoty, oraz angażowanie społeczności żydowskiej w rozwój społeczny stanu. Dla efektywnej realizacji
tych, i innych celów, organizowane są szkolenia, warsztaty oraz spotkania
przedstawicieli różnych grup i środowisk społecznych, podczas których
podejmowane są ważkie kwestie dotyczące spraw gospodarczych, sprawiedliwości społecznej czy edukacji i młodzieży³².
W Melbourne istnieje wiele żydowskich syjonistycznych i ortodoksyjnych placówek edukacyjnych. Są to zarówno szkoły podstawowe, jak
i średnie, a także dwie szkoły wyższe, z których jedna, im. Bialika, powstała jako pierwsza w 1942 r.³³ W latach 70. utworzono The King David School, która oferuje obecnie najbardziej zróżnicowany i nowoczesny
program nauczania³⁴. Żydowska Szkoła Syjonistyczna (Leibler Yavneh)
powstała w 1962 r., jako placówka zajmująca się nauczaniem przedszkolnym i podstawowym, zaś w późniejszych latach została przekształcona
w szkołę średnią³⁵. W mieście istnieje największa żydowska organizacja
30 J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand, http://www.jwire.
com.au/melbourne/melbourne-jewish-organisations/vajex, 5.10.2016.
31 Makor, Jewish Community Library, http://www.makorlibrary.com, 5.10.2016.
32 The Jewish Community Council of Victoria, http://www.jccv.org.au/about-us/
overview.html, 5.10.2016.
33 Bialik College, http://www.bialik.vic.edu.au, 5.10.2016.
34 The King David School, http://www.kds.vic.edu.au/pages/principals-welcome,
5.10.2016.
35 Leibler Yavneh College, http://www.yavneh.vic.edu.au/history, 5.10.2016.
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stanu Wiktoria, zajmująca się promocją sportu i zrzeszająca różnego rodzaju kluby sportowe, Maccabi Victoria³⁶.
Jeżeli chodzi o żydowskie domy modlitwy to, w stanie Wiktoria, istnieje wiele synagog i kongregacji wyznaniowych. Najstarszym centrum
religijnym jest East Melbourne Hebrew Congregations, która powstała
w 1852 r. i stanowiła wówczas, jak i przez wiele późniejszych lat, centralny
ośrodek religijny miasta³⁷. Jedną z pierwszych, była Hebrajska Kongregacja Elwood Talmud Tora, która powstała w żydowskiej społeczności Melbourne, jeszcze przed ii wojną światową, zaś jej rozwój przypada na czasy
żydowskiej imigracji końca lat 40. i początku lat 50. xx w.³⁸ W mieście
istnieje także synagoga Żydów Sefardyjskich, utworzona w połowie lat
60., z inicjatywy przybywających do Australii, głównie z Egiptu, żydowskich imigrantów, którzy osiedlali się najchętniej w Melbourne, Sydney
i Adelaidzie³⁹. Jedną z najaktywniejszych synagog, udzielających wsparcia
żydowskiej społeczności, jest powstała pod koniec lat 30. xx w., Temple
Beth Israel, która prowadzi także działalność edukacyjną zarówno dla
młodzieży, jak i osób starszych⁴⁰.
Równie kompleksową i zinstytucjonalizowaną sieć organizacji i różnego rodzaju placówek społeczności żydowskiej, można odnaleźć w Sydney.
Poza placówkami opieki medycznej, w mieście znajduje się ośrodek udzielający pomocy osobom starszym Sir Moses Monteﬁore Home⁴¹. Istnieje tu
także szpital żydowski (wolper Jewish Hospital), powstały w 1947 r. z inicjatywy kilku żydowskich lekarzy w Sydney, Hebrajskiego Stowarzyszenia
Młodych Mężczyzn (myha) i Krajowej Rady Kobiet Żydowskich (ncjw)⁴².
W Nowej Południowej Walii istnieje wiele organizacji i stowarzyszeń, w tym reprezentujących syjonistów, jak np. Rada Syjonistyczna
(zcnsw)⁴³, zrzeszająca 48 organizacji tego stanu. Do innych podmiotów
36 Maccabi Victoria, http://www.macvic.com.au/vic/index.cfm, 5.10.2016.
37 East Melbourne Hebrew Congregation, http://www.melbournecitysynagogue.
com/html/about.html, 5.10.2016.
38 Elwood Talmud Torah Congregation, http://www.elwoodshule.org/templates/articlecco_cdo/aid/645764/jewish/About-Us.htm, 5.10.2016.
39 The Sephardi Association of Victoria, http://www.sephardivic.org/history-of-our-synagogue, 5.10.2016.
40 Temple Beth Israel, http://tbi.org.au, 5.10.2016.
41 Monteﬁore Home, http://www.monteﬁorehome.com.au/default.aspx, 5.10.2016.
42 The New South Wales Jewish Hospital, http://www.wolper.com.au/about-us/5/
our-history, 5.10.2016.
43 Zionist Council of nsw, http://www.zionistcouncil.com.au/about-us, 5.10.2016.
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zaliczyć można reprezentującą szeroko pojęte interesy społeczności żydowskiej, Organizację jca (Jewish Colonization Association), działającą
na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Sydney i zajmującą się gromadzeniem i alokacją środków w celu wspierania rozwoju infrastruktury
społecznej w mieście, a także zrzeszającą wielu wolontariuszy i przedstawicieli społeczności lokalnej⁴⁴.
Ponadto, na Uniwersytecie w Sydney znajduje się Instytut Shalom,
utworzony wraz z powstaniem uczelni, w 1973 r. Celem jego działalności, jest zwiększanie aktywności społeczności żydowskiej w ramach kilku
głównych dziedzin, takich jak: nauka (dostarczanie innowacyjnych programów edukacyjnych dla dorosłych), działalność społeczna i kulturalna
(w celu zwiększenia zaangażowania i uczestnictwa młodzieży żydowskiej
poprzez projektowanie i realizację różnego rodzaju programów kulturalnych i społecznych), czy rozwój przedsiębiorczości (inicjowanie nowatorskich przedsięwzięć)⁴⁵.
Nie sposób nie wspomnieć o jednym z najważniejszych organów przedstawicielskich społeczności żydowskiej omawianego stanu, tj. Żydowskiej
Radzie Deputowanych Nowej Południowej Walii. Jest to organ uznawany
przez rząd stanu, jako jednostka reprezentacyjna dla całej zamieszkującej
go społeczności żydowskiej. Organ nadzorczy Rady, składa się ze 147 deputowanych, wybieranych w wyborach bezpośrednich, którzy spotykają
się raz w miesiącu, celem omówienia najważniejszych aspektów, dotyczących funkcjonowania społeczności. W wyborach odbywających się co
dwa lata, zmianie ulega połowa składu Rady. Plenum dokonuje natomiast
wyboru organu wykonawczego, który jest odpowiedzialny za administracyjne decyzje organu⁴⁶. Jej podstawowym celem jest reprezentacja interesów społeczności żydowskiej, jej harmonijny rozwój a także zwalczanie przejawów antysemityzmu czy wspieranie integracji społecznej we
wszystkich segmentach społeczeństwa. Do 1942 r. rzecznikiem całej społeczności żydowskiej była Żydowska Rada Doradcza npw, której zalążki
powstały w 1932 r. W jej skład wchodzili wówczas jedynie przedstawiciele
synagog. W ciągu dwóch kolejnych lat, (tj. do 1944 r.) ze względu na po44 Jewish Community Association, http://www.jca.org.au/about/about-jca.cfm,
5.10.2016.
45 The Shalom Institute, http://www.theshalominstitute.org.au/tsi/About-Us/Goals,
5.10.2016.
46 The South Wales Jewish Board of Deputies, The Elected Representative body of
nsw Jewry, http://www.nswjbd.org/AboutTheBoard/default.aspx, 5.10.2016.
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trzebę stworzenia bardziej zinstytucjonalizowanej formy stowarzyszenia,
która współpracowałaby z uznającymi ją organami rządowymi, została
przekształcona w Żydowską Radę Deputowanych⁴⁷.
W obszarze placówek edukacyjnych w Sydney, podobnie jak w Melbourne, można odnaleźć szkoły podstawowe i średnie, jak np. Masada⁴⁸, czy
Moriah College⁴⁹, stanowiące nowoczesne, ortodoksyjne placówki oferujące nauczanie od szczebla przedszkolnego, przez podstawowy i gimnazjalny, po wykształcenie średnie. Zarówno te, jak i inne placówki edukacyjne, poza standardowym tokiem nauczania, przywiązują szczególną
wagę do przekazywania żydowskiej tradycji⁵⁰, religijności i obyczajowości,
stanowiących podstawowe komponenty żydowskiej tożsamości.
Nauki o charakterze religijnym można pobierać także za sprawą działalności żydowskich synagog, których w Sydney jest ponad 20. Większość
z nich została utworzona w początkowym okresie xx w., zaś w miarę rozwoju społeczności, powstawały kolejne domy modlitwy i ośrodki religijne. Ich aktualne programy nauczania skierowane są do osób w różnym
wieku.⁵¹
Podobną strukturę, choć w nieco mniejszym zakresie, posiadają społeczności żydowskie w innych australijskich miastach, przede wszystkim
w Canberze, Adelaidzie (stolica stanu Australia Południowa), w Brisbane
(stolica stanu Queensland), w Hobarcie (stolica Tasmanii) oraz w Perth
(stolica stanu Australia Zachodnia)⁵².
Poza organizacjami i instytucjami jednoczącymi społeczność żydowską, istnieje także wiele portali i forów internetowych, wspierających integrację i ułatwiających wymianę informacji. Swoją działalność rozwijają
różnego rodzaju media, takie jak żydowskie radia czy prasa, wydawana
zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Na większości portali pojawiają się liczne informacje o charakterze politycznym, gospodar-

47 Ibidem.
48 J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand, http://www.jwire.
com.au/sydney/sydney-schools/masada-college, 5.10.2016.
49 Moriah College, http://www.moriah.nsw.edu.au, 5.10.2016.
50 Ibidem.
51 J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand , http://www.jwire.
com.au/sydney/sydney-synagogues/the-central-synagogue, 5.10.2016.
52 J-Wire, Jewish Online News from Australia and New Zealand , http://www.jwire.
com.au/regional, 5.10.2016.
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czym, społecznym czy kulturowym, dotyczące sytuacji w samym Izraelu,
jak i jego stosunków zewnętrznych w wymiarze regionalnym i globalnym.
Wydaje się, iż specyﬁka i wyjątkowy charakter stosunków australijsko-izraelskich polega, między innymi na tym, że głębokie więzi w relacjach
międzypaństwowych, mają swoje odzwierciedlenie i umocowanie w stosunkach społecznych. Relacje pomiędzy narodami budowane są w oparciu
o aspekty kulturalne, historyczne, religijne oraz wartości, które stanowią
istotny element konstytuujący tożsamość obu społeczeństw.

Zakończenie
Stwierdzenie, iż stosunki australijsko-izraelskie charakteryzują się bliskimi relacjami na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej,
jest zdecydowanie niewystarczającym dla określenia unikatowości owych
więzi. Jak stwierdził w 2005 r., minister spraw zagranicznych Downer:
„Australia i Izrael mogą być położone po przeciwnych stronach globu, ale
związek tych państw jest znacznie bliższy. Państwa, dzielą swoje nadzieje
i aspiracje, a także cierpienie, z powodu utraty bliskich z rąk terrorystów.
Podziwiamy siłę i odwagę Izraelczyków, a to są cechy, które Australijczycy
dostrzegają także w sobie”⁵³.
Australijscy politycy bardzo często podkreślają swoje zrozumienie
i szacunek dla narodu żydowskiego, zwłaszcza w kontekście doświadczeń
ii wojny światowej. Stąd też, Australia wielokrotnie podkreślała izraelskie
prawo do posiadania własnego państwa i obrony granic, co potwierdzała
podejmując przychylne Izraelowi decyzje i agitując na jego rzecz na forum multilateralnym, częstokroć w obliczu braku dodatkowego wsparcia ze strony pozostałych członków organizacji międzynarodowych. Jej
wsparcie dla idei utworzenia żydowskiego państwa rozpoczęło się już
w xix w. i pierwszej połowie xx w., kiedy to na jej ziemiach rozwijały
swoją działalność liczne organizacje syjonistyczne.
Może się wydawać, iż niektóre deklaracje o przyjaźni pomiędzy rządami państw i narodami, stanowią jedynie dyplomatyczną kurtuazję, jednakże historyczna podbudowa relacji, wielość pozytywnych doświadczeń
i niejednokrotnie okazywane wzajemne wsparcie, zwiększają wiarygodność owych stwierdzeń.
53 C. Rubenstein, A Distant Aﬃnity… op.cit, 5.10.2016.
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Stosunki międzypaństwowe w dużej mierze zostały zdominowane
przez uwarunkowania o charakterze historycznym, dotyczące zarówno czasów przed powstaniem Izraela jak i specyﬁkę sytuacji na Bliskim
Wschodzie, po 1948 r. Zasadnicza część relacji dotyczy aspektów odnoszących się bezpośrednio do konﬂiktu bliskowschodniego i procesu pokojowego, stąd też relacje o charakterze gospodarczym mają nieco mniejszy
wymiar. Mniej więcej od połowy pierwszej dekady xxi w. jednak, obserwuje się proces przywiązywania większej wagi do współpracy gospodarczej, wymiany handlowej i relacji kulturowych.
Częstotliwość wizyt przedstawicieli obu państw świadczy o podtrzymywaniu dążenia do rozwoju i umacniania relacji na różnych płaszczyznach. Biorąc pod uwagę specyﬁkę i wymiar relacji pomiędzy Australią
a Izraelem, przejawiający się w intensywności więzi zarówno politycznych
jak i społecznych, a także zbieżność ich żywotnych interesów, można domniemywać, iż w przyszłości kontakty polityczne, gospodarcze i kulturowe będą rozszerzane na rzecz intensyﬁkacji strategicznego partnerstwa
państw.
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Królewska Australijska Marynarka Wojenna

ABSTRAKT:
Siły morskie Australii są jednymi z najmłodszych wśród państw wysoko
rozwiniętych. W 2011 r. obchodziły stulecie swojego istnienia. Marynarka
wojenna tego kraju rozwijała się dynamicznie, czerpiąc przede wszystkim
z doświadczeń brytyjskich¹. Od 1911 r. jej oﬁcjalna nazwa to Royal Australian Navy (Królewska Australijska Marynarka Wojenna ran). Proces
tworzenia się dzisiejszych sił morskich rozpoczął się jednak nieco wcześniej i przebiegał wieloetapowo. Z niewielkiej, zależnej od Brytyjczyków
służby przerodziła się podczas ii wojny światowej w piąta potęgę morską
świata, by po wojnie ograniczyć liczbę okrętów, ale rozwijać się taktycznie i technologicznie.
Australijska ﬂota była obecna podczas wielu działań zbrojnych na
wszystkich oceanach świata. Marynarka wojenna tego kraju, mimo jego
peryferyjnego położenia i stosunkowo niewielkich rozmiarów, ma jednak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi międzynarodowej na
całym Pacyﬁku. W porównaniu bowiem do innych państw regionu posiada dzisiaj jedne z najlepszych na świecie okrętów morskich i korzysta
z najnowszej technologii wojskowej.
1

Australia jako kolonia karna Wielkiej Brytanii została założona oﬁcjalnie 26 stycznia 1788 r. i przejęta we władanie królestwa. Administracja oraz kształtowane
dopiero siły zbrojne były tworzone więc początkowo jedynie na wzór brytyjski.
Dopiero na przełomie xviii i xix w., w czasie tworzenia się Związku Australijskiego, jako odrębnego, choć jeszcze nie w pełni suwerennego państwa, zaczęto sięgać
również po doświadczenia amerykańskie.

Agnieszka Kandzia-Poździał. Asystent w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Doktorantka nauk o polityce na UŚ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych Związku Australijskiego. Zajmuje się również badaniem
relacji pomiędzy Australią, a krajami regionu Azji Południowo-Wschodniej
i Pacyﬁku. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii
i Oceanii. Na uczelni prowadzi zajęcia z zakresu teorii polityki i socjologii polityki oraz protokołu dyplomatycznego. Kontakt: agnieszka.kandzia@onet.eu

Narodziny i kształtowanie się
australijskiej marynarki wojennej
W połowie xix w., kiedy sześć kolonii australijskich było już w pełni
ukształtowanych, zaczęły one tworzyć własne (kolonialne) siły zbrojne.
Istniała więc New South Wales Naval Forces, Queensland Maritime Defence Force, South Australian Naval Service, Victorian Naval Forces, The
colonial Tasmanian Navy². Jedynie Australia Zachodnia nie posiadała
własnej marynarki wojennej, a tylko niewielkie siły nadbrzeżne, głównie
artylerii. Odrębne siły utrzymywane były do 1901 r., gdy wraz z narodzinami Związku Australijskiego powołano do życia Commonwealth Naval Forces (Związkowe Siły Zbrojne). Przesadne byłoby jednak mówienie
w tym miejscu o potężnych i znaczących siłach morskich, gdyż wspomniane oddziały składały się głównie z niewielkich jednostek patrolowych (kanonierek i torpedowców) i służyły przede wszystkim do kontroli
i ochrony nabrzeża, kontroli portów i ujść rzek³.
Główną i najważniejszą bazą australijskich sił morskich było od początku Sydney (ówcześnie Port Jackson), jako największe miasto i ośrodek
życia politycznego. W pierwszym okresie od przybycia Arthura Phillipa⁴
stacjonowała tam marynarka brytyjska, jednak jej obecność nie była stała,
a rząd Nowej Południowej Walii w obliczu braku znaczącego zagrożenia
ze strony potencjalnych najeźdźców oddalonych od kontynentu australijskiego o kilka lub kilkanaście tysięcy kilometrów nie kwapił sie do podjęcia działań mających na celu zbudowanie własnego wojska. Gdy jednak
w 1853 r. Wielka Brytania zaangażowała się w wojnie krymskiej po stro2
3
4

Siły morskie Tasmanii nie posiadały oﬁcjalnej nazwy. Podane więc w artykule
określenie było używane w nazewnictwie potocznym i publicystycznym.
J. Grey, A Military History of Australia, Nowy Jork 2008, Cambridge University
Press, s. 41–65.
Arthur Phillip — dowódca tzw. Pierwszej Floty, która dotarła do wybrzeży Australii w styczniu 1788 r. Na pokładzie 11 statków znajdowali się brytyjscy więźniowie skazani na wygnanie, oﬁcerowie, którzy mieli kontrolować ich osadnictwo
w Australii, a także zwierzęta i żywność potrzebne do przetrwania w pierwszym
okresie. Arthur Phillip został pierwszym gubernatorem stanu Nowa Południowa
Walia.
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nie Imperium Osmańskiego dostrzeżono możliwe zagrożenie rosyjskie.
Aby zapobiec atakowi na australijskie kolonie zamówiono statek hmcs
„Spitﬁre”⁵, uznawany za pierwszy okręt zaprojektowany w Wielkiej Brytanii, ale zbudowany w Australii, który po czteroletniej zaledwie służbie
(w czasie której prowadził głównie ćwiczenia obronne na wschodnim wybrzeżu kontynentu) został w 1859 r. przekazany władzom w Queensland.
W tym samym r. zdecydowano, że u wybrzeży Australii na stałe (a nie
doraźnie) stacjonowały będą jednostki brytyjskie. Eskadra brytyjska była
podstawową siła morską do 1913 r.
Mimo rozwoju marynarek w poszczególnych koloniach, jeszcze w lutym 1900 r. Pierwszy Lord Admiralicji — William Palmer wygłosił przemówienie w brytyjskiej Izbie Gmin, podczas którego zdecydowanie
stwierdził, że „utrzymanie rezerw wojskowych w Australii byłoby zadaniem niezwykle trudnym”⁶.
Najsilniej rozwiniętą marynarkę miała wówczas kolonia Victoria. Dysponowała dwoma okrętami hmvs „Cerberus”⁷ i hmvs „Nelson”, trzema kanonierkami i pięcioma torpedowcami⁸. Jako pierwszy australijski
okręt hmcss „Victoria” należący do Victoria’s Naval Brigade wziął udział
w operacji zagranicznej. W 1860 r. został wysłany do pomocy rządowi
nowozelandzkiemu zaangażowanemu z konﬂikt z Maorysami w regionie Taranaki.
W 1865 r. w największym stanie Nowa Południowa Walia udało się
utworzyć jednak niewielkie jednostki Naval Brigade (Brygada Morska)
oraz Naval Artillery Volunteers (navs, Wolontariusze Artylerii Morskiej).
Ich sekcje funkcjonowały w różnych obszarach stanu. Jednak ich największym mankamentem było to, że prezentowały znacznie lepsze wyszkolenie w walce lądowej (przede wszystkim w strzelectwie) niż morskiej. Oddziały morskie nie były nieliczne, a ﬂota zbrojna praktycznie nie istniała.
Dopiero domniemane zagrożenie ataku strony rosyjskiej na australijskie
kolonie i tylko dzięki ﬁnansowej pomocy ze strony rządu brytyjskiego
udało się zbudować dwa okręty wojenne. W 1878 r. zwodowano pierwszy
5
6
7
8

hmcs — Her Majesty’s Colonial Ship.
New South Wales Naval Forces in 1901, Naval Historical Society of Australia, http://
www.navyhistory.org.au/new-south-wales-naval-forces-in-1901, 5.10.2016.
hmvs — Her Majesty’s Victorian Ship.
Więcej o okręcie ﬂagowym hmvs „Cerberus” zob. J. Grey, A Military History of
Australia, Nowy Jork 2008, Cambridge University Press, s. 43.
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wybudowany w Australii torpedowiec hms „Acheron”⁹, a później jego
bliźniak hms „Avernus”¹⁰. Żaden z nich nigdy nie brał udziału w starciach wojennych lub nawet mniejszych potyczkach. Służyły do przewozu
towarów i ludzi, a pod koniec xix w. stały się statkami wycieczkowymi.
Wraz z powstaniem Commonwealth Naval Forces zostały wcielone do
nowej formacji, jednak już rok później deﬁnitywnie wycofano je ze służby.
Oddziały morskie Nowej Południowej Walii zostały natomiast w 1900
r. wysłane do stłumienia Powstania Bokserów w Chinach. Choć australijscy żołnierze nie brali udziału w wielu walkach, to spotkali się tam po
raz pierwszy z najnowocześniejszą bronią i amunicją.
Tabela 1. Skład personalny poszczególnych sekcji Naval Brigade i Naval Artillery Volunteers w 1901 r.
Sekcja

Naval Brigade

navs

Port Jackson

16 oﬁcerów
164 mężczyzn

12 oﬁcerów
151 mężczyzn

Botany Bay

2 oﬁcerów
38 mężczyzn

5 oﬁcerów
75 mężczyzn

Newcastle

4 oﬁcerów
64 mężczyzn

—*

Wollongong

2 oﬁcerów
38 mężczyzn

—*

24 oﬁcerów
304 mężczyzn

17 oﬁcerów
226 mężczyzn

Łącznie

* sekcje Naval Brigade i navs nie występowały na tych obszarach.
Źródło: New South Wales Naval Forces in 1901, Naval Historical Society of Australia, http://www.navyhistory.org.au/new-south-wales-naval-forces-in-1901, 5.10.2016.

Choć znaczenie obu brygad było stosunkowo niewielkie, to wśród tych
kilkuset zaledwie żołnierzy (wolontariuszy) wzbudzony został obowiązek
strzeżenia morskich granic państwa. Zrodziły się też wówczas początki
9

„Acheron” został zbudowany w zakładach Atlas Engineering Company w Sydney, choć projekt był brytyjski. Miał prawie 24 metry długości i ponad 3 metry
wysokości, jego wyporność sięgała 16 ton, a załogę stanowiło 9 osób. Zob. szerz.:
D. Lyon, R. Winﬁeld, The Sail and Steam Navy List: All the Ships of the Royal Navy
1815–1889, Londyn 2004, Chatham Publishing, s. 316.
10 hms — Her Majesty’s Ship.
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tradycji morskiej, która do dzisiaj w Australii jest kultywowana. W 1903
r. brygady połączono, by utworzyć większą jednostkę. Choć utworzenie
wielkiej ﬂoty było wówczas dla Australijczyków celem niemal nieosiągalnym, po pierwsze ze względy na ograniczone fundusze, po drugie ze
względu na ograniczoną suwerenność, to z całą pewnością można powiedzieć, że niewielkie brygady Nowej Południowej Walii, jednostki Queenslandu i Victorii stały się początkiem utworzenia współczesnej Royal
Australian Navy.
W 1889 r. w Wielkiej Brytanii przyjęto zasadę „Two Power Sandard”,
zgodnie, z którą ﬂota brytyjska miała być silniejsza niż dwie kolejne ﬂoty razem wzięte¹¹. Rozpoczęto więc intensywną rozbudowę ﬂoty. Na fali
zainteresowania jak największymi siłami morskimi, na prośbę rządów
kolonialnych, przybył z Londynu generał James Bevan Edwards. Przygotował raport na temat obronności kolonii, w którym stwierdził, że kolonie
powinny zadbać o własną obronność, jednak nie będzie to możliwe, gdy
nie stworzą federacji stanów, gdy nie będą miały wspólnego ustawodawstwa i dowództwa¹². Hasło obrony Australii stało się bezpośrednią (choć
nie jedyną) przyczyną stworzenia federacji.
Związek Australijski powstał oﬁcjalnie 1 stycznia 1901 r. Początkowo
Admiralicja brytyjska niechętnie przyglądała się planom utworzenia pełnomorskiej ﬂoty australijskiej. Z jej punktu widzenia lepiej byłoby, gdyby
australijskie statki dalej zajmowały się jedynie obroną wybrzeża i były
w pełni zależne od decyzji Londynu. Jednak w art. 51 konstytucji Związku
wśród kompetencji parlamentu znalazła się „marynarka wojenna i obrona wojskowa Związku oraz poszczególnych stanów”¹³. Mogło to oznaczać, że parlament australijski będzie decydował o sprawach wojskowych.
W praktyce jednak Australia aż do 1942 r. zależna była od brytyjskiego
ustawodawstwa (także w odniesieniu do wojska)¹⁴. Oznaczało to jednak,
11 J. Grey, A Military History of Australia, Nowy Jork 2008, Cambridge University
Press, s. 47.
12 A. J. Hill, Edwards, Sir James Bevan (1834–1922), Australian Dictionary of Biography, http://adb.anu.edu.au/biography/edwards-sir-james-bevan-3470, 5.10.2016.
13 Commonwealth of Australia Constitution Act.
14 Do 1942 r., kiedy ratyﬁ kowano w Australii Statut Westminsterski z 1931 r., australijskie prawo musiało być zależne od prawa brytyjskiego. Akty prawne uchwalone
przez parlamenty dominiów, a pozostające w sprzeczności z prawem brytyjskim,
mogły zostać uznane za nieważne. Podobna sytuacja była w kwestiach polityki zagranicznej. Mimo formalnego utworzenia odrębnego państwa w 1901 r., Australia
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że powstanie w przyszłości państwowa (wspólna) marynarka wojenna,
a nie oddzielne jednostki stanowe. Oprócz tego parlament zyskał możliwość prowadzenia polityki zagranicznej w zakresie utrzymywania relacji z wyspami na Pacyﬁku. Mimo zyskania powyższych kompetencji,
Australia, jako dominium brytyjskie wciąż musiała kierować się instrukcjami z metropolii. Gubernator Generalny jako przedstawiciel królowej
zyskał miano głównodowodzącego siłami zbrojnymi i marynarką wojenną, a australijscy marynarze szkoleni byli przez emerytowanych oﬁcerów
brytyjskich.
Już dwa miesiące później 1 marca 1901 r. powstała wspólna dla wszystkich stanów marynarka wojenna, która do 1911 r. działała pod nazwą
Commonwealth Naval Forces. Wciąż jednak jej podstawowym zadaniem
była ochrona wybrzeża. Tymczasem, kiedy w 1902 r., Wielka Brytania
podpisała układ sojuszniczy z Japonią, której Australia od lat się obawiała, zaczęto odczuwać coraz większą potrzebę stworzenia własnych
sił morskich. Powołano do życia departament spraw zagranicznych (ang.
department of external aﬀairs) i zażądano, by w przyszłości podobne porozumienia były konsultowane z władzami Australii.
Pierwszym dowódcą Commonwealth Naval Forces został w lutym
1904 r. komandor brytyjskiego pochodzenia — William Rooke Creswell.
Już kilka lat wcześniej Creswell namawiał rząd brytyjski do utworzenia
ﬂoty pełnomorskiej ﬁnansowanej i kontrolowanej przez australijski parlament, jednak Wielka Brytania broniła się przed takim rozwiązaniem
i oﬁcjalna decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadała. Determinacja i starania Creswella doprowadziły w końcu do utworzenia ﬂoty, dlatego dzisiaj
jest on uważany za ojca australijskiej marynarki wojennej¹⁵. Ostateczny sukces odniesiono w 1909 r., kiedy Creswell i drugi premier Australii — Alfred Deakin uzyskali zgodę rządu brytyjskiego na rozbudowę ﬂoty
australijskiej¹⁶. Już w następnym r. rozpoczęto budowę pierwszego i najbyła w tym zakresie zależna od Wielkiej Brytanii.
15 R. Hyslop, Creswell, Sir Willia Rooke (1852–1933), Australian Dictionary of Biography, http://adb.anu.edu.au/biography/creswell-sir-william-rooke-5817, 5.10.2016.
16 W 1907 r. w czasie Konferencji Kolonialnej w Londynie Alfred Deakin starał się
uzyskać dotacje na rozbudowę ﬂoty. Admiralicja brytyjska z jednej strony nie
chciała zgodzić się na takie rozwiązanie, z drugiej jednak zasugerowała powstanie
niewielkiej ﬂoty niszczycieli. W 1909 r. Deakin zaprosił więc do Australii amerykańską Wielką Białą Flotę, która odbywała wówczas demonstracyjny rejs dookoła
świata i na fali społecznego zachwytu amerykańskimi pancernikami zamówił dwa
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większego w dziejach Australii krążownika liniowego hmas „Australia”¹⁷,
który później brał udział w i wojnie światowej. W skład ﬂotylli weszły też
brytyjskie niszczyciele typu River, przekazane na stałe Australii: hmas
„Parramatta”¹⁸ i hmas „Yarra”¹⁹. Ostatecznie, decyzja o powstaniu Royal
Australian Navy, jako jednostki niezależnej od brytyjskiej Royal Navy została podjęta przez króla Jerzego v 10 lipca 1911 r. Jednak dopiero w 1913 r.
podczas oﬁcjalnej parady ﬂoty w porcie w Sydney, w momencie, gdy hmas
„Australia” wchodził do służby, Brytyjczycy przekazali Australijczykom
obowiązek obrony kraju²⁰. Dla Australii moment ten stał się ważny nie
tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również otworzył drogę do rozwoju własnej tożsamości i autonomii. Początkowo ran była zbyt słaba by
bez pomocy Wielkiej Brytanii gwarantować bezpieczeństwo państwa,
ale z całą pewnością stanowiła element niezależności. Niedługo później
stanęła przed swoim pierwszym poważnym zadaniem, wybuchła bowiem
i wojna światowa.

17

18

19

20

brytyjskie niszczyciele nazwane później hmas „Parramatta” i hmas „Yarra”. Brytyjski rząd niechętnie, ale jednak zgodził się na pomoc w sﬁnansowaniu inwestycji
i tym samym wyraził zgodę na powstanie australijskich sił morskich. Zob.: J. Grey,
The Military History of Australia, Nowy Jork 2008, Cambridge University Press,
s. 74–75 oraz T. B. Millar, Australia in Peace and War, Canberra 1978, Australian
National University Press, s. 71–72.
hmas „Australia” został zbudowany w stoczni Clydebank, należącej do John
Brown & Co., miał prawie 180 metrów długości, jego wyporność wynosiła 18 000
ton, a załogę stanowiło 820 osób. Zob. szerz.: V. Cassells, The Capital Ships: Their
Battles and Their Badges, East Roseville 2000, Kangaroo Press, s. 16–17.
hmas “Parramatta” został zbudowany w stoczni Govan, należącej do Fairﬁeld
Shipbuilding and Engineering Company Limited, miał 75 metrów długości, jego
wyporność wynosiła 750 ton, a załogę stanowiło od 66–73 osób (w tym 5 oﬁcerów). Zob. szerz.: V. Cassells, The Destroyers: their battles and their badges, East
Roseville 2000, Kangaroo Press (Simon & Schuster), s. 74–75.
hmas “Yarra” został zbudowany w stoczni Dumbarton, należącej do William Denny and Brothers, miał prawie 75 metrów długości, jego wyporność wynosiła 700
ton, a załogę stanowiły 73osoby (w tym 5 oﬁcerów). Zob. szerz.: V. Cassells, The
Destroyers: their battles and their badges, East Roseville 2000, Kangaroo Press
(Simon & Schuster), s. 198–199.
R. Gillett, Australian & New Zealand Warships, 1914–1945, Sydney 1983, Doubleday
Australia, s. 26.
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Udział w I i II wojnie światowej
Na początku sierpnia 1914 r. Wielka Brytania, przystępując do wojny po
niemieckiej inwazji na neutralną Belgię, pociągnęła za sobą swoje dominia, w tym Australię. Wiadomość ta szybko dotarła do Melbourne (ówczesnej siedziby rządu federalnego), gdzie premier Joseph Cook ogłosił, że
Australia jest w stanie wojny. Niemal natychmiast niemiecki statek został
zatrzymany w porcie w Melbourne. W Australii panowało przekonanie,
że wojna zakończy się stosunkowo szybko, dlatego liczba ochotników,
którzy chcieli wziąć udział w walkach sięgnęła 36 tysięcy²¹. Nowy premier Andrew Fisher podkreślał, że Australijczycy będą wspierać Wielką
Brytanię „do ostatniego człowieka i do ostatniego szylinga”, a społeczeństwo najwyraźniej się z tym zgadzało²². 10 sierpnia 1914 r. Gubernator
Generalny podjął decyzje, że w czasie wojny ran pozostaje pod kontrolą
rn i będzie wykonywała jej rozkazy oraz służyła w wyznaczonych przez
Wielką Brytanię rejonach²³. Wkład w siły brytyjskie był stosunkowo
skromny. Australia dysponowała wówczas kilkunastoma okrętami wojskowymi różnego typu oraz żołnierzami w liczbie 3 800. W marynarce funkcjonowały wówczas: siedem krążowników (w tym sześć lekkich),
sześć niszczycieli, dwa okręty podwodne a także liczne mniejsze jednostki
wspierające²⁴. Udało się jednak przeprowadzić kilka skutecznych (z punktu widzenia ententy) operacji.
Podstawowym zadaniem ran była ochrona australijskich portów, oraz
szlaków handlowych. Patrolowano więc przede wszystkim wody Pacyﬁku. Właśnie w ramach zabezpieczania granic marynarka wzięła udział
ataku na kolonie, które Niemcy posiadali od 1884 r. na Pacyﬁku. Prawie
tysiąc ochotników osłanianych przez krążownik hmas „Australia” zostało przekazanych do operacji zdobycia Nowej Brytanii, Nowej Gwinei,
Karolin i Nauru. Już we wrześniu 1914 przy wsparciu okrętów podwodnych skutecznie zaatakowano i zdobyto Rabaul — stolicę Nowej Gwinei
21 Zob. J. Molony, Australia, Our Heritage: The History of a Nation, Melbourne 2005,
Australian Scholarly Publishing, s. 224.
22 B. West, F. Murphy, A Brief History of Australia, Nowy Jork 2010, Facts on File,
s. 106–107.
23 Kontrola admiralicji brytyjskiej nad marynarką wojenną Australii trwa lado 19
sierpnia 1919 r.
24 Zob. The R. A.N — The Brief History, Royal Australian Navy, http://117.55.225.121/
The_R. A.N._-_A_Brief_History, 5.10.2016.
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Niemieckiej. Niszczyciel hmas „Melbourne” brał udział w zniszczeniu
stacji radiowej na Nauru, a w ciągu kilku miesięcy przyjęto kapitulację
wszystkich wojsk niemieckich na Pacyﬁku. Potencjalne zagrożenie zostało więc wyeliminowane, co Australia postrzegała jako ważne zwycięstwo²⁵. Niestety, kilka dni po ataku na Rabaul australijski okręt podwodny
hmas „ae1” nie powrócił z nocnego patrolu i po kilku dniach poszukiwań
został uznany wraz z 35-osobową załogą za zaginiony²⁶. Była to pierwsza
w historii ran strata okrętu wojskowego.
Niedługo później australijska ﬂota odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w bitwie morskiej. Podczas eskorty konwoju, po odebraniu sygnału
alarmowego z Wysp Kokosowych, hmas „Sydney” został odesłany w celu
sprawdzenia zbliżającego się do wysp krążownika, którym okazał się być
niemiecki okręt sms „Emden”. Niemcy zaatakowali brytyjską radiostację.
Nowocześniejszy i lepiej uzbrojony okręt australijski potrzebował zaledwie dwóch godzin, by deﬁnitywnie pokonać przeciwnika²⁷.
Zgodnie z założeniami australijska ﬂota działała także na innych frontach. Często uzupełniała działania prowadzone na lądzie. Tak było między innymi podczas operacji w Gallipoli, choć pierwotnie zakładano,
że rola marynarki brytyjskiej, francuskiej, australijskiej i rosyjskiej będzie decydująca. Wyrwanie Turcji z kręgu państw centralnych, co było
ważkim celem Winstona Churchilla, było jednocześnie planem bardzo
ryzykownym. Okręt podwodny hmas „ae2” przez kilka dni próbował
bezskutecznie dokonać ataku na transporty tureckie. Wreszcie, dzień po
lądowaniu na półwyspie Gallipoli oddziału anzac²⁸, jako pierwszy okręt
aliancki przepłynął Cieśninę Dardanelską. Miało to być symbolem zdobycia cieśniny i poparcia dla prowadzonej kampanii, jednak kilka dni
później łódź ta została zatopiona przez turecki torpedowiec, a załoga do25 W pierwszym okresie większość terytoriów została przejęta przez Japończyków,
ale 17 grudnia 1920 r. Nauru, Nowa Gwinea i Samoa Zachodnie zostały one przyznane Australijczykom jako terytoria mandatowe typu C.
26 Zob. D. Stevens, Word War I, [w:] 100 years of the Royal Australian Navy, red.
Ch. Oldham, Bondi Junction 2011, Faircountmediagroup, s. 37.
27 Ibidem, s. 39.
28 anzac (Australian and New Zealand Army Corps)– jednostka żołnierzy australijskich i nowozelandzkich sformowana w Egipcie i wysłana do Gallipoli pod dowództwem gen. Iana Hamiltona. Choć zacięta bitwa w Gallipoli zakończyła się
porażką aliantów, to w Australii dzień lądowania na półwyspie 25 kwietnia jest
świętem narodowym i symbolem australijskiego męstwa i charakteru narodowego.
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stała się do niewoli²⁹. Pozostałe krążowniki i niszczyciele ran asystowały
w blokadzie i ostrzale Niemieckiej Afryki Wschodniej (hmas Pioneer”),
patrolowały wody Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu, blokowały ﬂotę niemiecką na otwartych akwenach, jednak nie brały już udziału w większych walkach. Krążowniki hmas „Australia”, hmas „Sydney”
i hmas „Melbourne” dołączyły do brytyjskiej Grand Fleet, gdzie patrolowały wybrzeża Danii i Norwegii oraz uczestniczyły w eskorcie konwojów.
Ostatnim zadaniem podczas Wielkiej Wojny była eskorta ﬂoty niemieckiej po kapitulacji³⁰.
Australia straciła w i wojnie światowej 171 marynarzy i dwa okręty
podwodne. Zyskała jednak niepodważalną pozycję na arenie międzynarodowej. Traktat Wersalski podpisywała jako Związek Australijski, a nie
jako dominium brytyjskie.
Podpisanie rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 r. otworzyło drogę
powojennym negocjacjom i konferencjom rozbrojeniowym. Dla Australii przyszedł czas na ocenę, rozliczenie i przegrupowanie. W maju 1919
r. przybył w tym celu na Antypody admirał John Jellicoe. W „Raporcie
z Misji Morskiej Związku” sformułował wytyczne dotyczące wzmocnienia sił w rejonie Oceanu Spokojnego. Zaproponował ściślejsze związki
ran z rn, stała wymianę oﬁcerów oraz stosowanie procedur administracyjnych funkcjonujących w Wielkiej Brytanii. Głównym pomysłem
admirała było jednak stworzenie Imperialnej Floty Dalekowschodniej,
złożonej z okrętów brytyjskich, australijskich i nowozelandzkich³¹. Poza
zacieśnieniem współpracy postulaty te nie zostały zrealizowane.
W tym czasie szczególnie zaczęto obawiać się Japończyków. Intensywne zbrojenia w japońskiej armii, szybka industrializacja i dobre warunki ekonomiczne oraz poszerzanie terytorium w kierunku południowym
w połączeniu z „White Australia Policy” (Polityką Białej Australii) stwarzały realne zagrożenie ataku. Australia wraz z innymi dominiami chciała
poprzeć japońsko-brytyjski pakt sojuszniczy z 1902 r., jednak ustalenia
traktatu waszyngtońskiego spowodowały, że panowanie Wielkiej Bryta29 Zob. D. Stevens, Word War I…, op.cit., s. 39.
30 Zob. D. Stevens, Word War I, [w:] David Stevens (red.), The Royal Australian Navy.
The Australian Centenary History of Defence, Volume iii, Melbourne 2001, Oxford University Press, s. 52–53.
31 G. Long, Australia in the War of 1939–1945, Series 1 — Army, Volume 1 — To Bengazi, Australian War Memorial, s. 2–3, http://www.awm.gov.au/collection/records/
awmohww2/navy/vol1/awmohww2-navy-vol1-ch1.pdf, 5.10.2016.
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nii na Oceanie Spokojnym zostało potwierdzone, a Australia poczuła się
nieco bardziej komfortowo.
Mimo światowych tendencji rozbrojeniowych Australia przeorganizowała i udoskonaliła swoją ﬂotę. Największy krążownik hmas „Australia”
został najpierw wycofany ze służby, a potem zatopiony niedaleko portu
w Sydney. W tym samym czasie marynarka brytyjska przekazała do ran
sześć okrętów podwodnych i pięć niszczycieli. W 1925 r. wypożyczono od
rn hmas „Moresby” — slup przeznaczony do prowadzenia badań na dnie
morza. Rząd australijski zdecydował również o zakupie dwóch krążowników hmas „Australia” (ii) i hmas „Canberra”, które weszły do służby
w 1928 r., dwóch kolejnych łodzi podwodnych hmas „Oxley” i hmas „Otway” oraz transportowca wodnosamolotów hmas „Albastross”³², które
rozpoczęły służbę w 1929 r., jednak już w 1933 zostały przeniesione do
Royal Navy. Na ich miejsce weszły do ﬂoty kolejne krążowniki wybudowane w Wielkiej Brytanii. W związku z ograniczaniem zatrudnienia
wynikającym z kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych liczba żołnierzy
marynarki wojennej wynosiła nieco ponad 3 tysiące, szybko jednak zaczęła rosnąć. Przed wybuchem kolejnego sześcioletniego konﬂiktu o zasięgu
globalnym Australia dysponowała marynarką wojenną składającą się z 5
tysięcy czynnych żołnierzy i kolejnych 5 tysięcy znajdujących się w rezerwie. Była też wyposażona w dwa ciężkie i cztery lekkie krążowniki, pięć
niszczycieli i dwa slupy oraz wiele jednostek pomocniczych³³. Do wojny
zaangażowano też później tzw. Flotyllę Złomu — pięć niszczycieli stacjonujących w Sydney i przeznaczonych na złomowanie.
Po raz kolejny wraz z Wielką Brytanią do wojny przystąpiła też Australia i inne dominia. Znów jak piętnaście lat wcześniej głównym zadaniem
ran była ochrona morskich szlaków żeglugowych i udzielanie pomocy
alianckim siłom morskim. Znów myślano, że największym partnerem będzie Wielka Brytania. Jednak udział Australii w ii wojnie światowej był
znacznie większy, a najważniejszym sojusznikiem stały się Stany Zjednoczone.
Już w pierwszym etapie wojny ran wyróżniała się w walkach na Morzu Śródziemnym. Australijskiej marynarce udało się do końca 1940 r.
zatopić pięć włoskich okrętów. Największym sukcesem było zniszczenie
32 Zob. The R. A.N — The Brief History, Royal Australian Navy, http://117.55.225.121/
The_R. A.N._-_A_Brief_History, 5.10.2016.
33 Zob. R. Gillett, op.cit, s. 120–124.
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przez hmas „Sydney” słynnego krążownika „Bartolomeo Colleoni”. Flota
australijska uczestniczyła też w największej bitwie morskiej stoczonej na
Morzu Śródziemnym — bitwie u przylądka Matapan (dzisiaj Tajnaron).
Trzy okręty ran — hmas „Perth”, hmas „Stuart” i hmas „Vampire” pod
dowództwem admirała Andrew B. Cunninghama³⁴ brały udział w starciu
z siłami włoskimi. Włosi zostali pokonani — stracili w tej bitwie ponad 2
tysiące żołnierzy, strona brytyjsko-australijska tylko 3 osoby. Zwycięstwo
to było szczególnie ważne, gdyż umożliwiło ewakuację z Krety kilku tysięcy alianckich żołnierzy.
Mniejszym powodzeniem zakończyła się „Operacja Menace” zakładająca zdobycie strategicznego portu w Dakarze we Francuskiej Afryce
Zachodniej kontrolowanej przez rząd Vichy. Udało się co prawda poważnie uszkodzić francuski niszczyciel „Audacieux” oraz zatopić dwa okręty,
jednak rn i ran także zostały poważnie osłabione i musiały wycofać się
z tego rejonu. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Pacyﬁku Australia
poniosła największą stratę. 19 listopada 1941 r. w czasie bitwy z niemieckim krążownikiem zatonęła duma australijskiej ﬂoty hmas „Sydney”.
Zginęła wówczas 635-osobowa załoga statku. Strata ta była szokiem dla
australijskiej opinii publicznej.
Warto wspomnieć w tym miejscu, że w 1941 r. powstał w australijskiej
marynarce wojennej oddział kobiecy — Women’s Royal Australian Naval
Service (wrans). Członkinie wrans wykonywały różne zadania. Były
wśród nich telegraﬁstki, urzędniczki czy kucharki. Niektóre były koderami, mechanikami lub opiekunkami chorych. Oddział rozwiązano w 1948
r., jednak w obliczu braków siły roboczej, powołano go znów do życia trzy
lata później. W 1983 r. dopuszczono kobiety do czynnej służby na australijskich okrętach i tym samym wrans został deﬁnitywnie rozwiązany. ³⁵
Atak Japończyków na Pearl Harbor w grudniu 1941 r. przypomniał
Australijczykom o zagrożeniu. Znaczne siły, które do tej pory stacjonowały w Europie lub Afryce zostały przerzucone na Pacyﬁk. Australia po
raz pierwszy w historii zmuszona była do utworzenia własnej linii obrony. Bezpośrednie zagrożenie spowodowało, że znacznie wzmocniono siły

34 Dowódca Floty Śródziemnomorskiej w latach 1939–1942.
35 A. Heywood, Women’s Royal Australian Naval Service (wrans) (1941–1984), The
Australian Women’s Register, http://www.womenaustralia.info/biogs/awe0387b.
htm, 5.10.2016.
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obronne. Do końca wojny ran zaangażowała do czynnej służby i rezerwy
łącznie 37 tysięcy żołnierzy wszystkich szczebli³⁶.
W lutym 1942 r., doszło do ważnego starcia na Morzu Jawajskim. Połączona ﬂota aliantów (składająca się z okrętów amerykańskich, brytyjskich, australijskich i holenderskich) stanęła do walki z ﬂotą japońską
zagrażającą Holenderskim Indiom Wschodnim. W bitwie udział brał
hmas „Perth”, który osłaniał brytyjski krążownik hms „Exeter”. Okręty
japońskie okazały się jednak silniejsze i poważnie uszkodziły jednostki
alianckie. Te, które przetrwały rozproszyły się po okolicznych zatokach.
Australijski hmas „Perth” i amerykański „Houston” popłynęły w stronę
Cieśniny Sundajskiej. Tam, niespodziewanie zostały okrążone i zaatakowane przez kilkanaście okrętów japońskich. hmas „Perth” został zatopiony 1 marca 1942 r. 352 członków załogi zginęło na miejscu, a kolejnych
320 dostało się do japońskiej niewoli³⁷.
W wyniku kolejnych sukcesów japońska marynarka wojenna przesuwała się na południe. Zdobyła Rabaul i kilka innych wysp Pacyﬁcznych,
po zdobyciu Wysp Salomona Portu Moresby w Nowej Gwinei mogłaby
już bezpośrednio zagrozić wybrzeżom Australii. 1 maja 1942 r. krążowniki
hmas „Australia” i hmas „Hobart” oraz uss „Chicago” w ramach grupy
Task Force 44 eskortowane przez amerykańskie niszczyciele dotarły do
bazy lotniskowców amerykańskich na Morzu Koralowym. Tam zablokowały ruchy wojsk japońskich i choć te broniły się intensywnie także z powietrza, ostatecznie zrezygnowały z ataku na Port Moresby. Nie porzuciły
jednak pomysłu zdobycia Australii. Na początku czerwca 1942 r. japońskie miniaturowe okręty podwodne próbowały wpłynąć do portu w Sydney i Newcastle i zaatakować stacjonujące tam jednostki. Udało się zatopić okręt bazowy hmas „Kuttabul” wraz z załogą oraz ostrzelać hmas
„Sydney” i hmas „Newcastle”, jednak odpowiedź Australijczyków była
natychmiastowa i zdecydowana. Pomiędzy Brisbane i Adelajdą pływały
konwoje³⁸. Zniszczono trzy okręty japońskie, czyli wszystkie te, które bra36 Zob. The R. A.N — The Brief History, Royal Australian Navy, http://117.55.225.121/
The_R. A.N._-_A_Brief_History, 5.10.2016.
37 G. H. Gill, Australia in the War of 1939–1945, Series 2 — Navy, Volume 1 — Royal
Australian Navy, Australian War Memorial, s. 622, http://www.awm.gov.au/collection/records/awmohww2/navy/vol1/awmohww2-navy-vol1-ch16.pdf, 5.10.2016.
38 D. Stevens, Japanese submarine operations against Australia 1942–1944, Australia-Japan Research Project, http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/437f72f8ac2c
07238525661a00063aa6/225b90b97196e29bca256a1d00130203?OpenDocument,
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ły udział w natarciu na Sydney. Wydarzenia te zaangażowały marynarki
wojenne obu państw w nierówną walkę. Łącznie do końca 1943 r. Australia
straciła 31 okrętów, Japonia tylko 1. Zdaniem Davida Stevensa, choć siły
japońskie były znacznie mniejsze niż podczas innych operacji ii wojny
światowej, to „były to najbardziej kompleksowe i szerokie działania ofensywne, jakie wróg kiedykolwiek przeprowadził przeciwko Australii”³⁹.
Terytorium tego państwa nie udało się jednak zdobyć. Gdyby tak się
stało sojusznicy straciliby największą bazę szkoleniową i zaplecze żywieniowe dla żołnierzy walczących na Pacyﬁku. „Istniało bowiem niebezpieczeństwo, że na Guadalcanal powstanie drugi Rabaul, który zdecydowanie zagrażał liniom komunikacyjnym między Australią a Nową Gwineą,
tylko tym razem przecięte mogły być linie łączące Stany Zjednoczone
z Australią, co było znacznie groźniejsze”⁴⁰. W przypadku powodzenia
misji japońskiej Australia stanęłaby przed przymusem zawarcia niekorzystnego porozumienia. Bitwa lądowa na Guadalcanal i bitwa morska
pod Savo, uważane są (obok bitwy morskiej pod Midway) za punkt zwrotny walk na Pacyﬁku. W operacji tej udział brał hmas „Canberra”, został
jednak poważnie uszkodzony (zginęło 84 marynarzy) i aby zapobiec odebraniu okrętu przez Japończyków został zatopiony przez amerykańskiego
niszczyciela.
Australijska ﬂota uczestniczyła w jeszcze wielu innych działaniach wojennych, gdzie sukcesy przeplatały się z porażkami. Jednostki ran służyły
między innymi w Północnej Afryce (gdzie wsławiły się w misji zaopatrywania oblężonego Tobruku, obraz zatopiły okręt włoski), na Morzu Czerwonym (atakując Somaliland Brytyjski zajmowany przez Włochów), na
Sycylii (kontrolując desant aliantów na wyspę i odcinając Włochów od
państw osi), w Timorze (gdzie ran zaopatrywała australijskich i holenderskich komandosów, straciła jednak swój okręt hmas „Admirale” oraz
40 żołnierzy zaatakowanych przez trzynaście japońskich samolotów).
Australia poniosła w ii wojnie światowej duże straty. Podczas samych
działań wojennych zginęło 2 170 marynarzy, a kilkadziesiąt statków zostało zniszczonych lub zatopionych. Udało się jednak po raz pierwszy w historii obronić terytorium swojego kraju. Była to zasługa przede wszystkim
sił morskich. Do końca wojny Królewska Australijska Marynarka Wojen5.10.2016.
39 Ibidem.
40 M. Fiszer, J. Gruszczyński, Guadalcanal 1942 — drugi cios w japońską strategię na
Pacyﬁku, „Technika Wojskowa Historia”, lipiec-sierpień 2012, nr 4, s. 9.
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na stała się piątą co do wielkości ﬂotą świata i mimo chwilowego osłabienia wyrosła na potęgę w rejonie Azji Południowo-Wschodniej i Pacyﬁku.
Dzisiaj nie jest już tak liczna, ale wciąż zachowuje swoją siłę. Nawiązała
ścisłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które z czasem przerodziły się
w partnerstwo o charakterze strategicznym.

Siły morskie od zakończenia II wojny
światowej do czasów współczesnych
Tuż po zakończeniu działań wojennych po raz kolejny należało dokonać
oceny armii oraz uzupełnić braki i unowocześnić okręty. Australia nabyła
wówczas dwa lotniskowce typu „Majestic”: hmas „Sydney” i hmas „Melbourne”, wycofała natomiast ze służby kilkadziesiąt statków uszkodzonych podczas ostatniego konﬂiktu zbrojnego. W tym czasie zaczęto też
rozbudowywać własną bazę samolotów (ang. Australian Navy Aviation
Group) oraz podjęto decyzję o zaprzestaniu zakupów okrętów zaprojektowanych na wyspach brytyjskich.
W czasie wojny jednostki ran dały się poznać, jako lojalne, gotowe do
walki i zdyscyplinowane. Oprócz tego Minister Spraw Zagranicznych
Australii — Percy Spender niezwykle intensywnie zabiegał o uznanie Australii za sojusznika usa, obiecując między innymi pomoc w dowolnym
rejonie świata⁴¹. Mimo, że australijskie interesy w tych miejscach nie były
oczywiste, to walki na wielu frontach wynikały z układów i zobowiązań
sojuszniczych. ran wzięło udział w procesie rozbrajania Japonii i detonowania min na wodach Australii i Nowej Gwinei.
Niedługo po zakończeniu ii wojny światowej Australia w ślad za Stanami Zjednoczonymi zaangażowała się w wojnę na półwyspie koreańskim.
Do sił koalicyjnych onz oddelegowano dziewięć okrętów wraz z załogami: lotniskowiec hmas „Sydney”⁴², niszczyciele hmas „Bataan”, hmas
„Warramung”, hmas „Anzac” i hmas „Tobruk” oraz fregaty hmas „Murchison”, hmas Shoalhaven”, hmas „Condamine” i hmas „Culgoa”⁴³. Jed41 Zob. D. Lowe, Australian Between Empires: The Live of Percy Spender, London
2010, Pickering & Chatto, passim.
42 Była to pierwsza misja lotniskowca w barwach australijskich. Z jego pokładu samoloty wystartowały 2366 razy.
43 Zob. Australians in Korea, Australian War Memorial, http://www.awm.gov.au/
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nostki ran nie uczestniczyły w żadnej bitwie morskiej, jednak odegrały ważną rolę przeprowadzając partole na Morzu Żółtym. Niszczyciel
„Warramunga” osłaniał wojska amerykańskie podczas desantu w Wonsan, a inne okręty patrolowały nabrzeże w czasie amerykańskich lotów
bojowych⁴⁴. Kilka miesięcy później australijskie siły morskie brały udział
w masowej ewakuacji żołnierzy i uchodźców z Hungnam.
Wojna w Korei udowodniła po raz kolejny, że Australia zasługuje na
miano wartościowego sojusznika. 1 września 1951 r. Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone podpisały Pakt Bezpieczeństwa Pacyﬁku anzus. Porozumienie zostało zawarte głównie z dwóch powodów: przeciwdziałania rozwojowi komunizmu w regionie Azji Południowo-Wschodniej
i Pacyﬁku oraz zapewnienia silnej pozycji militarnej Australii po podpisaniu układu pokojowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią⁴⁵.
Już w 1951 r. Australia wzięła udział w operacji przeciwko partyzantce
komunistycznej na Malajach. Głównym zadaniem marynarki wojennej (dwóch niszczycieli i fregaty) było patrolowanie wód wokół Malezji
i ostrzeliwanie wojsk indonezyjskich.
Kilkanaście lat później, w czasie inwazji sił Indonezji na Borneo i Malaje, Australia podkreśliła swoja pozycję w regionie. Jeszcze w 1963 r.
mimo obecności na tych wodach fregat hmas „Parramatta” i hmas „Yarra”, wysłano pięć dodatkowych jednostek. Indonezyjczycy próbowali atakować okręty ran, jednak bezskutecznie. Australijskie jednostki pozostały w tym rejonie aż do podpisania porozumienia w sierpniu 1966 r.
W czasie zimnej wojny Australijska armia walczyła również u boku
Stanów Zjednoczonych podczas konﬂiktu w Wietnamie. Jeszcze przed
oﬁcjalnym zaangażowaniem w wojnę do Sajgonu wysłane zostały hmas
„Vampire” i hams „Quickmatch”. Misja ta miała na celu okazanie wsparcia dla sajgońskiego rządu⁴⁶. Konﬂikt w Wietnamie nie był znaczącym
exhibitions/korea/ausinkorea, 5.10.2016.
44 Zob. The Armed Forces in the Korean War, Australia’s Involvement in the Korean War, http://korean-war.commemoration.gov.au/armed-forces-in-korea/royal-australian-navy-in-the-korean-war.php, 5.10.2016.
45 Zob. szerz.: A. Kandzia, anzus — historia, stan obecny i perspektywy strategicznego partnerstwa Australii i Stanów Zjednoczonych, „Antypody. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii”, nr 6, 2012, s. 19–21.
http://www.antypody.org/wp-content/uploads/Agnieszka_Kandzia_anzus.pdf,
5.10.2016.
46 The Royal Australian Navy in the Vietnam War, Vietnam Veterans Association of
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obszarem walk dla marynarek wojennych, jednak odgrywały one inne,
uzupełniające role. Zadaniem ﬂoty australijskiej było patrolowanie i ewentualne ostrzeliwanie nabrzeża, wspieranie sił przymierzonych w bieżących operacjach, transportowanie żołnierzy do baz logistycznych oraz
eskorta statków. W tym celu w okolice Wietnamu w 1965 r. wysłano cztery niszczyciele hmas „Hobart”, hmas „Brisbane”, hmas „Perth” i hmas
„Vendetta” oraz jedenaście statków służących jako eskorta⁴⁷. W obliczu
przedłużającej się wojny oraz decyzji o zmniejszeniu zaangażowania militarnego w tym regionie podjętej przez premiera Johna Gortona, wszystkie
okręty zostały wycofane w 1971 r. Personel ran służył w Wietnamie także
jako grupa medyczna. Australia straciła w tej wojnie 8 marynarzy, a kolejne 46 zmarło w wyniku odniesionych ran⁴⁸. Kolejne działania w Azji
sprawiały, że zaufanie do służb australijskich rosło, a wszystkie zadania
wykonywane były zgodnie z planem. Znaczne osłabienie brytyjskiej marynarki wojennej oraz ogólny trend obniżania zbrojeni tym obszarze spowodował, że i Australia ograniczyła liczebnie swoją ﬂotę. Doświadczenia
ii wojny światowej i zimnej wojny spowodowały jednak, że podjęto decyzję o jej jednoczesnym unowocześnieniu.
Brak zaufania do własnej produkcji (projektowania i budowania statków) spowodował, że w połowie lat 80. zaczęto poszukiwać rozwiązań
zagranicznych. Nie zwrócono się jednak tym razem do Wielkiej Brytanii,
co stało się nota bene wyraźnym sygnałem do zerwania zależności. Pod
koniec grudnia 1986 r. ogłoszono oﬁcjalnie przetarg na dwa okręty. Ponieważ Nowa Zelandia również zdecydowała się na rozwój własnej ﬂoty,
postanowiono połączyć zamówienie i w 1987 r. oba państwa podpisały porozumienie dotyczące ﬁnansowania nowych jednostek⁴⁹. Kontrakt odejmował budowę 10 nowych jednostek (w tym dwóch dla Nowej Zelandii) za
łączną kwotę 6 miliardów dolarów. Okręty konstrukcji niemieckiej zostały wybudowane w stoczni Wiliamstown w stanie Victoria i dzisiaj określa
się je jako okręty typu Anzac. Zdaniem ekspertów są to jednostki niezwykle dopracowane technicznie i stosunkowo tanie w utrzymaniu⁵⁰. Każda
Australia, http://www.vvaa.org.au/ran.htm, 5.10.2016.
47 Naval Operations in Vietnam, Royal Australian Navy, http://117.55.225.121/Naval_Operations_in_Vietnam, 5.10.2016.
48 Ibidem.
49 Typ Anzac (efg), “Współczesne Okręty Wojenne”, http://www.okretywojenne.mil.
pl/index.php?go=62, 5.10.2016.
50 Ibidem.
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fregata ma bardzo zróżnicowane wyposażenie zbrojne. Składają się na
nie, m.in. wyrzutnie pionowe, rakiety (różnych typów w poszczególnych
jednostkach), artyleryjski system obrony bezpośredniej (na jednostkach
nowozelandzkich), wyrzutnie torped, armaty. Na jednostkach znajdują
się również pokłady i hangary obsługujące śmigłowiec (wyposażone w system wspomagający lądowanie przy złej pogodzie)⁵¹. W celu wykrywania
okrętów podwodnych zainstalowano aktywny hydrolokator kadłubowy.
Tabela 2. Realizacja kontraktu na budowę jednostek modelu Meko w wersji A-200 (znanych jako jednostki typu Anzac).
Lata budowy (wejście do służby)

Nazwa

1993–1994

hmas „Anzac”

(1997)

hmnzs „Te Kaha” — Nowa Zelandia

1995–1996

hmas „Arunta” (wcześniej hmas „Arrerente”)

(1999)

hmnzs „Te Mana” — Nowa Zelandia

1997–1998

hmas „Warramunga” (wcześniej hmas „Warumungu”)

1998–1999

hmas „Stuart”

1999–2000

hmas „Parramatta”

2000–2001

hmas „Ballarat”

2002–2003 (2005)

hmas „Toowoomba”

2003 (2006)

hmas „Perth”

Źródło: Typ Anzac (efg), “Współczesne Okręty Wojenne”, http://www.okretywojenne.mil.pl/index.php?go=62, 5.10.2016.

Można śmiało powiedzieć, że Australijczycy po ii wojnie światowej
„zachłysnęli się swobodą” na morzu i brali udział w coraz to nowych operacjach. Warto w tym miejscu wspomnieć między innymi o dwóch wojnach w Zatoce Perskiej oraz w Afganistanie. Od czasów pierwszej wojny
w Zatoce Perskiej ran wchodzi w skład sił koalicyjnych. W 1991 r. nie
brała udziału w działaniach wojennych, jednak stacjonowała w zatoce
(sześć jednostek, w tym ﬂagowy hams „Anzac”). Dodatkowo grupa nurków działająca przy ran uczestniczyła w rozbrajaniu portów na Kuwej51 Zob. szerz. Ibidem.



Agnieszka Kandzia-Poździał

cie. Po zakończeniu wojny na lądzie jednostki ran były odpowiedzialne
za pomoc w przestrzeganiu sankcji nałożonych na Irak. Kontrolowały
wszystkie statki zbliżające się do irackich portów.
10 lat później po raz kolejny Australia udowodniła, że ceni sobie sojusz
ze Stanami Zjednoczonymi. Po ataku na wtc 11 września 2001 r. oﬁcjalnie powołano się na zapisy Paktu anzus i zapowiedziano udzielenie
natychmiastowej pomocy. Premier John Howard zaproponował pomoc
doradczą (w postaci wysłania grupy dowódców wojskowych) oraz militarną (udział w ewentualnym konﬂikcie zbrojnym). Do Afganistanu wysłano
specjalną grupę zadaniową. A do Zatoki Perskiej australijskie okręty, by
zabezpieczały działania lądowe. Były więc na miejscu, gdy w marcu 2003
r. rozpoczęła się wojna w Iraku. Jednostki ran zabezpieczały wody portów irackich oraz wspierały działania lądowe (np. hmas „Anzac” w czasie ataku na Półwysep Al-Faw)⁵². Łącznie, na lądzie i na morzu, w Iraku
służyło 2 tysiące żołnierzy.
ran uczestniczyło również w wielu misjach pokojowych na całym
świecie, m.in. w Somalii, Kambodży, Rwandzie, Timorze Wschodnim
i na Wyspach Salomona. Szczególnie ważna i pozytywnie oceniana jest
misja w Timorze Wschodnim, który w 1999 r. zdecydował o niepodległości wobec Indonezji. Podczas operacji w ramach koalicyjnej grupy interfet⁵³ stworzonej w ramach onz szesnaście jednostek ran służyło w celu
zapewnienia ochrony cywilów i transportu wojsk.
Zaprezentowany wyżej zarys historii rozwoju marynarki wojennej Australii pozwala na wyciągnięcie kilku ważnych wniosków. Australijskie
wojsko dopiero od kilkudziesięciu lat może mówić o względnej niezależności. Do zakończenia ii wojny światowej Australia była (najpierw jako
dominium, później z własnej woli) uzależniona od decyzji Wielkiej Brytanii. Nie tylko samo utworzenie odrębnej ﬂoty, ale i jej utrzymanie leżało w gestii Brytyjczyków. Tak liczne przetasowania we ﬂotach brytyjskiej
i australijskiej miały nie tylko zapewnić więc jak największą siłę podczas
ewentualnych starć wojennych, ale również utrzymać kontrolę nad rozwojem sił z Antypodów. W tym też okresie dowództwo ﬂoty australijskiej
52 B. West, F. Murphy, A Brief History of Australia, Nowy Jork 2010, Facts on File,
s. 238–239.
53 interfet — International Force for East Timor — wielonarodowa siła pokojowa
pod dowództwem australijskiego generała Petera Crosgove’a, oddelegowana w latach 1999–2000 do udzielenia pomocy humanitarnej i ochrony cywilów podczas
kryzysu w Timorze Wschodnim.
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nie podejmowało własnych decyzji strategicznych, lecz chętniej oddawano je bardziej doświadczonym kadrom z Wielkiej Brytanii lub Stanów
Zjednoczonych. To Ameryka stała się już w czasie wojny partnerem strategicznym i jeszcze dzisiaj związki te są rozwijane i zacieśniane. Współpraca z tak ważnymi partnerami pozwoliła na zbudowanie marynarki
niewielkiej, ale silnej i ważnej dla całego regionu Pacyﬁku.
Tabela 3. Siły morskie Royal Australian Navy w 2012 r.
Siły morskie

Liczba

Żołnierze
w służbie czynnej

14 220

w rezerwie

2 200

Flota
fregaty rakietowe (typu Anzac i Adelaide)

12

okręty patrolowe (typu Armidale)

14

a

niszczyciele min (typu Huon )

6

okręty desantowe

5

okręty badawcze (typu Leeuwin i Paluma)

6

okręty zaopatrzeniowe

2

okręty podwodne (typu Collins)

6

a

zaprojektowane we Włoszech jako typ Gaeta, zmodyﬁ kowane w Australii, jako
typ Huon
Źródło: Ships, Boats & Craft, Royal Australian Navy, http://www.navy.gov.au/ﬂeet/
ships-boats-craft, 5.10.2016.

Na początku 2012 r. w australijskiej marynarce wojennej służyło ponad 14 tysięcy żołnierzy (kolejne 2 tysiące pozostają w rezerwie). Liczebność morskich sił zbrojnych prawdopodobnie nie zmieni się znacząco
w latach kolejnych. Niewielki wzrost liczby marynarzy planowany jest
na lata 2012–2015 (z 14 220 do 14 355)⁵⁴. Łącznie australijska marynarka
wojenna dysponuje ponad pięćdziesięcioma okrętami różnych typów oraz
wieloma jednostkami pomocniczymi. Oprócz tego dla ran służą również
śmigłowce (ang. Fleet Air Arm) oraz grupy płetwonurków (ang. Clearence
54 Defence Portfolio Budget Statements 2011–12, Department of Defence, Canberra
2011, s. 39.
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Diving Teams). W 2015 roku do działań marynarki zaangażowano również okręty patrolowe klasy Cape mające strzec wybrzeży wyspy. Stało się
to po tym, jak w 2014 roku na okręcie hmas „Bundaberg” wybuchł pożar
i musiał on zostać wycofany ze służby w grudniu tegoż roku.
Obecnym dowódcą marynarki jest wiceadmirał Timothy William
„Tim” Barrett, który w 2014 r. zastąpił na tym stanowisku wiceadmirała
Raya Griggsa. Dowódca (Chief of Navy) jest przewodniczącym Kwatery
Głównej Marynarki (Naval Headquarters), której podlegają bezpośrednio
dowództwo administracyjne ﬂoty (Navy Strategic Command) zajmujące
się, m.in. treningiem, szkoleniem i dostawami dla wojska oraz dowództwo operacyjne (Fleet Command) odpowiedzialne za działania morskie
i kierowanie grupami podległymi ran.
Wykres 1. Struktura dowództwa Royal Australian Navy.

Chief of Navy
Deputy Chief of Navy
and Head Navy People
& Resources

Navy Strategic
Command

Navy Engineering
Regulation, Certiﬁcation & Safety

Navy People
& Resources

Navy Capability

Fleet Command

Submarine
Force

Mine, Warfare
Hydrographic
& Patrol Force

Surface Force

Establishments

Fleet Air Arm

Źródło: Organisation, Royal Australian Navy, http://www.navy.gov.au/about/organisation, 5.10.2016.

Australijski sztab i rząd dbają, by ﬂota była nowoczesna i niewybrakowana. 17 lutego 2011 r. w hiszpańskiej stoczni Navantia zwodowano największy
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okręt desantowy w historii ﬂoty australijskiej. Kolejny tego typu okręt już
zamówiony w Hiszpanii wejdzie do australijskiej służby w 2020 r. Marynarka wzbogaci się też więc o kolejny okręt desantowy i śmigłowcowy tego
typu. Poprzedni dowódca ran wiceadmirał Russ Crane określił oba okręty,
jako „zwiastun nowej ery w historii marynarki wojennej Australii”⁵⁵. Dobrze wyposażone okręty będą mogły brać udział nie tylko w operacjach
desantowych, ale również w akcjach pomocowych w razie klęsk żywiołowych. Poza okrętami zamówiono również 12 szybkich barek desantowych.
Rysunek 1. Przekrój okrętu desantowego hmas „Canberra”

Źródło: M. Hypś, Zwodowano największy w historii australijski okręt, „konflikty.pl” Portal historyczno-militarny, http://www.konflikty.pl/z,Galeria_do_
artykulu,2893,canberra1.jpg, 5.10.2016.

W kwietniu 2011 r. Australijska Marynarka Wojenna podjęła decyzje o wycofaniu ze służby okrętu hmas „Adelaide”. Został zatopiony
u wybrzeży Australii by stanowić od tej pory atrakcję dla płetwonurków.
W grudniu 2011 r. Jason Clark odpowiedzialny za dostawy uzbrojenia poinformował o rozpoczynającym się poszukiwaniu dostawcy okrętów podwodnych. W obliczu intensywnych zbrojeń chińskich, nacisku ze strony
55 Największy okręt w historii Australii. Za 1,5 mld dolarów, http://www.tvn24.pl/
wiadomosci-ze-swiata,2/najw.szy-okret-w-historii-australii-za-1–5-mld-dolarow,162388.html, 5.10.2016.
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Amerykanów oraz chęci zabezpieczenia morskich szlaków handlowych
zdecydowano się po raz kolejny unowocześnić ﬂotę. Ofertę skierowano do
francuskiego dcns, niemieckiego Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH
i hiszpańskiej stoczni Navantia. Szacowano, że wartość kontraktu na zakup 12 okrętów ma wynosić 36 mld dolarów, a zakupione sztuki zastąpią
obecne Collinsy. Jason Clark zapowiedział, że „Program budowy nowych
okrętów podwodnych, to największy i najbardziej złożony projekt obronny kiedykolwiek zainicjowany przez australijski rząd”⁵⁶.
Równie ważne jak rozwój samej ﬂoty jest opracowanie strategii działania. Pod koniec 2000 r. ówczesny szef Sztabu Królewskiej Australijskiej
Marynarki Wojennej wiceadmirał D. J. Shacketon podpisał australijską
doktrynę morską. Było do dla marynarki wojennej tego kraju wydarzeniem ważnym. Jest to bowiem dokument, który daje wiedzę dotyczącą
nie tylko bieżących zadań, ale również wyzwań i przyszłościowych działań stojących przed australijskimi morskimi siłami zbrojnymi. Dodatkowo dokument ten ma za zadanie promocję służby wśród obywateli.
Powstał przy wykorzystaniu bazy teoretycznej związanej z działaniami
na morzu⁵⁷, jak również doświadczeń międzynarodowych. Zaproponowano w nim zasady wykorzystania marynarki w celu samodzielnej lub
przy pomocy innych państw, realizacji celów politycznych i militarnych
Australii i społeczności międzynarodowej⁵⁸. Dość szczegółowo określono
więc funkcje, jakie ma spełniać australijska marynarka wojenna. Wśród
nich znalazły się funkcja policyjna, dyplomatyczna i militarna. Funkcja
policyjna związana jest z działalnością w dziedzinie zarządzania i ochrony zasobów morza, budowania i utrzymywania pokoju, egzekwowania
kwarantanny⁵⁹, zwalczania nielegalnej imigracji, zwalczania piractwa
morskiego i przemytu narkotyków. Funkcja dyplomatyczna polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy innym władzom państwowym i lo56 Australia poszukuje dostawcy okrętów podwodnych, ssbn.pl, http://www.ssbn.
pl/1484/australia-poszukuje-dostawcy-okretow-podwodnych, 5.10.2016.
57 Przy powstawaniu dokumentu kierowano się myślą lub działaniami: Carla von
Clausewitza, Antonio Henriego de Jomini, Johna Knoxa Laughtona, Philipa Colomba, Alfreda Thayer Mahana, Juliana Corbetta, Herberta Richmonda, Raoula
Castex’a oraz Siergieja Gorszkowa.
58 T. Szubrycht, Doktryna Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej, „Zeszyty
Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, nr 1 (172), 2008, s. 133.
59 Australia stosuje kwarantannę na produkty organiczne oraz zwierzęta, aby zachować niepowtarzalność swojej ﬂory, fauny oraz trwałość zdrowia ludzkiego.
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kalnym. Prowadzona ma być więc współpraca z siłami morskimi innych
państw. Australia zapowiedziała udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, doprowadzenie do minimalizacji skutków klęsk żywiołowych
(między innymi przez zabezpieczoną ewakuację osób cywilnych). Funkcja
militarna obejmuje dwa rodzaje działań: działania na morzu i działania
z morza. Działania na morzu to, przede wszystkim, rozpoznanie i monitoring obszarów morskich oraz jednostek pływających, ochrona i kontrola żeglugi (w tym ochrona statków handlowych), ewentualne działania
związane z blokowanie dróg morskich lub odmową korzystania z morza
(w tym pozbawienie przeciwnika kontroli morza). Wśród działań z morza, które Australia zgodnie z doktryną morską chce realizować znalazły
się: uderzenia na cele lądowe, operacje desantowe, przerzuty prowadzone droga morską oraz wspieranie militarne działań lądowych w razie konieczności⁶⁰. Wspomniane funkcje i zadania są kluczowe dla przyszłości
australijskiej marynarki wojennej. Największą uwagę zwraca się jednak na
rozwój i znaczenie czynnika ludzkiego. Jak podkreśla Tomasz Szubrycht
„to swoisty ewenement, by dokument tej rangi w tak obszerny sposób
poruszał tego typu problematykę”⁶¹. W perspektywie do 2030 r. wspomniany dokument ma mieć znaczenie kluczowe, jeśli chodzi o budowanie
strategii działania w morskim środowisku międzynarodowym, a także ma
pomóc przy opracowaniu planów rozwojowych australijskiej marynarki.

Perspektywy
Mimo relatywnie niewielkiego dotąd zaangażowania w konﬂikty zbrojne
na świecie, Australia musi być przygotowana na taką ewentualność. Intensywne zbrojenia Chińskiej Republiki Ludowej, nierozwiązana dotąd
kwestia Tajwanu, indyjsko-chińskie spory graniczne oraz wiszący w powietrzu konﬂikt na linii Korea Północna — Korea Południowa mogą stać
się obszarami działań zbrojnych także dla tego państwa. Współcześnie
Australia nie ma jednoznacznego wroga, czy przeciwnika na morzu. Stara się jednak tak rozwijać swoje siły morskie, by w razie konieczności za60 Australian Maritime Doctrine: ran Doctrine 1 — 2010, Commonwealth of Australia, Canberra: Defence Publishing Service, Department of Defence, Second Edition
2010, s. 99–120.
61 T. Szubrycht, op.cit., s. 139.
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pewniły obronę nie tylko terytorium Australii, ale i zamorskim sąsiadom
i sojusznikom.
W doktrynie morskiej wyraźnie podkreślono, że australijska marynarka wojenna, by zachować swoją pozycję musi balansować pomiędzy
obecnymi możliwościami, a przyszłościowymi planami rozwoju⁶². Zaznaczono jednak, że linia rozwoju marynarki wojennej powinna być kontynuowana i oparta tak jak do tej pory na ulepszaniu wyposażenia okrętów
i wykorzystywaniu najnowszych technologii wojskowych⁶³. Dominacja
w regionie może być zapewniona jednak nie tylko dzięki technologii. Ciężar rozwoju marynarki powinno się oprzeć więc na odpowiedniej organizacji służby, szkoleniu i edukowaniu ludzi w tym młodych marynarzy.
Za najważniejsze zasady australijskiej marynarki wojennej uznano: honor,
uczciwość, odwagę, prawość i lojalność⁶⁴.
W 2009 r. wraz z wydaniem Białej Księgi Obrony określono, plan rozwoju marynarki do 2030 r. Najważniejsze jest w tym czasie zachowanie
równowagi pomiędzy zadaniami związanymi z udziałem w ewentualnych
konﬂiktach zbrojnych a wypełnianiem obowiązków związanych z prowadzeniem dyplomacji, misji pokojowych i pomocowych, misji patrolowych
i konwojowych. ran ma kontrolować nielegalny transporty na wodach
pacyﬁcznych oraz będzie zaangażowane w zwalczanie piractwa i terroryzmu morskiego.
Aby dalej odgrywać ważną rolę na Pacyﬁku musi jednak zmierzyć się
obecnie i w przyszłości z kilkoma wyzwaniami. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że wydatki na zbrojenia będą rosły. W 2008 r. wynosiły ok. 20
mld dolarów, czyli 1,8 pkb. Jak zapowiadał ówczesny premier — Kevin
Rudd „Potrzebujemy większej zdolności działania na morzu, aby bronić
naszych szlaków żeglugowych i wspierać nasze siły lądowe. Potrzebujemy
lotnictwa, które może pełnić funkcje wspierające i [samodzielne] bojowe,
które może odstraszać, pokonywać i wspierać siły lądowe i morskie”⁶⁵.
Wydatki na armię miały rosnąć w tempie ok. 3 rocznie do 2018 r. Koniec
2008 r. i globalny kryzys ﬁnansowy spowodował, że plany te odsunięto
62 Australian Maritime Doctrine…, op.cit., s. 173.
63 Ibidem.
64 Navy values. Serving Australia with Pride, passim, http://content.defencejobs.gov.
au/pdf/navy/ServingInAustraliasNavy.pdf, 5.10.2016.
65 D. Garrun, Australian Prime Minister Warns of Asia-Paciﬁc Arms Race, army-technology.com, http://www.army-technology.com/news/news42002.html,
5.10.2016.
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na dalsze tory. Część projektów morskich pozostała jednak w realizacji.
Niemniej, przed spotkaniem ausmin⁶⁶ w Perth w 2012 r. premier Australii Julia Gillard zapowiedziała, że będzie na spotkaniu prowadzona
dyskusja o ograniczaniu wydatków. W 2016 roku słyszymy, że rząd Partii
Konserwatynej planuje największy wzrost wydatków na armię od ii czasów ii wojny światowej (z 32,4 mld aud w 2016 do 58,7 mld aud w 2025 r.).
Istotnym dzisiaj problemem poza wydatkami, z którym poradzić musi
sobie australijska marynarka jest spadające morale żołnierzy. W 2009 r.
pojawił się problem braków kadrowych na okrętach podwodnych. Załogi były przemęczone i jak informowała australijska prasa „perspektywy
wśród marynarzy były pesymistyczne”. Problemy udało się częściowo rozwiązać dzięki zwiększeniu naborów do służby na okrętach podwodnych,
jednak wymagało to znacznych (nie przewidzianych wcześniej) nakładów
ﬁnansowych. Marynarka australijska jest elastyczna wobec zmieniających
się warunków międzynarodowych, rozwija się technicznie i technologicznie, ale również pod względem zasobów ludzkich. Programy zachęcające
młodych Australijczyków do wstąpienia w szeregi ﬂoty przynoszą swoje
rezultaty. Marynarka wciąż zapewnia stałą pracę i dobrą przyszłość. Perspektywy rozwoju są więc optymistyczne.
Najważniejszym jednak wyzwaniem stojącym przed australijska marynarką jest współpraca między ran i innymi jednostkami w rejonie Pacyﬁku. Marynarka amerykańska, która wyraźnie przeniosła ciężar działań
na Pacyﬁk i chce stanąć naprzeciw rosnącej potędze Chin, zaplanowała budowę bazy wojskowej na terytorium Australii. Podczas spotkania
prezydenta Baracka Obamy z premier Julią Gillard w listopadzie 2011 r.
dyskutowano o zwiększeniu liczby żołnierzy stacjonujących w Australii.
Oﬁcjalnie baza amerykańskiej marynarki wojennej nie powstała, czemu
sprzeciwiał się australijski minister obrony Stephen Smith, ale de facto w Darwin na północy kraju przechowywany jest amerykański sprzęt
66 Forum ministrów spraw zagranicznych i urzędników wysokiego szczebla Australii
i Stanów Zjednoczonych. ausmin zastąpił radę paktu anzus, gdy Nowa Zelandia
została z niego wykluczona przez usa. ausmin zbiera się każdego roku i decyduje
o rozwoju potencjału militarnego obu państw i wzajemnych zobowiązaniach sojuszniczych. Zob.: A. Kandzia, anzus — historia, stan obecny i perspektywy strategicznego partnerstwa Australii i Stanów Zjednoczonych, „Antypody. Kwartalnik
Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii”, nr 6, 2012, s. 22,
http://www.antypody.org/wp-content/uploads/Agnieszka_Kandzia_anzus.pdf,
5.10.2016.
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potrzebny do udziału w misjach humanitarnych. W rejon wód północnych przeniesiono również niektóre australijskie okręty wojskowe w celu
zapewnienia ochrony podwodnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Podsumowanie
Jako wyspa, Australia od początku swojego istnienia uzależniona była sił
morskich — najpierw brytyjskich, później własnych. Królewska Australijska Marynarka Wojenna od momentu powstania brała udział w operacjach w wielu rejonach świata. Rozwijała się dynamicznie i dzięki temu
często była podporą dla wielkich marynarek światowych — brytyjskiej,
czy amerykańskiej. To jednak skłania również do zadania pytania, czy
uzależnienie od dowództwa innych państw zarówno w pierwszej, jak
i drugiej wojnie światowej oraz obecny ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie jest wyrazem dalszego uzależnienia. Nie można mówić
tutaj, oczywiście, o zupełnym braku suwerenności decyzyjnej, jednak,
z pewnością, o podporządkowaniu w niektórych kwestiach. Amerykański prezydent odwiedzający Australię pod koniec 2011 r. podkreślił, że to
Ameryka ma być mocarstwem na Pacyﬁku i zapewni regionalne bezpieczeństwo tego regionu. Marynarka i wojsko australijskie ma być więc lojalnym sojusznikiem. Mimo tego, pozycja Australijczyków w regionie jest
bardzo silna, a dowództwo marynarki zapewnia kontynuację intensywnej
współpracy z dowództwem amerykańskim⁶⁷. Już w czasie i wojny światowej ran odznaczyła się lojalnością i dyscypliną, co uzyskało uznanie dowództwa brytyjskiego. Jak na swoje możliwości jest niezwykle efektywna
i zaangażowana w pokojowe projekty na Pacyﬁku. Nie można zapomnieć
również o pomocy, jakiej ran udziela w czasie klęsk żywiołowych dostarczając pomoc medyczną, żywność, czy ewakuując ludność.
Mimo niewielkich rozmiarów funkcjonowanie silnej i dobrze wyposażonej ﬂoty australijskiej w regionie Azji Południowo-Wschodniej i Pacyﬁku oraz na wodach Oceanu Indyjskiego zapewnia utrzymanie pokoju
międzynarodowego i stanowi istotny element w amerykańskiej polityce
w tym rejonie świata.
67 Wywiad z ówczesnym dowódcą ran — wiceadmirałem Russellem Cranesm: 100
years of the Royal Australian Navy, red. Ch. Oldham, Bondi Junction 2011, Faircountmediagroup, s. 31.
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Trzy obrazy szaleństwa
we współczesnej prozie australijskiej

Katarzyna Szmigiero jest adiunktem w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje
się przedstawieniami szaleństwa w literaturze i ﬁlmie.

Współcześni pisarze australijscy wyróżniają się na tle autorów narracji
o szaleństwie swoją oryginalnością. Zachowując cechy gatunku, Peter
Kocan, Kate Grenville i Alexis Wright wnoszą do niego nowe nastawienie. Kocan ukazuje jak osamotniony chłopak popada w paranoję. Historia Liliany Grenville przedstawia obłęd jako wybór kobiety uciekającej
przed ograniczeniami płci i klasy społecznej. Równiny obietnicy Wright
łączą wątki szaleństwa z historią Aborygenów i molestowaniem seksualnym dzieci.
We współczesnej literaturze anglojęzycznej coraz większą popularnością cieszą się autobiograﬁczne relacje dotyczące choroby. Jak zauważa Rita Charon, autorka wielu prac dotyczących humanistyki medycznej,
w ostatnich latach, wraz z ogromnym postępem jaki bez wątpienia nastąpił w naukach biomedycznych, można zauważyć równoczesną ‘dehumanizację’ choroby¹. Opieka medyczna stała się bezosobowa, chłodna
i fragmentaryczna dzięki dużej specjalizacji. Mimo, iż jest technicznie
poprawna, nie przynosi duchowej pociechy chorym, którzy nie są traktowani holistycznie jako osoby, lecz czują się zredukowani do jednostek
chorobowych opisanych numerem diagnostycznych. Lekarze, zajęci wypisywaniem formularzy i rozliczani głownie z ilości pacjentów, a nie z jakości usług, mają coraz mniej czasu, by porozmawiać z chorymi i wysłuchać ich historii. Dlatego też coraz większa liczba chorych i osób, które
się nimi opiekują, publikuje swoje wspomnienia i pamiętniki by opisać
uczucia towarzyszące cierpieniu i śmierci: zwątpienie, bunt, rozgoryczenie, bezsilność oraz by przeanalizować jak choroba wpływa na relacje
międzyludzkie i tożsamość chorego.
Wśród wielu narracji chorobowych (zwanych niekiedy patograﬁami)
ważną rolę odgrywają teksty dotyczące zmagań z chorobami psychicznymi. Współczesna psychiatria widzi w zaburzeniach psychicznych wadliwe
działanie neuroprzekaźników i deﬁniuje je jako choroby mózgu nie zwracając uwagi na takie czynniki jak klasa społeczna, pochodzenie etniczne,
płeć czy indywidualne doświadczenia życiowe. Większość osób, u których
zdiagnozowano chorobę psychiczną neguje ten model choroby jako zbyt
redukcjonistyczny. Narracje o szaleństwie koncentrują się wokół doświadczeń życiowych, niekiedy mocno traumatycznych, analizują negatywny
1

R. Charon, Narrative Medicine. Honoring the Stories of Illness, Oxford 2008.
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wpływ dominujących wzorców kulturowych (zwłaszcza w opisach walki
z depresją czy zaburzeniami łaknienia) i ukazują jak wygląda doświadczenie szaleństwa widziane ‘od wewnątrz’. Są one w większości alternatywą
wobec wąskiego modelu biomedycznego.
Większość osób piszących patograﬁe dotyczące chorób psychicznych
to kobiety. Wynika to z wielu czynników, lecz można zaryzykować ogólne wyjaśnienie, iż w obecnej kulturze kobiety mają w większości bardziej stresujące życie: częściej padają oﬁarami molestowania seksualnego,
gwałtu czy przemocy, są zwykle biedniejsze od mężczyzn i bardziej przeciążone rozmaitymi obowiązkami. Ponadto, stereotypowe role płciowe
narzucane kobietom sprzyjają rozwojowi zaburzeń psychicznych — bycie
uległym, cichym, chętnym do poświęceń na rzecz innych i emocjonalnym to prosta recepta na rozwój depresji. Należy również dodać, iż diagnostyka psychiatryczna często patologizuje zachowania kobiet. Niektóre
schorzenia są znacznie częściej diagnozowane u kobiet, np. zaburzenia
typu borderline czy dolegliwości związane z rozrodczością (depresja poporodowa, zwana potocznie baby blues) i cyklem miesiączkowym (zespół
napięcia przedmiesiączkowego).
Kolejne cechy charakterystyczne występujące w większości patograﬁi
o szaleństwie to forma narracji i narodowość autorek. Wśród gatunków
literackich najczęściej spotykane są dzienniki, wspomnienia lub autobiograﬁczne powieści. Niektóre powieści są tak właściwie lekko zakamuﬂowanymi autobiograﬁami (np. Szklany klosz Sylvii Plath), inne natomiast
bardzo luźno opierają się na życiowych doświadczeniach autora (np. Twarze w wodzie Janet Frame). Niezależnie od przyjętej konwencji literackiej,
treść utwory dotyczy zwykle analizy stanów wewnętrznych osoby chorej
i interwencji psychiatrycznej, która często opisywana jest jako nieskuteczna lub wręcz krzywdząca. Narracje o szaleństwie jedynie sporadycznie
przedstawiają szersze tło społeczno-polityczne bohaterów czy warunki
środowiska naturalnego, w którym się oni znajdują. Niekiedy wręcz czytelnik może odnieść wrażenie, iż postacie znajdują się w psychiatrycznej
próżni, a świat zewnętrzny istnieje tylko jako zniekształcone wspomnienia pacjentów. Tego typu utwory opisują zazwyczaj wyłącznie życie szpitalne, relacje pacjenci-personel i sesje terapeutyczne. Wyjątkiem od reguły
może stanowić tu twórczość afrykańskiej pisarki Bessie Head, która dużo
miejsca poświęca codziennym sprawom jak i kwestiom rasowym. Wśród
autorów patograﬁi dominują Amerykanie, co można tłumaczyć specyﬁką
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amerykańskiej kultury — niezwykle mobilnej, indywidualistycznej i traktującej porażkę jako wynik lenistwa i nieudacznictwa.
Biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy występujące w wielu narracjach o szaleństwie, warto się przyjrzeć powieściom trzech współczesnych pisarzy australijskich, gdyż wyróżniają się one oryginalnością formy
i sposobem traktowania motywu obłędu. Choć wiele łączy utwory Petera Kocana (ur. 1947), Kate Grenville (ur. 1950) i Alexis Wright (ur. 1950)
z innymi patograﬁami, wnoszą oni zupełnie nowe spojrzenie na ten popularny temat.
Przed szczegółowszym omówieniem ich twórczości warto przypomnieć, iż ze względu na szczególną historię Australii, literatura i kinematograﬁa tego kraju często traktowała o różnego rodzaju buntownikach,
outsiderach, wagabundach, dziwakach i ekscentrykach. Już pierwszy pisarz australijski, który zdobył międzynarodową sławę, laureat literackiej
Nagrody Nobla z 1973 r., Patrick White (1912 — 1990) zasłynął właśnie
z opisów „psychopatologii różnorakich zaburzeń psychicznych”, w których wiedział nie tyle chorobę umysłową, co ucieczkę przed „konformizmem, uniformizmem i nietolerancją”². Marek Haltof także zauważa, że
także kino australijskie „ma skłonność do portretowania dziwolągów”
i jako przykłady tej tendencji podaje, między innymi, Studnię (1997) Samanthy Lang, Cosi (1996) Marka Joﬀe i słynny Blask (1996) Scotta Hicksa³.
Obrazy te często łączą chorobę z talentem, czy wręcz geniuszem, nietuzinkowej postaci, często skrzywdzonej przez los.
Jedną z najciekawszych postaci współczesnej literatury australijskiej,
zarówno ze względu na historię osobistą jak i talent literacki, jest bez wątpienia Peter Kocan. Strona internetowa http://writersnoonereads.tumblr.
com wymienia go słusznie wśród doborowego towarzystwa innych zapomnianych, lekceważonych, niemodnych i nietłumaczonych na języki obce
pisarzy⁴. Rzeczywiście, mało kto zna Kocana poza jego rodzimą Australią,
gdzie, o mały włos, nie zostałby zapamiętany wyłącznie jako szalony nastolatek, który w czerwcu 1966 r. dokonał nieudanego zamachu na Arthura Calwella, przywódcę Australijskiej Partii Pracy. Na szczęście dla obu
z nich, szyba samochodu, którym Calwell odjeżdżał odbiła kulę i utkwiła
w klapie płaszcza polityka, który doznał wyłącznie drobnych obrażeń, gdy
2
3
4

Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa 1971, s. 517.
M. Haltof, Kino australijskie, Gdańsk 2005, s. 271.
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odłamki szkła ugodziły go w twarz. Wybór Calwella jako oﬁary nie był
umotywowany ideologicznie — polityk był wprawdzie odpowiedzialny za
program imigracyjny i przeciwstawiał się udziałowi australijskich żołnierzy w wojnie wietnamskiej, jednak młodego Kocana interesowała raczej
ranga polityka, którego chciał zastrzelić niż jego poglądy. Niedoszłego
zamachowca natychmiast złapano. Uznany za niepoczytalnego schizofrenika, Kocan został skazany na dożywotni pobyt w zakładzie karnym
o zaostrzonym rygorze przeznaczonym dla szczególnie niebezpiecznych
i często psychicznie chorych więźniów. Więzienne życie Kocana mogłoby
posłużyć za kanwę ﬁlmu, który z pewnością byłby krytykowany za sentymentalizm i nadmierny optymizm. Jednak życie bywa bardziej zaskakujące niż ﬁkcja — Kocan odkrył literaturę, zwłaszcza twórczość angielskich
poetów z okresu i wojny światowej i zaczął sam pisać. Dwa tomy wierszy,
wydane, gdy pisarz był jeszcze więźniem zdobyły rozgłos i przyczyniły się
do jego amnestii. Po wyjściu na wolność w 1976 r. Kocan nadal tworzył
poezję, lecz opublikował też kilka utworów prozatorskich. Cztery autobiograﬁczne powieści wydane w latach 1980–2007 opisują jego tragiczną,
lecz zarazem fascynującą historię. Mimo, iż głowni bohaterowie nazywają
się inaczej i kolejność publikacji utworów nie jest zgodna z chronologią
opowieści, całość tworzy spójną, linearną konstrukcję. Utwór Fresh Fields
(Świeże pastwiska) z 2004 to studium alienacji nastoletniego chłopaka
wywodzącego się z biednej rodziny. Nigdy nie poznajemy imienia bohatera — narrator pisze o nim używając słowa ‘youth’ — czyli po prostu
wyrostek, młody chłopak. Gdy matka decyduje się opuścić znęcającego
się nad rodziną partnera (który nie jest biologicznym ojcem chłopca), nie
jest w stanie zapewnić bytu dwóm synom. Oczekuje od starszego z nich,
14-letniego bohatera powieści, że będzie w stanie sam się utrzymać. Chłopak czuje się niepewnie w towarzystwie innych ludzi, jest nieśmiały i nieporadny. Nie jest w stanie utrzymać żadnej pracy, mimo, iż solidnie się do
niej przykłada i lubi ﬁzyczny trud, zwłaszcza na łonie natury. Wiecznie
skrępowany, zwłaszcza w towarzystwie dorosłych robotników sezonowych, którzy nadużywają alkoholu i bezpardonowo rozmawiają o seksie,
wytwarza sobie urojonych towarzyszy, którzy zapewniają mu wszystko, czego nie otrzymuje w realnym życiu. Jest zafascynowany postacią
bohatera ﬁlmu wojennego, który kiedyś oglądał. Diestl jest żołnierzem
Wehrmachtu, który tuła się pod koniec wojny „wędrując przez francuskie
wsie, trzymając ranne ramię sztywno przy boku, w podartym i przybru-
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dzonym mundurze, a pistolet maszynowy Schmeisser przewieszony jest
przez jego zdrowe ramię”⁵. Diestl jest uosobieniem obojętności wobec
życiowych porażek, wytrwałości i niewzruszonej męskości. Wszystkie
te cechy imponują chłopcu, który chciałby być taki jak Diestl — twardy,
silny, niezależny. Stopniowo relacja bohatera z wyimaginowanym przyjacielem staje się bardziej istotna niż kontakty z ludźmi — chłopak prowadzi
z nim wielogodzinne rozmowy i, by stać się godnym przyjaźni urojonego
mentora, kupuje broń. Powieść kończy się w chwili, gdy bohater utworu
planuje spektakularne użycie broni, które zapewni mu na zawsze miejsce
w panteonie bohaterów.
Co ciekawe, Kocan nigdy nie opisuje samego zamachu, skupiając się
w zamian na wydarzeniach, które do niego nastąpiły jak i na jego konsekwencjach. Pierwsza chronologicznie powieść kończy się planem zamachu, jej kontynuacja ma miejsce tuż po procesie skazującym bohatera na
dożywotnie więzienie i nie jest podane, za jaką zbrodnię został on skazany. Można się domyślać, iż musiało to być coś poważnego, gdyż w odległym więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie zostaje zesłany, przebywają
głownie mordercy, w tym słynny nożownik. W ten sposób Kocan omija
makabryczne opisy przemocy i nie sprowadza utworu do poziomu taniego, sensacyjnego dziennikarstwa⁶. Pozwala to na głębszą analizę psychologicznej kondycji bohatera, prezentację stopniowego rozwoju jego osamotnienia i pogłębiających się urojeń, by następnie skupić się na procesie
samouleczenia.
Dwa kolejne utwory z cyklu, wydane dwadzieścia lat przed Fresh Fields
to The Treatment (Leczenie) z 1980 i The Cure (Lekarstwo) z 1983. Ukazują
one powolny powrót do zdrowia psychicznego młodego więźnia, tym razem znanego już z imienia i nazwiska jako Len Tarbutt. Jego odkupienia
i stabilizacja emocjonalna są wynikiem pasji czytelniczej i miłości do natury. Len jest wrażliwym i inteligentnym młodym mężczyzną, ostrożnym
i nieśmiałym. Zdaje sobie sprawę, że zbyt długie bezczynne przebywanie
w samotności przyczyniło się u niego do rozwoju choroby psychicznej,
teraz więc stara się wypełniać swój czas lekturą poezji z okresu i wojny
światowej i obserwacją otoczenia. Przede wszystkim lubi przyglądać się
„wielkiemu jezioru rozciągającemu się na długość trzech mili aż widać je5
6
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dynie zielonkawą mgiełką brzegu”⁷. Wśród murów brzydkiego i nudnego
więzienia, monotonii cel i korytarzy jezioro staje się dla niego uosobieniem piękna, harmonii i spokoju. Podobną radość sprawia mu czytanie
wierszy, gdyż poeci potraﬁą pisać o samotności i lęku, który sam odczuwa.
Ostatnia część autobiograﬁcznego cyklu, The Fable of Our Lives (Przypowieść o życiu naszym), została wydana w 2008 r. i dotyczy losów pisarza,
Taita, który został wypuszczony na wolność po długim okresie hospitalizacji. Próbuje on z trudem odbudować, lub raczej zbudować, normalne
życie — znaleźć pracę i miłość.
Proza Kocana jest niezwykle inteligentna, dowcipna i równocześnie
poruszająca. Jest wyjątkowa, jeśli chodzi o patograﬁe dotyczące chorób
psychicznych, gdyż mężczyźni rzadko podejmują temat szaleństwa, co
oznaczałoby przyznanie się do słabości i porażki. Kocan otwarcie akceptuje swoją chorobę i nie ukrywa samotności i bólu, które jej towarzyszą.
Nie ulega też pułapce prostego, biomedycznego modelu choroby, który
wybrał, np. znany amerykański pisarz William Styron w Darknes Visible
(Ciemność widoma, tłum. Jerzy Korpanty) w 1990. Styron tłumaczy swój
stan psychiczny jedynie zaburzeniami neuroprzekaźników, prezentując
depresję jako chorobę przypominającą np. zaburzenia endokrynologiczne
czy cukrzycę. Nie analizuje swoich życiowych doświadczeń i wyborów czy
lat alkoholizmu. Kocan przeciwnie, dokładnie opisuje jak rozwinęła się
jego choroba i nie ucieka od odpowiedzialności. Co już było wspomniane, Kocan unika opisów przemocy, mimo, iż jest ona bezpośrednim rezultatem choroby bohatera. Odróżnia go to znacznie od innego znanego
pisarza, Brytyjczyka Patricka McGratha, który poświęcił dwie powieści
związkom między chorobą psychiczną a brutalnym przestępstwem. Zarówno Spider (Pająk, tłum. Agnieszka Paschke, 1990) jak i Asylum (Azyl,
tłum. Tadeusz Chawziuk, 1996) obﬁtują w opisy zbrodni rodem z powieści
grozy. McGrath wychował się w Broadmoor, słynnym szpitalu psychiatrycznym dla więźniów, gdzie pracował jego ojciec. Skupia się zatem na
zewnętrznych makabrycznych i sensacyjnych aspektach psychozy, nie na
wewnętrznym doświadczeniu lęku, samotności i obłędu. Ponadto, Kocan
ukazuje swoje doświadczenia na epickim tle wspaniałego krajobrazu Antypodów, dając też niezapomniany wizerunek australijskiego społeczeństwa, zwłaszcza jego wyrzutków i samotników.
7
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Kolejną pisarką poruszającą temat szaleństwa jest Kate Grenville. Ta
niezwykle popularna autorka znana jest głownie czytelnikom z historycznej trylogii o początkach osadnictwa brytyjskiego w Australii: The Secret
River (Tajemnicza rzeka, 2005), The Lieutenant (Porucznik, 2008) i Sarah
Thornhill (2011), które zbulwersowały historyków swym bezkompromisowym opisem stosunków między białymi osadnikami a rdzenną ludnością kontynentu. Jednak pierwszą powieścią, która przyniosła autorce
rozgłos była Lilian’s Story (Historia Liliany, 1985). Do jej popularności bez
wątpienia przyczyniła się ﬁlmowa adaptacja powieści w reżyserii Jerzego Domaradzkiego z 1996 r., z przejmującą rolą Toni Collette. W 1994 r.
Grenville opublikowała Albion’s Story (Historia Albiona), odpowiednik
Historii Liliany opowiedziany z punktu widzenia jej ojca. Dwie równoległe narracje miejscami się zazębiają, gdy te same wydarzenia interpretowane są kolejno przez córkę i ojca. O ile w pierwszej powieści ojciec
przedstawiony jest jako tyran i sprawca nieszczęść Liliany, w swej własnej historii Albion ukazany jest jako oﬁara oczekiwań społecznych wobec tradycyjnie pojmowanej męskości. Rzecz jasna, nie oznacza to, iż nie
ponosi on odpowiedzialności za krzywdę, którą wyrządził najbliższym,
jednak pozwala zrozumie jego zachowanie. Tego rodzaju „ambiwalencja
moralna” jest charakterystyczna dla pisarstwa Grenville, która usiłuje
przedstawić, w jakich okolicznościach przeciętnie przyzwoici ludzie zachowują się bestialsko i dopuszczają zbrodni — czy to gwałtu na własnym
dziecku, jak ma to miejsce w przypadku Historii Liliany, czy rzezi Aborygenów w Tajemniczej rzece⁸.
W Historii Liliany pisarka stosuje technikę pisania, którą potem rozwinie w swej historycznej trylogii. Można ją nazwać fabularyzacją lub beletryzacją historii⁹. Polega ona na zainspirowaniu się autentyczną postacią
lub wydarzeniem z przeszłości i próbą rekonstrukcji jej losów, zgodnie ze
swobodą gwarantowaną twórcom ﬁkcji literackiej przez licentia poetica.
W przypadku Historii Liliany inspiracją stała się Bea Miles (1902–1973),
słynna ze swych ekscentrycznych wybryków bezdomna. Miles, osoba
obdarzona pokaźną tuszą i sporym talentem recytatorskim, żebrała na
ulicach Sydney recytując monologi szekspirowskie w latach 1930–1970¹⁰.
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Często prowokowała przechodniów, zakłócała spokój i notorycznie odmawiała zapłaty za przejazd taksówkami, którymi lubiła podróżować.
Za swoje wybryki była wiele razy więziona. Ostatnie lata życia spędziła
w przytułku prowadzonym przez siostry zakonne. Mimo kłopotów, które
sprawiała, Bea była lubiana przez mieszkańców, którzy traktowali ją jako
nieszkodliwe kuriozum. Wiadomo, że pochodziła z zamożnej rodziny
i miała burzliwe relacje z ojcem, który w młodości zamknął ją w szpitalu
psychiatrycznym. Grenville zaintrygowała postać Miles i zastanawiało ją,
w jaki sposób dobrze wychowana panienka z zamożnej rodziny skończyła
jako bezdomna i chora psychicznie włóczęga. Historia Liliany jest próbą
beletrystycznej rekonstrukcji jej losów.
Lilian, jak przystało na dziewczynkę z zamożnej rodziny, jest wychowywana, by być w przyszłości damą: drobną, śliczną, cichą, pogodną
i posłuszną. Temperament dziecka zupełnie jednak nie pasuje do tych
wymagań. Dziewczynka jest ciekawska, głośna, wręcz lekko obcesowa.
Jest bardzo aktywna ﬁzycznie, więc często jest brudna, zdyszana i zapocona. Wymagania jej stawiane nie są w stanie zadusić jej żywiołowej
natury, więc ojciec zaczyna karać ją biciem. Rytuał okładania obnażonej
dziewczynki pasem wprowadza nutę erotycznego napięcia między ojcem
a córką. Albion z jednej strony gardzi nieposłusznym dzieckiem, które
przynosi mu wstyd swoimi wybrykami, z drugiej strony upokarzanie go
sprawia mu perwersyjną przyjemność. Pragnie złamać jej niepokornego
ducha karcąc ciało. Lilian jednak broni się przed inwazją w jej prywatność obierając dziwaczną, lecz skuteczną strategię: zaczyna kompulsywnie jeść. Spragniona czułości i szacunku, nie potraﬁ zrealizować swych
pragnień w kontaktach z innymi ludźmi, kieruje się więc ku jedzeniu, które przynosi jej ulgę i pociechę. Jedzenie staje się substytutem szczęścia,
gdyż przynosi natychmiastowy komfort ﬁzyczny i psychiczny. Ponadto,
‘wyhodowana’ przez nią warstwa tłuszczu staje się izolacją przed bólem
i wstydem, którego doświadcza, gdy ojciec każe się jej rozbierać do bicia.
Gdy Albion w końcu ją gwałci, Lilian stara się przekonać sama siebie, że
„to co się stało — i nie będę się zagłębiać dokładnie co to było — przydarzyło się kupie cielska zwanego Lilian, nie mnie. Kulę się w tym ciele, moja
istota skurczona do wielkości ziarnka groszku (…)”¹¹.

11 K. Grenville, Lilian’s Story, Edinburgh 2007, tłumaczenie własne, s. 155.
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Susie Orbach, znana brytyjska psychoterapeutka i feministka, tak tłumaczy celową otyłość niektórych kobiet: „znaczne przybranie na wadze
można interpretować jako zdecydowany i celowy zabieg; jest on zaplanowany, świadomie i podświadomie, by być wyzwaniem wobec stereotypów płciowych i kulturowo deﬁniowanemu doświadczeniu kobiecości”¹².
Rzeczywiście, celowe stanie się ‘brzydkim’ jest racjonalnym sposobem, by
zniechęcić mężczyzn przed potencjalną seksualną przemocą. Faktem jest,
że niektóre dzieci, które były molestowane seksualnie wyrasta na otyłych
dorosłych, gdyż bycie dużym to swoista „obrona przed molestowaniem”¹³.
W kulturze, która wymaga od kobiet by były wiotkie i drobne, świadome
bycie grubym jest wyrazem buntu. Ponadto, osoba szczupła jest zwykle
słaba ﬁzycznie i narażona na atak — Lilian doskonale radzi sobie żyjąc
samotnie na ulicach Sydney, gdyż zarówno opryszki jak i policjanci czują
respekt przed jej gigantycznymi gabarytami. Jej nadwaga staje się wymówką przed konformizmem i umożliwia jej wolność, która w przeciwnym razie byłaby poza jej zasięgiem. Bycie grubą wariatką staje się przepustką ku niezależności.
Historia Liliany jest wyrazem feministycznego buntu przeciwko ograniczającym rolom płciowym i stereotypom klasowym, historią triumfu
niepokornej jednostki nad społeczeństwem i jego dyktatami. Liliana ostatecznie żyje tak jak chce i jest zadowolona, ze swoich wyborów — mimo
nędzy i upokorzeń. Wymowa utworu, mimo swoistego pozytywnego wydźwięku, pociąga jednak za sobą pewne zagrożenia. Po pierwsze,
przedstawia szaleństwo jako świadomy wybór głównej bohaterki, co jest
medycznym nadużyciem — nie można przecież zwariować na życzenie.
Ponadto, Grenville przedstawia zachowania Lilian jako ekscentryczne
wybryki, negując istnienie cierpienia jako nieodłącznej składowej problemów psychiatrycznych. Nie ma nic wyzwalającego w byciu bezdomną schizofreniczką i żebraczką. Historyczka amerykańska, Joan Jacobs
Brumberg, zauważa niebezpieczną tendencję w krytyce feministycznej,
by idealizować obłęd „gdyż dom wariatów to trochę dziwne miejsce na
budowanie feministycznego panteonu”¹⁴. Chore psychicznie kobiety bez
wątpienia zasługują na „nasze współczucie ale nie koniecznie już na nasz
12 S. Orbach, Fat is a Feminist Issue, London 2006, tłumaczenie własne, s.15.
13 M. Strong, A Bright Red Scream. Self-mutilation and the Language of Pain, New
York 1999, tłumaczenie własne, s. 81.
14 J. J. Brumberg, Fasting Girls. The History of Anorexia Nervosa, New York 2000,
tłumaczenie własne, s. 37.
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podziw”¹⁵. Mądry feminizm powinien wystrzegać się stawiania znaku
równości między szaleństwem i siłą, ponieważ nic bardziej nie pozbawia
jednostki kontroli nad własnym życiem niż utrata zdrowia psychicznego.
Kolejną pisarką, która w metaforyczny sposób interpretuje chorobę
psychiczną jest Alexis Wright. Ta aborygeńska pisarka znana jest głownie
ze swej wydaniej w 2006 r. powieści zatytułowanej Carpentaria (Karpenaria, tłum. Krzysztof Puławski), w której porusza tematykę relacji między rdzennymi mieszkańcami Australii a potomkami brytyjskich osadników. Jej nieco mniej znanym utworem, również dotyczącym tego tematu,
jest książka Plains of Promise (Równiny obietnicy) z 1997 r.. Wątek szaleństwa ściśle się w niej splata z przemocą seksualną, sagą rodzinną i dwudziestowieczną historią Aborygenów. W tym samym r., w którym wydano
powieść Wright, ukazał się również słynny rządowy raport dotyczący tzw.
skradzionego pokolenia, zatytułowany Bringing Them Back Home (Niech
wrócą do domów). Poprzedzony latami dochodzeń, ujawniał haniebny
proceder przymusowego zabierania dzieci rdzennym mieszkańcom Australii, by wychować je zgodnie z normami białego społeczeństwa — rzecz
jasna, jako jego najniższa klasa społeczna. Jego oﬁarami padały zwykle
dzieci z mieszanych związków, o jaśniejszej karnacji, w tym bohaterki
powieści Wright.
Akcja powieści zaczyna się, gdy siedmioletnia dziewczynka, Ivy ‘Koopundi’ Andrews, zostaje siłą umieszczona na terenie Misji św. Dominika,
gdzie Aborygeni przebywają pod nadzorem pastora Errolla Jippa. Matka Ivy, rdzenna mieszkanka kontynentu, jako nastolatka miała przelotny romans z białym robotnikiem sezonowym. Dlatego jej córka „została
oznaczona przez władze Misji jako ‘osoba o mieszanym pochodzeniu rasowym’, która nie powinna przebywać z innymi czarnymi”¹⁶. Kilka dni
po zabraniu dziewczynki matka Ivy popełnia samobójstwo oblewając się
benzyną i podpalając — nie jest w stanie wyobrazić sobie dalszego życia
bez dziecka. W ten sposób Ivy zostaje zupełnie sama, gdyż nie zna nikogo wśród mieszkańców misji. Ponadto, ponieważ po śmierci jej matki
kilka innych osób popełnia samobójstwo, dziewczynka jest odbierana
jako zły omen, zwiastun nieszczęść spokrewniony ze złowrogimi czarnymi wronami. Społeczność misji boi się dziecka i traktuje je oschle, co
powoduje jeszcze większe osamotnienie osieroconej dziewczynki. Erroll
15 Ibidem.
16 A. Wright, Plains of Promise, St. Lucia 2006, tłumaczenie własne, s. 9.
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Jipp czuje się więc zupełnie bezkarny, gdy wybiera sobie Ivy na kochankę — nikt się za nią nie wstawi. Mieszkańcy Św. Dominika nie tylko nie
współczują dziecku, które regularnie pada oﬁarą pedoﬁlskiego gwałtu,
lecz widzą w Ivy pełną złych mocy kusicielkę. Inne dzieci dokuczają jej
przy pełnej aprobacie dorosłych. Kiedy w w. czternastu lat dziewczynka
zachodzi w ciążę, jej gwałciciel wydaje ją za mąż. Jipp wydaje zgody na
wszystkie małżeństwa podległych mu Aborygenów, więc Elliot, którego
wybrał na męża dla Ivy, nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Czuje
się ośmieszony, że musi poślubić ciężarną ‘ladacznicę’ i lokalne pośmiewisko. Natychmiast po ślubie gwałci Ivy, a potem regularnie ją bije. Sąsiedzi
interweniują u władz Misji z powodu ciągłych awantur w domu nowożeńców. Nie żal im bitej dziewczyny, jednak przeszkadzają im ciągłe krzyki
i płacz maltretowanej.
Tuż po porodzie, córeczka Ivy, niemal całkowicie biała, zostaje szybko
oddana do adopcji, co doprowadza jej matkę do załamania nerwowego.
Wkrótce traﬁa do szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywa w stanie
katatonii przez dwadzieścia lat. Nie odzywa się do nikogo, prawie w ogóle nie rusza, sprawia wrażenie, że nie wie, kim jest i gdzie się znajduje.
Ivy wydaje się być beznadziejnym przypadkiem, gdyż nie działają na nią
żadne metody farmakologiczne ani psychoterapeutyczne, których próbują kolejni lekarze. Przełom w terapii następuje zupełnie niespodziewanie, gdy szpital wprowadza warsztaty tańca. Obłęd Ivy był rezultatem lat
ﬁzycznego i psychicznego maltretowania — nawet w szpitalu pielęgniarz
gwałcił bezbronną i osamotnioną pacjentkę. Gdy ciało Ivy, przyzwyczajone wyłącznie do bycia adresatem bólu i upodlenia, nagle doznaje przyjemności płynącej z tańca brzucha, także jej umysł doświadcza ulgi. Po
wielu latach Ivy opuszcza szpital, by zamieszkać na obrzeżach aborygeńskiej osady istniejącej na terenie dawnej Misji. Żyjąc samotnie ponownie
zatraca na moment odzyskaną chęć mowy i zmienia się pół-człowieka,
pół zwierzę. Jednak, mimo dręczącej jej paranoi i nawracających ataków
agresji, Ivy udaje się osiągnąć niezależność od społeczeństwa i państwa,
dwóch mocy, które ją dotychczas zawiodły. Aborygeńska wspólnota, czując się po części odpowiedzialna za los zdziczałej kobiety, zostawia jej
w chacie zapasy żywności.
Dalszy ciąg powieści Wright dotyczy losów córki Ivy, Mary. Adoptowana jako niemowlę i wychowana w białej rodzinie kobieta jest nieświadoma
swojego dziedzictwa. Gdy Mary dowiaduje się o swoim pochodzeniu, pró-



Katarzyna Szmigiero

buje odszukać swoją biologiczną matkę i angażuje się w aktywność społeczną na rzecz Aborygenów. Jako wykształcona osoba jest cennym nabytkiem w ich ruchu, jednak nikt nie chce jej pomóc w poszukiwaniach.
Chociaż spotyka wiele osób znających historię Ivy, nikt nie chce wyjawić
jej prawdy. Zostaje raz zabrana, by odwiedzić żyjącą w buszu zaniedbaną,
długowłosą kobietę, jednak boi się jej i nawet nie przypuszcza, że właśnie
poznała swoją matkę.
Historia Wright opowiedziana jest przez wszechwiedzącego narratora, który przedstawia myśli, opinie i uczucia poszczególnych bohaterów,
jednak nie udostępnia czytelnikom żadnej syntezy czy obiektywniej, zewnętrznej interpretacji wydarzeń. Może być to spowodowane faktem, iż
w świecie powieści — tak jak i w australijskiej rzeczywistości — obiektywna i naukowa wizja jest równoznaczna z zachodnią cywilizacją i jej
wartościami, usprawiedliwiającą władzę białych i jej nadużycia. Chociaż
utwór jest mocno osadzony w konwencji realistycznej, niektóre wydarzenia nie poddają się racjonalnej interpretacji. Jaki jest, na przykład, związek
między Ivy i czarnymi wronami? Czy Ivy jest rzeczywiście wcieleniem jakiejś nieokreślonej złowrogiej mocy, która doprowadza do zguby ją i osoby, z którymi się styka?
W tak samo niejednoznaczny sposób Wright bada uprzedzenia dotyczące szaleństwa, rozwiązłości i degradacji moralnej. Ivy jest „dzieckiem
o chytrym spojrzeniu”, „o rozwiązłym wyglądzie”, z diabłem ukrytym
za skórą jak mówią o niej misjonarze¹⁷. Stosunek białych do Ivy jest rezultatem stereotypów rasowych, które zapoczątkowała xviii-to i xix-to
wieczna ‘nauka’. Według tych teorii osoby ciemnoskóre są skłonne do dewiacji seksualnych i patologii umysłowych. „Zepsucie i choroba” wydają
się u nich nierozerwalnie splecione¹⁸. Zwłaszcza czarne kobiety miał cechować niezaspokojony popęd seksualny — rzekomo miały nawet bardziej
rozwinięte, by nie powiedzieć zdeformowane, genitalia od przedstawicielek jaśniejszych ras. Uważano, że owa dostępność seksualna ma na celu
zrównoważenie ich odrażającego wyglądu. Wiele medycznych atlasów
zawierało drobiazgowe ryciny ilustrujące dziwnie ukształtowane organy
płciowe, a objazdowe menażerie jako kuriozum wystawiały nagie czarne kobiety o obﬁtych pośladkach, które medycyna nazwała steatopygią.
17 Ibidem, s. 23.
18 S. L. Gilman, Diﬀerence and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness,
Ithaca 1985, tłumaczenie własne, s. 132.
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Najlepszym przykładem tej fascynacji jest postać tzw. hotentockiej Wenus, groteskowej, odrażającej i wyuzdanej. Wszyscy zatem winią Ivy za jej
związek z wielebnym Jippem, a dziewczynka internalizuje to obrzydzenie,
czując się brudna i nic nie warta. Chociaż rzekomo jej „niegodziwość jest
wrodzona” i „nie może się przed nią powstrzymać”¹⁹, Ivy i tak zostaje ukarana za swoje prowadzenie się. Stopniowo, ludzkie odruchy Ivy zanikają,
zaczyna wyglądać i zachowywać się jak zwierzę, gdyż wszyscy w około
traktowali ją zawsze jak bezrozumną istotę.
Pomimo swojego pochodzenia, Wright jest daleka od idealizowania
aborygeńskiej społeczności. Prawie wszyscy jej członkowie są przedstawieni jako ludzie nieodpowiedzialni i niegodni zaufania. Mężczyźni są
brutalni, zwykle nadużywają alkoholu i mają obsesję na punkcie seksu.
Stale ze sobą konkurują i walczą o władzę, jednak nikt z nich nie cieszy
się prawdziwym autorytetem. Los Ivy jest rezultatem nieludzkiego prawa, które zabierało dzieci rodzicom, oraz zboczonej rządzy misjonarza,
jednak czarni mieszkańcy Misji nie okazali dziewczynce nawet odrobiny współczucia czy wsparcia. Wprost przeciwnie, jeszcze się przyczynili
do jej wykluczenia traktując ją jako wcielenie obłędu i zła. Wszyscy byli
przekonani, że Ivy w pełni zasługuje na złe traktowanie. Szaleństwo Ivy
nie jest ukazane jako jednostka medyczna, lecz raczej jako stan duchowy,
źródło zła. Wizja świata przedstawiona przez Wright jest niezwykle okrutna, lecz prawdziwa — wiele społeczności woli widzieć w oﬁerze prowokatora nieszczęść odpowiedzialnego za swój los, kozła oﬁarnego, na
którego można przerzucić winę za występki wszystkich.
Wright opisuje, w jaki sposób „socjo-polityczno-rasistowskie ataki na
tożsamość mogą doprowadzić do rozwoju psychozy”, zwłaszcza jeśli doda
się do nich nierówny status kobiet²⁰. W przeciwieństwie do wielu pisarek,
nie romantyzuje szaleństwa jak uczyniła to np. Grenville, lecz ukazując
całą jego okrutną brzydotę. Obie jednak ignorują, lub wręcz odrzucają
medyczny wymiar choroby psychicznej, widząc w niej jedynie rezultat
doświadczeń życiowych.
Kocan, Grenville i Wright, trójka współczesnych pisarzy australijskich,
reprezentuje odmienne podejście do motywu szaleństwa wnosząc ciekawe i nowatorskie wątki do gatunku literackiego zwanego patograﬁą. Po
pierwsze nigdy nie analizują obłędu w oderwaniu od rzeczywistości lecz
19 A. Wright, op. cit., s. 67.
20 L. Clarke, Fiction’s Madness, Ross-on-Wye 2009, tłumaczenie własne, s. 160.
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widzą w nim rezultat konkretnych okoliczności społeczno-ekonomicznych, układów politycznych czy stosunków rasowych. Po drugie, osadzają
swe powieści na gruncie typowo australijskim, odnosząc się do historii
swego kraju. Jest to tendencja bardzo nietypowa, gdyż większość narracji o szaleństwie skupia się na analizie wewnętrznych stanów bohaterów,
drobiazgowo analizując ich urojenia, halucynacje czy wahania nastroju
zupełnie pomijając zewnętrzne okoliczności. Niewiele patograﬁ i porusza także temat związków człowieka z naturą — akcja zwykle rozgrywa
się w środowisku miejskim, czy wręcz w hermetycznym otoczeniu zamkniętych oddziałów psychiatrycznych, gdzie kraty w oknach ﬁzycznie
i symbolicznie oddzielają pacjentów od środowiska naturalnego. Kocan,
Grenville i Wright natomiast często opisują australijski krajobraz, otwarte przestrzenie rozpościerające się aż po horyzont, gdzie nie widać
żadnych ludzkich siedlisk. Australijska natura była tradycyjnie przedstawiana jako wroga człowiekowi, gdyż tak widzieli ją pierwsi odsadnicy.
Stanowiła naturalny mur więzienny zapobiegający ucieczkom wśród zesłańców. Następnie dzikie tereny trzeba było uzdatnić, by zmienić je w pastwiska czy orne pola. U trójki omawianych pisarzy bezludne pustkowia
nie są bynajmniej przerażające — ich spokój i obojętność wobec cierpienia
bohaterów przynoszą ulgę, gdyż w żaden sposób nie wtrącają się czy nie
ingerują w ich los, tak jak czyni to świat ludzi. To cywilizacja — spowodowany przez innych ludzi wyzysk, prześladowania, przemoc, bieda — doprowadziły bohaterów do granic psychicznej odporności, zatem pustynia
czy busz niosą ukojenie. Bohater Kocana lubi bezczynnie przyglądać się
krajobrazowi otaczającemu więzienie, Lilian ucieka z Sidney w outback,
a Ivy żyje na pustkowiu jak dzikie zwierzę. Odludzia zapewniają im spokój, którego nigdy nie doznali żyjąc wśród innych.
Istotnym jest również fakt, iż omawiani pisarze nie traktują szaleństwa wyłącznie w kategoriach psychiatrycznych. Chociaż schizofrenia
bohatera Kocana czy romantyczne urojenia Lilian na temat rzekomo zakochanego w niej nieznajomego mężczyzny są bez wątpienia objawami
medycznymi, mają jednak też swoje wytłumaczenie w przeżyciach tych
postaci, nie są zredukowane wyłącznie do procesów neurochemicznych
zachodzących w mózgu. Szaleństwo nie jest też widziane jako konstrukt
społeczny mający na celu napiętnowanie i wyeliminowanie niekonwencjonalnych i kłopotliwych jednostek, które zagrażają porządkowi społecznemu. Jest to raczej ekstremalny stan emocjonalny, rodzaj wewnętrznego
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rytuału przejścia, którego celem jest rekonstrukcja tożsamości, tak jak widział to brytyjski antypsychiatra R. D. Laing. W przeciwieństwie jednak
to teorii Lainga, dezintegracja nie zawsze prowadzi do odbudowy — Lilian i Ivy nigdy nie odzyskają zdrowia psychicznego, którego pozbawiło ich społeczeństwo, jednak zdołają odnaleźć własną, bezpieczną niszę,
w której będą w stanie funkcjonować na własnych zasadach. Podobnie
bohater Kocana będzie wiódł życie literata-odludka, jednak już na wolności, poza murami szpitalnego więzienia. Choroba psychiczna, zarówno
jako motyw literacki jak i doświadczenie w codziennym życiu, wymyka
się jednoznacznym interpretacjom. Pisarze australijscy, których dotyczy
artykuł, doskonale oddają złożoność tego zjawiska.

Ilona Zdziech

Kultowe marki australijskie. Kształtowanie
się narodowej tożsamości australijskiej
z perspektywy studiów nad jedzeniem

ABSTRAKT:
Wstęp do artykułu przedstawia założenia studiów nad jedzeniem, stan
rozwoju badań w Polsce i w Australii oraz kluczową literaturę przedmiotu. Narodowa kuchnia australijska kształtowała się pod wpływem
odmiennych czynników niż kuchnie narodów Europy, stąd jej deﬁnicja wymaga innych wyznaczników. Do kształtowania tożsamości narodowej przyczyniły się produkty kultowych marek, takich jak Vegemite,
Kellogg’s, Aeroplane Jelly i Tim Tam. Przedstawiono je na tle historii gospodarczej, społecznej i politycznej Australii.

Ilona Zdziech — z wykształcenia historyk i kucharz, specjalizuje się w kuchni
Australii i Oceanii; autorka książki kucharskiej Kuchnia Nowej Zelandii (Warszawa 2013); członkini Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii
(ANZORA) w Krakowie. Prywatnie wielbicielka mleka kokosowego i domowych
chlebów.

Deﬁnicja Food Studies
Food studies, czyli studia nad jedzeniem, mają charakter interdyscyplinarny. Łączą w sobie dorobek historii, sztuki, antropologii, etnograﬁi, socjologii, a także nauk ścisłych, jak biologia, chemia czy ﬁzyka. Starają się
odkryć znaczenie jedzenia dla społeczeństwa, interpretują ludzkie nawyki
i wielopokoleniowe tradycje. Dla historyków pokarm staje się kolejnym
dostępnym źródłem historycznym, dla socjologów źródłem informacji
o przemianach społecznych. Dzięki studiom nad jedzeniem, wiemy co,
jak, dlaczego i z kim zjadamy oraz jakie przynosi to skutki dla jednostki oraz społeczeństwa. Analizujemy rozwój warunków życia, przemiany
gospodarcze i społeczne. Współczesność przynosi nam kolejne problemy
badawcze, dotykające takich zagadnień jak handel globalny, międzynarodowy przepływ idei kulinarnych, przemiany wynikające z migracji, reinterpretacja narodowego dziedzictwa kulinarnego, zarządzanie zasobami naturalnymi czy jedzenie obecne w mediach (np. kucharze-celebryci,
blogi kulinarne).
Mimo pewnej ilości prac dotyczącej żywienia w dawnych wiekach, co
jest głównie zasługą etnografów i historyków, w Polsce jest to ciągle raczkująca dziedzina wiedzy¹. Wśród starszych dzieł można wyróżnić dwie
tendencje badawcze: przedstawianie przykładów nietypowych dla danej
rzeczywistości (np. wykwintnych, niecodziennych posiłków) lub próby
ustalenia ogólnego charakteru i rozmiaru konsumpcji, z głównym naciskiem położonym na kwestie gospodarcze i metody statystyczne. Zde1

Prace m.in. O. Kolberga; A. Kowalskiej-Lewickiej na temat pożywienia ludności
wiejskiej, np.: Tradycyjne serowarstwo w Polsce, „Studia z Dziejów Gospodarstwa
Wiejskiego” 1967; Pożywienie chłopskie w średniowieczu i przydatność badawcza
źródeł etnograﬁcznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1965; A. Karbowiak, Obiady profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w xvi i xvii w., Kraków 1900;
B. Baranowski, Próba obliczenia rozmiarów produkcji rolniczej i jej konsumpcji
w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807—1830), “Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 1960, t. 8; Z. Kuchowicz, Wpływ odżywiania na stan
zdrowotny społeczeństwa polskiego w xviii w., Łódź 1966; A. Wyczański, Studia
nad konsumpcją żywności w Polsce w xvi i pierwszej połowie xvii w., Warszawa
1969.
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cydowanie mniej jest prac, które poszukiwałyby kulturowego znaczenia jedzenia. Stosunkowo niedawno rozpoczęto edycję polskich tekstów
źródłowych z dziedziny kulinariów. W serii Monumenta Poloniae Culinaria od 2009 r. ukazały się trzy pozycje. Prowadzące serię Centrum Badań
nad Historią i Kulturą Wyżywienia (Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego) pełni istotną rolę w inicjowaniu i popularyzowaniu
badań nad historią i kulturą wyżywienia w Polsce.
Żadna uczelnia w Polsce nie realizuje programu odrębnych studiów
poświęconych jedzeniu. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą
uczęszczać na pojedyncze wykłady: na temat historii włoskiej kuchni,
prowadzony przez Tessę Capponi-Borawską²; antropologii jedzenia prowadzony przez Renatę Hryciuk i Joannę Mroczkowską³; kultury jedzenia
w Etiopii, prowadzony na Wydziale Orientalistycznym uw przez Hannę
Rubinkowską-Anioł⁴ lub na laboratorium przygotowujące do badań etnograﬁcznych nad konsumpcją i produkcją jedzenia na terenie Dąbrowy
Białostockiej, prowadzone przez Joannę Mroczkowską⁵. Natomiast na
Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchomiono pierwsze w Polsce studia podyplomowe zakresu enologii, które kładą
nacisk nie tylko na technologię, ale też na kulturowe i zdrowotne aspekty
2

3

4

5

„Włochy, kraj setek kuchni i tysięcy przepisów” to wykład na temat historii kulturowej i antropologicznej włoskiego jedzenia, dotyczący przedziału od czasów
starożytnych do renesansu, oparty na analizach źródeł historycznych, literackich
i książek kucharskich. Zajęcia mają jednak ograniczone oddziaływanie, gdyż wykład prowadzony jest w języku włoskim. Z programu Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, r. akademicki 2013/2014, https://usosweb.uw.edu.pl/
kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot28prz_
kod:3321-Z10F02-og29, 5.10.2016.
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego,
wykład prowadzony w r. akademickim 2012/2013, w języku polskim, natomiast
w oparciu o angielskojęzyczną literaturę, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.
php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot28prz_kod:3102-lanj29, 5.10.2016.
Wykład prowadzony obecnie: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_
action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot28prz_kod:3600-af-kje29, 5.10.2016.
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego,
prowadzony w r. akademickim 2012/2013, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.
php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot28prz_kod:3102-ll10429, 5.10.2016.
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produkcji i konsumpcji wina⁶. Odbywają się konferencje naukowe, które
stymulują dalszy rozwój tej dziedziny w Polsce⁷.
Za granicą poszczególne dziedziny studiów nad jedzeniem, jak historia
czy antropologia jedzenia, są bardziej rozwinięte, na co wskazuje chociażby obﬁtość literatury dostępnej w językach angielskim, francuskim
czy włoskim. Wskazują one kierunki poszukiwań, dla których podstawę
stanowią relacje piśmiennicze (dzienniki, książki kucharskie⁸, kroniki,
inwentarze), dzieła kultury (malarstwa, literatury), wyniki badań archeologicznych i inne dostępne źródła. Badania takie często prowadzone są
na uniwersytetach, na kierunkach (np. serowarstwo, gastronomia), które
u nas traktowano by wyłącznie technicznie lub w kategoriach zarządzania. W Australii student przetwórstwa żywności nie może skupić się wyłącznie na badaniach laboratoryjnych, zaś studiujący pisarstwo gastronomiczne (Food writing) musi posiadać wiedzę technologiczną. Oczywiście
6
7

8

Enologia, informacje ogólne: http://farmacja.cm-uj.krakow.pl/index.php/studia_
podyplomowe/Page;Enologia, 5.10.2016.
Wspomniana A. Kowalska-Lewicka w 1971 r. zainicjowała ogólnopolskie interdyscyplinarne seminarium naukowe w Krakowie, poświęcone tematyce pożywienia
i zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Muzeum Etnograﬁczne w Krakowie (publikacja pokonferencyjna: Pożywienie ludności wiejskiej, red. A.
Kowalska-Lewicka, Kraków 1973). Najnowsze przykłady to konferencje: “Kultura
jedzenia, jedzenie w kulturze” — Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2013, http://
www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/konferencje/-/journal_content/56_instance_t2tt/10172/24920985, 5.10.2016., czy “Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a xix w.iem”, Gdańsk, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2011,
http://www.mhmg.gda.pl/pl//wydarzenia/wydarzenie/252/historia-naturalna-jedzenia-miedzy-antykiem-a-xix-w.iem, 5.10.2016.
W Nowej Zelandii ukazała się ostatnio praca zbiorowa, analizująca pod wieloma
kątami dużą część z ponad 3000 książek kucharskich, jakie wydano w tym kraju
od końca xix w.: From Kai to Kiwi Kitchen: New Zealand Culinary Traditions
and Cookbooks, red. H. Leach, Dunedin 2010. M. Symons, twierdzi, że w Australii
ukazało się od początku jej historii aż 13,000 książek kucharskich: M. Symons,
The foodie ﬁle, “The Australian”, 2.06.2007: http://www.theaustralian.com.au/
arts/books/the-foodie-ﬁles/story-e6frg8nf-1111113635968, 5.10.2016. Dla początków
gastronomii australijskiej kultowe są takie historyczne książki kucharskie i inne
dzieła, jak: E. Abbott (pseudonim „An Australian Aristologist”), The English and
Australian Cookery Book: Cookery for the Many as well as the „Upper Ten Thousand”, Londyn 1864; A. J. Wilkinson, Australian Cook, 1876; P. Muskett, The Art of
Eating in Australia, Londyn-Melbourne 1893; J. Rutledge, Goulburn Cookery Book,
1899. Historycznym książkom kucharskim poświęcona jest praca: C. Bannermann,
A Friend in the Kitchen: Old Australian Cookery Books, Kenthurst 1996.
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dojście do takiego stanu rzeczy wymagało czasu. W Australii rewolucję
zapoczątkował socjolog Michael Symons, pionier w dziedzinie piśmiennictwa poświęconego australijskim kulinariom i niekwestionowany dzisiaj autorytet w tej tematyce. Jego książka One Continuous Picnic: A Gastronomic History of Australia⁹, opublikowana po raz pierwszy w 1982 r.,
wywołała ferment żywy do dzisiaj w australijskim dyskursie o jedzeniu.
Od lat podtrzymuje go zapoczątkowane 1984 r. Symposium of Australian Gastronomy, jakie odbywa się w Adelajdzie. W tym samym mieście,
w 2002 r. uruchomiono studia doktoranckie poświęcone sztuce, jaką jest
gastronomia. Wśród obronionych prac znalazły się między innymi takie,
jak The Origin and Evolution of the Chef Uniform czy God is Not a Vegetarian¹⁰. Obok masy książek kucharskich, w Australii ukazują się ciekawe
prace badawcze i popularyzatorskie¹¹.

Kuchnia australijska — historyczne uwarunkowania
Niewiele jest krajów, które mogą pochwalić się tak bogatą, szybko biegnącą, obﬁtą w gastronomiczne rewolucje, a jednocześnie stosunkowo dobrze
zbadaną historią własnej kuchni, jak kuchnia australijska¹². Dość dłu9

M. Symons, One Continuous Picnic: A Gastronomic History of Australia, Adelaide
1982/ Carlton 2007.
10 M. Symons, The foodie ﬁle, op. cit.
11 R. Beckett, Convicted Tastes: Food in Australia, Sydney 1984; P. Symons, S. Symons,
Bush heritage: an introduction to the history of plant and animal use by Aboriginal
people and colonists in the Brisbane and Sunshine Coast areas , Nambour 1994; M.
Symons, The pudding that took a thousand cooks: the story of cooking in civilisation
and daily life, Ringwood 1998; Food, Power and community: esssays in the history of
food and drink, red. R. Dare, Kent Town 1999; B. Santich, In the Land of the Magic
Pudding: A gastronomic miscellany, Adelaide, 2000; L. E. Dyson, How to Cook
a Galah: Celebrating Australia’s Culinary Heritage, South Melbourne, 2002; K.
Farrera, To Feed a Nation: a history of Australian food science and technology, Collingwood 2005; Voracious: The Best New Australian Food Writing, red. P. McNally,
Prahran 2011; B. Santich, Bold Palates. Australia’s Gastronomic Heritage, Adelaide
2012; B. Santich, Dining alone, Kent Town 2013.
12 Lista dostępnych dla badaczy historii jedzenia w Australii najważniejszych źródeł,
dzieł encyklopedycznych, archiwów i bibliotek: R. Franks, D. Lee Brien, ‘Take the
Most Tender Part of the Kangaroo’: Locating archival and other food studies resources in Australian public colections, „The Australasian Journal of Popular Culture”
2013, Vol. 2, Nr 1, s. 107–125.
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go zresztą, podobnie jak w przypadku kuchni Nowej Zelandii, kuchnia
australijska musiała walczyć o uznanie własnej odrębności, a jej samookreślanie trwa do dzisiaj¹³. Dominacja europejskich wpływów u zarania
dziejów białego człowieka w Australii jest bezsporna. Jednak dalsze dzieje
kuchni australijskiej to historia wpływów kulinarnych uwarunkowanych
falami różnorodnych etnicznie migracji. Od początku kuchnia ta przyjmowała, modyﬁkowała, adaptowała do miejscowych warunków przepisy obce, australizowała¹⁴ jedzenie i przepisy z innych krajów oraz powoli
oswajała się z miejscowymi zasoby naturalnymi¹⁵. Podobnie, jak obecna
polityka wewnętrzna, dzisiejsza kuchnia australijska charakteryzuje się
wielokulturowością¹⁶.
W badaniach nad kuchnią Australii może fascynować wiele: anglosaskie dziedzictwo pierwszych kolonizatorów, zadziwiający upór imigrantów, aby utrzymać własne tradycje kulinarne w kompletnie odmiennym
klimacie, tendencje maksymalnego zmechanizowania i uprzemysłowienie produkcji rolnej i hodowli¹⁷, jak i przeogromna przestrzeń kontynentu australijskiego z jemu tylko właściwymi smakami endemicznych
zwierząt, owoców, dzikich roślin i ziół. Kuchnia ta jest skrajnie oceniana,
jako najprostsza, jak i najbardziej nowatorska na świecie, a wielki tygiel
idei gastronomicznych w Australii ciągle wrze.
Nadal także poszukuje się deﬁnicji kuchni australijskiej. Historia polityczna nie nastręcza aż tylu kontrowersji: w 1788 r. w rejonie dzisiejszego
Sydney wylądowała tzw. Pierwsza Flota z grupą brytyjskich skazańców.
13 M. Symons uważa, że opóźnieniu winna jest nie stosunkowo młoda państwowość,
ale brak powiązania z ziemią australijską i stała tymczasowość społeczeństwa
uprzemysłowionego, skupionego na nieustannym rozwóju technologicznym: M.
Symons, One Continuous Picnic.., s. xii, 8–9.
14 Tej tematyce poświęcona jest m.in. australijska i wieloetniczna zarazem książka
kucharska: M. O’Meara, J. Savill, Lamingtons and lemongras. A whole world of
food and recipes from around Australia, St Leonards 1998 czy praca badawcza: B.
Santich, Bold Palates. Australia’s Gastronomic Heritage, Adelaide 2012.
15 Najciekawsze pozycje w tej tematyce: R. Beckett, Convicted Tastes: Food in Australia, Sydney 1984; L. E. Dyson, How to Cook a Galah: Celebrating Australia’s
Culinary Heritage, South Melbourne, 2002.
16 J. Lencznarowicz, Australia, Warszawa 2005, s. 363–364, 410–413.
17 A tym samym wykluczanie rolnictwa indywidualnego, grzech braku przywiązania
do ziemi, związku z ziemią, “nieustanny piknik”, skutkującym przez całe 200 lat
oderwaniem od ziemi, brakiem bezpośredniego kontaktu białego człowieka z ziemią, na której żył: M. Symons, op. cit., s. 1–9.
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Wraz z postępem osadnictwa powstały nowe kolonie: w 1829 r. Australia
Zachodnia, w 1834 r. Australia Południowa; z Nowej Południowej Walii
wyodrębniły się: w 1825 r. Tasmania, w 1851 r. Wiktoria i w 1859 r. Queensland. W 1901 r., po zatwierdzeniu przez Wielką Brytanię Australian
Commonwealth Act, powstało dominium Związku Australijskiego, czyli
federacja wszystkich kolonii kontynentu australijskiego. „Nowa Brytania” wkroczyła w wiek xx z wyzwaniem zbudowania nowego państwa.
W kwestiach formalnych czy legislacyjnych byłoby tu miejsce na rozważania dotyczące statutu westminsterskiego (1930 r.), pozycji monarchy
brytyjskiego i gubernatora generalnego, a także zagranicznej polityki Australii zmierzającej do budowania jej międzynarodowego prestiżu.
Dla historyków niezwykle ciekawy jest proces, jaki dokonywał się
w świadomości pochodzących, w większości, z Wielkiej Brytanii kolonistów, w kierunku powstania narodu australijskiego. Za kluczowy moment
w tej przemianie uznaje się udział Australijczyków w kampaniach i wojny światowej. Dla socjologów i historyków częstym przedmiotem badań
i źródłem są dzieła sztuki, literatura czy produkty kultury masowej. W niniejszym artykule prześledzę losy wybranych, kultowych australijskich
marek żywności. Na tej podstawie spróbuję wskazać, jak ich historia odzwierciedlała sytuację wewnętrzną w państwie oraz jak przyczyniała się
do budowy australijskiej tożsamości narodowej¹⁸. O ile w xxi w. wiadomo
już właściwie, kim jest „Australijczyk”, o tyle pojęcie kuchni australijskiej
ciągle nie wydaje się tak jednoznaczne. Pewne produkty żywnościowe,
posiadające obecnie silną markę, uznaje się za australijskie ze względu na
lokalną produkcję lub popularność wśród społeczeństwa, chociaż są często własnością obcego kapitału. Podobnie, jak przemiany ustrojowe czy
społeczne, miały one wpływ na rozwój australijskiej tożsamości narodowej i zmiany w żywieniu całego społeczeństwa. Ich historia jest również
częścią “wielkiej” historii i odzwierciedla ówczesną sytuację, chociażby

18 W przypadku badania dziejów Australii istotne jest zachowanie świadomości, że
kraj ten rozwijał się cywilizacyjnie dużo szybciej niż Polska. Nowoczesne sprzęty
agd i inne zdobycze techniki pojawiały się tu równie szybko, jak w Stanach Zjednoczonych. Stąd wczesna obecność kuchenek gazowych, tosterów, samochodów,
kuchenek mikrofalowych, laptopów, a także zjawisk typu marka, reklama czy
supermarket. J. Rickard, Australia. Historia kultury, Wrocław-Warszawa 1994,
s. 144, 165, 177.
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gospodarczą, Australii. Wybór marek opisanych w niniejszej pracy jest
subiektywny i ograniczony do zaledwie kilku przykładów¹⁹.
Jedzenie jest potrzebne, aby ludzie czuli się związani z danym miejscem, zaś niektóre rodzaje jedzenia jednoczą ludzi kulturowo²⁰. Budują
również poczucie wielkości i dumę narodową²¹. W przypadku Australii, takim kulinarnym symbolem wspólnym wszystkim obywatelom są
ciastka owsiane anzac biscuits, nierozerwalnie związane ze świętem narodowym anzac Day, obchodzonym 25 kwietnia. Jest to zresztą jedna
z niewielu receptur, których wynalezienie bezspornie przyznaje się Australijczykom²². W czasie i wojny światowej prowadzono również wojnę
na zapleczu: tysiące obywateli, głównie kobiet, przygotowywało paczki
żywnościowe dla walczących w Europie żołnierzy, w których znajdowały
się między innymi ciasteczka, ochrzczone później skrótem określającym
wspólne, australijsko-nowozelandzkie oddziały wojskowe. Kampania pod
Gallipoli, w której Australijczycy stracili ponad 8 tysięcy żołnierzy, stała
się rodzajem egzaminu dojrzałości młodego narodu²³. Militarna klęska
19 Spośród pominiętych w tym artykule produktów, przynajmniej na wspomnienie zasługują puszkowane ananasy Golden Circle, masło orzechowe ﬁrmy Kraft,
paszteciki Balfours meat pie, Chiko Roll, sos pomidorowy Rosella, piwo Foster’s,
najstarszy do dziś produkowany baton czekoladowy Cherry Ripe (1924 r.) i inne
słodycze, jak Violet Crumble, Iced Vo Vo, Minties, Jaﬀas i Fantales.
20 D. Bell, G. Valentine, Consuming Geographies: We Are Where We Eat, Londyn 1997;
S. Mintz, Tasting Food, Tasting Freedom, Boston 1996 (zwłaszcza s. 96–97); D. Sutton,
Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory, Oxford 2001. Podaję za: Sian Supski, anzac bisquits — a culinary memorial: http://www.google.pl/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdcqfjab&url=http3A
2F2Fresearch.humanities.curtin.edu.au2Fgroups2Fawp2Fpdf2fanzac_biscuits_G2015.pdf&ei=cK2mupHdBsa80qx5qigicg&usg=afqjcnge_68ptqszm
xP0-agy5E36erj41w&bvm=bv.56643336,d.d2k, 5.10.2016.
21 W publikacji Australian Greats, red. P. Cochrane, Sydney 2008, autorzy wymieniają wśród zjawisk lub osób będących powodem wspólnej Australijczykom dumy
m. in.: pasztecik meat pie (kraj o 22-milionowej populacji konsumuje rocznie 300
mln pasztecików), kulturę grillowania i australijskie puby.
22 Obok ciasteczek anzac, są to biszkopty lamingtons i pumpkin scones: Symons,
Ibidem, s. 161, 300; T. Taylor, Pumpkins, Scones and Other Australian Icons,
“Tamborine Mountain Daily Star”, 20.04.2011, http://www.tamborinedailystar.
com/Home/TerrisKitchen/tabid/198/Articleid/588/Pumpkins-Scones-And-Other-Australian-Icons.aspx, 5.10.2016. Wynalezienie tortu Pawłowej udowodniono Nowozelandczykom: H. Leach, Ibidem.
23 J. Lenczarowicz, op. Cit. s. 100; J. Rickard, op.cit., s. 97–104.
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w oczach Australijczyków przyjęła postać moralnego zwycięstwa, które
to spojrzenie kontynuowane jest do dzisiaj. Pieczenie i spożywanie ciasteczek, zwłaszcza z okazji święta, jest wyrazem patriotyzmu, hołdu składanego poległym oraz tym, którzy wspierali walczących w ojczyznie.
Od początku historii białej Australii poszukiwano jej wyróżniających
cech i dań. W latach 50. xx w. ciągle ubolewano, że kuchnia australijska
nie ma charakterystycznych potraw, które wyrażałyby tożsamość narodową. W tej kwestii niewiele się zmieniło. Na listach “ulubionego jedzenia
Australijczyków” najczęściej znajdują się marki żywności (np. Vegemite,
Tim Tam, Fantales), surowe produkty spożywcze (barramundi, robaki
Witchetty, mięso z krokodyla i kangura) czy potrawy typu fast food (hamburger z burakiem, meat pie, sausage roll)²⁴. Licząc na coś bardziej wyszukanego (w tradycyjnym rozumieniu potrawy narodowej), do wspomnianych, stworzonych przez Australijczyków wypieków (ciasteczka anzac,
bułeczki dyniowe i biszkopty lamingtons), można dodać kilka potraw,
które w tym kraju cieszą się dużą popularnością: koktajl krewetkowy,
spaghetti po bolońsku, pizza czy tajskie curry, ale ich “australijskość” pozostawia wiele do życzenia. Najbardziej australijskimi potrawami w tym
momencie wydają się być hamburger z burakiem, grillowane mięso z kangura i kanapka z wegamitem²⁵! Nie powinien więc dziwić fakt, iż proces
kulinarnej identyﬁkacji narodu australijskiego nadal trwa. Jednym z jego
najnowszych przejawów jest prowadzona od r. 2005 kampania pod hasłem
“Jedz jagnięcinę na Święto Australii” (26 stycznia). Sugeruje ona wręcz, że
rezygnując z uczczenia rocznicy przybycia pierwszej ﬂotylli brytyjskich

24 T. Woodgate, Australian food: 40 dishes locals like to call their ow, cnn Travel, 3.11.2011, http://travel.cnn.com/sydney/eat/40-foods-australians-call-their-own-651613, 5.10.2016.; S. Wongkaew, Iconic Australian & New Zealand Foods,
http://australianfood.about.com/od/discoveraussienzfood/tp/Iconic-Foods.htm,
5.10.2016.
25 Poszukiwanie takich wyróżników może zresztą świadczyć o próbie dopasowania
rzeczywistości do własnych, ograniczonych kategorii myślowych. W przypadku
młodych kuchni narodowych krajów post-kolonialnych istotniejsze mogą okazać
się nowatorskie idee i tendencje, jak w przypadku kultury: Przejawów czystej australijskiej kultury należy szukać gdzie indziej: w społecznym etosie, który przez
dziesięciolecia dostatku opierał się naciskom na sposób myślenia i życia i przetrwał
w zmodyﬁkowanej formie do dzisiaj. Australia, red. Zespół Time-Life Books, Warszawa 1991, s. 34.
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osadników grillowaniem delikatnej jagnięciny, obywatel odżegnuje się od
bycia Australijczykiem²⁶.

Vegemite
Vegemite jest w Australii produkowany od 1923 r., choć hasło proudly
produced in Australia po raz pierwszy pojawiło się na etykiecie dopiero
po r. 2000. Jest to chyba najbardziej rozpoznawalny za granicą australijski produkt, mało tego, uwielbiają go w zasadzie tylko Australijczycy²⁷.
Miłośnicy wegamitu potraﬁą smarować nim przede wszystkim kanapki,
ale również naleśniki, oraz przyrządzać na jego bazie sosy do spaghetti
i doprawiać nim zupy i mięsa. Rocznie naród 22 milionów Australijczyków spożywa 22 miliony słoików wegamitu²⁸.
Czasy narodzin wegamitu, czyli lata 20. xx w., w historii Australii były
czasem pomyślności gospodarczej, niskiego bezrobocia, rozwoju nowych
idei i wytężonych prac nad nowymi produktami. Wegamit uosabia tamte czasy przyśpieszonej industrializacji, rozwoju półproduktów, koncentratów i innych rodzajów przetworzonej żywności, odpowiadających na
potrzeby społeczeństwa pracującego poza domem. Po raz drugi symbolem australijskiej pomyślności wegamit stał się w latach po ii wojenie światowej. Sukces nie od początku był oczywisty. Najpierw browar
Carlton&United Brewery bezskutecznie próbował wyprodukować własną
wersję brytyjskiego marmite. Wobec niepowodzeń, zgodził się na sprzedaż odpadów drożdżowych przedsiębiorcy Fredowi Walkerowi. Zatrudniony przez Walkera chemik, Cyril P. Callister, w ciągu 1923 r., na tyłach
fabryki przy obecnej Kerferd Road w Melbourne, opracował wreszcie
recepturę na wegamit. Aż do lat trzydziestych sprzedaż nie była zado26 Lamb campaigns, Meat & Livestock Australia, http://www.mla.com.au/Marketing-beef-and-lamb/Domestic-marketing/Lamb-campaigns; January 26th is Australia Day when “real” Australians are supposed to eat lamb, http://www.squidoo.
com/eat-lamb-on-australia-day, 5.10.2016. Bliźniaczo podobna akcja promocyjna
prowadzona jest od 2008 r. w Polsce. „Gęsina na Świętego Marcina” coraz bardziej
kojarzona jest z patriotycznym obchodzeniem Święta Niepodległości.
27 Tolerują zaś Brytyjczycy, którzy kochają własny marmite, o bardzo podobnym
smaku, oraz Nowozelandczycy, wychowani na obydwu produktach.
28 The Vegemite Story, http://www.vegemite.com.au/Pages/the-vegemite-story.aspx,
5.10.2016.
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walająca (wielki kryzys dotknął także Australię²⁹). Produkt dwukrotnie
przeszedł zmianę nazwy, najpierw na Parwill, a później z powrotem na
wegamit, wreszcie sprzedaż podniosła przyjęta tuż przed ii wojną światową strategia reklamowa oparta na podkreślaniu korzystnego wpływu
pasty na rekonwalescentów. Lata 50. xx w. i powojenny wyż demograﬁczny przyniosły niebywały sukces marki, który trwa do dziś. Vegemite jest
obecnie najlepiej postrzeganą marką żywności wśród Australijczyków³⁰.
Vegemite jest świetnym przykładem przejścia, jakie dokonało się
w świadomości mieszkańców Australii. Jego wzorem jest bowiem produkt brytyjski, marmite. W Australii, z rodzimych składników, a konkretnie z miejscowych odpadów browarniczych, wyprodukowano własną
wersję popularnego produktu, dotąd sprowadzanego z ojczyzny-Anglii.
W latach 20., kiedy naród naocznie się tworzył, bogaty w doświadczenie
i wojny światowej, w której Australia uczestniczyła solidarnie z Wielką
Brytanią, ale jednak jako osobne państwo, wegamit przegrywał walkę
ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. Dopiero tuż przed wybuchem ii
wojny światowej, kiedy produkt otrzymał rekomendację British Medical
Association, rozpoczęła się jego kariera, możliwa dzięki zwiększonym
potrzebom żywieniowym w czasie i po zakończeniu wojny. Budowanie
australijskości wegamitu zajęło więc przynajmniej dwie dekady i było ściśle związane z promocją zdrowia obywateli. Częścią procesu budowania
narodu był rozwój rynku spożywczego skierowanego na potrzeby dzieci³¹, do których systematycznie odwoływali się producenci. Strategia ta
dobrze funkcjonuje i dzisiaj.
„Cudowny warzywny koncentrat”, polecany matkom troszczącym się
o intelektualny i ﬁzyczny rozwój potomstwa, w rzeczywistości produkowany z odpadów piwowarskich, był wytworem swojego czasu. Podczas
gdy w Stanach Zjednoczonych w latach 1918–1933 browary były nielegalne, w Australii prohibicja „jedynie” ograniczyła produkcję, ilość miejsc
i czas sprzedaży alkoholu. Mała liczba kobiet, które prowadziłyby gospodarstwo, sprawiała, że ceniono wartości rodzinne. Wegamit od początku
przedstawiano jako produkt je uosabiający. Podkreślano dużą zawartość
witamin, bez ich wyszczególniania (w rzeczywistości wegamit zawiera
29 M. Clark, Historia Australii, Warszawa-Gdańsk 2004, s. 186–187.
30 I. Drake, Vegemite, Coca-Cola and Tim Tam among Australia’s favourite brands,
“Australian Food News”, http://www.ausfoodnews.com.au/2009/11/06/vegemite-coca-cola-and-tim-tam-among-australias-favourite-brands.html, 5.10.2016.
31 M Symons, op.cit, s. 162.
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jedynie dużą ilość witaminy B1, B2 i niacyny), a przede wszystkim nazywano go „ekstraktem warzywnym”³². Szeroko rozpowszechniano informacje, że produkt jest polecany przez autorytety medyczne i zaopatruje
się w niego armia. Szczyt marketingu bazującego na uczuciach macierzyńskich przypadł na okres powojennego wyżu demograﬁcznego, czyli
lata pięćdziesiąte xx w. To kluczowy moment dla ugruntowania pozycji wegamitu, jako produktu spełniającego potrzeby rodziny. Reklamy,
sponsorowane programy telewizyjne i artykuły wykształciły w umysłach
kupujących związek pomiędzy wegamitem a zdolnościami intelektualnymi dzieci. Podstępnie sugerowano też, że nawet najbardziej zapobiegliwe
matki mogą nie dostarczyć dziecku odpowiedniej ilości witamin z grupy B w zwykłej diecie. Właśnie ta strategia reklamowa okazała się najskuteczniejsza, stąd reklamy wegamitu zawsze są skierowane na korzyści
dla małych dzieci, które i tak będą spożywać ten produkt w późniejszym
życiu, po prostu z przyzwyczajenia, jeśli nie z przekonania o jego dobroczynnych wartościach.
Symbolem całej polityki reklamowej ﬁrmy jest wymyślony w 1954 r.
dżingiel Happy Little Vegamites, który dziś zna każdy Australijczyk. Mówi
się, że po hymnie państwowym to druga narodowa pieśń… Wegamit na
trwałe wpisał się w świadomość i menu australijskie dzięki pomyślnej koniunkturze gospodarczej lat 50. i skojarzeniu tego produktu z potrzebami
powiększonych przez wyż demograﬁczny rodzin. Jego status jako ikony
australijskości ugruntował przebój grupy Men at Work z 1982 r. pt. Down
Under, będący pochwałą tego, z czego słynie Australia i z czego Australijczycy są dumni: browarnictwa, krzepkich mężczyzn i promiennych kobiet, ziemi zapewniającej wszystkiego w obﬁtości i… wegamitu³³. W 1984
r. słoiczek wegamitu stał się pierwszym produktem z kodem kreskowym
zeskanowanym w australijskim supermarkecie.
Drożdżowy ekstrakt, produkowany oryginalnie przez Fred Walker
Co., już od lat należy do amerykańskiej ﬁrmy Kraft Foods Inc. Firma Fred
32 Pierwsze doniesienia prasowe o zawartości soli w wegamicie pojawiły się w 1981 r.,
a dopiero pod koniec xx w. dietetycy zwrócili uwagę, że 10-procentowa zawartość
soli w wegamicie nie jest korzystna dla zdrowia.
33 Buying bread from a man in Brussels || He was six-foot-four and full of muscles
|| I said, “Do you speak-a my language?” || He just smiled and gave me a vegemite
sandwich || And he said, || “I come from a land down under || Where beer does
ﬂow and men chunder || Can’t you hear, can’t you hear the thunder? || You better
run, you better take cover.”
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Walker Cheese Company, która wprowadziła wegamit na rynek w 1923 r.,
z uwagi na współpracę z amerykańskim przedsiębiorcą przy handlu przetworzonym serem w 1926 r. przekształciła się w Kraft Walker Cheese
Company. Śmierć Freda Walkera w 1935 r. otwarła Kraftowi drogę do
całkowitego przejęcia operacji prowadzonych w Australii, w tym również produkcji wegamitu. W 1950 r. ﬁrma zmieniła nazwę na Kraft Foods
Inc. Co ciekawe, logo ﬁrmy Kraft na słoiczkach wegamitu pojawiło się po
raz pierwszy dopiero w 1952 r. — kiedy ekstrakt już był uznawany w powszechnej świadomości narodu jako australijski. Wydaje się, że przez kolejne półwiecze obcy właściciel nie odbierał marce nic z jej australijskości.
Obecnie jednak pojawiają się głosy, że Kraft powinien sprzedać wegamit
australijskiej ﬁrmie. Trudno się tego spodziewać, dlatego Australijczycy
sami zaczynają produkować odpowiedniki kultowego produktu, o których mogą powiedzieć, że są Australian made and owned.

Płatki śniadaniowe Kellogg’s
Bardziej niż Vegemite, symbolem amerykańskiej obecności gospodarczej
w Australii, są płatki śniadaniowe Kellogg’s³⁴. Z końcem xix w. W. K. Kellogg i jego brat, dr. J. H. Kellogg stworzyli pierwsze płatki pszeniczne,
a następnie kontynuowali badania aż do uzyskania kukurydzianych płatków śniadaniowych. W 1906 r. uruchomili pierwszą fabrykę w Stanach
Zjednoczonych, szybko zaczęli jednak inwestować w fabryki za granicą.
Pierwsze australijskie płatki Kellogg’s wyprodukował w 1924 r. w Sydney,
zaś w 1928 r. otworzył fabrykę w Botany.
W latach dwudziestych na rynku australijskim zadebiutowały światowe przedsiębiorstwa korporacyjne, reprezentujące między innymi takie
marki jak Kraft, Cadbury czy Nestlé. Proponowane przez nich produkty
idealnie odpowiadały potrzebom społeczeństwa zindustrializowanego,
które miało coraz mniej czasu na gotowanie. Producenci zaczęli lansować tak zwane convenience foods, czyli żywność, która była tak przetworzona, że często nie wymagała żadnej obróbki kulinarnej. Płatki Kellogs’s
34 Jak wszędzie na świecie, także w Australii najbardziej powszechne symbole
gospodarczej potęgi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej to Coca-Cola
i McDonald’s, tych jednak w żaden sposób, w przeciwieństwie do płatków śniadaniowych, nie można uznać za część tradycyjnej australijskiej diety.
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były takim szybkim posiłkiem, dostarczającym dużej ilości energii i rekomendowanym dla dzieci. Zburzyły one panującą dotąd w diecie australijskiej regułę spożywania mięsa trzy razy dziennie. Płatki rozwiązywały
też problem nadwyżek w produkcji mleka, które stały się faktem wobec
spadku brytyjskiego zapotrzebowania na masło po pierwszej wojnie światowej³⁵.
Dzieje płatków śniadaniowych Kellogg’s są zaledwie cząstką historii
amerykańskich wpływów gospodarczych na australijskie zwyczaje żywieniowe i dowodzą, że ich historia nie zaczęła się w czasach ii wojny światowej, choć wtedy zdecydowanie przyspieszyła³⁶. Przejawem tych wpływów
jest nie tylko pozycja kultowych amerykańskich marek, jak Coca-Cola
czy masło orzechowe Krafta. Przede wszystkim Amerykanie wprowadzili technologie (nawadnianie, uprawa pszenicy, ryżu, hodowla bydła
przeznaczonego na hamburgery, produkcja lodów). Najsłynniejsze piwo
australijskie zaczęli produkować Fosterowie, zaś lody Peters — wszyscy
przyjechali z Ameryki. Firmy Kraft, Kelloggs i Heinz pojawiły się w latach
20. xx w. Zza oceanu przybywali również pierwsi specjaliści od reklamy³⁷.
Rozwijając się, wielkie ﬁrmy stopniowo zaczęły jednak zubażać lokalny
rynek producentów. Do tego dołączyła inwazja technologii i metod przetwórstwa żywności w czasie ii wojny światowej. Na masową skalę pojawiło się jedzenie śmieciowe, mrożonki, a także samochody i lodówki, które
zmieniły nie tylko zwyczaje żywieniowe, codzienne menu, ale i zwyczaje zakupowe. Stany Zjednoczone wybitnie asystowały przy narodzinach
społeczeństwa konsumpcyjnego w Australii.

35 M. Symons, op.cit., s. 148.
36 M. Symons, op.cit., s. 200–204; M. Clark, Ibidem, s. 200; J. Rickard, Ibidem, s. 165–
167, 174; J. Adams, Australia’s American coﬀee culture, „The Australasian Journal
of Popular Culture” 2013, Vol. 2, Nr 1, s. 25, 29.
37 W latach 20. xx w. do sera Kraft dodawano kupony na próbki Vegemite. Obok
reklam w prasie, kolejno wprowadzano kampanie radiowe, telewizyjne, konkursy
na wierszyki, nazwy i przepisy. W latach 70. i 80. proponowano klientom nowe
smaki i barwne etykiety, a konkurencja na półkach supermarketów była zacięta.
Obecnie silny jest trend dodatków reklamowych, a także ﬁnansowanie instytucji badawczych, naukowych czy medycznych, które swoją opinią uwiarygodniają
strategie reklamowe. Te procesy to nie tylko historia marketingu, ale też obraz
społeczeństwa, panującej mody i zaawansowania technologicznego.



Ilona Zdziech

Aeroplane Jelly
Kolejnym ciekawym produktem są galaretki w proszku. W xix w., w kuchni angielskiej i wzorujących się na niej kuchniach kolonialnych galarety
były uosobieniem elegancji i dowodem umiejętności kulinarnych. Przygotowanie tych potraw było czasochłonne i wymagało pewnych zdolności,
a nawet pomysłowości — w Australii gospodynie między innymi spuszczały gotowy roztwór w głąb studni, gdzie istniała szansa na zastygnięcie
masy w chłodniejszej temperaturze. W latach 20., xx wieku, wraz z inwazją wielkich zagranicznych przedsiębiorstw i rozwojem nowych technologii, wiele tradycyjnych dotąd umiejętności przestawało być potrzebnymi,
ponieważ wykonywała je fabryka³⁸. Tak było z galaretkami. Kryształki
żelatyny, fantazyjnie barwione i aromatyzowane, miały oszczędzać Australijczykom czas i jednocześnie dawać efekt wizualny.
Równocześnie specjaliści od marketingu, którzy zaczęli się wtedy pojawiać, szukali najprostszego wspólnego mianownika dla nabywców obojga
płci. Okazało się, że dziecięcy charakter galaretek odpowiadał zarówno
niewyszukanym gustom mężczyzn z klasy robotniczej, jak pragnieniu
przysmaków kobiet³⁹. W industrialnym świecie z braku czasu znikało
prawdziwe jedzenie, pojawiały się natomiast produkty rekompensujące te
zmiany. Niektóre z nich, jak wegamit czy czekoladowy napój Milo (wzbogacony witaminami i minerałami) miały uzupełniać dietę społeczeństwa,
zwłaszcza dzieci. Do najmłodszych było skierowanych wiele produktów,
których długoletnia kariera rozpoczęła się właśnie w latach międzywojennych. Inne wytwory z kolei stawały się kolorową rozrywką dla całej
rodziny, która nie zastanawiała się, w jaki sposób producent uzyskuje
kolory i aromaty swoich produktów.
Galaretki Berta (Adolfa Herberta) Applerotha zostały wyprodukowane
po raz pierwszy w latach 20. xx wieku⁴⁰. Od 1927 r. znane są pod nazwą
Aeroplane Jelly. Na początku były dystrybuowane typową dla tamtych
czasów metodą, czyli sprzedażą od drzwi do drzwi. Przedsiębiorczemu
Bertowi ułatwiał sprawę wykonywany przez niego zawód tramwajarza
w Sydney. Z czasem produkcja przeniosła się z domowej wanny do wy38 J. Rickard, op.cit., s. 137.
39 M. Symons, op.cit., s. 162.
40 Rozszerzona historia marki: J. Godl, We Like Aeroplane Jelly, http://www.
brightlightmultimedia.com/blcafe/Articles-WeLikeAeroplaneJelly.htm, 5.10.2016.
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najętych pomieszczeń, a wynalazca w 1926 r. zawiązał spółkę Traders Pty
Ltd wraz z kupcem Albertem Francisem Lenertzem.
W okresie międzywojennym zarówno samochody, jak i samoloty, nadal były nowością i wywoływały ekscytację⁴¹. Założyciel ﬁrmy nawiązał
do tej mody w nazwie produktu, a także podejmował inne owocne decyzje marketingowe. Reklamy Aeroplane Jelly, jak również dostarczanie
galaretek na prowincję za pomocą samolotu Tiger Moth (kampania r.
1934) sprawiło, że stały się one jednym z najbardziej rozpoznawalnych
australijskich produktów. W latach 40., w złotym okresie rozwoju ﬁlmów
animowanych na świecie, wprowadzono postać kreskówkową, samolot
Bertie, z którym ﬁlmiki emitowano w czasie kinowych seansów. W okresie zdominowanym rywalizacją wytwórni Walta Disneya i Warner Bros,
reklamówka stworzona przez Erica Portera była jednym z dzieł miejscowej proweniencji. Do postaci samolotu Bertie powrócono w latach 90. xx
w. i jest ona obecna do dzisiaj.
Obok nazwy, pozycję kultową zapewnił skomponowany przez Lenertza
i wyemitowany na początku lat 30. dżingiel i like Aeroplane jelly⁴². Mówi
się nawet, że jest to nieoﬁcjalny drugi hymn Australii (obok Happy Little Vegemites). W 1938 r. odbył się narodowy konkurs na jego wykonawcę
i wtedy nagrodzona wersja jest do dzisiaj w użyciu. W 1966 r. powstały
wersje obcojęzyczne, skierowane do mniejszości etnicznych zamieszkujących Australię⁴³. Wtedy w reklamie podkreślano również, że galaretka
jest proudly Australian made and owned. Sam dżingiel, który w latach
40. był emitowany w radio 100 razy dziennie, w 2008 r. został wpisany
do rejestru Narodowych Archiwów Filmowych i Dźwiękowych Australii⁴⁴. Tym samym przypieczętowano również status samej reklamy, jako
ważnego wkładu w australijską kinematograﬁę. Założyciel ﬁrmy przykładał olbrzymią wagę do reklamy. Przede wszystkim wierzył w różno41 J. Lencznarowicz, op.cit., s. 146–147.
42 Tą piosenkę zna nawet nie każde australijskie dziecko, co każdy Australijczyk:
I like Aeroplane Jelly, Aeroplane Jelly for me. I like it for dinner, I like it for tea, A little
each day is a good recipe! The quality’s high, as the name will imply, It’s made from
pure fruit — one more good reason why i like Aeroplane Jelly, Aeroplane Jelly for me!
43 Kulinaria, jako część australijskiego stylu życia, do którego aspirowali emigranci,
przyczyniały się do ich lepszej asymilacji. W 1969 r. europejskie mniejszości znalazły się nie tylko pod wpływem zwyczajów „szczerego Australijca” w zakresie jedzenia
i picia, ale także horyzontów umysłowych: M. Clark, Ibidem, s. 208.
44 Wersja Joy King z 1938 r.
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rodne jej formy i korzystał z najnowszych osiągnięć branży. Obok akcji
bezpośrednich, jak dostawy lotnicze, i spójnej kampanii obejmującej logo,
ﬁlmy animowane, dżingiel (wprowadzony w początkach upowszechniania się radia), potraﬁł również wykupywać najlepszy czas antenowy na
wyłączność⁴⁵. W latach 70., podczas imprez masowych, wykorzystywano zabytkowy model ciężarówki Forda, zaś w 1981 r. ﬁrma pobiła rekord
Guinessa, przygotowując największą na świecie galaretkę o objętości 35
tysięcy litrów i arbuzowym smaku⁴⁶.
Częste i różnorodne kampanie reklamowe Aeroplane Jelly kładły nacisk
na wysoką jakość i naturalne składniki użyte do produkcji. Sam produkt
niewiele zmienił się przez dekady. Raczej ostrożnie podążano za aktualnymi trendami kulinarnymi. W historii zmieniały się smaki, nie ma już
galaretki arbuzowej, ale jest o smaku marakui, który to owoc jest dzisiaj
charakterystyczny dla australijskiej kuchni obrzeża Pacyﬁku. W 1953 r.
stworzono pierwszą niskokaloryczną galaretkę, reklamowaną jako special
dietary food. Pod zmienioną nazwą jest ona produkowana do dziś. Narodowa ikona uczciła również 200-lecie Australii, obchodzone w 1988 r.
Wprowadzono wtedy specjalne, australijskie smaki owoców powszechnych w miejscowym buszu, jak Lilly Pilly⁴⁷, Quandong⁴⁸ i Midjinberry⁴⁹.
Niestety, wycofano je ze sprzedaży w 1992 r. Stosunkowo późno stworzono natomiast gotowe do spożycia galaretki w kubeczkach. Na rynku
znalazły się one dopiero w 2006 r.
Będąc jedną z największych australijskich ﬁrm rodzinnych, Traders Pty
Ltd została sprzedana w 1995 r. amerykańskiemu potentatowi McCormic
& Company. Co ciekawe, przejęcie akurat tego produktu, nie wywołało aż
takich kontrowersji, jak chociażby nabycie dwa lata później równie kultowej ﬁrmy Arnott’s Bisquits przez amerykańską korporację Campbell Soup
Company. Być może zadecydowała o tym jednoznacznie pozytywna iden45 In the Spotlight: Aeroplane Jelly, 15.04.2008: http://www.marketingmag.com.au/
case-studies/inthespotlightaeroplanejelly-4227/.UpNiesf2tS0, 5.10.2016.
46 Fakt ten można uznać za jeden z wielu objawów typowego dla Australijczyków
zamiłowania do zdrowej rywalizacji i zwycięstwa. W ostatnim czasie w Australii
powstał program telewizyjny, dokumentujący pobijanie starych i nowych rekordów Guinnessa, Australia Smashes World Guinness Records.
47 Owoce drzewa z rodziny mirtowatych, Syzygium smithii.
48 Santalum acuminatum, drzewo z rodziny sandałowców, dające owoce zwane
w Australii potocznie „miejscową brzoskwinią”.
49 Austromyrtus dulcis, krzew z rodziny mirtowatych.

Kultowe marki australijskie…



tyﬁkacja Australijczyków z galaretkami oraz brak przekonania, iż zmiana
właściciela może zaszkodzić australijskim interesom czy miejscom pracy. Na te aspekty, jako na decydujące o stosunku Australijczyków do zagranicznych inwestorów przejmujących narodowe ikony, zwrócił uwagę
Dean Wilkie przy okazji sprzedaży browaru Foster’s Group⁵⁰. Być może
dlatego, przejmując Traders Pty Ltd, Amerykanie bardzo silnie akcentowali nowe możliwości ekspansji marki Aeroplane Jelly na rynki światowe.

Tim Tam
Na lata 70. xix w. w Australii datuje się rozwój wielu przedsiębiorstw zajmujących się masową produkcją żywności, zwłaszcza ciastek, dżemów,
pikli i słodyczy. Korzystały one z najnowszych osiągnięć techniki (energia
parowa, żelazne maszyny) i równocześnie napędzały rozwój technologii.
Wyręczały one klasę robotniczą od czasochłonnych czynności, wynagradzały godziny spędzane w fabryce różnorodnością oferty, a równocześnie
pozwalały na zachowanie zasad gościnności, zgodnie z którymi na gości
zawsze czekał w domu słoik z ciasteczkami i gorący napój⁵¹.
William Arnott, piekarz rodem ze Szkocji, rozwinął swój sklep
w ogromną fabrykę, zaopatrzoną w dwanaście rotacyjnych piekarników napędzanych parą wodną. Wkrótce dzienna produkcja wynosiła 1,5
tony ciastek⁵²! W 1888 r. przyjęto logo z australijską papugą pogryzającą
ciasteczko, które jest używane także przez obecnych, właścicieli ﬁrmy.
Dzięki kampaniom w prasie, już w latach 90. xix w. konsumenci prosili
w sklepach o towary konkretnych producentów⁵³! Firma Williama Arnotta zakorzeniła się w świadomości Australijczyków na długo przed stworzeniem kultowych dziś Tim Tam’ów. Czekoladowe ciasteczka słodowe,
przełożone lekkim, czekoladowym kremem i oblane cienką warstwą cze50 D. Wilkie, Foster’s takeover: don’t expect Beer drinkers to turn bitter, 22.09.2011,
http://theconversation.com/fosters-takeover-dont-expect-beer-drinkers-to-turn-bitter-3499; Bonds latest Brand to head oﬀshore; http://www.smh.com.au/business/bonds-latest-brand-to-head-oﬀshore-20090225–8hmt.html,/ 5.10.2016.
51 L. Writer, Love at ﬁrst bite, „Good Food” (Australia); http://www.goodfood.com.
au/good-food/food-news/love-at-ﬁ rst-bite-20130715–2pz9t.html, 5.10.2016; o australijskiej kulturze odwiedzania się: Australia, op.cit., s. 133.
52 The history of Arnott’s, www.arnotts.com.au/history.aspx, 5.10.2016.
53 M. Symons, op.cit., s. 116.
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kolady, zostały wprowadzone na rynek australijski w 1964 r., ale ich historia zaczęła się kilka lat wcześniej. Główny technolog ﬁrmy, Ian Norris,
udał się w 1958 r. w podróż po świecie, poszukując inspiracji do nowych
produków. W Wielkiej Brytanii znalazł ciasteczko Penguin i postanowił..
je ulepszyć”⁵⁴. Ciasteczka otrzymały nazwę po zwycięskim w Derby Kentucky 1958 r. koniu Tim Tamie.
Ze względu na duże zapotrzebowanie na słodycze, jak również chęć
obrony przed obcymi interesami, w 1964 r. kilku australijskich producentów ciastek zjednoczyło się w Australian Biscuit Company Pty Ltd.
(później Arnott’s Biscuits Pty Ltd). Zagrożenie przejęciem było poważne. Na lata 70. przypada okres rozwoju korporacji, łączenia ﬁrm i marek,
z rynku zniknęli wtedy mniejsi gracze⁵⁵, m.in. w 1967 r. Cadbury wykupiło
MacRobertson’s, wytwórcę kultowego batonika Cherry Ripe (produkowanego od 1924 r.). Zaś Arnott’s w 1974 r. posiadał 70 udziałów w rynku ciasteczek. Dalszej koncentracji kapitału nie dało się jednak uniknąć.
Pierwsze udziały amerykańki potentat Campbell Soup Company, zdobył
w 1985 r., zaś w 1997 r. ﬁrma została całkowicie przejęta⁵⁶. Otworzyło to
nowe rynki dla kultowych ciastek: pojawiła się m.in. wersja koszerna, która zrobiła furorę w Izraelu, a w 2004 r. Tim Tamy traﬁły do 700 sklepów
w Chinach. Ciasteczka nadal są produkowane w Australii, a marka jest
jedną z najsilniejszych marek żywności w tym kraju (hasło reklamowe,
zgodne z rzeczywistością, to Australia’s Favorite Cookie)⁵⁷.
Podobnie jak wcześniejsze produkty, również Tim Tamy nie zdobyłyby
swojej pozycji bez owocnych kampanii reklamowych. W latach 80. w reklamach telewizyjnych kładziono nacisk na wartości rodzinne, budując
skojarzenia pomiędzy miłością i dzieleniem się. W latach 90.⁵⁸ i obecnie obserwuje się wzrost indywidualizmu (samowystarczalności) postaci, którym zdają się wystarczać same ciasteczka. Najnowszym trendem
54 K. Needham, Branding rivals will never take the biscuit, says Mr Tim
Tam, “Sydney Morning Herald”, 18.04.2003, http://www.smh.com.au/articles/2003/04/17/1050172707606.html, 5.10.2016.
55 M. Symons, op.cit., s. 223–239.
56 Arnott’s Ltd. History, http://www.fundinguniverse.com/company-histories/arnott-s-ltd-history, 5.10.2016.
57 W 2006 r. Tim Tamy znalazły się na liście 10 najlepszych australijskich marek w ip
Australia’s Centenary of Trade Marks celebrations, http://www.arnotts.com.au/
history.aspx, 5.10.2016.
58 Wtedy „dziewczyną od Tim Tamów” była młodziutka Cate Blanchett.
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marketingowym jest odpowiedź na indywidualne pragnienia konsumenta⁵⁹. Z uwagi na pięćdziesięcioletnią już historię, Tim Tamy budzą też
pozytywne skojarzenia z dzieciństwem, dziadkami, “starymi, dobrymi
czasami”. Sami konsumenci przy różnych okazjach chętnie podkreślają
australijskość Tim Tamów. Nie jest to wyłącznie chwyt marketingowy:
“Podobnie jak Vegemite i siedzenie na przednim siedzeniu w taksówce,
ciasteczka, które jemy, deﬁniują naszą narodowość”⁶⁰. Promujący ﬁ lm
Australia Hugh Jackman i Nicole Kidman w 2008 r. przynieśli do studia
Oprah Winfrey kilka paczek Tim Tamów i sprostowali prowadzącą, że to
nie są żadne cookies, ale bikkies (australijskie określenie biscuits)⁶¹. Obchodzenie Święta Australii (26 stycznia) na sposób australijski, to znaczy
z przyjaciółmi przy grillu lub na pikniku, na półkuli północnej, w styczniu, wymaga nie lada patriotyzmu. Dlatego na przykład w Londynie Australijczycy zazwyczaj bawią się na imprezach klubowych, w pubach lub
na maratonach ﬁ lmowych poświęconych kinematograﬁi australijskiej.
Aussies w całej Wielkiej Brytanii poszukują wtedy Tim Tamów i australijskiego piwa oraz zajadają się kanapkami z wegamitem.
Wokół ciasteczek udało się również wykreować osobne, jemu właściwe zjawisko. Jest to oryginalny sposób konsumpcji kawy i ciastka, określany najczęściej jako Tim Tam Slam. Polega on na piciu ciepłego napoju
przez nadgryzione z dwóch stron ciasteczko. Płyn przesiąka przez lekkie
nadzienie, stopniowo rozgrzewa ciasteczko i powoduje jego rozpad, który jest najbardziej ekscytującą częścią konsumpcji i uzasadnia dziecięcą
praktykę oblizania poplamionych palców. Ta “technika” pojawiła się po
raz pierwszy najprawdopodobniej z końcem lat 90. xx w. i również przyczyniła się do popularności ciasteczek.
Sprzedaż Arnott’s Biscuits Amerykanom nie przeszła bez echa w społeczeństwie. W latach 90. toczyła się ostra dyskusja na temat obcego kapita59 W 2012 r. producent stworzył w Sydney „Tim Tamowy sad”, zawieszając na drzewkach 100 tysięcy ciasteczek. Inspiracją do tej kampanii reklamowej był post fana na
portalu Facebook, w którym użytkownik aplikacji marzył, aby ciasteczka rosły na
drzewach: C. Kermond, Fans get a say in talkative Tim Tam ad, „Sydney Morning
Herald”; http://www.smh.com.au/business/media-and-marketing/fans-get-a-say-in-talkative-tim-tam-ad-20120524–1z7ue.html, 5.10.2016. W 2013 r. wdrożono
najnowszą kampanię reklamową „Love more than one”, zachęcającą do próbowania różnych wersji smakowych.
60 S. Massasso w L. Writer, op.cit.
61 L. Writer, op.cit.



Ilona Zdziech

łu przejmującego rodzime, kultowe marki, ale także kierunku, w którym
pójdzie australijska gospodarka i tożsamość⁶². Campbell Soup Company
musiała zagwarantować, że Tim Tamy nie zostaną zamerykanizowane:
będą nadal produkowane w Australii, zgodnie z tradycyjną recepturą i nigdy nie będą określane cookies. Z czasem jednak okazało się to niewystarczające. Na fali nowej opozycji obywatelskiej, z końcem xx w., ciasteczka
doczekały się swojego bardziej “australijskiego” odpowiednika. Ekscentryczny przedsiębiorca Dick Smith, mieniący się obrońcą australijskich
marek, stworzył najpierw ciasteczka tt, a następnie Temptins. Za zbytnie
nawiązywanie do Tim Tamów został nawet pozwany do sądu, ale ten miał
jedynie minimalne zastrzeżenia. Lokalne supermarkety również próbują
wprowadzać wersje ciasteczek pod własnymi markami. Sprzedaż kultowej
marki z pewnością rozczarowała australijskie społeczeństwo, umożliwiła natomiast jej ekspansję na rynku światowym. Dopóki Australijczycy
będą dostrzegali ekonomiczne korzyści z tej sytuacji, trudno spodziewać
się zdecydowanej opozycji wobec obcych przejęć. Zazwyczaj dopiero pozyskiwanie tańszych surowców do produkcji poza granicami Australii,
a zwłaszcza zamykanie fabryk w Australii i przenoszenie produkcji za
granicę, uświadamia społeczeństwu straty ekonomiczne i wizerunkowe — ponieważ dany produkt nadal jest sprzedawany jako australijski⁶³.

Zakończenie
Wydawać by się mogło, że Australijczykom nie przeszkadzają obcy właściciele kultowych marek, a protesty zdecydowanej mniejszości mają bar62 J. Lencznarowicz, op.cit. s. 396; R. Milliken, Campbell’s swoop on Arnotts mops
up majority control: The defence of Australia’s oldest biscuit maker has ﬁnally
crumbled, “The Independent”, 5.02.1993, http://www.independent.co.uk/news/business/campbells-swoop-on-arnotts-mops-up-majority-control-the-defence-of-australias-oldest-biscuit-maker-has-ﬁnally-crumbled-writes-robert-milliken-1471107.html, 5.10.2016; S. Khamis, Putting the tea in Australia: The Bushells brand
1998–2006, „The Australasian Journal of Popular Culture” 2013, Vol. 2, Nr 1, s. 9–22.
63 Aktualnie Australię rozpala spór na temat konieczności posiadania narodowego
przewoźnika lotniczego. Niekorzystający z rządowego wsparcia Qantas nie może
sięgać również po obcy kapitał, blokowany ustawą Qantas Sales Act. Tym samym
coraz trudniej mu konkurować z liniami Virgin Australia, które w zdecydowanej
mierze są w obcych rękach, przeznaczających ogromne sumy na zdominowanie
rynku lotniczego w Australii.
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dziej charakter happeningowy. Równie mylne może być przekonanie, że
w skomplikowanej rzeczywistości globalnej gospodarki obcy właściciel
utrzyma miejscowe, dotychczasowe standardy produkcji, a lokalne interesy będą dla niego głównym wyznacznikiem decyzji podejmowanych na
szczeblu centralnym⁶⁴. Dlatego równolegle obserwujemy dwa silne trendy.
Z jednej strony trwa proces budowania australijskiej tożsamości poprzez
identyﬁkację z konkretnymi produktami żywnościowymi, czego wyrazem jest kampania promująca jedzenie jagnięciny i ciasteczek Tim Tam
z okazji Dnia Australii. Z drugiej, Australijczycy podejmują konkretne
inicjatywy gospodarcze w obronie tej kulinarnej świadomości. W 1999
r. przedsiębiorca Dick Smith zainicjował działalność Dick Smith’s Foods
i systematycznie tworzy odpowiedniki australijskich produktów będących obecnie w rękach zagranicznego kapitału. Symbolem nowego typu
opozycji obywatelskiej są między innymi współczesne, australijskie odpowiedniki kultowego wegamitu (w rękach amerykańskich już od 1935 r.).
Dick Smith sworzył Aussie made & owned OzEmite⁶⁵, Roger John Ramsey
True Australian Product — AussieMite⁶⁶, zaś działająca od 1919 r. w Sydney ﬁrma rodzinna Three Threes — 100 Australian Made and Owned
MightyMite⁶⁷. Z perspektywy historyka, obserwowanie dynamiki ścierania się rzeczywistości imponderabiliów i rzeczywistości gospodarki światowej jest fascynującym zajęciem, także z uwagi na nieprzewidywalność
rezultatów tej rywalizacji.
Food studies na zachodzie odnoszą się do badań z wielu dziedzin, zaś
w Polsce dominuje techniczne ujęcie tematu. Są studia gastronomiczne
czy z zakresu serowarstwa, skupiają się one jednak na technologii wytwa64 Wyjątkowo obcy właściciele promują australijskość posiadanych marek, jak
Foster’s czy Blackmores, kiedy pochodzenie tych produktów na danym rynku jest
uważane za gwarancję jakości lub kwintesencję australijskiego podejścia do życia
(wyluzowania i sukcesu), do którego aspiruje konsument. Z drugiej strony liczyć
się trzeba z kontrowersjami, w ilu procentach(!) produkt jest jeszcze australijski.
Kraft, pozyskując surowce spoza tego kraju, przez jakiś czas nie mógł używać na
etykiecie Vegemite określenia product of Australia, przysługującego produktom,
których koszty wytworzenia, przypadające na terytorium Australii, wynoszą minimum 51.
65 OzeMite, http://www.dicksmithfoods.com.au/product-range/ozemite, 5.10.2016.
66 AussieMite, http://www.aussiemite.com.au, 5.10.2016.
67 MightyMite, http://www.threethrees.com.au/html/products/mightyproducts.
html, 5.10.2016.
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rzania żywności i żywieniu człowieka⁶⁸ Stopniowo do dyskursu włączają
się polscy antropolodzy, socjolodzy, historycy gospodarki. Ponownie wydaliśmy Brillata-Savaraina⁶⁹, uruchomiliśmy edycję historycznych polskich dzieł kulinarnych, wydajemy ciekawe pozycje, jak chociażby Kuchnię Słowian; o żywnosci, potrawach i nie tylko… ⁷⁰. Odkrywanie własnej
historii i tożsamości w perspektywie upodobań kulinarnych, tak przez
Australijczyków, jak i Polaków, jest symbolem zmian w myśleniu o historii
i podejściu do uprawiania nauki historii. My sami również powinniśmy
wnikliwiej przyjrzeć się naszemu dziedzictwu, kuchniom regionalnym,
starym recepturom. Wtedy okaże się, że „prozaiczne” dokonania dnia codziennego, jak hodowane przez dziadków odmiany jabłoni czy lokalne fabryczki żywności są częścią naszej wspólnej, wielkiej, intrygującej historii.

68 Studia z zakresu rybactwa czy bioinżynierii produkcji żywności ze specjalnością przetwórstwo żywności skupiają się na kształceniu kadr dla przemysłu spożywczego, jednak bez humanistycznej reﬂeksji. Krakowskie studia etnologiczne
jako pierwsze podjęły próbę ubogacenia wiedzy technologicznej wiadomościami
z kultury. Ostatnim ciekawym przykładem jest kierunek gastronomia — sztuka
kulinarna, oferowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, gdzie
oprócz standardowego nacisku na chemię i ﬁzykę, od studentów oczekuję się również wiedzy z zakresu geograﬁi turystycznej, gastronomicznej i historii.
69 Słynne dzieło literacko-obyczajowe, pełne obserwacji kulinarnych zachowań
człowieka, opublikowane po raz pierwszy w 1825 r.: J. E. Brillat-Savarin, Fizjologia
smaku albo Medytacje o gastronomii doskonałej, Warszawa 1973 (1977, 1996,1997).
70 H. Lis, P. Lis, Kuchnia Słowian; o żywności, potrawach i nie tylko…, Kraków 2009.

