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Abstract: The aim of this article is to present the threats that are related to process of
European integration. These are not external threats, however, but factors which appear
inside the united Europe. The article intends to analyze these elements on two surfaces. The
first one are the factors which have a negative impact on the success of European integration
process i.e. disintegrating factors or conceptions of multi-speed Europe. The second surface are factors which threaten the EU member states such as the loss of a national identity for
some bigger entity like a European nation or society.

Wstêp
Omawiaj¹c kwestie przysz³oci integracji europejskiej, nie mo¿na zajmowaæ siê
jedn¹ stron¹ tego procesu  skupiaæ siê wy³¹cznie na korzyciach czy te¿ szansach jego powodzenia. Jak to napisa³ J. £opuszañski: Nie ma doskona³ych
ustrojów i doskona³ych ³adów miêdzynarodowych. Wszystkie, bêd¹c dzie³ami
ludzkimi, nosz¹ lad u³omnoci cz³owieka, czyli przeró¿ne wady i wypaczenia
(2005, 20). Integracja europejska niesie ze sob¹ potencjalne zagro¿enia, które
dostrzegaj¹ nie tylko eurosceptycy, ale i obserwatorzy bardziej przychylnie nastawieni do procesu zjednoczeniowego.
Zagro¿enia, jakie s¹ mo¿liwe w przypadku integracji pañstw europejskich,
mo¿na rozpatrywaæ na dwu p³aszczyznach. Pierwsz¹ s¹ zagro¿enia samego procesu integracyjnego. Chodzi tu o czynniki, które mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na
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pomylnoæ zjednoczenia Starego Kontynentu. To nie tylko czynniki dezintegruj¹ce, odrodkowe si³y niechêtne integracji, lecz tak¿e koncepcje Europy wielu
prêdkoci. Drug¹ p³aszczyzn¹ s¹ elementy zagra¿aj¹ce samym pañstwom
cz³onkowskim w ramach procesu zjednoczeniowego. Do elementów tych zaliczyæ mo¿na przede wszystkim zanik to¿samoci narodowej Europejczyków, poczucia odrêbnoci na rzecz wiêkszego bytu, jakim móg³by byæ w przysz³oci
naród (spo³eczeñstwo) europejski(e).
1. Kim s¹ Europejczycy?
Rozwa¿ania mo¿na zacz¹æ od próby odpowiedzi na pytanie o t o ¿ s a m o  æ
e u r o p e j s k ¹. Czy istnieje i jaka rysuje siê jej przysz³oæ? Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Europa to obszar multikulturowy. Pytanie jest nastêpuj¹ce: czy w tym
tyglu kulturowym Europejczycy czuj¹ siê wspólnot¹?. Ze wzglêdu na tematykê
niniejszego artyku³u pominiête zostan¹ rozwa¿ania o genezê to¿samoci europejskiej. Ka¿dy obywatel, czy ka¿dy badacz, mo¿e j¹ inaczej rozumieæ i interpretowaæ. Dlatego te¿ najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie przytoczenie danych statystycznych dotycz¹cych poczucia to¿samoci europejskiej wród obywateli UE.
W 2009 r. orodek badawczy TNS OBOP zapyta³ obywateli UE o ich poczucie
to¿samoci europejskiej. Dla 30% Polaków czynnikiem najbardziej wp³ywaj¹cym na to¿samoæ europejsk¹ jest historia. Na dalszych miejscach znalaz³y siê:
wartoci demokratyczne, waluta euro. Dla 23% respondentów  zarówno Polaków, jak i ogó³u mieszkañców Unii  by³y to sukcesy europejskiej gospodarki
(nawigacja satelitarna, samoloty, szybkie poci¹gi). Taka sama liczba uczestników badania  22%, z Polski i pozosta³ych krajów UE  wskaza³a na kulturê
jako czynnik kszta³tuj¹cy wspóln¹ europejsk¹ to¿samoæ. Na dalszych miejscach
znalaz³y siê symbole zapisane w traktatach, czyli flaga, hymn, i  na ostatnim
miejscu  unijna dewiza jednoæ w ró¿norodnoci. Wród pozosta³ych mieszkañców zjednoczonej Europy przewa¿a³a opinia, i¿ na wspóln¹ to¿samoæ
najwiêkszy wp³yw ma waluta euro (40%). Mo¿e to wynikaæ z faktu, ¿e wiêkszoæ obywateli UE pos³uguje siê wspóln¹ walut¹ i dziêki temu wytworzy³o siê
u nich poczucie wspólnoty. Wiêcej respondentów z pozosta³ych krajów UE,
ani¿eli Polaków, wskaza³o na wartoci demokratyczne jako kszta³tuj¹ce to¿samoæ europejsk¹ (37%), a historia znalaz³a siê dopiero na trzecim miejscu. Pozosta³e odpowiedzi by³y dosyæ zbie¿ne z polskimi, co mo¿e oznaczaæ, ¿e Polacy
maj¹ podobne odczucia jak pozostali wspó³obywatele europejscy (TNS OBOP
2009).
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Rys. 1. To¿samoæ europejska wed³ug Polaków i pozosta³ych obywateli UE
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych TNS OBOP z 2009 r.

W tym samym badaniu zapytano Europejczyków o to, co mog³oby wzmocniæ
poczucie to¿samoci europejskiej. Najwiêcej, bo 39% pytanych Polaków, jak
i ogó³u obywateli UE, odpowiedzia³o, ¿e takim elementem wzmacniaj¹cym by³by europejski system zabezpieczenia socjalnego. Drug¹ w kolejnoci odpowiedzi¹ by³o wskazanie na powo³anie europejskiej s³u¿by do zwalczania klêsk ¿ywio³owych. Tu równie¿ Polacy okazali siê zgodni z ogó³em mieszkañców Unii 
po 24%. W przypadku pozosta³ych propozycji polscy respondenci byli w mniejszoci wobec reszty obywateli europejskich. Dotyczy to odpowiedzi zwi¹zanych
m.in. z nastêpuj¹cymi kwestiami: europejski kurs edukacji obywatelskiej, prezydent UE wybierany w wyborach bezporednich, mo¿liwoæ partycypacji we
wszystkich kategoriach wyborów w kraju zamieszkania, europejski dowód to¿samoci, unijne ambasady w pañstwach trzecich1, a nawet wspólna europejska
reprezentacja olimpijska (TNS OBOP 2009).

1

Ten warunek jest spe³niany po traktacie lizboñskim.
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Rys. 2. Mo¿liwe elementy wzmocnienia to¿samoci europejskiej wed³ug Polaków
i innych obywateli UE
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych TNS OBOP z 2009 r.

Ciekawym faktem jest czêstsze wskazanie na europejsk¹ s³u¿bê zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych czy europejski kurs edukacji obywatelskiej jako spoiw
to¿samoci europejskiej ani¿eli takich elementów, jak: europejski prezydent
z prawdziw¹ legitymacj¹ demokratyczn¹ czy wspólny dokument to¿samoci lub
przedstawicielstwa dyplomatyczne  które to elementy mo¿na zaliczyæ do najwa¿niejszych cech pañstwa. Byæ mo¿e w³anie dlatego Europejczycy obawiaj¹
siê takich rozwi¹zañ. Wizja Europy jako pañstwa budzi lêk wród wielu obywateli Unii.
Unia Europejska, aby wzmocniæ poczucie to¿samoci europejskiej, na mocy
traktatu z Maastricht wprowadzi³a instytucjê obywatelstwa europejskiego. Traktat zawiera katalog praw obywateli UE. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obywatele ci nie
posiadaj¹ ¿adnych obowi¹zków wynikaj¹cych z tego tytu³u. Aby obywatelstwo
europejskie nie wzbudza³o poczucia zagro¿enia zaniku to¿samoci narodowej,
wprowadzono zapis, ¿e uzupe³nia ono obywatelstwo krajowe, a nie zastêpuje go.
Po latach funkcjonowania obywatelstwa europejskiego mo¿na podj¹æ próbê
oceny tego projektu. Najlepiej uczyniæ to na przyk³adzie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory europejskie budz¹ najmniejsze zainteresowanie obywateli Unii poród wszystkich tego typów elekcji. Od pierwszych bezporednich
wyborów do Parlamentu Europejskiego frekwencja na terenie ca³ej Wspólnoty
Europejskiej systematycznie maleje: od 61,99% w 1979 r. do 42,54% w 2014 r.
(Parlament Europejski 2014). W Polsce podczas ostatnich eurowyborów do urn
posz³o zaledwie 23,83 % wyborców (Pañstwowa Komisja Wyborcza 2014). To
najgorszy wynik w historii polskich wyborów i referendów po 1989 r. (Forum
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Obywatelskiego Rozwoju 2014). Europejczycy nie czuj¹ dostatecznie to¿samoci europejskiej, wci¹¿ s¹ przywi¹zani przede wszystkim do swego pañstwa
narodowego. To nie napawa optymizmem na przysz³oæ. Przyczyn takiego stanu
mo¿e byæ wiele. Zaliczyæ do nich mo¿na choæby tzw. d e f i c y t d e m o k r a c j i w instytucjach UE  jedynie Parlament Europejski jest bezporednio wybierany przez mieszkañców Unii. Obywatele UE tak¿e za ma³o wiedz¹ o funkcjonowaniu brukselskiej machiny. Wybieraj¹c pos³ów do Parlamentu
Europejskiego, nie potrafi¹ odpowiedzieæ na pytanie, czym siê oni zajmuj¹,
w jakich obszarach podejmuj¹ decyzje i jaki maj¹ wp³yw na ¿ycie codzienne
ponad 500 mln obywateli zjednoczonej Europy.
À propos deficytu demokracji, warto przytoczyæ pogl¹d w sprawie roli Parlamentu Europejskiego reprezentowany przez J. Urbaniaka, zestawiaj¹cego ze
sob¹ stanowiska innych autorów i wyci¹gaj¹cego w³asne wnioski. Autorzy, do
których odwo³uje siê Urbaniak (M. E. Jolly, M. G. Schmidt, Ph. C. Schmitter),
s¹ zdania, ¿e w UE jest n a d m i a r d e m o k r a c j i. Stanowiska takie wynikaj¹ z traktowania Wspólnoty jako organizacji miêdzynarodowej, która z za³o¿enia demokratyczna byæ nie musi. UE wyposa¿ona jest w bezporednio wybierany Parlament Europejski, co stanowi ewenement na skalê wiatow¹. Zdaniem
J. Urbaniaka postawienie pytania o to, czy mamy do czynienia z niedostatkiem
czy nadmiarem demokracji, zale¿ne jest od sposobu postrzegania Unii: jako
organizacji miêdzynarodowej, jako federacji oraz jako unikatowego tworu politycznego, trudnego do sklasyfikowania. W konkluzji autor przyjmuje stanowisko, ¿e Uniê nale¿a³oby traktowaæ jako co pomiêdzy tradycyjnie pojmowan¹
organizacj¹ miêdzynarodow¹ a pañstwem federalnym; tym samym jej demokratycznoæ nale¿y rozumieæ adekwatnie do jej struktury (Urbaniak 2008, 184185).
Interesuj¹cym podsumowaniem tych rozwa¿añ mo¿e byæ cytat z wypowiedzi
A. Zolla, który przytoczy³ Urbaniak: Unia Europejska nie jest wprawdzie pañstwem, ale to nie znaczy, ¿e miary rozstrzygaj¹ce o demokratycznym systemie
pañstwa nie mog¹ byæ zastosowane do oceny rozwi¹zañ ustrojowych Unii
(2008, 185).
Unia Europejska w opinii jej mieszkañców cechuje siê zbytnim interwencjonizmem w gospodarkê poprzez wydawanie szeregu przepisów, które wrêcz
utrudniaj¹, a nie u³atwiaj¹ ¿ycie producentom etc. Kolejnym elementem, który
nie pomaga wzmacniaæ poczucia wspólnoty, jest nierównoæ obywatelstwa europejskiego. Objawia siê to np. okresami przejciowymi. Czêæ mieszkañców UE
nie mo¿e podró¿owaæ po niej bez kontroli granicznych, gdy¿ ich pañstwa nie
nale¿¹ do strefy Schengen. Nie we wszystkich krajach wprowadzona jest wspólna waluta euro. Brakuje te¿ mo¿liwoci tworzenia na poziomie europejskim
stowarzyszeñ, mediów, partii politycznych (nie licz¹c grup politycznych w Parlamencie Europejskim, które s¹ zrzeszeniem narodowych partii politycznych).
Nie ma nawet europejskich list wyborczych w eurowyborach, choæ takie pomys³y
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siê pojawia³y (Wiktorska-wiêcka 2010, 688698). Partie polityczne wci¹¿ prowadz¹ kampanie w swoich krajach2, a co wiêcej, podejmuj¹ w nich problemy
wewn¹trzkrajowe zamiast europejskich. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest zainteresowanie samych wyborców sprawami krajowymi, gdy¿ europejskie s¹ im
obce. Zatem sami kandydaci do europejskiej legislatywy dostosowuj¹ siê do
oczekiwañ swych wyborców.
K. Kokoszczyñski niezrozumienia przez obywateli UE upatruje w jej niezwykle z³o¿onym systemie prawno-instytucjonalnym, który jest wynikiem wielu
skomplikowanych kompromisów. Zdaniem autora niezbêdne s¹: edukacja obywatelska, lepsza komunikacja instytucji UE z obywatelami poprzez np. media
spo³ecznociowe, wiêksze skupienie krajowych mediów mainstreamowych sprawami europejskimi, kampanie wyborcze do Europarlamentu na poziomie ca³ej
UE. Szczególn¹ rolê powinien tutaj odegraæ Parlament Europejski jako gremium
reprezentuj¹ce obywateli UE (Kokoszczyñski 2014).
Jeli nie zostan¹ spe³nione powy¿sze i inne czynniki wzmacniaj¹ce demokratyzm w Unii, projekt obywatelstwa europejskiego i poczucia to¿samoci europejskiej mo¿e siê nie powieæ. Wszak wejcie w ¿ycie Traktatu z Lizbony daje
nadzieje na wzmocnienie w Europejczykach poczucia wspólnoty, dziêki zwiêkszeniu legitymizacji ¿ycia spo³ecznego. Nowy traktat reformuj¹cy wprowadza
instytucjê e u r o p e j s k i e j i n i c j a t y w y o b y w a t e l s k i e j (art. 8b
pkt 4 Traktatu z Lizbony). Najwa¿niejsze warunki, by taka inicjatywa mog³a
zostaæ przed³o¿ona Komisji Europejskiej, to zebranie co najmniej miliona wa¿nych podpisów obywateli z co najmniej siedmiu pañstw cz³onkowskich. Warto
jednak dodaæ, ¿e Komisja Europejska ma obowi¹zek ustosunkowaæ siê do takiego projektu, jednak¿e nie musi poddaæ go pod g³osowanie przez Parlament Europejski i Radê UE. Niemniej jednak 19 marca 2014 r. Komisja pozytywnie odnios³a siê do pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Prawo do wody
(Right2Water) (Komisja Europejska 2014). Decyzjê tê mo¿na traktowaæ jako
sygna³, ¿e Komisja mo¿e w przysz³oci pozytywnie przychylaæ siê do takich
projektów, by unikaæ oskar¿eñ o niedemokratyczne dzia³anie.
Zdaniem niektórych autorów to¿samoæ narodowa mo¿e byæ nie tylko
etniczna (kulturowa), ale tak¿e polityczna (£astawski 2004, 11). Ta druga jest
cech¹ narodów tworz¹cych pañstwa federalne (np. Stany Zjednoczone).
Uwarunkowania europejskie wskazuj¹, ¿e narody UE mog¹ pójæ w³anie t¹
drog¹.

2 Wyj¹tkiem jest Grupa Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego, której cz³onkowie w wyborach w 2009 r. prowadzili kampaniê na skalê ogólnounijn¹.
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2. Europejskoæ to zagro¿enie?
Bior¹c pod uwagê fakt, czym zagro¿ony jest projekt budowy spo³ecznej wspólnoty Europejczyków, nale¿y równie¿ zaj¹æ siê pogl¹dem mówi¹cym o zagro¿eniu, jakie niesie ze sob¹ taki projekt dla tradycyjnie pojmowanej to¿samoci
narodowej. Czy to¿samoæ europejska wykorzeni w obywatelach UE poczucie
patriotyzmu narodowego, poczucie bycia Polakiem, Szwedem czy W³ochem?
Czy integracja europejska spowoduje, ¿e Europejczycy stan¹ siê bezideow¹
mas¹ zlan¹ z by³ych narodów? Elementem cechuj¹cym to¿samoæ narodow¹
jest m.in. wyznawanie wspólnych wartoci. Takie wartoci s¹ wymienione
w traktatach europejskich. Jednak dla niektórych, bardziej zachowawczych, spo³eczeñstw s¹ one zagro¿eniem. Nie szukaj¹c daleko przyk³adu, mo¿na podaæ
przypadek Polski i jej bataliê o rezygnacjê z zapisów Karty praw podstawowych
UE. Wielu polskich polityków, a tak¿e rodowisk konserwatywnych obawia³o
siê tego, ¿e Karta narzuci Polsce i innym krajom np. zalegalizowanie ma³¿eñstw
homoseksualnych. Innym problemem, który niepokoi³ Polskê czy Wielk¹ Brytaniê, by³y artyku³y traktuj¹ce o polityce socjalnej. Kraje te obawia³y siê, ¿e
poprzez ów dokument Bruksela naka¿e im zmianê polityki spo³ecznej.
Mo¿na stwierdziæ, i¿ zagro¿eniem dla prawid³owego i rzeczywistego procesu integracyjnego jest samo szerokie zró¿nicowanie spo³eczno-gospodarcze Starego Kontynentu. Kraje starej Unii w 2004 r. niejako zderzy³y siê z pañstwami postkomunistycznymi z Europy rodkowo-Wschodniej. Ró¿nice s¹
wci¹¿ ogromne, jednak¿e stopniowo siê zacieraj¹. Do pe³niejszej jednoci, jak¹
wypracowa³y pañstwa piêtnastki, potrzeba byæ mo¿e nawet narodzin nowego
pokolenia, które bêdzie od pocz¹tku ¿y³o w powiêkszonej zjednoczonej Europie.
Na chwilê obecn¹ rozbie¿noci te okazuj¹ siê nie do przezwyciê¿enia. Ró¿nice
w mentalnoci widoczne s¹ nie tylko miêdzy Zachodni¹ a rodkowo-Wschodni¹
Europ¹. Przyk³adem takiej wewnêtrznej niespójnoci s¹ zjednoczone Niemcy.
Mieszkañcy zachodnich landów wci¹¿ narzekaj¹ na dofinansowywanie obszaru
dawnej NRD, nie potrafi¹ te¿ zrozumieæ mentalnoci spo³eczeñstwa postkomunistycznego (Moczulski 2003, 153).
W dzisiejszym globalizuj¹cym siê wiecie trudno unikn¹æ przenikania siê
kultur. Nawet gdyby nie by³o UE, narody europejskie i tak by przesi¹ka³y wzajemnie w³asnymi osi¹gniêciami gospodarki, kultury, a nawet wartociami. Wed³ug J. Ortegi y Gasseta europejska zbiorowoæ narodowa ma dwa wymiary:
wielokulturowej Europy oraz elementów cechuj¹cych dany naród (JakimowiczOstrowska 2009, 9192). W obecnej UE na pewno nie mamy do czynienia
z zanikiem narodów na rzecz sui generis narodu europejskiego. Pañstwa europejskie nie utraci³y swej suwerennoci, o czym daj¹ znaæ podczas tworzenia
prawa europejskiego (zarówno pierwotnego, jak i pochodnego). Ograniczanie
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lub przekazanie w³asnych uprawnieñ na szczebel ponadnarodowy nie pozbawia
ich faktu bycia podstawowym i pierwotnym ród³em prawa miêdzynarodowego.
S¹ tak d³ugo suwerenne, dopóki maj¹ wp³yw na podejmowanie decyzji.
I. Popiuk-Rysiñska wymienia trzy opcje zwi¹zane z wytworzeniem siê to¿samoci europejskiej. Pierwsz¹ jest utworzenie w ramach UE pañstwa federalnego (w teorii Ojczyzny Europejskiej), w którym z czasem zanikn¹ ró¿nice narodowe i wykszta³tuje siê jeden naród europejski. Druga opcja jest zupe³nie
przeciwna pierwszej. Zak³ada ona zachowanie status quo, czyli pozostanie przy
obecnym kszta³cie UE (gaullistowska koncepcja Europy Ojczyzn). Zwolennicy
tej teorii zak³adaj¹, ¿e narody europejskie pozostan¹ odrêbnymi bytami i nie
zlej¹ siê w jeden naród europejski (w ich przekonaniu jest to nawet niemo¿liwe).
Trzecie rozwi¹zanie to naturalne istnienie to¿samoci narodowych, bez zagro¿enia zatracenia odrêbnoci. Poczucie przynale¿noci do wspólnoty narodowej nie
musi k³óciæ siê z byciem czêci¹ wiêkszej wspólnoty, jak¹ jest ogó³ obywateli
Unii (Popiuk-Rysiñska 1998, 99105).
Teoretycy definiuj¹cy pojêcie narodu za jedno z jego g³ównych spoiw uwa¿aj¹ jêzyk. Czêsto jednak ten element jest odrzucany, np. w odniesieniu do
krajów3, w których jest albo jeden jêzyk urzêdowy, ale powszechnie stosowane
równie¿ inne, albo funkcjonuje kilka jêzyków urzêdowych w ramach jednego
pañstwa. W tym miejscu powstaje pytanie, ile jêzyków i które z nich powinny
byæ uznane za urzêdowe w UE. We Wspólnocie licz¹cej 28 pañstw cz³onkowskich mamy a¿ 24 jêzyki urzêdowe. Jest to nie tylko obci¹¿enie administracyjne
(zatrudnienie odpowiedniej liczby t³umaczy), ale równie¿ finansowe (koszty t³umaczenia dokumentów na wszystkie te jêzyki). UE ma w planach dalsze rozszerzenie terytorialne, co bêdzie ³¹czy³o siê z ustanowieniem nowych jêzyków urzêdowych. Pytanie brzmi: kiedy brukselska administracja przestanie byæ zdolna do
pracy w tylu jêzykach? Z pewnoci¹ koncepcje jednego wspólnego jêzyka europejskiego, np. sztucznego, s¹ raczej utopijne, niemniej jednak wprowadzenie
obecnych trzech tzw. jêzyków roboczych4 jako jêzyków oficjalnych wzbudzi³oby niew¹tpliwie powa¿ne niepokoje.
D. Schirmer reprezentuje nowatorskie podejcie do wielojêzycznoci, przytaczaj¹c przyk³ady krajów Ameryki £aciñskiej oraz Indii. Zwróci³ on uwagê, i¿
wszystkie kraje latynoamerykañskie za jêzyk urzêdowy uznaj¹ hiszpañski5,
mimo ¿e ludnoæ tych krajów mówi wieloma innymi jêzykami, a hiszpañski jest
de facto jêzykiem dawnych kolonizatorów (Schirmer 2006, 5961). Drugim,
ciekawszym z europejskiego punktu widzenia, jest przyk³ad indyjski. Ogromny,
licz¹cy ok. 1,1 mld populacji, naród cechuje siê równie¿ wielojêzycznoci¹.
3

burga.
4
5

W tym tak¿e z Europy, jak choæby Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, LuksemJêzyk angielski, francuski i niemiecki. Czasami ponadto hiszpañski i w³oski.
W Brazylii jêzyk portugalski.
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W Indiach bowiem wielojêzycznoæ funkcjonuje w formule 3±1. W pañstwie
tym ciera³y siê dwie idee: jedna popieraj¹ca angielski jako jêzyk powszechny
w kraju, druga promowa³a hindi. Na subkontynencie indyjskim wystêpuje ponadto wiele innych lokalnych jêzyków. Ostatecznie Hindusi, by mieæ pe³n¹ zdolnoæ komunikacyjn¹ w kraju, musz¹ w³adaæ angielskim oraz hindi w tych regionach, w których hindi ma status jêzyka oficjalnego, oraz trzecim, a nawet
czwartym jêzykiem w tych prowincjach, gdzie dana mowa nie jest jêzykiem
urzêdowym (Schirmer 2006, 6364). Przek³adaj¹c to na grunt europejski, Schirmer proponuje zasadê 2±1. Zak³ada ona znajomoæ urzêdowego jêzyka narodowego i angielskiego lub jednego jêzyka w przypadku, gdy angielski jest jêzykiem ojczystym, oraz trzech jêzyków, jeli jêzyk ojczysty nie jest w ¿adnym
kraju jêzykiem urzêdowym. Mo¿na zauwa¿yæ tutaj pewne uproszczenie w porównaniu w sytuacj¹ w Indiach. Rozwi¹zanie proponowane przez Schirmera nie
jest trudne do realizacji, gdy¿ dzieje siê to samoistnie na naszych oczach. Coraz
wiêcej Europejczyków w³ada jêzykiem angielskim, który niew¹tpliwie jest najwa¿niejszym jêzykiem komunikacji wspó³czesnych czasów. Europejczycy potrzebuj¹ wspólnej mowy do komunikowania siê i niew¹tpliwie takim instrumentem jest i bêdzie jêzyk angielski. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje jednak liczba
jêzyków urzêdowych w UE.
Niebezpieczeñstwem dla zjednoczonej Europy by³yby na pewno próby
sztucznego tworzenia jednoci. W historii przerabiano ju¿ takie rozwi¹zanie,
czêsto z tragicznym skutkiem (Jugos³awia, ZSRR). Podobnym przyk³adem mo¿e
byæ Belgia, jednak tutaj nie ma zagro¿enia krwawego rozpadu pañstwa. Zniewolenie lub si³owe zjednoczenie w przesz³oci pokaza³o, ¿e narody europejskie
maj¹ silne poczucie odrêbnoci, nawet te, które nie posiada³y wczeniej w³asnego pañstwa lub by³y przez d³u¿szy okres pozbawione pañstwowoci. Przyk³adami mog¹ byæ Czesi lub Wêgrzy (zw³aszcza Czesi, pozbawieni na kilka wieków
w³asnego pañstwa) pod panowaniem Habsburgów, którzy zachowali, a nawet
rozwijali, swoj¹ to¿samoæ narodow¹ (Lendvai 2006, 26). Doskona³ym przyk³adem jest naród polski pod zaborami, który nie mia³, tak jak np. Czesi, dogodnych warunków do kreowania w³asnej odrêbnoci. W Europie, zw³aszcza po
okresie jesieni ludów, powsta³o wiele nowych pañstw narodowych, które zadebiutowa³y na politycznej mapie Starego Kontynentu. Narody te nie maj¹ problemów z poczuciem w³asnej to¿samoci, a jednoczenie s¹ przychylnie nastawione
do integracji europejskiej.
3. Europa regionów
Do zagro¿eñ dla przebiegu procesu integracji europejskiej zaliczaj¹ siê wy¿ej
opisane koncepcje Europy wielu prêdkoci. Dzisiejsza Unia i tak jest obsza-
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rem bardzo zró¿nicowanym pod wieloma aspektami: strefa euro, strefa Schengen, liczne okresy przejciowe, jakie wypracowuj¹ sobie pañstwa cz³onkowskie,
korzystanie z klauzuli opt-out. Takie nierównoci zagra¿aj¹ poczuciu wspólnoty
i przestrzeganiu zasady jednoci w ró¿norodnoci (Gierycz 2008, 253254).
Wród niebezpieczeñstw, na jakie nara¿ona jest jednocz¹ca siê Europa, wymieniæ nale¿y nacjonalizmy i populizmy. U progu XXI w. nacjonalizm jest
wci¹¿ obecny na Starym Kontynencie. Objawia siê on w postaci ogólnokrajowych partii politycznych czy ugrupowañ gloryfikuj¹cych ca³y naród lub poprzez
separatyzmy regionalne. Europa nadal pe³na jest separatyzmów, z którymi próbuj¹ sobie poradziæ pañstwa. Do najbardziej znanych nale¿¹ konflikty w Irlandii
Pó³nocnej (ostatnio wygasaj¹cy), Kraju Basków oraz wci¹¿ niezagojone rany po
wojnie w by³ej Jugos³awii. Hiszpania poza Baskami ma równie¿ problem
z Kataloni¹6. Francuska wyspa Korsyka tak¿e wykazuje od lat tendencje separatystyczne. We W³oszech Liga Pó³nocna chcia³aby niezale¿noci pó³nocnej czêci
W³och od biednego Po³udnia. Niezakoñczony zosta³ konflikt cypryjsko-turecki,
który jest jednym z wielu argumentów przemawiaj¹cych przeciwko integracji
Turcji z UE. Sama akcesja Turcji bywa przez niektórych uznawana za zagro¿enie dla Europy. To wielki kraj, licz¹cy ok. 70 mln obywateli wyznania muzu³mañskiego, tak obcego tradycyjnej kulturze europejskiej. Turcja jest czêsto karcona za nieprzestrzeganie praw cz³owieka, szczególnie wobec ludnoci
kurdyjskiej. Niektóre pañstwa i spo³eczeñstwa europejskie obawiaj¹ siê Turcji
w zjednoczonej Europie. Nieprzychylne s¹ zw³aszcza europejskie mocarstwa:
Francja i Niemcy.
Jednym z rozwi¹zañ problemu separatyzmów dezintegruj¹cych pañstwa
cz³onkowskie, jak i sam¹ Uniê, jest unijna p o l i t y k a r e g i o n a l n a. Ma
ona na celu wyrównywanie ró¿nic w rozwoju regionów europejskich. Bowiem
nierównoci spo³eczno-gospodarcze to g³ówne przyczyny dzia³añ separatystycznych.
Problemem Europy s¹ Ba³kany  region po przebytej krwawej wojnie. Najwiêkszy k³opot sprawia niestabilna sytuacja spo³eczno-polityczna w Boni i Hercegowinie oraz Serbii. Ta ostatnia musia³a rozliczyæ siê z przesz³oci¹, co by³o
warunkiem koniecznym do rozpoczêcia negocjacji akcesyjnych z UE. Na Ba³kanach powsta³o pañstwo nieuznawane przez niektóre kraje cz³onkowskie UE. Jest
to Kosowo. Przede wszystkim Hiszpania nie uzna³a nowego pañstwa, sama borykaj¹c siê z separatyzmami. Tak¿e Rumunia, jako s¹siad Serbii, nie chcia³a
wchodziæ w konflikt dyplomatyczny z tym krajem. Kosowo, które w bli¿ej nieokrelonej przysz³oci zechce kandydowaæ do UE, bêdzie mia³o k³opot, jako ¿e
jego niepodleg³oæ nie jest uznawana przez wszystkie kraje cz³onkowskie
Wspólnoty. Separatyzmy europejskie s¹ czynnikiem dezintegruj¹cym UE. Lo6

Tu jednak nie ma problemu terroryzmu. Jest za to realna groba secesji od Hiszpanii.
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kalne spo³ecznoci ¿¹daj¹ czêsto nie tylko autonomii, ale nawet niepodleg³oci.
Ci¹g³e przemiany na mapie politycznej Starego Kontynentu na pewno nie u³atwiaj¹ procesu integracyjnego. Wci¹¿ niepewna jest sytuacja Belgii. Pojawienie
siê nowych pañstw wewn¹trz Unii mo¿e groziæ kolejnymi negocjacjami akcesyjnymi, gdy¿, zdaniem Komisji Europejskiej, pañstwa powsta³e w wyniku secesji
od kraju cz³onkowskiego Wspólnoty nie staj¹ siê automatycznie cz³onkami UE.
We Francji znanym nacjonalist¹ jest J. M. Le Pen. W wyborach prezydenckich w 2002 r. przeszed³ do drugiej tury. Przegra³ z J. Chiraciem. Le Pen grozi³
wyst¹pieniem Francji ze struktur UE. Aktualnie jest eurodeputowanym, a stery
jego partii, Frontu Narodowego (FN), przejê³a jego córka M. Le Pen, która
przed wyborami prezydenckimi w 2012 r., wed³ug niektórych sonda¿y, mia³a
notowania wy¿sze od ówczesnego prezydenta N. Sarkozyego (Rybiñska 2011).
Ostatecznie zdoby³a wysokie  trzecie miejsce w rywalizacji o fotel prezydenta
V Republiki. W pierwszej turze wyborów lokalnych we Francji w marcu 2014 r.
Front Narodowy zdoby³ 4,65% g³osów, w niektórych miastach nawet pokona³
centroprawicow¹ UMP (Le Figaro 2014). Natomiast w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2014 r. FN zdoby³ najwy¿sze poparcie we Francji (blisko
25%), zostawiaj¹c daleko w tyle rz¹dz¹cych obecnie nad Sekwan¹ socjalistów
oraz równie mocn¹ Uniê na rzecz Ruchu Ludowego (Parlament Europejski
2014). Partie antyeuropejskie (eurofobiczne) zdoby³y niespotykane dot¹d poparcie w wielu krajach cz³onkowskich UE.
Nacjonalistyczne ugrupowanie posiada równie¿ niebezpiecznie wysokie poparcie w Niemczech. Neonazistowska partia NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) ma swoich przedstawicieli we w³adzach Saksonii (Wieliñski
2011), a tak¿e w Europarlamencie od 2014.
rodkowo-Wschodnia Europa te¿ nie jest wolna od nacjonalizmów. Widoczne jest to szczególnie na Wêgrzech czy na Litwie. W polskim sejmie by³y
obecne partie eurosceptyczne, takie jak Liga Polskich Rodzin czy Samoobrona.
Aktualnie na polskiej scenie politycznej jest jedynie doæ umiarkowana partia
konserwatywna Prawo i Sprawiedliwoæ. Jej dzia³acze nie neguj¹ samego procesu integracji europejskiej, okazuj¹ siê nawet zwolennikami cz³onkostwa Polski
w strukturach UE, jednak s¹ niechêtni jego pog³êbianiu. Reasumuj¹c, partie
ultraprawicowe maj¹ swoich przedstawicieli w wiêkszoci parlamentów pañstw
cz³onkowskich UE (Tomasiewicz 2011).
Z wielu pañstw cz³onkowskich partie okrelane jako eurosceptyczne lub
eurofobiczne dosta³y siê do Parlamentu Europejskiego w wyniku wyborów
w maju 2014 r. Wród nich, oprócz wy¿ej wymienionych FN, NPD i KNP,
znajduj¹ siê m.in. Partia Niepodleg³oci Zjednoczonego Królestwa (UKIP),
Wolnociowa Partia Austrii (ÖFP), grecki Z³oty wit czy te¿ wêgierski Jobbik.
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Ugrupowania te, mimo doæ wysokiego poparcia, nie s¹ w stanie skutecznie
zablokowaæ procesu integracji europejskiej (Niedwiecki 2014).
4. Europa domem wszystkich?
Eurosceptycyzm to jeden z g³ównych problemów hamuj¹cych pog³êbianie integracji europejskiej. Zjawisko to mo¿na rozumieæ dwojako. Jako umiarkowany,
popieraj¹cy integracjê Europy, ale na kszta³t E u r o p y O j c z y z n  z zachowaniem pañstw narodowych. Istnieje tak¿e eurosceptycyzm ca³kowicie neguj¹cy
integracjê europejsk¹. Co ciekawe, tacy eurosceptycy s¹ czêsto cz³onkami Parlamentu Europejskiego, zrzeszonymi w grupie politycznej Europa Wolnoci i Demokracji. Chc¹ w ten sposób dokonaæ destrukcji Unii od wewn¹trz. Eurosceptycyzm nie jest zjawiskiem nowym i towarzyszy Wspólnotom Europejskim od
pocz¹tku ich istnienia. Pierwsze g³osy eurosceptyczne pojawi³y siê we Francji za
czasów Ch. de Gaullea. Prezydent zas³yn¹³ jako zwolennik koncepcji Europy
Ojczyzn, a tak¿e polityk¹ pustego krzes³a, czyli nieuczestniczenia w procesie
podejmowania decyzji w EWG.
Ze swej zachowawczoci wobec pog³êbiania procesu jednoczenia Europy
znana jest Wielka Brytania. Politykiem, który najbardziej da³ o sobie znaæ w tej
kwestii, by³a premier M. Thatcher. W przemówieniu w Kolegium Europejskim
w Brugii w 1988 r. Thatcher zdecydowanie opowiedzia³a siê przeciwko tworzeniu z Europy jednolitego organizmu. Stary Kontynent okreli³a jako r o d z i n ê
n a r o d ó w (Góra-Szopiñski 2008, 113114) i, podobnie jak de Gaulle, postulowa³a Europê Ojczyzn. Brytyjski eurosceptycyzm jest widoczny nie tylko na
prawicy, ale równie¿ po lewej stronie sceny politycznej. Nawet za rz¹dów labourzystowskiego T. Blaira Wielka Brytania nie pog³êbi³a integracji z UE.
Do krajów, które s¹ mniej chêtne pog³êbianiu integracji europejskiej, zaliczyæ mo¿na, poza Wielk¹ Brytani¹, kraje skandynawskie, zw³aszcza Daniê, oraz
Polskê, Republikê Czesk¹ czy Irlandiê. W ka¿dym z tych krajów eurosceptycyzm objawia siê w inny sposób. Wynika to z panuj¹cych tam uwarunkowañ.
Poza wy¿ej wymienionymi pañstwami g³osy krytyki wobec UE s³ychaæ tak¿e
w innych krajach. S¹ one jednak bardziej lub mniej grone dla procesu integracyjnego.
Za zagro¿enie dla procesu integracyjnego mo¿na uznaæ nadmierne i za szybkie rozszerzanie UE o nowe kraje, które znacz¹co ró¿ni¹ siê rozwojem spo³eczno-gospodarczym, a nawet politycznym wobec pañstw starej Unii. Europa
musi najpierw siê odpowiednio przygotowaæ instytucjonalnie. Okazuje siê, ¿e
reformy lizboñskie s¹ tylko korektami, i ju¿ dyskutuje siê o nowym traktacie.
Obecna Unia zdolna jest jedynie do przyjêcia Islandii7, stoj¹cej na wysokim
7

Która jednak zawiesi³a negocjacje akcesyjne z UE.
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poziomie rozwoju. Potem konieczne bêd¹ gruntowne reformy instytucjonalne,
dziêki którym bêdzie mo¿na ³atwiej podejmowaæ decyzje przez blisko 30 lub
wiêcej pañstw o ró¿nych interesach.
Skoro mowa o rozbie¿noci interesów, warto zaj¹æ siê problemem ze zbudowaniem prawdziwej wspólnej polityki zagranicznej. Rozbie¿noci w prowadzeniu polityki zagranicznej najbardziej uwidoczni³y siê po akcesji Zjednoczonego
Królestwa do Wspólnoty Europejskiej. Jak wspomniano wy¿ej, kraj ten ze
wzglêdu na ró¿ne uwarunkowania ma odrêbny pogl¹d na uk³ad si³ na wiecie
oraz w³asn¹ pozycjê na arenie miêdzynarodowej. Wielka Brytania skupia siê na
byciu samodzielnym graczem, nieco zdystansowanym wobec Europy kontynentalnej. Londynowi zale¿y na bliskim sojuszu z USA. Widoczne jest to np. przy
prowadzeniu wspólnych akcji militarnych (Irak, Afganistan). W³anie operacja
w Iraku w 2003 r. podzieli³a mocno Europê. Czêæ krajów Europy rodkowo-Wschodniej (m.in. Polska) oraz Wielka Brytania opowiedzia³y siê za interwencj¹ w Iraku. Najwiêkszymi przeciwnikami misji by³y Francja i Niemcy. W tym
czasie mia³ miejsce jeden z najpowa¿niejszych kryzysów politycznych wewn¹trz
UE. Europa pokaza³a wiatu, ¿e nie potrafi mówiæ jednym g³osem, a wewnêtrzne antagonizmy s¹ wci¹¿ silne. Pañstwa najbardziej zainteresowane pog³êbianiem integracji europejskiej opowiedzia³y siê przeciwko uczestnictwu w, de facto, amerykañskiej wojnie. Swoj¹ chêæ zbli¿enia z USA wyrazi³y nowe kraje
cz³onkowskie z Europy rodkowo-Wschodniej.
Rozbie¿noci widaæ równie¿ w unijnej polityce s¹siedztwa. Ró¿ne kraje,
pod³ug swoich interesów, chc¹ skupiæ unijn¹ politykê s¹siedztwa na inne regiony. UE prowadzi Europejsk¹ Politykê S¹siedztwa (EPS). Polityka ta ma celu
zbli¿enie Unii do swoich wschodnich i po³udniowych s¹siadów (Piskorska 2008,
149). Tutaj istnieje jeszcze zgodnoæ pañstw cz³onkowskich. Antagonizmy pojawiaj¹ siê przy skupieniu siê na konkretnym kierunku: Wschód czy Po³udnie?
Polska wraz ze Szwecj¹ zainicjowa³a tzw. Partnerstwo Wschodnie. To element
EPS bazuj¹cy na bliskich relacjach ze wschodnimi s¹siadami UE, bez Rosji
jednak, która jest traktowana na specjalnych warunkach (Popielewska 2009).
Dla Polski i innych pañstw tej czêci UE Partnerstwo Wschodnie bêdzie istotniejsze. Drugim aspektem Europejskiej Polityki S¹siedztwa jest Partnerstwo Euroródziemnomorskie. Zosta³o ono z kolei zainicjowane przez Francjê, Hiszpaniê i W³ochy. Jest to zrozumia³e ze wzglêdu na ich po³o¿enie geopolityczne.
Kraje te uwa¿aj¹ równie¿, ¿e g³ówne zagro¿enie mo¿e pojawiæ siê w Pó³nocnej
Afryce, a nie w Europie Wschodniej (Piskorska 2008, 73). Mo¿e to siê wydawaæ
uzasadnione w kontekcie ostatnich przewrotów w krajach arabskich. Kryzys na
Ukrainie pokaza³ jednak co zupe³nie innego, czego Zachód do tej pory siê nie
spodziewa³. Konflikt ukraiñsko-rosyjski wspomóg³ przynajmniej w minimalnym stopniu jednoæ UE wobec wyzwañ zewnêtrznych.
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Jednak niespójnoæ pogl¹dów w takich z pozoru b³ahych kwestiach, jak polityka wobec najbli¿szych s¹siadów, nie jest dobrym sygna³em. Kraje cz³onkowskie
Unii nie potrafi¹ wypracowaæ wspólnego stanowiska wobec pañstw spoza Wspólnoty, a powinno to byæ jednym z najwa¿niejszych ogniw ³¹cz¹cych te kraje.
Niedawno do b³êdów w swej polityce przyznali siê przywódcy trzech najwiêkszych mocarstw europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec.
Chodzi o niepowodzenie, ich zdaniem, tzw. p o l i t y k i w i e l o k u l t u r o w o  c i. Unijni przywódcy stwierdzili, ¿e zachodnia Europa pope³ni³a szereg
b³êdów, przyjmuj¹c masy imigrantów spoza Europy, nie ka¿¹c im siê asymilowaæ ze spo³eczeñstwami europejskimi (Cafebabel.com 2011). W efekcie tego
mamy do czynienia z gettami, w których ¿yj¹ imigranci, przede wszystkim
z krajów muzu³mañskich. Wielu z nich nie zna jêzyka kraju, w którym przebywaj¹, nie chc¹ akceptowaæ zasad i wartoci wyznawanych w Europie. Niektórzy
maj¹ problemy z podjêciem zatrudnienia i aby przetrwaæ, korzystaj¹ ze wiadczeñ socjalnych lub wchodz¹ na drogê kryminaln¹. To wywo³uje ostre konflikty
na linii imigranciludnoæ autochtoniczna. Coraz wiêcej pañstw zachodnioeuropejskich prowadzi dyskusjê nad zmianami w polityce imigracyjnej. Problem
imigrantów na Starym Kontynencie jest osobnym tematem do dyskusji.
5. Europa jako gracz wiatowy
Wy¿ej zosta³y wymienione tylko niektóre zagro¿enia wewnêtrzne procesu integracyjnego. Takich niebezpieczeñstw mo¿na by doszukaæ siê wiêcej. Unii zarzuca siê introwertyzm  czyli skupienie siê na sprawach wewnêtrznych (Chmielewski 2006, 134). Tymczasem UE ma wrogów zewnêtrznych. Nie chodzi tutaj
koniecznie o zagro¿enie militarne8, a o zjawisko globalizacji i pojawienie siê
nowych wiatowych mocarstw. Globalizuj¹cy siê wiat przyczynia siê do wy³onienia nowych potêg. Praktycznie zakoñczy³ siê monopol USA na bycie supermocarstwem. Chiny ju¿ zosta³y uznane za wiatow¹ potêgê. Japonia ca³y czas
przoduje w tworzeniu nowych technologii. Wschodz¹cymi potêgami s¹ Indie
oraz Brazylia. To gospodarki szybko rozwijaj¹ce siê i pogr¹¿ona w kryzysie
Europa wypada blado w tej konkurencji. Unia skupia siê przez to na swoich
wewnêtrznych problemach, a nie na konkurowaniu na poziomie globalnym. Nie
powiod³a siê strategia lizboñska, zak³adaj¹ca, ¿e do 2010 r. Europa stanie siê
najbardziej konkurencyjn¹ gospodark¹ wiata. Aktualnie realizowana jest nowa
strategia, która ma byæ sfinalizowana w 2020 r.
8 Choæ i takiego nie mo¿na wykluczyæ, bior¹c pod uwagê ostatnie wydarzenia na wschód od
granic UE.
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Przysz³y wiat, zdaniem obserwatorów, bêdzie nie mono- czy bipolarny, to
jest sk³adaj¹cy siê z jednego czy dwóch supermocarstw, lecz  m u l t i p o l a r n y. Owymi mocarstwami bêd¹, obok wielkich pañstw, regionalne ugrupowania
integracyjne. Te ugrupowania wzoruj¹ siê w du¿ej mierze na UE  reprezentuj¹ rozmaite si³y oddzia³ywania i znajduj¹ siê na ró¿nych etapach rozwoju.
Wystêpuj¹ na ka¿dym kontynencie. UE powinna o tym pamiêtaæ, gdy¿ pañstwa
Europy w pojedynkê nie sprostaj¹ tej konkurencji, a Stary Kontynent we wspó³czesnym wiecie mo¿e zatraciæ swoj¹ historyczn¹ pozycjê centrum wiata.
Powy¿ej opisane zosta³y tylko wybrane problemy zwi¹zane z procesami
integracyjnymi na Starym Kontynencie. Przede wszystkim uwaga skupiona by³a
na zagro¿eniach wewnêtrznych. Zagro¿enia zewnêtrzne powinny byæ przedmiotem odrêbnej polemiki.
Integracja europejska jest procesem niezwykle z³o¿onym i permanentnie
dynamicznym. Zjednoczona Europa poszerza siê o nowe kraje, co nie tylko
zwiêksza szanse na stabilnoæ na kontynencie, ale równie¿ stwarza nowe trudnoci. Obecna UE to skupisko 28 ró¿nych interesów narodowych. W tym tyglu
opracowywane s¹ wspólne stanowiska, co jest procesem coraz bardziej z³o¿onym. Jego wynikiem s¹ kolejne kompromisy i decyzje, które nierzadko s¹ niezrozumia³e dla przeciêtnego obywatela. Czêsto obwinia siê Brukselê za nie¿yciowe przepisy, ale nale¿y pamiêtaæ, i¿ wp³yw na nie maj¹ dosyæ czêsto
lobbyci, t³umnie przebywaj¹cy w instytucjach UE. Niestety w Polsce nie s¹ oni
jeszcze na tyle popularni, by mieæ znacz¹cy wp³yw na decyzje Unii. Cierpi na
tym wizerunek Wspólnoty w oczach Polaków.
Wielu autorów podkrela, jak wa¿na jest informacja obywateli na temat
dzia³alnoci UE. Witryny internetowe instytucji unijnych s¹ bogate w treci,
jednak przeciêtny obywatel UE tam nie zagl¹da. Jak zauwa¿y³ Kokoszczyñski,
Unia musi wyjæ do obywateli poprzez np. media spo³ecznociowe, ale tak¿e
media krajowe maj¹ wa¿n¹ rolê do odegrania. W ich przekazach musi byæ wiêcej treci powiêconych sprawom UE, tak, by mieszkañcy Wspólnoty zrozumieli, jak du¿y wp³yw ma ona na ich ¿ycie codzienne. Szczególnie przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego wa¿ne jest, by wyborcy uwiadomili sobie, ¿e
wiêkszoæ prawa stanowiona jest nie w ich narodowej stolicy, ale w³anie
w instytucjach unijnych. Sam Parlament Europejski ma wiêksze kompetencje po
wejciu w ¿ycie Traktatu z Lizbony. Bez spo³ecznego poparcia projekt europejski mo¿e zakoñczyæ siê klêsk¹.
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