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Artykuły
i rozprawy

Dariusz Faszcza

Kształtowanie się naczelnych
organów władzy i podstaw
ustrojowych w niepodległej
Polsce w latach 1918–1919
Wstęp

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii państwowości polskiej. Dokonało się ono dzięki woli
narodu i sprzyjającej koniunkturze na arenie międzynarodowej. Symboliczną datą
tego wydarzenia jest dzień 11 listopada. Kończy on w sposób umowny pewien
okres w historii Polski, jednocześnie zapoczątkowując nowy, który upłynął pod
znakiem żmudnego procesu budowy od podstaw nowoczesnego państwa.
Podstawowym problemem było wyłonienie mającego poparcie społeczne rządu i określenie podstawowych ram ustrojowych nowego państwa. Mimo trudnych
warunków proces ten zakończył się pomyślnie, a podjęte w pierwszym okresie
istnienia państwowości polskiej decyzje w dużym stopniu zaważyły na kształcie
ustrojowym II Rzeczypospolitej w latach 1921–19261.

Powstanie centralnego ośrodka władzy
W ostatnich dniach października 1918 r. rozpoczął się postępujący w szybkim
tempie proces likwidacji panowania zaborców na ziemiach polskich. Sukcesywnie, w miarę rozpadu okupacyjnego aparatu władzy w poszczególnych dzielnicach,
zaczęły powstawać polskie ośrodki władzy lokalnej2.
1
Na skutek zamachu majowego przeprowadzonego w 1926 r. została uchwalona tzw. nowela
sierpniowa, która była pierwszym krokiem prowadzącym do zmiany ustroju, który miał w przekonaniu obozu rządzącego uzdrowić państwo i zapewnić stabilizację rządu. Ostatnim etapem tych działań
było przyjęcie 23 kwietnia 1935 r. nowej ustawy konstytucyjnej. Szerzej na ten temat: J. Jaruzelski, O genezie Konstytucji kwietniowej, „Kwartalnik Historyczny” 1983, nr 2, s. 356–359. Por. też:
D. Górecki, Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej
z 23 kwietnia 1935 roku, Łódź 1995.
2
Szerzej na ten temat: J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978,
s. 393–394.
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Rozwój sytuacji politycznej skłonił powołaną przez okupantów Radę Regencyjną3 i jej rząd do podjęcia próby przejęcia kierownictwa nad procesem kształtowania odradzającego się państwa polskiego. Starania zmierzające do powołania
rządu ogólnopolskiego pod auspicjami Rady napotkały na zdecydowany opór społeczny i zakończyły się niepowodzeniem4.
W nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w uwolnionym spod okupacji austriackiej
Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej5. Bazę polityczną
pierwszego w pełni niezależnego od zaborców rządu stanowiła lewica niepodległościowa z Królestwa i Galicji. Na czele rządu jako premier stanął działacz socjalistyczny, przywódca Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska
Cieszyńskiego – Ignacy Daszyński. W skierowanym Do Ludu Polskiego manifeście rząd wezwał do walki o likwidację okupacji niemieckiej i zjednoczenie ziem
polskich w ramach niepodległego państwa. Proklamował ustrój republikański, zapowiadał szybkie utworzenie demokratycznie wybranego Sejmu, który miał się
stać najwyższym organem władzy ustawodawczej. Ogłosił natychmiastowe wprowadzenie swobód obywatelskich oraz realizację licznych reform społecznych6.
Mimo że działalność rządu Daszyńskiego była krótkotrwała i ograniczona w gruncie rzeczy do Lublina i okolic, to zasady zawarte w jego manifeście stały się podstawą dalszych decyzji ustrojowych w odrodzonej Polsce7.
Tymczasem wczesnym rankiem 10 listopada 1918 r. do Warszawy powrócił Józef Piłsudski, który od lipca 1917 r. był internowany przez Niemców w Magdeburgu. Przyjazd byłego działacza socjalistycznego i komendanta I Brygady Legionów,
uznawanego przez wielu za wodza obozu niepodległościowego, wprowadził nowy
element do wyjątkowo skomplikowanej sytuacji politycznej w kraju, spowodowanej obecnością licznych niemieckich garnizonów i różnego rodzaju formacji
wojskowych oraz radykalizacji nastrojów społecznych8. Jeszcze tego samego dnia
podporządkował mu się lubelski rząd Daszyńskiego, a Rada Regencyjna przekazała „władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich” oraz zwróciła się
3
Rada Regencyjna – organ najwyższej władzy cywilnej w Królestwie Polskim utworzony na
mocy reskryptu cesarza Niemiec i cesarza Austro-Węgier z 12 września 1917 r. W jej skład wchodzili: abp Aleksander Kakowski, ks. Zdzisław Lubomirski i hr. Józef Ostrowski. J. Holzer, Rada
Regencyjna, w: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki i inni, Warszawa
1999, s. 364.
4
Tekst orędzia Rady Regencyjnej z dn. 7.10.1918 r., dok nr 204, w: Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Janowska, T. Jedruszczak, Warszawa 1981, s. 415–416.
5
A. Ajnenkiel, Z dziejów Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie, „Kwartalnik Historyczny”
1958, z. 4, s. 1075–1090. Por. też: I. Daszyński, Pamiętniki, t. II, Kraków 1926, s. 321–326.
6
Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej, dok nr 214, w: Powstanie II Rzeczypospolitej…, s. 429–431.
7
A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1983, s. 220. Por. też: W. Najdus, Ignacy Daszyński 1866–1936, Warszawa 1988, s. 403.
8
Przejawem tych postaw były demonstracje robotnicze przeciwko Radzie Regencyjnej. Podczas
jednej z nich (13 listopada 1918 r.) nad Zamkiem Królewskim wywieszono czerwony sztandar, który
wisiał tam kilka tygodni. Szerzej na temat nastrojów społecznych i czynników je kształtujących:
J. Pajewski, dz. cyt., s. 270–291. Por. też: J. Żarnowski, Listopad 1918, Warszawa 1982, s. 120–122.
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z prośbą o utworzenie przez niego Rządu Narodowego9. Cztery dni później złożyła
na ręce Piłsudskiego pełnię władzy i dobrowolnie zakończyła działalność. W tym
samym dniu podpisał dekret, w którym nawiązując do zapowiedzi rządu Daszyńskiego, usankcjonował republikańską formę rządów10.
Po konsultacjach przeprowadzonych z politykami wywodzącymi się z różnych opcji Piłsudski zdecydował się powołać ogólnopolski, koalicyjny rząd
pod przewodnictwem Daszyńskiego11, w którym trzy stanowiska ministerialne
mieli zająć przedstawiciele Narodowej Demokracji, a Komitet Narodowy Polski w Paryżu12 miał reprezentować interesy Polski na konferencji pokojowej.
Dla działaczy endecji było to jednak za mało i odmówili udziału w rządzie.
Jednocześnie z ich inicjatywy w Warszawie rozpoczęła się akcja propagandowa wymierzona przeciwko Daszyńskiemu. Zdecydowany sprzeciw przedstawicieli kół prawicowych wobec osoby przyszłego premiera spowodował odwołanie Daszyńskiego z funkcji premiera i powierzenie prezesury rządu bardziej
umiarkowanemu politykowi lewicy, socjaliście Jędrzejowi Moraczewskiemu13.
Otrzymał on od poprzednika listę ministrów, dzięki czemu 19 listopada ukonstytuował się rząd. Jednocześnie kontynuowano rozmowy w celu uzupełnienia
jego składu o przedstawicieli szeroko rozumianej prawicy. Pod koniec listopada rozmowy te utknęły jednak w martwym punkcie i do rozszerzenia koalicji
ostatecznie nie doszło. Tym sposobem idea utworzenia gabinetu koalicyjnego
została pogrzebana, a rząd pod względem personalnym był kontynuacją rządu
lubelskiego. W warunkach permanentnej krytyki, z jaką się spotkał od chwili
powstania, utrzymywał się on w dużej mierze w oparciu o autorytet Piłsudskiego i był mu całkowicie uległy14.
W skład gabinetu weszło sześciu socjalistów, pięciu przedstawicieli partii ludowych, dwóch określających się mianem radykalnej inteligencji oraz dwóch bezpartyjnych. J. Moraczewski pełnił w nim początkowo funkcję premiera i ministra
komunikacji. Za sprawy wojska odpowiadał J. Piłsudski, międzynarodowe: Leon
Wasilewski, a wewnętrzne: Stanisław Thugutt. Tekę ministra sprawiedliwości objął Leon Supiński, wyznania i oświaty – Ksawery Prauss, kultury i sztuki – Medard
Downarowicz, rolnictwa – Franciszek Wojda, przemysłu i handlu – Jerzy Iwanowski, poczty i telegrafu – Tomasz Arciszewski, pracy i opieki społecznej – Broni9
Oświadczenie w sprawie przyjęcia misji tworzenia Rządu Narodowego (12 listopada 1918 r.),
w: J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 15.
10
Dekret Naczelnika Państwa o powierzeniu utworzenia rządu I. Daszyńskiemu oraz o najbliższych pracach państwowych, dok. nr 223, w: Powstanie II Rzeczypospolitej…, s. 440–441.
11
Oświadczenie publiczne w dniu mianowania Ignacego Daszyńskiego Prezydentem Gabinetu
Ministrów (14 listopada 1918 r.), w: J. Piłsudski, dz. cyt., s. 18–19.
12
Komitet Narodowy Polski, przedstawicielstwo polskich ugrupowań politycznych zwłaszcza
Narodowej Demokracji założony 15.08.1917 r. w Lozannie (Szwajcaria) dążące do odbudowy państwa polskiego przy pomocy państw Ententy, Redakcja, Komitet Narodowy Polski, w: Encyklopedia
historii…, s. 161.
13
I. Daszyński, dz. cyt., s. 328–334.
14
A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1989, s. 204–205.
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sław Ziemięcki, robót publicznych – Andrzej Kędzior, a ministrami bez teki zostali: Wincenty Witos, Tomasz Nocznicki i Marian Malinowski15.
Program nowego rządu został ogłoszony 21 listopada w odezwie Do Narodu
Polskiego. W tonie i treści nie był to już tak radykalny dokument i nie zawierał gróźb pod adresem klas posiadających i zapowiedzi trybunałów. W kwestiach
ustrojowych i społecznych w zasadzie był powtórzeniem programu rządu lubelskiego16.
22 listopada 1918 r. ukazał się dekret Piłsudskiego, kontrasygnowany przez premiera Moraczewskiego, normujący podstawy ustrojowe do czasu zwołania Sejmu
Ustawodawczego17. Tekst Dekretu o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki
Polskiej był krótki, liczył niecałą stronę maszynopisu i składał się z ośmiu punktów. Zawierał się w nim zapis, że Polska jest republiką, w której najwyższą władzę
sprawuje Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa. Do jego uprawnień należało powoływanie i odwoływanie „Prezydenta Ministrów” i ministrów oraz zatwierdzanie dekretów wydanych przez rząd, które uzyskiwały moc ustawy, tracąc
ją, jeśli nie będą przedstawione na pierwszym posiedzeniu parlamentu. Ponadto
w dekrecie określono, że: akty rządu wymagają kontrasygnaty Prezydenta Ministrów (art. 4), sądy wydają wyroki w imieniu Republiki Polskiej (art. 5), urzędnicy
składają przysięgę na wierność Republice Polskiej (art. 7), oraz że pierwszy budżet
zostanie uchwalony przez rząd i zatwierdzony przez Tymczasowego Naczelnika
Państwa (art. 8)18. Tym samym w kwestiach ustrojowych dekret sankcjonował niczym nieskrępowaną władzę dyktatorską Naczelnika Państwa aż do czasu zwołania parlamentu i ustanawiał chwilowe połączenie władzy wykonawczej i ustawodawczej, którą sprawował rząd.
Z chwilą ukonstytuowania się nowy gabinet stanął w obliczu ogromnych trudności wewnętrznych i problemów związanych z uznaniem przez mocarstwa zwycięskiej koalicji19. Mimo to jednym z najważniejszych zadań, jakim zajął się rząd
15

W takim składzie rząd funkcjonował kilka tygodni. W końcu grudnia po wycofaniu się Witosa,
Kędziora i Wojdy ich miejsce zajęli: Błażej Stolarski (rolnictwo), Józef Pruchnik (roboty publiczne)
i Franciszek Wójcik (bez teki). Wakujące stanowiska ministrów objęli także: Stanisław Stączek (komunikacja), Władysław Byrka (skarb), Antoni Minkiewicz (aprowizacja) i Witold Chodźko (zdrowie). Wcześniej J. Piłsudskiego na stanowisku ministra ds. wojskowych zastąpił płk Jan Wroczyński.
A.A. Urbanowicz, Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego 17 X 1918–16 I 1919, w: Od Moraczewskiego
do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918–1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak,
Szczecin 2011, s. 16.
16
J. Pajewski, dz. cyt., s. 301–302.
17
W naukach prawnych przyjęło się uważać, że wspomniany dekret był pierwszym aktem polskiej władzy o charakterze normatywnym, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa
i prawa polskiego, Warszawa 1987, s. 425.
18
Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, dok. nr 227, w: Powstanie
II Rzeczypospolitej…, s. 446.
19
O warunkach, w jakich funkcjonował rząd, informuje list Moraczewskiego do Piłsudskiego
ze stycznia 1919 r., w którym czytamy: „Bogaci odmawiają płacenia podatków, bojkotują pożyczkę
państwową, wprowadzają sabotaż na wszystkich polach gospodarki państwowej, uprawiają lichwę
artykułów codziennej potrzeby, sprzedają i wywożą żywność za granicę”. Dalej autor pisze, że aby
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uspokoić kraj, potrzeba chleba, odzieży, maszyn, surowców, broni i pieniędzy, a rząd obecny napotyka trudności za granicą w ich uzyskaniu, A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej.
Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1957, s. 45.
20
Przemówienie na bankiecie w Krakowie z racji otrzymania dyplomu doktora praw Honoris
Causa (29 kwietnia 1921 r.), w: J. Piłsudski, dz. cyt., s. 205.
21
Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, dok. nr 230,
w: Powstanie II Rzeczypospolitej…, s. 448–451.
22
Dekret Naczelnika Państwa o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, dok. nr 231, w: tamże,
s. 451–454.
23
Prace konstytucyjne prowadziła wcześniej Komisja Sejmowo-Konstytucyjna Tymczasowej
Rady Stanu utworzona w styczniu 1917 r. Efektem ich było kilka projektów, z których najbardziej
znany pochodził z 28 lipca 1917 r. Prace prowadzone w innych warunkach politycznych nie mogły
jednak stać się punktem wyjścia do opracowania konstytucji w Polsce niepodległej. Szerzej na ten
temat: W. Komornicki, Polskie prawo polityczne, Warszawa 1922, s. 136–148; A. Ajnenkiel, Spór
o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972, s. 110–114.
24
S. Krukowski, Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 roku, Warszawa 1977, s. 13–15.
25
Tamże, s. 15–22. Por. też: A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje…, s. 235–238.
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Moraczewskiego, była kwestia przygotowania wyborów i zwołania Sejmu Ustawodawczego20.
W krótkim czasie została opracowana ordynacja wyborcza. Stworzyła ona warunki do wyłonienia reprezentantów istniejących w społeczeństwie nurtów politycznych. Wybory miały być pięcioprzymiotnikowe: powszechne, bezpośrednie,
tajne, równe i proporcjonalne. Ordynacja przyznawała prawo głosowania mężczyznom i po raz pierwszy na ziemiach polskich kobietom, którzy do dnia wyborów
ukończyli 21 lat i byli obywatelami polskimi21. Jednocześnie opublikowano dekret
wyznaczający datę wyborów i granice okręgów wyborczych do jednoizbowego
Sejmu Ustawodawczego. W 46 okręgach wyborczych na obszarze pozostającym
pod kontrolą władz w Warszawie wybory miały się odbyć 26 stycznia 1919 r.,
a w pozostałych 24 w późniejszym terminie22.
Gabinet Moraczewskiego, który w istocie był rządem przejściowym, zainicjował również prace mające na celu opracowanie na potrzeby przyszłego Sejmu projektu ustawy zasadniczej23. W tym celu w połowie stycznia 1919 r. powołano przy
Prezydium Rady Ministrów Biuro Konstytucyjne. Pracami jego kierował młody
działacz socjalistyczny Mieczysław Niedziałkowski, a współpracowali z nim profesorowie prawa administracyjnego Józef Buzek i prawa konstytucyjnego Władysław Maliniak24.
Efektem prac Biura były trzy projekty. Pierwszy, autorstwa prof. J. Buzka, z racji wzorowania się na konstytucji Stanów Zjednoczonych został nazwany „amerykańskim”. Zakładał federacyjną budowę państwa z dwuizbowym parlamentem
oraz daleko posuniętą decentralizację władzy. Drugi, którego autorem był Niedziałkowski, określany mianem „ludowy”, przewidywał jednoizbowy Sejm oraz
rozbudowane instytucje demokracji bezpośredniej. Trzeci, opracowany prawdopodobnie przez Władysława Wróblewskiego, tzw. francuski, był wzorowany na
konstytucji III Republiki z 1875 r. Żaden z przedstawionych projektów nie miał
jednak charakteru oﬁcjalnego stanowiska rządu25.
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Pomimo nieustannych ataków ze strony prawicy, a także sympatyków skrajnej
lewicy, rząd Moraczewskiego podjął działania zmierzające do rozładowania napięcia społecznego, wprowadzając w życie szereg reform społecznych. Tym sposobem wprowadzono:
− 8-godzinny dzień pracy i 46-godzinny tydzień pracy;
− inspekcję prac;
− Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją;
− państwowe biura pośrednictwa pracy;
− obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek choroby;
− płacę minimalną;
− prawną ochronę lokatorów26.
Co do głębszych reform społecznych (wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej, upaństwowienie kopalin, dróg itp.) zgodnie z poleceniem Piłsudskiego rząd
powstrzymywał się od decyzji, ograniczając się do przygotowywania projektów
aktów prawnych, które miały być przedstawione Sejmowi Ustawodawczemu do
akceptacji27.
Mimo to sytuacja na obszarze pozostającym pod kontrolą rządu cały czas była
napięta, a Warszawa była miejscem nieustannych demonstracji antyrządowych.
19 i 29 grudnia 1918 r. odbyły się duże manifestacje inspirowane przez ugrupowania prawicowe, a w nocy z 4 na 5 stycznia 1919 r. doszło do nieudanej próby zamachu stanu, którego organizatorami byli: Eustachy Sapieha, płk Marian Januszajtis,
Jerzy Zdziechowski i Tadeusz Dymowski28.
Nowym elementem w życiu politycznym był przyjazd 2 stycznia 1919 r. do
Warszawy Ignacego Józefa Paderewskiego, wybitnego muzyka, niezwykle popularnego w kraju i poza jego granicami, delegata paryskiego Komitetu Narodowego
Polskiego w Stanach Zjednoczonych, mającego poparcie zwycięskich mocarstw.
Wydarzenia te skłoniły Piłsudskiego do szukania nowej formuły „rządu zespalającego wszystkie poważne stronnictwa”29. W efekcie odbytych rozmów zapadła
decyzja zwolnienia gabinetu Moraczewskiego i powierzenia 16 stycznia 1919 r.
stanowiska premiera Paderewskiemu30. Z tą chwilą otwarła się szansa na pełne
26

A.A. Urbanowicz, Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego…, s. 22–23.
Przemówienie na bankiecie w Krakowie…, s. 205.
28
Szerzej na ten temat: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945,
tom pierwszy 1864–1919, Paryż 1953, s. 392–393. Por. też: J. Pajewski, dz. cyt., s. 326–328; J. Skrzypek, Zamach płk. Januszajtisa i ks. Sapiehy 4–5 stycznia 1919 r., Warszawa 1948, passim. Przebieg
buntu opisał także Leon Berbecki, Pamiętniki generała broni Leona Berbeckiego, Katowice 1959,
s. 136–139.
29
Szerzej na ten temat: M. Seyda, Polska na przełomie dziejów, t. II, Poznań 1931, s. 549–553.
Por. też: Z. Landau, Józef Piłsudski o przyczynach upadku rządu Moraczewskiego, „Kwartalnik Historyczny” 1958, nr 4, passim.
30
Nie spotkało się to ze zrozumieniem części zaplecza politycznego Piłsudskiego, które podjęło próbę interwencji. Zakończyło się to awanturą, podczas której Tymczasowy Naczelnik Państwa
zarzucił oponentom, że „Nic nie rozumiecie z mojej sytuacji i całej sytuacji w ogóle. Nie chodzi
o lewicę czy o prawicę, mam to w d… Nie jestem tu od lewicy i nie dla niej, jestem dla całości”, cyt.
za: A. Garlicki, dz. cyt., s. 208–209.
27
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unormowanie stosunków z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu i zjednoczenie wysiłków na rzecz budowy państwa polskiego.
Nowy rząd cieszył się poparciem Narodowej Demokracji i innych ugrupowań
prawicowych i miał zabarwienie centroprawicowe. Nie miał jednak charakteru
stricte partyjnego ani też szerokiej bazy politycznej i społecznej. W jego skład
wchodzili głównie działacze społeczni i fachowcy z różnych dziedzin życia publicznego. W gabinecie znalazło się także pięciu ministrów z poprzedniego rządu, ale nie byli to reprezentanci partii lewicowych. Ogólnie rząd tworzyli ludzie
o umiarkowanych poglądach, a jego ogólnonarodowy charakter podkreślał udział
reprezentantów zaboru pruskiego, którzy do tej pory odmawiali udziału w rządzie
Moraczewskiego. Jego siła wynikała w dużym stopniu z popularności premiera31.
W skład nowego gabinetu weszli: Ignacy Jan Paderewski – premier i sprawy
zagraniczne, Stanisław Wojciechowski – sprawy wewnętrzne, płk Jan Wroczyński
– wojsko, Leon Supiński – sprawiedliwość, Jan Łukaszewicz – wyznania i oświata, Zenon Przesmycki – kultura i sztuka, Józef Englich – skarb, Kazimierz Hącia
– przemysł i handel, Stanisław Janicki – rolnictwo, Julian Eberhardt – kolej, Hubert Linde – poczta i telegraf, Józef Pruchnik – roboty publiczne, Jerzy Iwanowski
– praca i opieka społeczna, Tomasz Janiszewski – zdrowie, Antoni Mińkiewicz –
aprowizacja i Władysław Seyda – była dzielnica pruska32.
Zbliżający się termin zwołania Sejmu Ustawodawczego postawił przed nowym rządem problem podjęcia decyzji w sprawie rządowego projektu konstytucji. 25 stycznia premier powołał zespół pod nazwą „Ankieta dla oceny projektów konstytucji”, którego zadaniem miała być ocena pod względem naukowym
i politycznym projektów przygotowanych w Biurze Konstytucyjnym. Do składu
„Ankiety” zaproszono 30 czołowych polityków, publicystów oraz uczonych, specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego, reprezentujących wszystkie dzielnice
kraju i różne nurty polityczne33. Ostatecznie zakres zadań i skład osobowy zespołu
ukonstytuował się w drugiej połowie lutego 1919 r.
Dziesięć dni po ustanowieniu nowego rządu przeprowadzono wybory do parlamentu na ziemiach byłego Królestwa Polskiego i Galicji Zachodniej. W Wielkopolsce odbyły się w czerwcu 1919 r., a na Pomorzu w maju 1919 r. Na Wileńszczyźnie sytuacja była bardziej złożona. Wybory przeprowadzono początkowo do
Sejmu Orzekającego w Wilnie, a następnie spośród posłów Sejm Wileński wybrał
20, którzy w marcu 1922 r. weszli w skład Sejmu Ustawodawczego. Śląsk i Galicję
Wschodnią natomiast reprezentowali Polacy, byli posłowie parlamentu niemieckiego lub austriackiego34.

31

J. Pajewski, dz. cyt., s. 329.
A.A. Urbanowicz, Gabinet Ignacego Jana Paderewskiego16 I 1919–9 XII 1919, w: Od Moraczewskiego do Składkowskiego…, s. 32.
33
W. Komornicki, dz. cyt., s. 149.
34
A. Próchnik, dz. cyt., s. 51.
32
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Frekwencja wyborcza, mimo prób bojkotowania głosowania przez komunistów35 i mniejszości słowiańskie, była wysoka. Wykorzystując podziały wśród
ugrupowań lewicowych i wrażenie, jakie wywarło ustąpienie rządu ludowego,
a także zmianę nastrojów społecznych wywołanych m.in. wzrostem nacjonalizmu,
zdecydowany sukces w wyborach odniosła endecja. W Królestwie Narodowa Demokracja osiągnęła blisko połowę głosów – 45,5%. Kolejne stronnictwa uzyskały: PSL „Wyzwolenie” – 22%, PPS – 8%, Polskie Zjednoczenie Ludowe – 4,9%,
Żydzi ortodoksi – 2,4%, Narodowy Związek Robotniczy – 2,3%, a PSL „Piast”
– 2,2%. W Galicji Zachodniej natomiast największy procent głosów uzyskało PSL
„Piast” – 34%, dalej PSL „Lewica” – 19,4%, PPS-D – 17,9%, endecja – 10,5%,
Stronnictwo Katolicko-Ludowe – 8,8% oraz syjoniści – 2,9%36.
Wybory zakończyły pierwszy etap kształtowania się odrodzonego państwa. Polska jako pierwsze z nowo powstałych państw zadeklarowała się jako republika demokratyczno-parlamentarna i przeprowadziła pomyślnie wybory do parlamentu37.

Charakterystyka układu sił politycznych
w Sejmie Ustawodawczym
W wyborach do Sejmu Ustawodawczego z terenu byłego Królestwa Kongresowego wybrano 226 posłów, a z Galicji Zachodniej – 70. Łącznie z 44 posłami,
którzy weszli w skład Konstytuanty z tytułu posiadania mandatu do parlamentów zaborczych, liczba posłów w momencie rozpoczęcia obrad wyniosła 34038. Po
uzupełnieniu składu Izby przez posłów wyłonionych w wyborach uzupełniających
na pozostałych terenach kraju ostatecznie w Sejmie zasiadło 432 posłów. Zmiany
ilościowe składu Sejmu przedstawia tabela 1.
W połowie 1919 r. posłowie byli zgrupowani w 10 klubach poselskich39. Początkowo najsilniejszy był usytuowany na prawicy sejmowej Klub Zjednoczenia Ludowo-Narodowego (ZL-N), który przed rozłamem liczył 116 posłów, tj. 34,2% składu Izby.
Skupiał on posłów endecji i pewną liczbę posłów bezpartyjnych, tzw. dzikich posłów40. Prezesem klubu został Wojciech Korfanty, a w jego składzie znaleźli się m.in.:
Stanisław Głąbiński, Władysław Grabski oraz ksiądz Kazimierz Lutosławski41.
Klub okazał się jednak mało spójny. W kilka miesięcy po wyborach z jego
składu wystąpiła duża liczba posłów, tworząc Klub Narodowego Zjednoczenia
35

T. Jędruszczak, Uwagi o myśli politycznej KPP, „Dzieje Najnowsze” 1969, z. 2, s. 123.
H. Zieliński, Rządy Paderewskiego. Wzmocnienie władzy centralnej, w: Historia Polski, t. IV,
1918–1939, cz. I, 1918–1921, red. T. Jędruszczak, Warszawa 1984, s. 191–192.
37
A. Ajnenkiel, Ustrój i prawo Drugiej Rzeczypospolitej, w: Polska Odrodzona 1918–1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982, s. 77.
38
Tenże, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 121.
39
H. Zieliński, Rządy Paderewskiego…, s. 193.
40
T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920, s. 282–290.
41
Faktyczny przywódca obozu narodowego Roman Dmowski nie wykazywał zainteresowania
działalnością parlamentarną i nawet nie wstąpił do klubu sejmowego swojej partii, R. Wapiński, Roman Dmowski, Lublin 1988, s. 292–303.
36
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Tabela 1. Zmiany ilościowe składu Sejmu Ustawodawczego

Data

Teren
wyborów

Królestwo

Wybory

Bez
wyborów

Śląsk
Cieszyński

Górny Śląsk

Poznańskie

Pomorze

Wileńszczyzna

Ogółem

Galicja

26.01.1919

Główne wybory

226

70

28

-

5

9*

2*

-

340

16.02.1919

Okręg suwalski

4

-

-

-

-

-

-

-

344

14.02.1919

Śląsk Cieszyński

-

-

-

6

-

-

-

-

350

1.06.1919

-

-

-

-

-

42

-

-

383

11

-

-

-

-

-

-

-

394

2.05.1920

Poznańskie
Okręg białostocki
i bielski
Pomorze

-

-

-

-

-

-

20

-

412

24.03.1922

Wileńszczyzna

-

-

-

-

-

-

-

20

432

Ogółem

241

70

28

6

5

42

20

20

432

15.06.1919

* Posłowie ci ustąpili z chwilą dokonania wyborów.
Źródło: A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1957, s. 52.

Również w centrum usytuował się 18-osobowy Klub Pracy Konstytucyjnej
(PK). Znaleźli się w nim konserwatyści i demokraci tzw. bezprzymiotnikowi z Galicji. Posiadając duże doświadczenie w pracy parlamentarnej i odpowiednie wyrobienie polityczne, członkowie klubu odegrali szczególną rolę w pracach legislacyjnych Sejmu, często pośrednicząc w rozwiązywaniu zatargów między prawicą
a lewicą. Pracami tego zespołu kierował Jan Kanty Fedorowicz43.
Silny wpływ na oblicze Sejmu Ustawodawczego wywarł mimo zróżnicowania
wewnętrznego ruch ludowy, skupiający łącznie 144 posłów, czyli 33% ogólnego
składu poselskiego. Tak liczna reprezentacja przedstawicieli wsi spowodowała, że
był on określany mianem „sejmu chłopskiego”44.
Początkowo najsilniejszą frakcją parlamentarną był Klub PSL „Wyzwolenie”.
Posłowie tego klubu usytuowali się na lewicy, dysponując w połowie stycznia
1919 r. 58 mandatami. Na pracę klubu poważny wpływ wywierał prezes stronnictwa

Kształtowanie się naczelnych organów władzy i podstaw ustrojowych…

Ludowego (NZL) z Leopoldem Skulskim i Edwardem Dubanowiczem na czele.
Następnie ukształtowały się kluby: Narodowo-Chrześcijański Klub Robotniczy
z księdzem Stanisławem Adamskim i Zjednoczenie Mieszczańskie pod przewodnictwem Aleksandra de Rosseta, które ulokowały się w centrum Izby42.

42
Przyczyną dezintegracji Klubu ZL-N były ambicje politycznych przywódców, M. Bobrzyński,
Wskrzeszenie państwa polskiego, t. II, 1918–1923, Kraków 1925, s. 101. Por. też: H. Zieliński, Historia Polski 1918–1939, Warszawa 1985, s. 72.
43
A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej…, s. 121.
44
Tamże, s. 133.
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Stanisław Thugutt. Mimo braku mandatu poselskiego często uczestniczył w posiedzeniach klubu, niekiedy narzucając posłom swoje stanowisko45. Dużą aktywnością
w ramach tego zespołu wyróżniali się: Błażej Stolarski, Juliusz Poniatowski i Maciej
Rataj, który jednak niebawem związał się z konkurencyjnym Klubem PSL „Piast”.
W centrum Izby znajdował się Klub PSL „Piast”, skupiający początkowo 44 posłów. W styczniu 1920 r., po krótkotrwałym zjednoczeniu klubów PSL „Piast”
i PSL „Wyzwolenie”, a następnie rozpadzie liczącego 109 posłów klubu, Klub PSL
„Piast” stał się najliczniejszym ugrupowaniem w Konstytuancie. Wzmocniony
znaczną liczbą posłów PSL „Wyzwolenie”, którzy nie podporządkowali się decyzji reaktywowania klubu, oraz parlamentarzystami z rozbitego centrowego Klubu
Polskiego Zjednoczenia Ludowego (PZL) Klub PSL „Piast” posiadał 22% mandatów46. Pracami klubu kierował cieszący się dużym autorytetem w Sejmie, niekwestionowany przywódca stronnictwa Wincenty Witos47.
Na lewicy usytuował się nieliczny Klub PSL „Lewica”, kierowany przez galicyjskiego działacza chłopskiego Jana Stapińskiego. Posłowie tego klubu wyróżniali się
w Sejmie radykalnymi wystąpieniami, wywołując często oburzenie posłów prawicy.
Nie odgrywał on jednak większej roli w pracach konstytucyjnych Sejmu.
Mniej liczne od chłopskich były kluby reprezentujące środowiska robotnicze.
Wśród ugrupowań centrowych znalazł się nieposiadający dużego znaczenia
Klub Narodowego Związku Robotniczego (NZR), skupiający działaczy tej partii
z byłego Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego. Z jego ramienia najczęściej w debatach parlamentarnych brali udział: Bolesław Fichna, Adam Chądzyński i Ludwik Waszkiewicz48.
Na lewicy uplasował się Klub Związku Polskich Posłów Socjalistycznych
(ZPPS). Skupiał reprezentantów dwóch partii: Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego i Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru rosyjskiego, które w kwietniu 1919 r. połączyły się w jednolitą Polską Partię Socjalistyczną49. Kub parlamentarny miał 35 członków, co stanowiło około 10% składu
Izby, ale odgrywał w niej ważną rolę. Było to efektem dużej integracji i spójności
wewnętrznej klubu oraz tego, że w gronie posłów znaleźli się działacze partyjni
z dużym doświadczeniem parlamentarnym, tacy jak: Ignacy Daszyński, Jędrzej
Moraczewski, Herman Diamand i Herman Lieberman. Jako byli posłowie galicyjscy byli dobrze obeznani z procedurą i taktyką parlamentarną50. Z terenu byłego
Królestwa posłami zostali m.in.: Norbert Barlicki, Kazimierz Pużak i Mieczysław
Niedziałkowski, którzy szybko przyswoili sobie umiejętności parlamentarne. Ten
45
S. Thugutt, Wyznania demokraty, Warszawa 1986, s. 22. Por. też: A Wójcik, Stanisław Thugutt.
Rola posła ludowego w II Rzeczypospolitej, w: Rola posła i senatora II Rzeczypospolitej, red. J. Jachynek, Lublin 1989, s. 142–143.
46
A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej…, s. 138–139.
47
Szerzej na ten temat: A. Zakrzewski, Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa
1977, s. 96–98.
48
A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej…, s. 132.
49
J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983, s. 215–228.
50
W. Najdus, dz. cyt., s. 399–401.
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Tabela 2. Zmiana układu sił politycznych w Sejmie Ustawodawczym w okresie
styczeń 1919–lipiec 1922 roku
Grupa
stronnictw

Prawica
Centrum
Lewica
Mniejszości narodowe
Bezpartyjni

Styczeń 1919
Liczba

116
105
103
12
4

%

34,2
30,8
30,3
3,5
1,2

Czerwiec
1919
Liczba %

140
131
106
13
4

35,8
33,2
26,8
3,2
1,0

Styczeń 1920
Liczba

71
232
70
13
8

%

18,1
59,1
17,7
3,2
1,9

Lipiec 1922
Liczba

107
233
71
17
4

%

Kształtowanie się naczelnych organów władzy i podstaw ustrojowych…

ostatni został niebawem jednym z głównych ekspertów sejmowych w sprawach
konstytucyjnych51.
Słaba była reprezentacja mniejszości narodowych, które reprezentowały zróżnicowany politycznie klub żydowski (10 posłów) oraz klub niemiecki w składzie
dwóch posłów. W pracach Sejmu nie odegrały one większej roli52.
W Sejmie Ustawodawczym żadna orientacja polityczna nie uzyskała zdecydowanej większości. Prawica, centrum i lewica dysponowały początkowo nieomal
jednakową liczbą mandatów, po około 30%. Układ ten okazał się jednak mało
stabilny. Latem i jesienią 1919 r. doszło do wielu przegrupowań i podziałów zachodzących w łonie poszczególnych zespołów poselskich53. Doprowadziły one do
poważnych zmian w układzie sił politycznych w Konstytuancie. Związek Ludowo-Narodowy stracił dotychczasową pozycję najliczniejszego klubu poselskiego. Znacznemu osłabieniu uległ również Klub PSL „Wyzwolenie”, który spadł
z drugiego pod względem liczebności posłów na szóste miejsce. Najsilniejszym
ugrupowaniem w Izbie stał się Klub PSL „Piast”. Stan ten mimo pewnych zmian
utrzymywał się już do końca kadencji Sejmu54.
Osłabienie zarówno lewicy, jak i prawicy oraz towarzysząca temu stabilizacja stosunków wewnętrznych i międzynarodowych Polski spowodowały znaczne umocnienie się pozycji ugrupowań centrowych, które uzyskały zdecydowaną
większość w Sejmie, co pokazuje tabela 2. Brak konsolidacji i liczne rozbieżności
wśród tych stronnictw utrudniały jednak tworzenie sejmowej większości oraz budowę centrowego rządu. Dodatkowo stan ten komplikowały uprzedzenia dzielnicowe oraz względy personalne i prestiżowe55.

24,8
53,9
16,5
3,9
0,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Próchnik, dz. cyt., s. 56–61.
51
A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej…, s. 132. Por. też: M. Śliwa, Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego (1893–1940), Warszawa 1980, s. 60–61.
52
A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej…, s. 132–133.
53
A. Ajnenkiel upatruje przyczyn rozpadów klubów poselskich w braku instytucjonalnych rozwiązań gwarantujących stabilność klubów, wciąż żywych tradycji dzielnicowych oraz różnego stosunku do osoby Naczelnika Państwa, tamże, s. 135–140.
54
Tenże, Polskie konstytucje…, s. 225.
55
Tenże, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej…, s. 132.
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Ten dość złożony i płynny układ polityczny utrudniał porozumienie, zmuszał do szukania rozwiązań kompromisowych i w zdecydowany sposób wpływał na przewlekłość
debat sejmowych. Wybitny znawca polskiego parlamentaryzmu Andrzej Ajnenkiel tak
charakteryzował funkcjonowanie Sejmu Ustawodawczego: „(…) działalność Sejmu
cechowała chwiejność, skłócenie, przypadkowość, odzwierciedlające się m.in. w znikomych często większościach podczas głosowań nad bardzo ważnymi ustawami”56.
Skład społeczny posłów był również bardzo zróżnicowany. Zdecydowanie najliczniejszą grupę posłów stanowili rolnicy, aż 38%. Trzy kluby ludowe skupiały
posłów-rolników, a pozostali weszli do Sejmu z listy ZL-N i PZL. Najwięcej robotników i rzemieślników znajdowało się natomiast w klubie ZPPS, duchownych
w ZL-N, podobnie jak i prawników. W Klubie PSL „Wyzwolenie” było natomiast
najwięcej nauczycieli. Przedstawiciele klas posiadających (ziemianie, fabrykanci,
wielcy kupcy) stanowili natomiast tylko 7,8% składu Izby. Mimo to koncepcje
polityczne tego środowiska zostały zaakceptowane przez przedstawicieli wolnych
zawodów, a także środowisk chłopskich i robotniczych57.

Uchwalenie „Małej Konstytucji”
5 lutego 1919 r. ukazał się dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa kontrasygnowany przez premiera rządu Paderewskiego o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego
do Warszawy na dzień 9 lutego, a dzień następny, tzn. 10 lutego 1919 r., w którym
miało nastąpić otwarcie obrad Konstytuanty, ogłoszono świętem narodowym58.
W przeddzień inauguracji obrad odbyło się uroczyste nabożeństwo w katedrze
św. Jana, po którym tłum przeszedł Traktem Królewskim na ul. Wiejską, gdzie
dokonano poświęcenia przystosowanego na potrzeby parlamentu budynku byłego
Instytutu Maryjnego.
10 lutego uroczystego otwarcia obrad Sejmu dokonał Tymczasowy Naczelnik
Państwa. Była to wyjątkowa chwila, a posłowie wysłuchali orędzia na stojąco, przerywając je wielokrotnie oklaskami i entuzjastycznymi okrzykami: „niech żyje!”.
W krótkim wystąpieniu Piłsudski powiedział m.in.: „Półtora wieku walk, krwawych
nieraz i oﬁarnych znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. (…) W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać
Sejm polski, który znów będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem”59. Przechodząc do zadań stojących przed Sejmem, przypomniał, że Polacy do
tej pory musieli stosować się do obcych, narzuconych siłą praw, co spowodowało, że
utracili „poczucie prawa i wiarę we własne siły”60.
56

H. Zieliński, Rządy Paderewskiego…, s. 194.
J. Jachynek, Charakterystyka składu osobowego Sejmu i Senatu w II Rzeczypospolitej, w: Rola
posła…, s. 13–14.
58
Dekret Naczelnika Państwa o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego, dok. nr 243, w: Powstanie
II Rzeczypospolitej…, s. 470.
59
Przemówienie na otwarcie Sejmu Ustawodawczego (10 lutego 1919 r.), w: J. Piłsudski, dz. cyt.,
s. 55–56.
60
Tamże, s. 56.
57
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Właściwe prace parlamentu rozpoczęły się 14 lutego. Na drugim posiedzeniu,
spośród trzech kandydatów, w drugim głosowaniu wybrano marszałka Sejmu, którym został kandydat prawicy, adwokat z Poznania – Wojciech Trąpczyński61. Tego
samego dnia przez aklamację wybrano wicemarszałków i sekretarzy oraz przyjęto
regulamin Sejmu.
Na kolejnym posiedzeniu Konstytuanty 20 lutego 1919 r. J. Piłsudski złożył
władzę na ręce Sejmu. Z trybuny sejmowej Tymczasowy Naczelnik Państwa powiedział m.in.: „Uważam, iż po jego [Sejmu Ustawodawczego] ukonstytuowaniu
się rola moja jest skończona. Jestem szczęśliwy, że posłuszny swej żołnierskiej
przysiędze i swemu przekonaniu – postawić mogę do dyspozycji Sejmowi swą
władzę, którą dotąd w narodzie piastowałem. Oświadczam niniejszym, że składam
swój urząd Naczelnika Państwa w ręce Pana Marszałka Sejmu”62. Po tych słowach
Piłsudski wręczył Marszałkowi Sejmu akt zrzeczenia się władzy „Tymczasowego
Naczelnika Państwa” i opuścił salę sejmową.
Bezpośrednio po wystąpieniu Piłsudskiego prowadzący obrady Marszałek poinformował posłów, że wpłynął projekt uchwały wniesiony przez stu kilkudziesięciu
przedstawicieli wszystkich klubów poselskich o powierzeniu Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa63. Dokument składał się z dwóch
punktów. W punkcie pierwszym wyrażono podziękowanie Piłsudskiemu za „pełne
trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny”, a w punkcie drugim Sejm
powierzył dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa (tym razem już bez
przymiotnika: „tymczasowy”) Piłsudskiemu i zawarł zasady sprawowania urzędu
przez Naczelnika, ujęte w pięciu podpunktach64. Uchwała o powierzeniu Józefowi
Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa65 w proponowanym brzmieniu została przyjęta jednomyślnie. Znana jest także pod późniejszą nazwą „Małej Konstytucji”.
Wspomniany akt wprowadzał w Polsce system rządów parlamentarnych i opierał się na zasadzie, że do chwili wejścia w życie ustawy zasadniczej władzę suwerenną i ustawodawczą sprawuje Sejm Ustawodawczy (ppkt 1), któremu podpo61
S. Mackiewicz (Cat) wysoko ocenił rolę Trąpczyńskiego jako Marszałka Sejmu Ustawodawczego, pisząc: „Okazał się przede wszystkim znakomitym przewodniczącym. Zredukował, co prawda znacznie interpelacje poselskie (…) nie dopuścił do zejścia z drogi prawa i obyczajów konstytucyjnych”, tenże, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 r., Warszawa 1989,
s. 108–109.
62
Deklaracja o złożeniu urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa (20 lutego 1919 r.), w: J. Piłsudski, dz. cyt., s. 61.
63
Tekst uchwały został opracowany na posiedzeniu Konwentu Seniorów 19 lutego 1919 r., gdzie
również zdecydowano, że ma to być wspólny projekt wszystkich ugrupowań, S. Krukowski, Mała
konstytucja z 1919 r., w: Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 2, Warszawa 1990, s. 11.
64
13.02.1920 r. został dodany jeszcze jeden punkt dotyczący emisji biletów Polskiej Krajowej
Kasy Pożyczkowej lub innych biletów obciążających Skarb Państwa za zgodą Sejmu. Uchwała Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r. uzupełniająca uchwałę Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r., Dz.U. z 1920 r.
nr 17, poz. 84.
65
Uchwała Sejmu Ustawodawczego o powierzeniu J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, dok. nr 249, w: Powstanie II Rzeczypospolitej…, s. 480.
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rządkowane są organy wykonawcze – Naczelnik Państwa i rząd (ppkt 4). Uprawnienia Naczelnika, który był „przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych” (ppkt 2), zostały znacznie
ograniczone w stosunku do poprzednich prerogatyw przez wprowadzenie zapisu
o tworzeniu przez niego rządu na podstawie „porozumienia z Sejmem” (ppkt 3)
i wymogu kontrasygnowania każdego aktu wydawanego przez Naczelnika przez
właściwego ministra (ppkt 5). Sprawowanie funkcji Naczelnika Państwa miało zakończyć się z chwilą uchwalenia konstytucji, która „(…) określi zasadniczo przepisy o organizacji naczelnych władz w Państwie Polskim”66.
W porównaniu do dekretu z 22 listopada 1918 r. „Mała Konstytucja” przenosiła
punkt ciężkości z władzy wykonawczej na władzę ustawodawczą. Od tej chwili
całość kompetencji spoczywała w rękach Sejmu Ustawodawczego, któremu zostały podporządkowane wszystkie pozostałe organy władzy państwowej67. Naczelnik Państwa w dziedzinie ustawodawczej nie miał żadnych praw. Nie dysponował
inicjatywą ustawodawczą, nie miał prawa weta, nie mógł też rozwiązać Sejmu.
W obszarze administracji formalnie był jedynie wykonawcą woli parlamentu.
Ustalenia „Małej Konstytucji” miały charakter tymczasowy i w intencji autorów „miała trwać ona bardzo krótko”68. Jak się wydawało, procedowanie nowej
ustawy zasadniczej nie miało przysporzyć większych problemów i miało postępować szybko. To spowodowało też, że przyjęta 20 lutego 1919 r. uchwała była
nad wyraz lakoniczna i mało precyzyjna. Początkowo spełniała ona swoją rolę, co
w dużym stopniu wynikało z woli uczestników życia politycznego w kraju. Z czasem jednak, jak to ujął W. Suleja, „(…) przestała być czynnikiem stabilizacyjnym
polityczny układ, przekształcając się w płaszczyznę konﬂiktów pomiędzy Naczelnikiem a sejmową większością”69.
Rachuby na szybkie opracowanie ustawy zasadniczej się nie sprawdziły, a czas
obowiązywania „Małej Konstytucji” wyniósł trzy i pół roku, aż do ukonstytuowania się najwyższych władz Rzeczypospolitej, co nastąpiło w grudniu 1922 r.

Zakończenie
Trudno przecenić rolę działań podjętych w celu organizacji organów władzy
wykonawczej i ustawodawczej w pierwszych miesiącach istnienia suwerennego
i niepodległego państwa polskiego. To właśnie wtedy w dużym stopniu zdecydował się kształt polityczny i społeczny Polski do 1926 r.
Jesienią 1918 r. zasadniczą rolę w kształtowaniu się podstaw ustrojowych tworzącego się państwa spełniły rządy ugrupowań lewicy niepodległościowej, nadając
66

Tamże.
Podobny sposób uregulowania zasad ustrojowych stawiający na czele organów państwowych
ciała przedstawicielskie obowiązywał w tym czasie w Czechosłowacji, Niemczech i Austrii. Teoretyk
prawa państwowego i jeden z autorów konstytucji austriackiej określił go mianem systemu rządów
komitetowych, A. Ajnenkiel, Ustrój i prawo…, s. 83.
68
S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 427.
69
W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995 (wyd. II), s. 196.
67
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Słowa kluczowe: odzyskanie niepodległości, Sejm Ustawodawczy, „Mała
Konstytucja”, Naczelnik Państwa, rząd.

The Formation of the Supreme Organs of Power and the Systemic Foundations in
the Independent Poland in 1918–1919
Abstract
The article discusses the emergence process of central organs of legislative and executive power when Poland regained its independence in autumn 1918. It presents the most
important factors affecting the creation of the ﬁrst two Polish governments. It contains also
the characteristics of the political forces formed the Constituent Assembly, which elaborated and enacted the text of Constitution on March 17, 1921. The ﬁnal point of the article
is the moment of adopting the so-called “Small Constitution”, in which general political
principles of the Polish state were included.

Kształtowanie się naczelnych organów władzy i podstaw ustrojowych…

Polsce orientację demokratyczną i inicjując program przeobrażeń społeczno-politycznych70. Realizacja tych zmian była możliwa dzięki postawie Piłsudskiego,
który nie mogąc stworzyć rządu koalicyjnego, wspierał działania rządu Moraczewskiego. To dzięki niemu wiele zapowiedzi ogłoszonych w listopadzie 1918 r.
przybrało postać dekretów i stało się obowiązującym prawem71. Tym sposobem
w odróżnieniu od państw ościennych udało się uniknąć wybuchu rewolucji i przelewu krwi na dużą skalę. Rządy ludowe doprowadziły do podziału całej lewicy
społecznej i związały jej dużą część z odradzającym się państwem.
Kiedy największe zagrożenie ze strony radykalizacji nastrojów społecznych minęło i pojawiła się nadzieja na włączenie do prac rządu ugrupowań prawicowych,
miejsce rządów lewicowych zajął gabinet centroprawicowy. Zdaniem Piłsudskiego
miało to uspokoić nastroje w kraju, zapewnić konsolidację narodową, przekreślić
i zatrzeć różnice polityczne oraz ukształtowane przez lata podziały. Nie oznaczało
to jednak zaprzestania sporów, ale miejscem ich rozstrzygania oraz walki o kształt
ustroju stał się wybrany demokratycznie Sejm Ustawodawczy. W jego rękach spoczęły też dalsze losy państwa i jego ustroju.

Keywords: regain independence, Legislative Assembly, “Small Constitution”, Head of
the State, government.
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J. Pajewski, dz. cyt., s. 303.
A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989, s. 197. Por. też: Z. Cybichowski, Polskie
prawo państwowe, t. II, Warszawa 1927, s. 28.
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Michaił Bakunin
a sprawa polska

Wprowadzenie
We wstępie do artykułu Mickiewicz–Bakunin Wiktor Weintraub wyraził pogląd,
że „wśród nienapisanych książek z historii polskiej XIX w. jest jedna, która powinna nosić tytuł «Bakunin i Polacy». Materiału by do niej na pewno nie zabrakło”1.
Oddaje to doskonale fundamentalny aspekt związany z tematem niniejszego artykułu – kwestia niepodległości Polski była dla Michaiła Bakunina idée ﬁxe. Nie jest
to moja opinia, lecz szczere wyznanie rosyjskiego ﬁlozofa, który datował początek
powstania tego uczucia na rok 18462, i towarzyszyło mu ono praktycznie do końca
życia (1876). Bakunin „jak mało który Rosjanin rozumiał Polaków, współczuł ich
narodowym aspiracjom i emocjom, solidaryzował się z ich patriotycznymi uczuciami, nie przekładał większej wagi do przejawów polskiej megalomani”3, czemu
towarzyszyło poczucie wstydu oraz współodpowiedzialności Rosjan za krzywdy
wyrządzane Polakom4. Była to wszakże relacja trudna, złożona, ewoluująca, pełna wieloznaczności i subtelności, a nade wszystko nie w pełni odwzajemniona ze
strony polskich środowisk niepodległościowych oraz demokratycznych. Niemniej
nie pozostała ona bez wpływu zarówno na „apostoła nieograniczonej wolności”,
jak i samych polskich patriotów.
Nieprzypadkowo wspomniałem o ewolucji stanowiska tego „nowożytnego Prometeusza”, jak określił go Lesław Chlebek5, wobec polskiej kwestii. O ile bowiem
1

W. Weintraub, Mickiewicz–Bakunin, „Kultura” 1949, nr 8(25), s. 35.
M. Bakunin, List adresowany do Hercena i Ogariowa. październik 1861, przekł. B. Wścieklica, http://www.bakunin.pl/pis_list_herc61.htm [dostęp: 20.07.2018].
3
A.A. Kamiński, Kontakty Michaiła Bakunina z Polakami po upadku Powstania Styczniowego,
w: Studia z dziejów anarchizmu (2): W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, red. R. Skrycki,
Szczecin 2016, s. 55.
4
Tamże.
5
L.J. Chlebek, Michał A. Bakunin a sprawa polska (cz. I), „Dziennik Robotniczy” 18.01.1914,
s. 1.
2
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przez całe życie żywo się nią interesował oraz wspierał, o tyle w toku ewolucji,
jaką przechodziła jego myśl polityczna, zmianie ulegały powody, kontekst i sposób, w jaki zapatrywał się na rozwiązanie sprawy polskiej. Mówiąc wprost oraz
najprościej jak to tylko możliwe – odmiennie „apostoł nieograniczonej wolności” spoglądał na kwestię polską i ocenę samych środowisk niepodległościowych
w okresie panslawistycznym, a inaczej w czasach, kiedy coraz wyraźniej jego ﬁlozoﬁa zmierzała ku przyjęciu pozycji anarchistycznych.
Wątpliwe wydają się wobec tego oceny niektórych uczonych, jak np. Iriny Kislicyny, która podkreślała, że „stosunek Bakunina do polskiego ruchu zamyka się
w jego pełnym i bezwarunkowym poparciu, bez patrzenia na rozbieżności z jego
przywódcami w zakresie żądań, żądań walki, co wszak kształtowało podstawowe zasady bakunizmu”6. M. Bakunin, zwłaszcza w okresie poprzedzającym oraz
w szczególności po klęsce powstania styczniowego, coraz zajadlej krytykował polskie środowiska niepodległościowe, m.in. za nieumiejętność dostrzeżenia znaczenia kwestii chłopskiej, tkwienie w resentymencie demokracji szlacheckiej bądź też
z powodu kwestii ukraińskiej. Pomimo tego Bakunina nieustannie coś przyciągało
do sprawy polskiej.
Analiza owej ewolucji wobec kwestii polskiej stanowi zasadniczy problem badawczy niniejszego artykułu. Ma to pozwolić wyróżnić oraz wyjaśnić powody,
bodźce i wszystkie inne czynniki, które wpłynęły pierwotnie na zainteresowanie
się sprawą polskiej niepodległości przez rosyjskiego ﬁlozofa, później na jej specyﬁczny oraz oryginalny wymiar, w końcu zaś na jej ewolucję, jak i zmianę stosunku
wobec polskich środowisk niepodległościowych. Łatwo jednak o odmienną ocenę stanowiska M. Bakunina wobec Polski, jak i jakiegokolwiek innego problemu.
Wynika to ze specyﬁcznej natury jego ﬁlozoﬁi. Rosyjski anarchista był myślicielem impulsywnym, bardziej zainteresowanym czynem aniżeli ﬁlozoﬁą, a przez to
niespójnym, którego myśl nieustannie się zmieniała. Ewolucja ta, wbrew często
wyrażanym poglądom, nie była jednak chaotyczna i w gruncie rzeczy była naturalna, tj. każda zmiana stanowiła logiczne następstwo podejmowanych przez niego
problemów. To wskazuje na kolejny aspekt związany z jego ﬁlozoﬁą – był ﬁlozofem problemowym i to właśnie wokół stale obecnych w jego myśli problemów
ulegała ona modyﬁkacjom, podobnie jak jego perspektywa na sprawę Polski.

Lata młodzieńcze
Biograﬁa Bakunina stawia nas w obliczu nieakcentowanego w polskiej literaturze faktu – rosyjski przyjaciel Polski oraz Polaków w latach swej młodości nie
tylko dał się ponieść nastrojom rosyjskiego patriotyzmu i wszystkiego, co z tym
związane (jak np. wiara w Wielką Rosję7), ale także przedstawiał się jako nieprzy6
I. Kislicyna, Stosunek Michała Bakunina do polskiego ruchu wyzwoleńczego w aspekcie podstawowych zasad teorii rewolucyjnego anarchizmu, w: Studia z dziejów anarchizmu (2)…, s. 71.
7
M. Del Giudice, The Young Bakun1n And Left Hegelianism: Origins Of Russlan Radicalism
And Theory Of Praxis, 1814–1842, Doktorat, Montréal, Canada 1981, s. 38.
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jaciel Polski. Świadczą o tym m.in. listy adresowane do jego rodziców oraz sióstr.
Przykładowo, w jednym z nich na wieść o wybuchu powstania listopadowego zacytował wers z antypolskiego oraz antypowstańczego wiersza Aleksandra Puszkina
Oszczercom Rosji (Клеветникам России)8. Oceniał również prześladowania powstańców jako racjonalną politykę9. Na tym etapie życia Bakunin miał podzielać
pogląd Puszkina o tym, że Polacy przegrali rywalizację z Rosjanami o dominację
wśród narodów słowiańskich. Prowadziło go to do uznania polityki rosyjskiej nie
za zaborczą, ale jako realizującą boskie wyroki10. Jednocześnie wyrażał pogląd, że
żaden Rosjanin nie zawaha się oddać życia w imię Rosji i Cara. Jednakże po spacyﬁkowaniu powstania jego poglądy chwilowo złagodniały wobec sprawy polskiej,
co tłumaczył swym „liberalizmem”11.
Wkrótce potem Bakunin jako oﬁcer armii rosyjskiej zaczął stacjonować w polskich prowincjach, gdzie był bezpośrednim świadkiem polityki zaborczej swojej
ojczyzny. Najczęściej to właśnie doświadczenia związane z jego pobytem w Polsce
uważa się za bodziec, który doprowadził go do zmiany stanowiska zarówno w odniesieniu do Polski, jak i despotyzmu w ogóle12. Zastrzeżenia wobec polityki represyjnej niewątpliwie wzmocniły w nim działania jego wuja, Michaiła Murawjowa
Wileńskiego, późniejszego kata powstania styczniowego, który pragnął zadbać
o to, aby młody oﬁcer nie zaczął darzyć Polaków sympatią. Przykładowo, w tym
też celu w jego obecności torturował pojmanych działaczy, chcąc w ten sposób
ukazać „perﬁdność” Polaków13. Działania te nie tylko zakończyły się całkowitym
ﬁaskiem, ale wpłynęły dodatnio na sympatię Bakunina wobec sprawy polskiej.
W tym też okresie zaczęły kruszyć się także jego uprzedzenia wobec Polaków, które były znaczące (wspominał m.in., że więcej pożytku dałaby mu rozmowa z rosyjskim mużykiem aniżeli z polską szlachtą, chociaż pozytywne wrażenie zrobiły
na nim polskie damy). Zaczął zgłębiać historię Polski. Dokonał również własnych
badań dotyczących obyczajów oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej wschodnich
obszarów Rzeczpospolitej. Doprowadziły go do wniosku, że kultura i język ludu
zamieszkałego te obszary były tożsame z rosyjskimi, uznając ten naród za rosyjski,
nie zaś polski14.
Po wystąpieniu ze służby podjął studia ﬁlozoﬁczne. Następnie na początku lat
40. XIX w. wyjechał na studia do Drezna, by tam zgłębiać dalej ﬁlozoﬁę, zwłasz8
Tamże, s. 20; A.A. Kamiński, Michaił Bakunin wśród członków Związku Narodowego w Emigracji Polskiej, w: Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn: Tom poświęcony pamięci Zbigniewa
Frasa, red. M. Górny, Wrocław 2002, s. 90–91. Warto nadmienić, iż A. Kamiński wskazuje, że to nie
był wers, a cały list.
9
W. Weintraub, Mickiewicz–Bakunin…, s. 37.
10
A.A. Kamiński, Kontakty Michaiła…, s. 56.
11
Tenże, Michaił Bakunin…, s. 91.
12
J. Guillaume, Michael Bakunin. A Biographical Sketch, w: Bakunin on anarchy: Selected
works by the Activist–Founder of world anarchism, red. S. Dolgoff, przekł. S. Dolgoff, London 1971,
s. 23.
13
W. Weintraub, Mickiewicz–Bakunin…, s. 37.
14
A.A. Kamiński, Michaił Bakunin…, s. 91–92.
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cza swego ówczesnego mistrza – Georga Hegla15. Bardzo szybko zresztą dał się
poznać jako znamienity znawca jego myśli. To właśnie podczas studiów po raz
pierwszy zetknął się on z polską emigracją oraz coraz silniej dawała o sobie znać
jego sympatia wobec sprawy polskiej16.
Sam też ulokował swoje sympatie na radykalnej lewicy młodoheglowskiej17.
Szczególny wpływ na Bakunina miała w omawianym okresie dialektyka niemieckiego ﬁlozofa. To za jej sprawą był do końca życia przekonany, że nieuniknione jest starcie między siłami reakcji (teza) oraz rewolucji (antyteza), początkowo
w Niemczech18, w których przebywał, następnie zaś w Rosji i całej Europie. Pod
wpływem tego przekonania w 1842 r. napisał swą pierwszą istotną pracę, która odbiła się dosyć szerokim echem, także wśród polskiej emigracji. Mowa tu o Reakcji
w Niemczech. W tym czasie coraz wyraźniej zaczął dostrzegać w polskich środowiskach niepodległościowych sojusznika w rosyjskiej walce przeciw despotyzmowi
carskiemu (ta sympatia też miała doprowadzić do zaocznego skazania go na katorgę
w 1844 r.). Dlatego też dążył do utrzymania kontaktów z polską emigracją19, zarówno
z Hotelem Lambert, jak i – po wybuchu powstania krakowskiego – Towarzystwem
Demokratycznym. Wydaje się, że powstanie krakowskie w ogóle miało znamienny
wpływ na Bakunina. Z jednej bowiem strony miał on uwierzyć wówczas, że europejska rewolucja zbliża się wielkimi krokami. Z drugiej zaś – zbliżyło go to do sprawy
polskiej, czego wyrazem była m.in. jego odpowiedź na łamach „Constitutionnel”
na przemówienie Daniela O’Connella w brytyjskim parlamencie. Parlamentarzysta
stwierdził wówczas, że nie ma na ziemi innego narodu okrutniej traktowanego niż
Irlandczycy przez Brytyjczyków. M. Bakunin, odpowiadając na tę deklarację, uznał,
że ten mógł tak powiedzieć, albowiem nic nie wiedział o barbarzyńskiej polityce
caratu wobec Polski20. Wart odnotowania jest również przetłumaczony i opublikowany list Bakunina w paryskiej „La Reforme”, w którym wskazywał, że jedynym
ratunkiem dla Polski i Rosji jest demokracja21. Jego postawa wobec Polski pozwoliła
mu nawiązywać kontakty z polskimi środowiskami patriotycznymi, w tym nawet
z konserwatystami z tzw. Hotelu Lambert22.
Wspomniane kontakty z polskimi emigrantami znacząco wpłynęły na ewolucję
teoretyczną M. Bakunina, zwłaszcza jego relacje z Joachimem Lelewelem i Ada15

Można domniemywać, iż nie byłoby późniejszego anarchokolektywizmu M. Bakunina, gdyby
nie jego wcześniejsza fascynacja ﬁlozoﬁą Fichtego oraz Hegla, pomimo iż sam Bakunin już w latach
60. XIX w. raczej dystansem odnosił się do własnej heglowskiej przeszłości. Patrz: J. Uglik, Michała
Bakunina ﬁlozoﬁa negacji, Warszawa 2007, s. 77; H. Temkinowa, Bakunin i antynomie wolności,
Warsawa 1964, s. 80.
16
A.A. Kamiński, Kontakty Michaiła…, s. 56.
17
Początkowo jednak jego sympatie skierowane były ku prawicy heglowskiej. Patrz: K. Świerczyński, Michał Bakunin. Życiorys, Warszawa 1938, s. 2.
18
J.-C. Angaut, Revolution and the Slav Question: 1848 and Mikhail Bakunin, w: The 1848 revolutions and european political thought, red. D. Moggach, G. Stedman Jones, Cambridge 2018, s. 406.
19
W. Weintraub, Mickiewicz–Bakunin…, s. 36.
20
E.H. Carr, Michael Bakunin, New York 1975, s. 141.
21
M. Bakunin, Zdanie sprawy Komitetu, „Orzeł Biały” 1845, nr 1, s. 4.
22
A.A. Kamiński, Michaił Bakunin…, s. 96.
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mem Mickiewiczem. Od J. Lelewela przejął zainteresowanie kwestią słowiańską,
rolą stosunków polsko-rosyjskich23, federacje narodów słowiańskich24 oraz nade
wszystko koncepcję gminowładztwa. Nie bez wpływu był także lelewelowski
punkt widzenia na szlachtę i demokrację szlachecką, za sprawą którego Bakunin
mógł uznać, że ta drobna oraz średnia miała być przesiąknięta duchem rycerstwa
oraz wolności25. Wedle Antoniego Kamińskiego, to właśnie znajomość z polskim
historykiem doprowadziła go do wysnucia ostatecznego wniosku o istnieniu ścisłego związku między sprawą polską a rewolucją rosyjską26.
Od tego drugiego mógł przejąć pewne wątki mesjanistyczne (acz niektórzy badacze, jak np. I. Kislicyna27, uważają, że były one obecne w jego myśli
na długo przed spotkaniem z A. Mickiewiczem i zainteresowaniem się sprawą polską), co uwidaczniała np. Odezwa do Słowian. Naturalnie może to być
zbyt daleko idąca interpretacja, a sam Bakunin celowo odwoływał się do charakterystycznej cechy polskiego romantyzmu, pragnąc w ten sposób zyskać
przychylność polskiej emigracji. Jednakowoż, jak sugerował W. Weintraub,
„te podźwięki polskiego mesjanizmu u Bakunina są zaskakujące i niespodziewane”28, zważywszy m.in. na jego heglizm, materializm oraz antyreligijność.
Z drugiej strony u Mickiewicza pojawiły się po spotkaniu z Bakuninem wątki
panslawistyczne29.
Podczas uroczystości związanych z siedemnastą rocznicą wybuchu powstania
listopadowego w Paryżu Bakunin wygłosił słynne już przemówienie zatytułowane Siedmnasta rocznica rewolucyi polskiej. Omawiana mowa przesiąknięta
była bakuninowskim humanizmem, najgłębszym i najszczerszym szacunkiem
dla człowieka, a przede wszystkim umiłowaniem wolności oraz Polaków jako
takich. Samo powstanie oceniał jako „święte”, będące „pamiątką najpiękniejszej
epoki Waszego Narodowego życia”, i – jak uznał – pomimo przegranej Polacy
wyszli z niego silniejsi. Stłumienie powstania, jak i same rozbiory interpretował
jako symbol despotii carskiej, która była równie dotkliwa wobec obu narodów.
Jednakże w jego ocenie polityka carska obciążała sumienia zwykłych Rosjan,
głównie z powodu wykonywania przez nich rozkazów cara, co skutkowało reprodukcją status quo30.
23

J. Lelewel był prawdopodobnie jedynym znaczącym polskim intelektualistą oraz politykiem,
który łączył kwestię niepodległości z przemianami demokratycznymi w Rosji. To wówczas również
uwidoczniły się pierwsze istotne różnice między Bakuninem a polskimi patriotami dot. kwestii Ukrainy i Białorusi, które wedle rosyjskiego socjalisty posiadały takie samo prawo do samostanowienia,
co Polska. Tamże, s. 93–94.
24
Tamże, s. 94.
25
I. Kislicyna, Stosunek Michała…, s. 72.
26
A.A. Kamiński, Kontakty Michaiła…, s. 57.
27
I. Kislicyna, Stosunek Michała…, s. 73.
28
W. Weintraub, Mickiewicz–Bakunin…, s. 44.
29
Tamże, s. 45.
30
M. Bakunin, Siedmnasta rocznica rewolucyi polskiej. Mowa miana na zgromadzeniu w Paryżu
przy obchodzie rocznym 29 listopada 1847 roku przez wygnańca rossyjskiego, tłómaczenie z francuzkiego, Lwów 1848, s. 4–5.
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Dlatego powstanie listopadowe jawiło się M. Bakuninowi jako zalążek wyzwolenia, nie tylko Polaków, ale także Rosjan. Rosyjski rewolucjonista, co w następnych latach będzie konsekwentnie rozwijać, ściśle wiązał losy Polski i Rosji.
Oba narody uważał bowiem za ten sam „szczep”, których interesy były nierozdzielne oraz wspólne. Pozwalało to ﬁlozofowi nadać Polakom istnie mesjanistyczną rolę historyczną do wypełnienia w kontekście Rosji, a następnie całej
Europy – wyzwolenie Polski miało stanowić bowiem początek końca despotyzmu rosyjskiego. Polska jawiła mu się zbawiennie dla Rosjan, albowiem „wy
wolni, stalibyście się przyczyną naszej wolności; burząc tron Polski, obalilibyście tron cesarza rosyjskiego”31. Jest to znamienne, albowiem tak też Bakunin
rozumiał jedno z haseł powstańców: „Za naszą i waszą wolność”. Jednocześnie,
w ocenie Bakunina, oznaczało to, że Polacy byli świadomi tego, że to nie Rosjanie jako lud był ich wrogiem, lecz państwo rosyjskie32 oraz car niebędący
Rosjaninem, a Niemcem33.
Stąd też za niezbędne uznał przymierze Rosjan i Polaków. Pamiętać bowiem
należy, iż Polacy jawili się rosyjskiemu „apostołowi wolności” jako „święci”, „bohaterowie”, będący „męczennikami naszej [czyli rosyjskiej] wolności, prorokami
naszej przyszłości”34. Rzeczpospolita stanowiła zatem także źródło natchnienia dla
rosyjskiego ludu oraz początek wyzwolenia 60 mln Słowian żyjących pod jarzmem
despotyzmu rosyjskiego. Wydawać by się mogło zatem, że M. Bakunin partykularnie postrzegał rolę Polski – wyzwolenie Polski stanowić miało wstęp do rewolucji
w Rosji. W dużym stopniu tak było. To była ta podstawowa przesłanka polityczna
(a także taktyczna), która legła u podstaw jego stosunku do Polski na długie lata.
Nie mniej ważny był jednak jego stosunek emocjonalny. Jak sam bowiem deklarował, co wydawało się całkowicie szczere, kochał Polskę, wyrażając jednocześnie
podziw dla polskiego zapału35.
Ranga tego wystąpienia była trudna do przecenienia, zarówno dla samego Bakunina, jak i sprawy polskiej. Dla niego dlatego, że dzięki temu przemówieniu
przestał być znany wyłącznie jako znamienity znawca myśli G. Hegla, a stał się
cenionym oraz znanym w całej Europie rewolucjonistą, którego wydalenia z Francji zażądała ambasada rosyjska. Trzeba bowiem pamiętać, że na bankiecie obecnych było ponad 1,5 tys. Polaków i Francuzów, którzy z ogromnym entuzjazmem
przyjęli jego przemówienie36. Dla sprawy polskiej dlatego, że nie dość, iż „apostoł
nieograniczonej wolności” był prawdopodobnie pierwszym Rosjaninem, który publicznie wyraził tak przyjazną Polsce i Polakom odezwę, to do tego odmówił uzna31

Tamże, s. 6.
Tamże.
33
M. Bakunin, Siedmnasta rocznica…, s. 8; tenże, Do Polski, Rosyi i Słowian! przekł. W. Koszyc [właśc. E. Łuniński], Lwów 1905, s. 20. Konieczne jest wskazanie, że Bakunin relatywnie często posługiwał się argumentem, iż car był Niemcem, nie zaś Rosjaninem, przez co miał nie rozumieć
duszy i potrzeb słowiańskich.
34
Tenże, Siedmnasta rocznica…, s. 13.
35
Tamże.
36
E.H. Carr, Michael Bakunin…, s. 144.
32
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nia władz rosyjskich. Od tego momentu przemówienie to stało się czymś w rodzaju szablonu, który naśladowali polscy i rosyjscy rewolucyjności37.
Po przystaniu na żądanie rosyjskie przez władze francuskie Bakunin musiał
opuścić Paryż. Udał się zatem do Brukseli, w której ponownie spotkał Karola
Marksa. Jednakże rewolucja lutowa umożliwiła mu ponowny powrót do stolicy
Francji, którą jednak szybko opuścił38, udając się do Niemiec na wieść o wydarzeniach z Berlina oraz Wiednia, licząc następnie na możliwość wzięcia udziału w postaniu wielkopolskim39. Tak się jednak nie stało. Podczas pobytu w Berlinie został
aresztowany i zmuszony do wyjazdu do Wrocławia, w którym nawiązał kontakty
z polskimi emigrantami. Istotne wydaje się, że w tym okresie liczył na wsparcie
dla sprawy polskiej przez niemieckich demokratów40. Zresztą część autorów podkreśla, że specyﬁka bakuninowskiego panslawizmu łączącego kwestię narodowowyzwoleńczą z rewolucją sprawiała, że za konieczne uważał również wspieranie
niemieckich oraz węgierskich demokratów. To z kolei miało zasadniczo wpłynąć
na to, że zaczął być określany mianem „demokratycznego panslawisty”41.
Istotnie, jego panslawizm, zdecydowanie odmienny względem tego carskiego,
służącego do legitymizowania rosyjskiego imperializmu, był dosyć specyﬁczny
i stanowił mieszankę wielu wpływów. Dlatego można odnaleźć w nim: elementy
heglizmu; przekonanie o historycznej roli i zadaniu Słowian w powszechnej rewolucji, których można przyrównać do marksowskiego proletariatu jako podmiotu
rewolucyjnego; potępienie rosyjskiego nacjonalizmu; germanofobię; a także esencjalistyczne założenia odnośnie do chłopstwa oraz szeroko rozumianego ludu42.
Nad wyraz szczególnym aspektem bakuninowskiego projektu, który w stopniu
fundamentalnym wpłynął na stosunek Rosjanina do sprawy polskiej, było wskazywanie nierozłączności kwestii społecznej i narodowej. W tym też sensie wyzwolenie narodowe to wyzwolenie społeczne. Nie z innej wcale przyczyny sądził, że
aby Polska stała się prawdziwie wolna, musiała stać się „chłopską Polską”, tym
bardziej, że „pański program nie poruszy żadnego chłopa”43.
Z Wrocławia udał się na kongres panslawistyczny do Pragi, podczas którego
został nawet stałym członkiem polsko-litewskiej sekcji, a także wybrany został
37
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do sekcji Słowian Południowych44. Wkrótce potem opublikował wspominaną już
Odezwę do Słowian, będącą kluczowym dokumentem ilustrującym ewolucję stosunku M. Bakunina wobec sprawy polskiej i jej związków ze sprawą rewolucji
rosyjskiej. Charakterystyczne weń były elementy mesjanistyczne i ogółem charakterystyczne dla polskiego romantyzmu. Szczególnie interesującywydaje się „tragizm”, który w wydaniu bakuninowskim odznaczał się permanentnym konﬂiktem
narodu oraz jego nieszczęścia z otaczającym światem. Dlatego też w Polakach dostrzegał on najwyższą prawdę45.
Wspomniany tragizm, łączony zarazem z mesjanizmem Polski i Rosji, korespondował z bakuninowską dialektyką zapożyczoną od G. Hegla, która była najtrwalszą pozostałością w jego systemie ﬁlozoﬁcznym po okresie fascynacji niemieckim ﬁlozofem. Co prawda, odmiennie mógł on wypełniać pola rewolucji
(antyteza) oraz kontrrewolucji (teza), lecz zawsze były one obecne i to właśnie
owa dialektyka determinowała nadawaną Polsce oraz Polakom rolę historyczną
w omawianym okresie jego twórczości. Dialektyczna perspektywa sprawiała, że
w opinii rosyjskiego rewolucjonisty między tymi obozami nie mogło być żadnego
kompromisu, a co za tym idzie – niemożliwe było stanięcie obok nich. Każdy, zarówno jako jednostka, jak i wspólnota, musiał wybrać jeden z tych obozów – próba
uniknięcia tego wyboru miała niegdyś doprowadzić Polskę do upadku. Zasadniczo bowiem sugestie, że jest możliwy, stanowiły formę wybiegu prowadzącego do
zniewolenia46. Wydaje się to o tyle interesujące, że równocześnie wskazywało na
jego niechęć wobec wszelkiej maści „doktrynerów” i „dyplomatów” (czyli polityków)47, którzy czynili takie właśnie rady48. Można przy tym dostrzec zalążek odkrycia przez M. Bakunina esencjalistycznych i „obiektywnych praw” rządzących
każdym państwem, przez stwierdzenie, że jakościowo nie istnieją żadne różnice
między despotyzmami oraz zasadami nimi kierującymi49.
Co by się stało, gdyby Polska wystąpiła przeciw carowi? Bakunin antycypował, że osłabiłaby reżim50, tym bardziej iż ten nie mógł liczyć na wierność swych
oddziałów ulegających „czarowi” Polaków. To z kolei, jak kolejno przewidywał
rosyjski rewolucjonista, umożliwiłoby wybuch rewolucji w Rosji, która zmiotłaby
despotię, tyranię oraz zakończyłaby politykę zaborczą, pozwalając zatryumfować
ludowi rosyjskiemu i stworzyć wolną, chłopską Rosję będącą w braterskich stosunkach z Polakami, Ukraińcami oraz innymi narodami. Lud rosyjski był bowiem
tak samo ciemiężony przez cara, jak inne ludy słowiańskie przez, i pragnął tak
samo jak one wolności51. Jednakże, co de facto stanowiło powtórzenie wcześniej
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wyrażonego poglądu, pomimo uznania Rosjan za takie same oﬁary despotii cara to
z racji swej konformistycznej postawy umożliwiali reprodukcję istniejącego reżimu. Wobec tego byli przedmiotem i podmiotem władzy – nośnikami tyranii, którzy
zarażali nią nie tylko Rosję, ale także inne narody i kraje, w tym nade wszystko
Polskę. Tu też leżeć miała zasadnicza przyczyna represyjnej polityki wobec Polski
– car miał zdawać sobie sprawę, że powstanie Polaków może stanowić początek
końca jego despotyzmu52.
Kwestia polska nie była zatem selektywną myślą bądź odizolowaną częścią
jego systemu poglądów politycznych. Polska miała do wypełniania kluczowe zadanie historyczne, umożliwiające wyzwolenie Rosjan, co z kolei dałoby początek
wolności Europy. To jest właśnie ten atrybut, w którym najsilniej uwidaczniały się
jego mesjanistyczne przekonania w odniesieniu do Rzeczpospolitej. Polacy jawili
mu się bowiem jako „Arka zbawienia naszego”, która wskazuje drogę „ku obiecanej ziemi wolności”. Wobec tego Rosjanie czuć mieli „zapał dla Polaków ich duchy porywa i niemi wstrząsa, w zbawieniu Polski oni widzą swe własne zbawienie,
już nie przeciw Polsce lecz za Polską oni tylko walczyć mogą”53. Odwołanie się
do tego romantycznego mitu Polski jako „Chrystusa narodów” silnie współgrało
z bakuninowską dialektyką, w której Polska stanowiła antytezę.
Trudno jednoznacznie wskazać, czemu M. Bakunin wybrał Polskę do wypełnienia tej historycznej roli. Prawdopodobna wydaje się hipoteza M. Kofmana.
Badacz zasugerował bowiem, że wpływ na to miało szczególne położenie geopolityczne Polski na mapie Europy. To mogło prowadzić go do uznania, że ta równocześnie broniła „cywilizacji zachodu”, jak i wartości oraz cnót Słowian, syntezując
je ze sobą54. Można domniemywać, że nie bez znaczenia były także doświadczenia i przeżycia rosyjskiego socjalisty podczas jego służby wojskowej, którą pełnił
w Polsce.
Wskazuje to na zasadniczy problem, który towarzyszył Bakuninowi przez
całe jego życie – wolność oraz jej społeczne (wspólnotowe) rozumienie. Chociaż
jej rozumowanie nieustannie ewoluowało, a raczej pogłębiało się, co ostatecznie
doprowadziło go do anarchizmu, to zawsze jawiła mu się ona jako niepodzielny i nieredukowalny paradygmat. Na tym jednak etapie życia to absolutystyczne
i niepodzielne jej interpretowanie sprowadzało się do uznawania przez niego jako
przyrodzonego i niezbywalnego prawa każdego narodu do samostanowienia. Każdy naród ma bowiem prawo do wolności absolutnej, „bez warunków, bez wyjątków, bez granic”55. Wolność musi być powszechna – nie można byłoby mówić
o wolności, jeżeli chociażby jeden naród pozostawał ciemiężony i zniewolony56.
To zaś stanowiło powód, dlaczego kilkanaście lat później M. Bakunin krytykował
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polskich patriotów pragnących restauracji Rzeczpospolitej w jej przedrozbiorowych granicach, faktycznie podnosząc ich quasi-kolonialną perspektywę wobec
Ukraińców i Białorusinów.
Zresztą wyzwolenie wszystkich ludów i powszechna rewolucja społeczna położyłaby kres sztucznym granicom oraz zaborczym wojnom, przekonywał Rosjanin.
W takim więc razie Bakunin ogłosił braterstwo i równość wszystkich narodów,
co implikowało równe prawo do samostanowienia oraz do autonomii. Samą wolność narodową rosyjski myśliciel dzielił na negatywną, czyli „wolność od”, oraz
pozytywną, czyli „wolność do”. W tym pierwszym wypadku każdy naród winien
być wolny od zaborów, okupacji i ciemiężenia przez inne państwa. W przypadku
wolności pozytywnej celem jest uwolnienie narodów od każdej formy despotii57.
Omówiony powyżej dokument spotkał się głównie z pozytywnym przyjęciem,
zwłaszcza ze strony rosyjskich rewolucjonistów i polskich patriotów. Jednakże
skrytykował go K. Marks, który podkreślał, że poza Rosjanami, Polakami i tureckimi Słowianami żaden naród słowiański nie posiada historycznych, geograﬁcznych, politycznych i przemysłowych warunków, aby być niepodległy oraz silny.
Jak na ironię, po latach M. Bakunin przyznał rację K. Marksowi, z istotnym zastrzeżeniem – miał wskazywać, że jego pragnieniem było nade wszystko to, aby
Słowianie samodzielnie wyzwolili się spod germańskiego ucisku, czego K. Marks,
oskarżany przez rosyjskiego rywala o bycie niemieckim patriotą, nie mógł przyznać oraz uznać58.
W 1849 r. Bakunin wziął udział w postaniu drezdeńskim, po pacyﬁkacji którego
został skazany na śmierć. Wyroku jednak nie wykonano, gdyż władze zgodziły
się na jego ekstradycję do Rosji, w której natychmiast został uwięziony na rozkaz
cara w Twierdzy Pietropawłowskiej. Ironicznie można uznać, że to car uratował
życie „apologecie nieograniczonej wolności”. Do tego polecił mu napisać „szczerą” Spowiedź. Duże wątpliwości budzi jednak faktyczna szczerość wyznań w napisanej przez M. Bakunina pracy dla Cara, zresztą dwukrotnie redagowanej (dla
Mikołaja I, następnie zaś dla Aleksandra II), niemniej niektórzy badacze uważają,
że rosyjski rewolucjonista otworzył się weń przed carem w aspekcie psychologicznym59. Jednakże większość naukowców i biografów Bakunina podchodzi do
tej kwestii dosyć sceptycznie. Zazwyczaj podkreśla się, że był to jedynie wybieg,
który miał pomóc w jego zwolnieniu z więzienia (przykładowo, takiego zdania
byli W. Weintraub60 oraz Kazimierz Czapiński61). Na tę niewielką wiarygodność
szczerości dokumentu wskazują np. pogardliwe deklaracje wobec Polaków, których znał62. W 1857 r. Bakunin został zwolniony z więzienia i zesłany na Syberię, gdzie zezwolono mu osiąść w rejonie Tomska. Rok później ożenił się z młodą
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Następny okres w życiu M. Bakunina, który zapoczątkowała ucieczka z Syberii, odznaczał się jego dalszą radykalizacją oraz stopniową ewolucją prowadzącą go od jego rewolucyjnego, socjalistycznego i demokratycznego panslawizmu
ku anarchizmowi. Nie oznacza to, że przestał być szczerym sympatykiem sprawy polskiej, w istocie ta „nigdy nie była daleka od serca M. Bakunina”64. Niemniej ewoluowała ona i stała się bardziej krytyczna, zwłaszcza wobec polskich
środowisk niepodległościowych oraz prezentowanych przez nie wizji niepodległej
Polski wraz z jej granicami. Niezmiennie nadal wiązał walkę Polaków z kwestią
rewolucji rosyjskiej. Sądził bowiem, że ewentualny zryw i zwycięstwo Polaków,
zdoła na tyle osłabić oraz zdestabilizować reżim carski, iż to umożliwi odniesienie
zwycięstwa rewolucji rosyjskiej i powstanie „chłopskiej Rosyi”. Stanowisko to
wzmacniało przekonanie ﬁlozofa o tym, że carat po klęsce w wojnie krymskiej
oraz po śmierci Mikołaja I znajdować się miał na skraju rozpadu65. Wskazuje to,
że poglądy Bakunina w tym wymiarze od 1847 i 1848 r. do lat 60. XIX w. nie uległy większym zmianom, podobnie jak te dotyczące nierozłącznych losów i historii
obu narodów.
W tym też czasie M. Bakunin nawiązał nieco bliższe kontakty ze środowiskiem
tzw. Hotelu Lambert, które jednak dosyć sceptycznie spoglądało zarówno na niego, jak i Aleksandra Hercena, z którym rosyjski rewolucjonista współpracował
w omawianym okresie66, nade wszystko przy piśmie „Kołokoł”. Nie umknęło to
uwadze carskiego wywiadu. Agentom udało się nawet przechwycić część listów
M. Bakunina i A. Hercena do Jana Aborskiego, Ludwika Bulewskiego, a także
Józefa Ćwierczakiewicza, w których rosyjscy rewolucjoniści podtrzymywali wyrażony przez Bakunina znacznie wcześniej pogląd, że sprawa polska jest ściśle
współzależna z rewolucją rosyjską67. Stosunki te jednak nie były specjalnie intensywne oraz serdeczne68. W istocie przypominały one nieco formę handlu wymiennego i wzajemnego partykularnego wykorzystywania się. Rosyjscy rewolucjoniści
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polską szlachcianką, Antoniną Kwiatkowską63. Udało mu się jednak zbiec i przez
Japonię oraz Stany Zjednoczone zdołał powrócić w 1861 r. do Europy, a precyzując – do Londynu.
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chcieli bowiem użyć kanałów Czartoryskich na wschodzie do kolportowania pisma
„Kołokoł”, z kolei polscy patrioci zamierzali spożytkować pismo do propagowania
sprawy polskiej. O tym, jak M. Bakunin podchodził do tej sprawy instrumentalnie,
świadczy jego zwierzenie udzielone A. Hercenowi pod koniec 1862 r. Rosyjski
rewolucjonista podkreślił w nim, że nie mogą pozwolić dać się wykorzystać Czartoryskim, w tym również uchodzić za ich narzędzie, zwłaszcza na terenach tureckich, na których Polacy nawracali na katolicyzm „po jezuicku”, Turcy zaś uciskali
Słowian69.
Wiadomo o tym, że Biuro Paryskie oraz same środowiska rewolucyjne już
wcześniej chciały nawiązać współpracę ze sobą70, niemniej to dopiero przybycie Bakunina do Londynu w 1861 r. stanowiło bezpośredni asumpt do wykonania
tego kroku. Negocjacje z ramienia Hotelu prowadził Zygmunt Jordan, z kolei ze
środowiska „Kołokola” m.in. Bakunin oraz A. Hercen. Sam Z. Jordan wspominać
miał Władysławowi Czartoryskiemu o swoim ogólnym braku zaufania do Bakunina, a także zasadniczej niechęci wobec tego rodzaju sprzymierzeńców71. Nie
ma co się dziwić tej wzajemnej nieufności. Członkowie środowiska tzw. Hotelu
Lambert byli konserwatystami, przeciwnikami wyzwolenia chłopów, idei samostanowienia ludu – mówiąc krótko byli obrońcami społeczno-ekonomicznego status
quo. Tymczasem A. Hercen i M. Bakunin byli rewolucjonistami oraz socjalistami.
Z drugiej strony istotną cechą polskich środowisk niepodległościowych był brak
uprzedzeń wobec Rosjan. W istocie rusofobia „w stylu Krasińskiego była rzeczą
rzadką. Emigracyjni demokraci odróżniali Rosjan od caratu”72. Pozwoliło to na
odłożenie, przynajmniej tymczasowo, dzielących ich różnic i nawiązanie współpracy w lutym 1862 r.73 W następstwie w Biurze Paryskim zorganizowana została
komisja rosyjska, której celem było m.in. umieszczanie artykułów w „Kołokole”,
Polacy z kolei mieli kolportować pismo na wschód74.
Podczas omawianych rozmów rosyjski rewolucjonista krytykował demokrację
szlachecką, do której odwoływali się Polscy emigranci. Bakunin podkreślał, że
jest to mit oderwany od rzeczywistości, który już zupełnie nie przystaje do czasów
im współczesnych. Dyplomatycznie miał jednak uznać, że nie rości sobie żadnego
prawa do narzucania swojej perspektywy, dodając: „zdaję sobie sprawę, że się różnimy w sprawach teoretycznych, ale pomimo to możemy być sprzymierzeńcami na
rok lub dłużej, aż nie pobijemy wspólnego wroga”75. Nie mniej istotnym punktem
spornym, dystansującym Rosjanina od polskich środowisk niepodległościowych,
była kwestia Ukrainy i Białorusi, co jednoznacznie M. Bakunin zaznaczył w swojej odezwie Do Polski, Rosyi i Słowian! „Apologeta nieograniczonej wolności”
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absolutnie nie godził się na odrodzenie Polski na mapie Europy w przedrozbiorowych granicach, przynajmniej wbrew woli Ukraińców i Białorusinów. Dostrzec
w tym można sygnalizowanie przez rosyjskiego socjalistę myślenia quasi-kolonialnego przez polską szlachtę. Rewolucjonista co prawda częściowo usprawiedliwiał polskich panów tym, że przez utratę ojczyzny żyli przeszłością. Pomimo
tego, jak zaznaczał Bakunin, do świata odzwierciedlającego tę perspektywę nie ma
już powrotu76, a „nowe życie nie może wytrysnąć ze świata zużytego i konającego”77 i odwoływanie się do tego resentymentu miało odciskać negatywne piętno
na przyszłości Polski.
Jak zostało wspomniane, resentyment kolonialny wśród polskiej szlachty ilustrowało myślenie o Ukraińcach i Białorusinach nie jako o podmiocie politycznym,
który ma prawo do samostanowienia i swobodnego określenia się, lecz pozbawionej tego prawa masie, która winna podporządkować się Rzeczpospolitej w oparciu
o abstrakcyjne „prawa historyczne”. M. Bakunin dostrzegł tu znamienną ambiwalencję wśród polskich patriotów. Z jednej strony prowadzili oni słuszną walkę
o urzeczywistnienie polskiego prawa do samostanowienia. Z drugiej jednak strony,
w ocenie rosyjskiego socjalisty, to samo prawo kwestionowali w odniesieniu do
Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Filozof był jednak świadomy, że związane
to było z archaicznym sposobem postrzegania pojęcia „narodu”, w tym wypadku
narodu polskiego, z którym utożsamiano stan szlachecki. Nie mogło to zmienić
zasadniczego faktu – Ukraińcy i Białorusini, podobnie jak Litwini, nie należeli ani
do Polski, ani do Rosji. Cechowała ich zasadnicza odrębność językowa, religijna
i narodowa, przez co należeć mogli wyłącznie „do siebie samych”78. Wolność wedle Bakunina była niepodzielna i absolutna, to zaś oznaczało, że każdy naród niezależnie od swej wielkości winien mieć prawo do samostanowienia, a w wypadku
narodów znajdujących się pomiędzy Polską a Rosją – prawo do zadecydowania
o tym, czy chce należeć do Polski, czy do Rosji lub też czy chce żyć we własnym
państwie79.
Wskazuje to na bardzo istotny element myśli Bakunina. Pomimo uznania prawa
do samostanowienia Ukraińców i Białorusinów dopuszczał możliwość, aby dołączyli oni do procesu odbudowy Polski i znaleźli się w jej granicach. Uczyniliby
to jednak wyłącznie wówczas, jeżeli zryw niepodległościowy przekształciłby się
w rewolucję urzeczywistniającą hasło „ziemia i wolność”80, tym samym rozwiązując kwestię chłopską oraz gwarantując wszystkim jednostkom i grupom swobodę, autonomię oraz równość. Wówczas to Polska mogłaby wygrać rywalizację
z Rosją oraz potencjalnie z ich własnymi państwami narodowymi81. Przekonanie
76
M. Bakunin, Do Polski…, s. 34–35; tenże, „Do Moich Przyjaciół Rosyan i Polaków, w: Sprawa polska ze stanowiska europejskiego przedstawiona, red. K. Forster, Berlin 1872, s. 140–141.
77
Tenże, Do Moich…, s. 141.
78
Tamże, s. 144; tenże, Do Polski…, s. 36–39.
79
Tenże, Do Polski…, s. 38–39.
80
„Ziemia i wolność” jest bowiem jedynym celem i pragnieniem ludu, my zaś „kochamy tylko
lud, wierzymy weń jedynie i chcemy tego czego on chce”, tamże, s. 29.
81
Tenże, Do Moich…, s. 145.
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to niosło ze sobą istotne następstwo. Kwestia granic powinna być rozstrzygnięta
przez rewolucję społeczną, która de facto w pełni rozwinęłaby idee samostanowienia oraz prawo do samookreślania się narodów. Nie stało to jednak w opozycji
wobec nadal podzielanej przez „apostoła wolności” wiary w przyszłą federację
słowiańską, jednoczącą wszystkie narody słowiańskie na zasadzie dobrowolności
i poszanowania ich autonomii.
Odmienną kwestią pozostaje to, jakie obszary „apostoł wolności” uważał za
„rdzennie” bądź „prawdziwie” polskie. Niewątpliwie nie poświęcał temu większej
uwagi. Jednakże pewnych wskazówek dostarczają pertraktacje prowadzone przez
niego z Z. Jordanem. Wspomniał wówczas, że do niepodległej Polski winny należeć
wszystkie te obszary, na których Polacy dominują. Wszak nie były to obszary, na których dominował język polski, ale te, na których przewagę posiadał „duch polski”82.
Podkreślić należy, że stało to w opozycji wobec stanowiska Fryderyka Engelsa, który
domagał się przywrócenia Rzeczpospolitej w granicach przedrozbiorowych83.
Prezentowana przez polskie środowiska niepodległościowe postawa, w ocenie
M. Bakunina, była nie tylko moralnie wątpliwa wobec innych narodów, ale uniemożliwiała wciągnięcie ukraińskich (ale także polskich) chłopów do walki przeciw carowi84. Zresztą wydaje się, iż polskie środowiska niepodległościowe dużo
bardziej obawiały się rewolucji społecznej aniżeli cara i niepowodzenia własnego
wystąpienia. Świadczy o tym cytowana przez Bakunina w liście do A. Hercena
wypowiedź Józefa Demontowicza, który deklarował, że wolałby, aby to carat odniósł zwycięstwo, aniżeli rewolucja w Rosji miałaby się powieść85. Sprawiało to,
że w ocenie rosyjskiego socjalisty Polacy niejako samodzielnie zmniejszali szanse
swojej walki niepodległościowej. Nawet jeżeli zryw by się powiódł, to bez rewolucji Polska nie byłaby prawdziwie wolna, a jedynie kolejnym państwem zabezpieczającym przywileje szlachty oraz niewolę chłopów i innych grup społecznych,
akcentował Rosjanin86.
Rewolucja stanowiła wobec tego „ﬁlozoﬁczny klucz” pozwalający zrozumieć
stanowisko Bakunina wobec sprawy polskiej. Była warunkiem koniecznym i przyczyną wolnej Polski. Jako jedyny proces mogła rozwiązać trzy sprzężone ze sobą
kwestie: urzeczywistnić wolne i egalitarne społeczeństwo polskie; rozwikłać konﬂikty etniczne, dając możliwość samostanowienia innym narodom, w tym Ukraińcom i Białorusinom, w końcu zaś rozwiązać kwestię polską przez umożliwienie
budowy niepodległego i wolnego państwa polskiego. Powstanie bez rewolucji
byłoby w istocie jedynie wystąpieniem szlachty, odwołującej się do sarmackiego
i folwarcznego resentymentu.
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Nie bez znaczenia na los Polski pozostawały w ocenie Bakunina również wydarzenia bieżące oraz doraźna polityka mocarstw. Dlatego też sceptycznie oceniał
szanse powstania styczniowego87. Przede wszystkim uważał, że wybuchło ono
w złym momencie z racji panujących nastrojów w Europie, Rosji i samej Polsce. Nie z innego powodu przewidywał, że jego spacyﬁkowanie będzie tryumfem
carskiego despotyzmu, który ulegnie dzięki temu wzmocnieniu88. Ponadto szanse
Polski wzmocniłby konﬂikt między trzema zaborcami89. Rosjanin podkreślał bowiem, iż tak długo jak Rosja będzie zaborcą Polski, tak długo pełnić będzie rolę
przymusowego sojusznika Prus i Austrii. Zrodziło to u niego przekonanie, że to
przymierze „Trzech Czarnych Orłów” utrzymuje Polskę w niewoli. Z kolei wojna
między zaborcami pozwoliłaby Polsce stać się ponownie niepodległą90. Z drugiej
strony jakaś jego cząstka liczyła na łut szczęścia i zwycięstwo wbrew zdrowemu
rozsądkowi, nade wszystko licząc na wsparcie Rosjan, którzy uznają polski zryw
za asumpt dla własnej rewolucji91. Być może za takową wiarę w łut szczęścia uznać
można wyrażone przez M. Bakunina w liście do Aleksandra Hercena i Nikołaja
Ogariowa z sierpnia 1863 r. przekonanie, że sprawa Polski stała się tak istotna, że
mocarstwa wspomogą powstańców, uznając Polskę na arenie międzynarodowej,
przez co w 1864 r. – jak antycypował Rosjanin – doszłoby do wielkiej wojny92.
Pomimo swego sceptycyzmu rosyjski rewolucjonista na wiele sposobów pragnął wesprzeć walkę Polaków. Jak nietrudno się domyślić, pierwszą reakcją tego
impulsywnego rewolucjonisty, rwącego się do walki, była chęć dołączenia do jednego z oddziałów powstańczych. Nie udało mu się to jednak, głównie na skutek
decyzji odmownej Mariana Langiewicza, dyktatora powstania93. Kolejną jego
propozycją było utworzenie Legionu Rosyjskiego walczącego u boku polskich powstańców, wspieranego przez radykalnie nastawionych młodych oﬁcerów armii
carskiej. Rosjanin uważał, że taki legion walczący pod sztandarem „Ziemia i Wolność” wywarłby ogromny wpływ dyskursywny na lud rosyjski, a dla polskich powstańców jego powstanie byłoby porównywalne z odniesieniem zwycięstw w kilku
bitwach94. Chociaż wielu rosyjskich rewolucjonistów odnosiło się entuzjastycznie
wobec tej propozycji95, to dyktator powstania oraz Komitet Centralny Narodowy (KCN) zdecydowanie odmówiły. Powodów, które doprowadziły do tej decyzji,
było kilka. Wydaje się, że najważniejszym była obawa Polaków, że obecność rosyjskich wojskowych i ogółem Rosjan zdyskredytuje powstańców w oczach euro87
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pejskich potęg, na pomoc których liczyli Polacy. Nie bez znaczenia był także jego
bakuninowski panslawizm wyrażający idee samostanowienia wszystkich narodów
słowiańskich zgrupowanych w wolnej federacji, co oczywiście stało w opozycji
wobec marzeń o odbudowie polskiego imperium i przywrócenia granic przedrozbiorowych96.
Kolejną inicjatywą, w której pragnął wziąć udział Bakunin, była tzw. wyprawa
Łapińskiego. Była to planowana ekspedycja wojskowa złożona z ochotników, która
miała wyruszyć ze Szwecji i wylądować w Inﬂantach, od tyłu sabotując działania
rosyjskie. Inicjatywa ta spełzła jednak na niczym. Diagnoza klęski przedstawiona
przez rosyjskiego rewolucjonistę była prosta i jednoznaczna. Pomysł ten uważał
za dobry plan, lecz jednocześnie bardzo źle zrealizowany – nade wszystko nie
udało się utrzymać tej inicjatywy w tajemnicy oraz zbytecznie ją odwlekano (m.in.
oczekując na niego)97. Wydaje się jednak, że ocena Bakunina była zasadna. Jak
wskazywał bowiem Edward Carr, opóźniona została m.in. dostawa broni i amunicji, co spowodowało, że członkowie wyprawy spędzili część czasu w okolicach
miejscowości Woolwich w Wielkiej Brytanii. Nie uszło to uwadze mieszkańców
oraz mediów, do tego stopnia, że nawet magazyn „The Globe” zdołał opisać ich
w jednym ze swych artykułów98.
Z biegiem czasu M. Bakunin czuł się coraz bardziej osamotniony w relacjach
z polskimi środowiskami, wskazując, że nie udało mu się „duchowo zbliżyć” do
Polaków. Szczególnie dotyczyło to tzw. białych, czyli skrzydła konserwatywnego w KCN, które będąc stronnikami demokracji szlacheckiej, sprzeciwiało się
wszelkim reformom społeczno-ekonomicznym, zwłaszcza kwestii chłopskiej99.
Z całą pewnością Bakunin był świadomy także, że pomimo nieutożsamiania Rosjan i rosyjskich rewolucjonistów z władzą rosyjskiego despoty polityka monarchy
ukierunkowana była na wpajanie wzajemnej nienawiści, co oczywiście utrudniało
współpracę z rosyjskimi rewolucjonistami100. W pewnym stopniu uważał to nawet
za uzasadnione, jako że Rosjanie wypełniali rozkazy i decyzje rządzących101.
O tym, jak pogłębił się krytyczny stosunek Bakunina wobec polskich środowisk niepodległościowych, świadczyć może list do Stanisława Tchórzewskiego
z kwietnia 1864 r. Można z niego wysunąć wniosek, że z ulgą przyjął on informację o upadku powstania („żałosny akt polskiej tragedii rewolucyjnej, jak się
zdaje, dobiegł końca”102) oraz bohaterski kres „demokracji szlacheckiej”. Jest to
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Okres anarchistyczny
Wydaje się właśnie, że to jego rozczarowanie związane z klęską powstania
styczniowego, a przede wszystkim stosunku polskich środowisk niepodległościowych wobec kwestii społecznych (nade wszystko chłopskiej), granic oraz ich antysocjalistyczna oraz konserwatywna104 postawa powodowały, że jego entuzjazm
wobec sprawy polskiej gasł. Innymi słowy, utracił wiarę w egalitarny i rewolucyjny potencjał polskiego zrywu. Naturalnie już wcześniej dostrzegał te problemy
oraz krytykował polskie środowiska patriotyczne. Pomimo tego nadal cechowała go „dyplomatyczna” postawa, gotowa na ustępstwa i nawiązanie współpracy
z tymi środowiskami. Uważał bowiem, że nadchodząca rewolucja rosyjska, która
powiedzie się dzięki wysiłkom Polaków, rozwiąże te problemy. Tak się jednak nie
stało – jego nadzieje okazały się płonne, a krytyczna postawa wzięła górę. W końcu zaś był to okres, w którym coraz silniej z przekonań rosyjskiego rewolucjonisty
uwidaczniały się rozwiązania i poglądy charakterystyczne dla anarchizmu. Coraz
wyraźniej odrzucał instytucje państwa oraz patriotyzm, przez co przestał dostrzegać potencjał rewolucyjny w walce narodowowyzwoleńczej. Jednocześnie rzucił
się w wir podróży po Europie.
W konsekwencji przejawiać zaczął mniejsze zainteresowanie sprawą polską,
ostudzeniu uległy też jego kontakty z polską emigracją105. Nie powinno to jednak
prowadzić do założenia, że stała mu się ona całkowicie obojętna. Nadal interesował się losami Polski. Ilustruje to jego korespondencja z polskimi przyjaciółmi. Uwidaczniała ona jednak jego coraz bardziej krytyczny stosunek wobec polskich patriotów. Niemniej bezdyskusyjnie można stwierdzić, że jeszcze w 1869 r.
– czyli już, gdy stał na pozycji anarchistycznej – opowiadał się za niepodległą
Polską. W liście do L. Bulewskiego potwierdził, że wolna Polska stanowić będzie
przyczynę rozpadu imperium carskiego, a to z kolei stanowiło warunek wstępny
oraz jednocześnie konieczny do pełnego wyzwolenia ekonomicznego, politycznego, a także społecznego wszystkich zamieszkujących imperium. Przypomniał
i wzmocnił jednocześnie swe przekonanie, że do urzeczywistnienia prawdziwie

Michaił Bakunin a sprawa polska

o tyle istotne, że wedle Rosjanina porażka powstańców nie oznaczała wcale klęski
polskiej sprawy. Oceniał ją jedynie jako przegraną sił reakcji oraz konserwatystów.
To zaś, jak antycypował, winno otworzyć nowy etap walk Polaków, wolny już od
resentymentu folwarcznego oraz demokracji szlacheckiej, a zamiast tego uwzględniający sprawę chłopską. Pogląd ten wzmacniało przekonanie Bakunina o tym, że
ta część szlachty patriotycznej, która przeżyła i nie została zesłana na katorgę,
musiała zrozumieć, iż wyzwolenie Polski jest uzależnione od czerwonej rewolucji
społecznej103.
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wolnej Polski potrzebna jest rewolucja społeczna106. Innymi słowy, nadal nadawał Polsce oraz Polakom istotną rolę historyczną, pomimo wyzbycia się panslawistycznych poglądów. Dlatego nieprawdziwa wydaje się teza sformułowana przez
Adama Ciołkosza, który przekonywał, że bakuniści wraz z proudhonistami podczas obrad I Międzynarodówki byli nieprzychylni Polsce107. Pamiętać należy przy
tym, że również środowiska niepodległościowe nadal śledziły prace i wypowiedzi
rosyjskiego anarchisty, coraz częściej podchodząc jednak doń krytycznie108.
W tym też okresie w ocenie Bakunina to Prusy (Niemcy) zastąpiły carską Rosję
w roli symbolu oraz centrum europejskiego despotyzmu, który jednak, podobnie
jak ojczyzna ﬁlozofa, swą potęgę czerpał m.in. z podziału i podporządkowania
Polski109. To z kolei wskazuje na bardzo istotne przesunięcie. Tak jak w okresie
preanarchistycznym duży wpływ na stosunek Bakunina wobec sprawy polskiej
miał carski despotyzm, tak w okresie anarchistycznym jednym z istotniejszych
powodów zainteresowania się tą kwestią był lęk przed pochodem niemieckiego
imperializmu110.
Bakunin, antynomiczny anarchista, nigdy zatem nie utracił swych żywych i nad
wyraz serdecznych uczuć wobec sprawy polskiej. Do końca życia rozbiory uważał
za „wielką zbrodnię”. Częściowo podzielał zatem poglądy w tej materii ze swym
największym politycznym rywalem – K. Marksem. Niemniej różnice w tej perspektywie stanowiły kolejny przyczynek do krytyki wysuwanej przez rosyjskiego
anarchistę pod adresem niemieckiego socjalisty. Bakunin zarzucał K. Marksowi
nieszczerość oraz partykularne pobudki w odniesieniu do sprawy polskiej, oskarżając go o bycie niemieckim patriotą, który wierzył, że wielkie państwo germańskie przyniesie światu ogromne korzyści cywilizacyjne. Jednakże przeszkodą miało być państwo pruskie, które głosić miało, że jest obrońcą ludów słowiańskich
przed niemiecką cywilizacją. To też miało wedle Bakunina stanowić przyczynę
poparcia niepodległej Polski przez K. Marksa i F. Engelsa, których uważał wręcz
za kontynuatorów polityki Bismarcka111.
106
M. Bakunin, List do Ludwika Bulewskiego, http://www.bakunin.pl/pis_list2.htm [dostęp:
20.07.2018].
107
A. Ciołkosz, Karol Marks a powstanie styczniowe, http://lewicowo.pl/karol_marks_a_powstanie_styczniowe/ [dostęp: 20.07.2018].
108
A.A. Kamiński, Kontakty Michaiła…, s. 60.
109
Warto zaznaczyć, że Marks w latach 70. XIX w. wyraził podobny pogląd, wskazując, iż podbój Polski przez Rosję stanowi powód istnienia niemieckiego reżimu militarystycznego, a w konsekwencji jego istnienia na całym kontynencie europejskim, W. Eckhardt, The First Socialist Schism.
Bakunin vs. Marx in the International Working Men’s Association, Oakland 2016, s. 68.
110
M. Kofman, The Reaction…, s. 37–38.
111
M. Bakunin, The International and Karl Marx, w: Bakunin on anarchy: Selected works by
the Activist-Founder of world anarchism, red. S. Dolgoff, przekł. S. Dolgoff, London 1971, s. 314.
Oskarżenia te były nieprawdziwe. K. Marks i F. Engels szczerze popierali sprawę polską, uważając
za historyczną konieczność odzyskanie przez Polskę niepodległości w przedrozbiorowych granicach.
Oskarżenia te mogły po części wynikać z zasadniczej germanofobii M. Bakunina. Nie ma ona jednak
podtekstu rasistowskiego, niemniej Bakunin był przekonany o tym, że Niemcy wskutek procesów socjalizacyjnych zinternalizowali posłuszeństwo, idee hierarchii oraz kult państwa, czego uosobieniem
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Splot internacjonalizmu, anarchizmu oraz poparcia dla polskiej niepodległości doskonale ilustruje Towarzystwo Polskie Socjalno-Demokratyczne (TPSD)
w Zurychu i jego związek z Bakuninem, który na prośbę członków napisał dlań
program. Samo TPSD powstało w maju 1870 r., główną zaś rolę odgrywali weń:
Adolf Stempkowski, Emil Szymanowski oraz Kasper Turski. Początkowo było
ideologicznie niesprecyzowaną, acz ogółem lewicową i samopomocową organizacją, zrzeszającą m.in. członków I Międzynarodówki (MSR) czy też polskich
komunardów. Duży wpływ na charakter organizacji posiadała dwójka rosyjskich
współpracowników Bakunina – Aleksander Elsnic112 oraz Vladimir Golstein, których Polacy poprosili o pomoc w budowie organizacji. Rosyjski anarchista polecił
swym przyjaciołom przystać na tę prośbę, zalecając przy tym, aby ci nie eksponowali zbytecznie swych poglądów. Następnie członkowie organizacji zwrócili się
do Bakunina z prośbą o napisanie programu organizacji113, który miał początkowo
zostać opublikowany w piśmie „Gmina”, następnie zaś „Wolność”, nigdy jednak
do tego nie doszło, albowiem nie udało się tych pism wydać (w przypadku „Gminy” reaktywować). Ponadto wbrew twierdzeniom Bakunina, TPSD nigdy nie wstąpiło ani do Międzynarodówki, ani do Federacji Jurajskiej114.
Towarzystwo zaaprobowało jednak ten program oraz wydało go w dwóch, lekko
zmienionych, wersjach. Pierwszy znany był jako „Program Towarzystwa Polskiego Socjalno-Rewolucyjnego w Zurychu” z podpisem redakcji „Wolności”, który
pierwotnie ukazał się w „Biuletynie Federacji Jurajskiej” i stamtąd został przetłumaczony na język polski. Druga zaś wersja ukazała się pod tytułem „Program
Towarzystwa Socjalno-Demokratycznego” z lekko zmienioną treścią (w praktyce
największą zmianą był sposób zredagowania tekstu – zamiast w punktach, program przedstawiono w sposób ciągły), jednakże bez większych istotnych różnic.
Nieznacznie jednak różniły się one od artykułu przygotowanego wcześniej przez
Bakunina. Przykładowo, w ogłoszonym programie zniknęło wezwanie, że celem
ostatecznym prowadzonej walki jest urzeczywistnienie bezpaństwowego związku
wszystkich ludzi oraz narodów115.
W programie można było przeczytać, że pomimo znalezienia się przez Polskę
pod zaborami, niewiele uległo faktycznej zmianie. Przede wszystkim podkreślono, że w dalszym ciągu istnieje ten sam system społeczno-ekonomiczny, który
oparty jest na wyzysku i ujarzmieniu większości społeczeństwa przez uprzywilejowaną mniejszość. Wyrażono sprzeciw wobec wszelkiej władzy człowieka nad
człowiekiem oraz władzy politycznej, zamiast czego zakładano oparcie systemu
społecznego na stowarzyszeniach robotniczych i wolnych gminach. Za konieczbyła ﬁlozoﬁa Hegla, której konserwatywne nurty stały się intelektualnym orężem legitymizującym
pruski autorytaryzm w ocenie rosyjskiego anarchisty. M. Bakunin, Państwowość i anarchia, w: Bóg
i Państwo, red. D. Kaczmarek, Poznań 2012, s. 118–119.
112
Można także spotkać się z następującymi zapisami jego nazwiska: Oelsnitz, El’snic.
113
A.A. Kamiński, Kontakty Michaiła…, s. 62–64.
114
F. Tych, Wstęp do: Program Towarzystwa Polskiego Socjalno-Demokratycznego w Zurychu
z 1872 r., w: Polskie programy socjalistyczne 1878–1918, Warszawa 1975, s. 556–557.
115
Tamże, s. 557–558.
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ne uznano „uzyskanie prawdziwej wolności dla narodu polskiego”, co rozumiano głównie jako zburzenie istniejącego porządku społeczno-ekonomicznego, co
mogłoby nastąpić wyłącznie przez rewolucję. Nie odmawiali odbudowy „wolnej,
społecznej i demokratycznej Polski”, lecz nie w kształcie tradycyjnego państwa.
Przyszła Polska jawiła im się jako federacja lub związek gmin rolnych oraz stowarzyszeń robotniczych, budowanych od dołu, ku górze, deklarując zarazem, że „dla
nas Polska istnieje tylko tam, gdzie lud uznaje się i chce być polskim, a kończy się
tam, gdzie lud, nie chcąc należeć do związku polskiego, przyłączy się do wolnego
związku innej narodowości”. Jednocześnie ogłosili braterstwo oraz współpracę ze
wszystkimi narodami oraz sojuszami116. Jednakże po kilku miesiącach entuzjazmu
sympatia wobec anarchizmu w organizacji uległa zmniejszeniu, zwłaszcza po przybyciu J. Tokarzewicza, który w praktyce przejął kontrolę nad nią, doprowadzając
następnie do przyjęcia nowego programu. Samo zaś towarzystwo nieco później
przestało działać, m.in. wskutek wystąpienia wspominanych rosyjskich działaczy,
jak i samego Tokarzewicza117.

Podsumowanie
Rekapitulacja perspektywy M. Bakunina na sprawę polską nie jest trudna.
Można zacząć od stwierdzenia, że był szczerym polonoﬁlem, rzecznikiem polskiej sprawy i niepodległości niemal przez całe swoje dorosłe życie. Bezpośrednim
asumptem do tego były jego doświadczenia podczas służby wojskowej zaraz po
spacyﬁkowaniu powstania listopadowego, kiedy to na własne oczy ujrzał skalę represji, terroru, niesprawiedliwości oraz bezprawia. W tym też okresie jego gorące
poparcie dla sprawy polskiej miało także źródło w jego panslawizmie i powiązaniu
zrywu Polaków ze stworzeniem szansy na wybuch rewolucji w Rosji. Jednakże po
katordze na Syberii oraz ponownym powrocie do Europy w 1861 r., wraz z tym,
jak radykalizowały się jego poglądy, narastała krytyka wobec polskich środowisk
niepodległościowych za ich konserwatyzm, a wręcz wstecznictwo i obronę społeczno-ekonomicznego staus quo. Nie bez wpływu było nieakceptowalne dla Bakunina stanowisko polskich środowisk niepodległościowych wobec Ukrainy oraz
Białorusi. Pomimo tego nadal sympatie wobec Polski brały górę i w relacjach ze
środowiskami niepodległościowymi był w stanie swoją krytykę oraz poglądy socjalistyczne odsunąć na dalszy plan, tak aby nie uniemożliwiły one współpracy.
W dalszym ciągu na jego perspektywę wobec wolnej Polski oddziaływało powiązanie losów historycznych Rzeczpospolitej z Rosją, wraz z nadaniem tej pierwszej
fundamentalnej roli historycznej do wypełniania w kontekście rewolucji rosyjskiej.
Innymi słowy, nadal bezpośrednio wiązał polski zryw z szansą wybuchu rewolucji w Rosji. W końcowym zaś okresie pozostawała w nim żywa nostalgia wobec
Polski, przy jednoczesnym dostrzeżeniu, że potęga Prus/Niemiec, najgorszej wów116

Programme de la Société Socialiste-Révolutionnaire polonaise de Zurich, „Bulletin de la
Fédération jurassienne. Supplément au. No 13 du. BULLETIN“, s. 3–4.
117
A.A. Kamiński, Kontakty Michaiła…, s. 64–66.
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czas – naturalnie, w jego ocenie – despotii w Europie, zbudowana jest na zaborze
i podziale Polski. Stąd też, jak można dedukować, brała górę jego sympatia wobec
niepodległej Polski ponad jego poglądami anarchistycznymi.
Tym samym można wyróżnić dwie zasadnicze grupy powodów, które go nieustannie przyciągały do sprawy polskiej: emocje oraz kwestie polityczne. Te pierwsze związane były z jego osobistymi przeżyciami, z czasów kiedy był młodym
oﬁcerem wojsk rosyjskich. Wiele wskazuje na to, że te doświadczenia związane
ze służbą na obszarach polskich uwrażliwiły go na sprawę polską. Jednakże to
druga grupa powodów wydaje się istotniejsza, zwłaszcza w latach 40. i pierwszej
połowie lat 60. XIX w. Wówczas to, wedle rosyjskiego myśliciela, Polska miała
szczególną do wypełniania misję historyczną. Naszą ojczyznę można byłoby przyrównać do pewnej „awangardy rewolucyjnej”, gdyż wyzwolenie Polski stanowić
miało asumpt do emancypacji Rosjan, następnie zaś wszystkich Słowian, a ostatecznie całej Europy. Dlatego też – jak stwierdzał profesor A. Kamiński – trudno
byłoby odnaleźć innego rosyjskiego działacza politycznego w XIX w., który tak
gorąco, co wymagało nie lada odwagi, opowiadałby się za niepodległą Polską118.
Z kolei w fazie anarchistycznej M. Bakunin mniejszą uwagę poświęcał sprawie
polskiej, pomimo żywionej doń sympatii, niemniej w aspekcie politycznym polską
niewolę łączył z tryumfem niemieckiego (pruskiego) militaryzmu.
Nie wolno przy tym zapominać, że jednym z istotniejszych bodźców, który wpływał na ewolucję jego stanowiska wobec sprawy polskiej, były problemy ﬁlozoﬁczne,
z którymi ten mierzył się przez całe życie. Jak wskazywałem bowiem we wstępie,
Bakunin był ﬁlozofem problemowym – jego myśl ulegała zmianie i faktycznie radykalizowała się wokół kilku zasadniczych paradygmatów. Naturalnie najważniejszym
z nich była wolność, ściśle zespolona z zasadami równości oraz sprawiedliwości
społecznej, a także relacji jednostki ze wspólnotą. Ponadto Bakunin był humanistą,
wyrażającym umiłowanie wobec człowieka. To pogłębienie tych problemów stanowiło jeden z istotniejszych powodów ewolucji jego stosunku wobec sprawy polskiej
i polskich środowisk niepodległościowych. W okresie demokratycznego panslawizmu utożsamiał polską drobną oraz średnią szlachtę z cnotami wolnościowymi. Jednak wraz z tym, jak coraz silniej przechodził na pozycje socjalistyczne, później zaś
anarchistyczne, stawał się coraz bardziej krytyczny wobec polskiej szlachty w ogóle.
Dostrzegał jej archaiczność, zaściankowość, resentyment kolonialny i przedrozbiorowy, a nade wszystko niechęć wobec jakichkolwiek zmian społeczno-ekonomicznych. Dalsza ewolucja doprowadziła go do konstatacji, że wolna Polska to Polska po
rewolucji społecznej. W ostatnim zaś okresie życia przestał rozumieć wolną Polską
przez pryzmat jakiejkolwiek państwowości, lecz jako strukturę federacyjną budowaną od dołu ku górze przez chłopów oraz robotników.
Znacznie bardziej problematyczna jest jednak ocena wpływu M. Bakunina na
polską myśl i działalność polityczną. Z jednej strony bezpośrednio wpływał on
na polski ruch anarchistyczny, który jednak pozostawał praktycznie pozbawiony
szerszego znaczenia aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. W dodatku był
Tamże, s. 55.

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (56)/2018

45

Maciej Drabiński

rozdarty między trzech zaborców, prowadzących odmienne polityki119. Z drugiej
strony na emigracji oraz w kraju inspirował wielu radykałów, zarówno tych działających w I Międzynarodówce, jak i razem z nim w Aliansie Socjalistycznym bądź
Lidzie Pokoju i Wolności. Częściowo bakunizm wpłynął także na program tzw.
I Proletariatu, pierwszej polskiej partii politycznej, czyli na tzw. program brukselski. Wielu polskich myślicieli pozostawało pod większym bądź mniejszym wpływem jego piśmiennictwa, jak np. E. Abramowski. W prasie socjalistycznej także
wspominano o nim, zalecając, aby polski proletariat czerpał z niego siłę, co miało
pomóc nie tylko w wyzwoleniu Polski, ale także zburzeniu zgniłego kapitalistycznego świata120. Zasadniczo bowiem dla polskich socjalistów był on nade wszystko
rewolucjonistą, orędownikiem socjalizmu i proletariatu, a także sprawy polskiej121.
Współcześnie sytuacja wygląda podobnie, także w kręgach akademickich. Jak
przekonywał A. Kamiński, z czym trudno się nie zgodzić, „mimo wielu zasług dla
Polski nie doczekał się jednak M. Bakunin powszechnego uznania i głębszego zainteresowania historyków. Nie zapomniano o nim, pisano niekiedy z sympatią, ale
na jego obrazie zaciążyła negatywna sława niestrudzonego rewolucjonisty”122.
Warte wyróżnienia wydaje się, że M. Bakunin, wraz z K. Marksem i F. Engelsem, nie byli osamotnieni w stanowisku wobec sprawy polskiej. W istocie dla całej
europejskiej lewicy omawianego okresu kwestia polska stanowiła cause célèbre.
Poświęcano jej dużo uwagi. Organizowano manifestacje poparcia, wydawano
odezwy, a także próbowano wpłynąć na rządy mocarstw. Rangę polskiej kwestii
ilustruje m.in. I Międzynarodówka, na której kongresach często podnoszono sprawę polską, a Polacy, jak np. Walerian Mroczkowski i Jan Zagórski (przyjaciele
M. Bakunina) czy też K. Turski, uczestniczyli aktywnie w jej pracach. Zresztą
MSR pośrednio powstało dzięki wybuchowi powstania styczniowego, które stanowiło jeden z bodźców wzmacniających kontakty między ruchem robotniczym oraz
organizacjami socjalistycznymi w Europie. Naturalnie korespondowało to z poczuciem solidarności z Polską oraz prowadzoną przez Polaków walką z tyranią123.
Sprawiało to, że przez cały okres istnienia MSR (włączając w to bakunistów) opowiadało się za odbudową Polski124.

119
R. Chwedoruk, Polish Anarchism and Anarcho-Syndicalism in the Twentieth Century, w: New
perspectives on anarchism, labour and syndicalism: The individual, the national and the transnational, red. B. David, B. Constance, Cambridge 2010, s. 143.
120
L.J. Chlebek, Michał A. Bakunin a sprawa polska (cz. II), „Dziennik Robotniczy” 20.01.1914, s. 1.
121
Michał Bakunin. W 50-tą rocznicę śmierci anarchisty rosyjskiego, „Gazeta Robotnicza”
27.07.1926, s. 2.
122
A.A. Kamiński, Michaił Bakunin…, s. 89.
123
K. Marchlewicz, For Independent Poland and the Emancipation of the Working Class. The
Poles in the IWMA, 1864–1876, w: „Arise ye wretched of the earth”: The ﬁrst International in a global perspective, red. F. Bensimon, Q. Deluermoz, J. Moisand, Leiden, Boston 2018, s. 181–186.
124
L. Wasilewski, Międzynarodówka robotnicza wobec hasła niepodległości Polski, „Niepodległość” 1933, nr 1, s. 30.
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Mikhail Bakunin and the Case of Poland
Abstract
The research problem of this article is evolution of Mikhail Bakunin opinion about
polish question and his attitude to polish independence movement. My purpose is discover
and explain the all reasons which could inﬂuence on his perspective about independent
Poland. That is the reason why I analyses all three phases of evolution of his philosophical
system: (1) democratic panslavizm, (2) further radicalization and (3) anarchist phase. This
task is not so easy, mostly because Bakunin was incoherent thinker, who was more interested action than philosophy. Nevertheless this evolution was logic and structured – it was
the result of radicalization of the main problems which he dealt with.
Keywords: Polish history, Russian history, November Uprising, January Uprising, Mikhail Bakunin, philosophy, anarchism, socialism.
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Wybrane aspekty polityki
historycznej w relacjach
Polski i Ukrainy po 1991 r.
Wstęp

Dwustronne relacje z Ukrainą są dla Polski bardzo istotnym obszarem prowadzenia polityki zagranicznej1. W licznych analizach oraz wypowiedziach ekspertów są one określane nawet jako strategiczne. Wśród wypowiedzi na ten temat
można przytoczyć ocenę analityków ukraińskiego centrum badań ekonomicznych
i politycznych im. Ołeksandra Razumkowa, którzy umieścili Polskę w gronie strategicznych partnerów Ukrainy obok: USA, Rosji i Niemiec. Z kolei według Haliny
Zeleńko tylko stosunki polsko-ukraińskie uznać można za strategiczne partnerstwo2. Podobnego zdania są Hryhorij Perepelycia i Oleksandr Derhaczow, którzy
zestawiają ze sobą relacje ukraińsko-polskie i ukraińsko-rosyjskie. Ich zdaniem
w drugim przypadku nie można mówić o strategicznym partnerstwie, gdyż Rosja
kieruje się chęcią podporządkowania sobie Ukrainy i w rzeczywistości ma zbyt
dużą przewagę nad partnerem3. Należy dodać jednak, że pojawiają się również
odmienne opinie na ten temat, szczególnie po ukraińskiej stronie4.
Już na początku kształtowania się dwustronnych relacji między Warszawą a Kijowem o ich znaczeniu w kontekście strategicznego partnerstwa mówili nie tylko
1

Widać to chociażby po częstotliwości wizyt prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej (RP) na Ukrainie. Dla Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego kraj ten
był jednym z najczęstszych celów wizyt. Andrzej Duda odbył na Ukrainie dotychczas cztery wizyty.
W okresie urzędowania Lecha Wałęsy doszło natomiast do wielu spotkań wysokiej rangi urzędników
i podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Wówczas też Polska,
jako pierwsze państwo na świecie, uznało niepodległość Ukrainy, co miało miejsce 2 grudnia 1991 r.
2
Г. Зеленько, Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України, Київ 2003, s. 186.
3
Г. Перепелиця, У традуиціях соборності владу, „Політика і час” 2004, nr 12, s. 9.
4
Np. Dmitrij Baziw, który uważa, że zbliżenie UE z Ukrainą jest dla Polski niekorzystne, a wschodni partner jest dla RP jedynie buforem i zabezpieczeniem przed Rosją, Д. Базив, Геополитическая
стратегия україни, Київ 2000, s. 156–159.
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naukowcy i publicyści, ale także politycy obu stron5. 18 czerwca 1996 r. podpisano memorandum pt. Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, które zostało
ogłoszone przez Ruch „Stu” oraz Narodowy Ruch Ukrainy. Pod tym dokumentem, niemającym charakteru państwowego, podpisali się m.in. Lech Wałęsa, Leonid Krawczuk, Tadeusz Mazowiecki, Hanna Suchocka, Jan Krzysztof Bielecki,
Władysław Bartoszewski i Wiaczesław Czornowil6. Tego samego roku deklarację
o strategicznym partnerstwie podpisali prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma, nadając temu pojęciu wymiar państwowy7. W późniejszych latach
również mieliśmy istotne wypowiedzi i wizyty, które świadczyły o bardzo poważnym traktowaniu bilateralnych relacji Polski i Ukrainy przez obie strony.
Oczywiście od 1991 r. pojawiały się również kwestie sporne, które były i są
przedmiotem debaty publicznej w obu krajach. Zdaniem autorów jedną z poważniejszych przeszkód w budowaniu dobrych relacji między Warszawą a Kijowem
jest polityka historyczna, która nie tylko negatywnie wpływa na atmosferę wokół zbliżenia polsko-ukraińskiego, ale także jest wykorzystywana jako narzędzie
propagandy przez państwa trzecie, w tym przede wszystkim Federację Rosyjską.
Dlatego też omówienie i przeanalizowanie głównych punktów spornych w tym obszarze polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polski i Ukrainy jest tak istotne. Również w literaturze wskazuje się te kwestie jako główne punkty sporne wpływające
na relacje obu państw8. Należy jednak zwrócić uwagę, że autorzy zdecydowali się
ze względu na obszerność tematu ograniczyć do omówienia kwestii związanych
z miejscami pamięci, takimi jak cmentarze i pomniki.

Polityka historyczna
Główną kategorią rozważań są wydarzenia związane z polską polityką historyczną wobec Ukrainy, dlatego też nacisk zostanie położony właśnie na te relacje.
Gdy przedstawia się ten konstrukt, na początku trzeba odnieść się do istniejących
opracowań naukowych traktujących szeroko o polityce historycznej. Niemniej
z racji okrojonego obszaru polityki historycznej, jaki autorzy omawiają, przedstawienie teoretyczne tego zakresu opierać się będzie na zasygnalizowaniu, czym on
jest sensu largo oraz jakie są jego wymiary.
5
W ich gronie znaleźli się: Hanna Suchocka, Andrzej Olechowski, Anatolij Złenko (minister
spraw zagranicznych Ukrainy), Marek Siwiec i inni. Szerzej na ten temat: K. Jędraszczyk, Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie, Poznań 2010, s. 10.
6
A. Chojnowska, Stosunki z Ukrainą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1997, s. 138.
7
Wspólna deklaracja prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i prezydenta Ukrainy, „Biuletyn Ukraiński OSW” 1996, nr 3, s. 17–19.
8
Np. Sebastian Wojciechowski wskazuje na następujący katalog sporów: oceny wydarzeń historycznych (w tym działań: organizacji OUN i UPA oraz Akcji „Wisła), mogiły (w tym otwarcie
cmentarza Obrońców Lwowa i grobów banderowców na Podkarpaciu), publikacje prasowe i naukowe dotyczące wyżej wymienionych kwestii, działania środowisk nacjonalistycznych wymierzonych
w drugą stronę, sprawy kulturalno-religijne. Szerzej na ten temat: S. Wojciechowski, Nacjonalizm
w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000, s. 389–406.
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Termin „polityka historyczna” znany jest w strategiach politycznych od wieków,
niemniej na szeroką skalę do rozważań naukowych wszedł na dobre w ostatnich
dziesięcioleciach XX w.9 Truizmem byłoby stwierdzenie, że historia kształtuje życie
narodów i państw, wciąż jednak ważne jest, aby przy omawianej tematyce podkreślić
to raz jeszcze. Historia bowiem nie wpływa li tylko na kształt państwa, jego geopolityczne usytuowanie na mapie świata czy na system polityczny, ale także na zbiorową
tożsamość jednostek czy bezpośrednio z nią związaną kulturę pamięci.
„Wszystko przemawia za tym, że kwestia pamięci wpłynie na wytworzenie
się nowego paradygmatu nauk o kulturze”10 – tak u schyłku XX w. Jan Assmann
przewidział tworzący się nurt w używaniu historii nie tylko do celów politycznych, ale także wskazał na jej kulturowy charakter. Jest to ważne przede wszystkim z punktu widzenia umasowienia historii, wciąż jednak w pozytywnym znaczeniu, czego wyrazem może być m.in. tendencja wzrostowa tworzenia w Polsce
różnego rodzaju miejsc pamięci, jak np.: Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Historii Żydów Polskich, Europejskie Centrum Solidarności oraz wiele
innych obiektów.
Wciąż jednak, głównie za sprawą publicystyki, pojęcie „polityka historyczna”
postrzegane jest jako zjawisko negatywne. Powodem tego może być m.in. bezpośrednie łącznie za sprawą mediów polityki historycznej z często skrajnymi poglądami politycznymi, reprezentowanymi przez niektóre środowiska. Jest to jednak daleko
idące uproszczenie, które dość szybko przyjęło się w potocznym rozumowaniu. Jak
określiła to Katarzyna Kącka „(…) przestrzenią, w której «opowiadanie» o przeszłości to podstawowe narzędzie działania władzy, jest polityka historyczna”11.
Jeśli uznać to za swoisty wstęp do rozważań teoretycznych nad polityką historyczną, należy zaznaczyć, że istnieje również termin „polityka pamięci”. Te dwa
pojęcia często mylnie uznawane są za synonimy, nie tylko w publicystyce, ale
także coraz częściej w opracowaniach naukowych. Polityka pamięci, jak dowodzi
Kącka, wywodzi się z angielskiego politics of memory. Jej zdaniem „W polityce pamięci nie chodzi (…) o ustalenie prawdy historycznej, ale wykorzystanie
w konkretnych celach konkretnego obrazu przeszłości, jaki jest w społecznej i indywidualnej świadomości. To również umiejętność kształtowania wspólnotowego
postrzegania przeszłości, by łatwiej wpływać na teraźniejszość”12.
9
H. Zinn, The politics of history, Illinois 1970; Historikerstreit. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, red. R. Augstein,
K.D. Bracher, M. Broszat i in., Munchen–Zurich 1987; Ch. Meier, Eroffnungsrede zur 36. Versammlung deutsche Historiker in Trier, w: „Historikerstreit”. Die Dokumentation der Kontroverse um
die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, red. R. Augstein, München 1987,
passim.
10
J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, s. 27.
11
K. Kącka, Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski,
w: Narracje pamięci: między polityką a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Toruń 2015, s. 59–60.
12
Tamże, s. 64.
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Liczne deﬁnicje polityki historycznej wskazują na pewne prawidłowości w ich
tworzeniu. Do katalogu wspólnych cech można zaliczyć m.in.:
• przypisanie decydentowi politycznemu odpowiedzialnemu za kreowanie
polityki historycznej intencjonalności, subiektywności oraz pełnej świadomości podejmowanych arbitralnych decyzji – co de facto jest cechą realizowania każdej innej polityki w państwie (dopuszcza się także możliwość
nieświadomego i przypadkowego działania w zakresie realizowania polityki
historycznej13);
• selektywny charakter doboru interpretacji wydarzeń historycznych – odpowiednich dla realizacji konkretnego interesu politycznego;
• jednym z celów takiego działania jest posiadanie wpływu na kształtowanie
tożsamości i świadomości politycznej społeczeństw oraz w dłuższej perspektywie dążenie do osiągnięcia lub utrzymania władzy14.
Polityka historyczna to zatem szereg zabiegów władz państwowych oraz jego
instytucji i różnorodnych agend do osiągnięcia celów deﬁniowanych przez decydentów często jako strategiczne, których historia staje się merytoryczną nadbudową, ale także swoistym dziejowym usprawiedliwieniem. Polityka historyczna,
jak każda inna gałąź działalności państwa, jest jego instrumentem, który źle pojmowany i niewłaściwie realizowany może stać się zarzewiem konﬂiktów, nawet
w ustabilizowanych relacjach.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że polityka historyczna wynika bezpośrednio z celów i dążeń danego państwa. Te z kolei, spełniając warunek racjonalizmu
i posybilizmu, często kłócą się z emocjonalnym i irracjonalnym pojmowaniem nierzadko trudnej historii, zwłaszcza w zakresie relacji różnych podmiotów państwowych.
Realizowanie polityki historycznej może odbywać się na wielu poziomach:
jednostkowym, lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Zaczynając od końca, tj. międzynarodowego poziomu realizacji polityki historycznej, upraszczając
i skupiając się na jednej z płaszczyzn, to m.in. realizowanie przedsięwzięć kulturowych i edukacyjnych o charakterze ponadnarodowym, ale także budowanie
pomników czy innych miejsc pamięci poza granicami danego kraju, dbanie o metropolie czy pomniki, bezpośrednio związane z jego historią. Wymiar narodowy to
także budowanie muzeów, pomników, stanowienie odpowiedniego prawa, w tym
także dotyczącego edukacji historycznej. Wymiar lokalny skupia się na działaniach
poszczególnych władz samorządowych. Wszystkie te trzy poziomy wpływają bezpośrednio, głównie dzięki mass mediom, na wymiar jednostkowy, w którym kształtowane są postawy przeciętnego obywatela.

Polityka historyczna a miejsca pamięci w relacjach Polski i Ukrainy
Pierwsze lata po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości zdominowane zostały
przez kwestie inne niż polityka historyczna. Wiązały się one z usilnymi zabiegami
13
14
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Kijowa mającymi uwiarygodnić to państwo jako suwerennego i wiarygodnego partnera na arenie międzynarodowej. Z kolei polskie podejście określić należy mianem
ostrożnego i zachowawczego, zwłaszcza w kontekście zacieśniania relacji z Ukrainą, co było podyktowane obawami, że niektóre gesty wobec wschodniego sąsiada
mogłyby opóźnić integrację RP z Unią Europejską (UE) oraz Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)15. W tym okresie można wskazać na następujące wydarzenia, które miały duże znaczenie dla relacji między omawianymi państwami:
• polski sprzeciw wobec „planu Krawczuka”16;
• brak zgody Polski na włączenie Ukrainy w prace Grupy Wyszehradzkiej17;
• poparcie przez Polskę denuklearyzacji Ukrainy18;
• sprawa majora Anatolija Łysenki19;
• podpisanie przez Polskę umowy z Rosją w sprawie budowy rurociągu Jamał–Frankfurt nad Odrą, który omijał Ukrainę i obniżał jej pozycję jako
państwa tranzytowego.
Wówczas kwestie historycznych zaszłości traktowane były dwojako. Nie były
podejmowane przez przedstawicieli obydwu państw bądź były spychane do podrzędnej roli. Nie oznaczało to jednak, że w ogóle nie były obecne w dyskursie
między państwami, które stały u progu budowania swoich relacji.
Już w 1989 r., czyli przed uzyskaniem niepodległości przez Polskę, doszło do
pierwszego posiedzenia polsko-ukraińskiej komisji ds. renowacji cmentarza Łyczakowskiego. Podjęto wówczas sprawę odbudowy cmentarza Obrońców Lwowa,
ale ze względu na delikatny aspekt tematu nie zdecydowano się wpisać tego punktu do oﬁcjalnego protokołu20. W tym samym roku wydano również zgodę dla ﬁrmy
„Energopol”, która miała prowadzić tam prace porządkowe, co stało się dzięki
15

K. Jędraszczyk, dz. cyt., s. 127.
Była to próba stworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, w którym Polska i Ukraina odgrywałyby decydującą rolę. Ówczesny prezydent L. Wałęsa odmówił uczestnictwa w tej inicjatywie, co przyjęto z niezadowoleniem po stronie ukraińskiej. Inicjatywa
entuzjastycznie przyjmowana w Kijowie w Polsce była odbierana zupełnie inaczej i obawiano się, że
jej realizacja utrudni akces do NATO i pogorszy stosunki z Rosją. Szerzej na ten temat: R. Solchanyk,
Ukraine’s Search for Security, RFE/RL. “Reaserch Report” 1993, vol. 2, nr 21, s. 1–6.
17
Chęć dołączenia do Grupy Wyszehradzkiej władze ukraińskie wyraziły jeszcze przed 1993 r.
Z obawy przed osłabieniem swojej pozycji w procesie integracji ze strukturami zachodnimi żadne z państw V4 nie poparło dążeń Kijowa. Г. Шманко, Є. Кіш, вишеградсьий „чотирикутник”,
„Політика і час” 1994, nr 1, s. 48.
18
M. Riabczuk, Od Małorosji do Ukrainy, Kraków 2002, s. 25.
19
Oﬁcerowi ukraińskich służb wywiadowczych Anatolijowi Łysence postawiono zarzuty prowadzenia działalności wywiadowczej na terenie Polski, a także próby zwerbowania jednego z obywateli
RP. Następnie skazano go na karę 2 lat więzienia, w zawieszeniu na 3 lata. Strona ukraińska, przez
swojego ambasadora w Warszawie, zdecydowanie protestowała przeciwko skazaniu Łysenki i uznała
tę sytuację za prowokację. Aresztowanie oﬁcera zbiegło się z wizytą w Polsce Borysa Jelcyna i artykułami w rosyjskiej prasie, w których sugerowano, że Polska zrezygnuje ze wspierania ukraińskiej
niepodległości w zamian za zgodę Federacji Rosyjskiej na przystąpienie Rzeczpospolitej do NATO.
Zob.: A. Kamiński, J. Kozakiewicz, Stosunki polsko-ukraińskie. Raport, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1997, s. 38–39.
20
K. Jędraszczyk, dz. cyt. s. 223.
16
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staraniom Włodzimierza Woskowskiego, kierownika Agencji Konsularnej Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) we Lwowie.

Lata 1991–2005: spory wokół cmentarza
Obrońców Lwowa i 60. rocznicy rzezi wołyńskiej
16 grudnia 1994 r. odbyło się spotkanie delegacji obu państw dotyczące rekonstrukcji cmentarza Orląt Lwowskich21. Mimo postawionych już wtedy ściśle
określonych warunków przez Kijów, protokół ze spotkania był pierwszą oﬁcjalną
zgodą na rekonstrukcję cmentarza.
W 1995 r. na pograniczu polsko-ukraińskim doszło do dwóch incydentów mających znaczenie w kontekście polityki historycznej. W Hruszowicach, bez odpowiednich pozwoleń, zbudowano pomnik upamiętniający żołnierzy Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Ujawniono też, że w Birczy, na prywatnej posesji, znajduje
się grób 22 banderowców, którzy w 1946 r. zginęli w starciu z polskim wojskiem.
Wówczas radni miasta nie zgodzili się na ekshumację szczątków i przeniesienie
ich na cmentarz greckokatolicki22.
Pod koniec 1995 r., prawdopodobnie na fali tych wydarzeń, Rada Miejska Lwowa zarządziła wstrzymanie prac na cmentarzu Obrońców Lwowa aż do czasu, gdy
ustalony zostanie ostateczny plan rekonstrukcji obiektu. Jednak kilka miesięcy
później wicemer Lwowa oznajmił, że istniejący plan rekonstrukcji „zaginął”23.
21 maja 1997 r. doszło do spotkania prezydentów A. Kwaśniewskiego oraz
L. Kuczmy. Wydali oni wówczas wspólne oświadczenie o porozumieniu i pojednaniu, które zawierało odniesienia do wojen z XVII i XVIII w., antyukraińskich
działań władz polskich w latach 20. i 30. XX w., krwawych wydarzeń na Wołyniu
w okresie II wojny światowej, Akcji „Wisła” i prześladowaniu ludności polskiej na
terenie dzisiejszej Ukrainy w okresie ZSRR24.
Pomimo politycznych deklaracji na najwyższym szczeblu o pojednaniu i przyjaźni 4 czerwca 1997 r. strona ukraińska podjęła decyzję, że wszystkie krzyże nagrobkowe na cmentarzach ukraińskich należy zdemontować oraz usunąć z nich napisy,
które mają charakter „antyukraiński” (za który uznane zostały napisy: „Obrońca
Lwowa”, „Obrońca Kresów Wschodnich” czy też „Nieznanym bohaterom poległym
w obronie Kresów Południowo-Wschodnich” w centrum Pomnika Chwały)25. Zdaniem władz Lwowa napisy te sugerowały terytorialne pretensje Polski do miasta.
Jak pisze Katarzyna Jędraszczyk, treść tego oświadczenia była do ostatniej chwili negocjowana, gdyż strona ukraińska chciała pominąć kwestię rzezi wołyńskiej.
Ostatecznie te tragiczne wydarzenia określono słowami: „(…) nie można zapominać
o krwi Polaków przelanej na Wołyniu, zwłaszcza w latach 1942–1943, o okrucień21

Tamże, s. 224.
Tamże, s. 225.
23
M. Daniec, Orlęta na zgodę, Remanent polsko-ukraiński, „Polityka” 1999, nr 20.
24
Wspólne oświadczenie prezydentów Polski i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu obu narodów, http://www.pwin.pl/Publikacje/biu3_151.pdf [dostęp: 22.08.2018].
25
K. Jędraszczyk, dz. cyt., s. 226.
22
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stwie polsko-ukraińskich konﬂiktów w pierwszych latach powojennych”26. Dokument podpisany przez obu prezydentów nie spotkał się na Ukrainie z dużym zainteresowaniem, z wyjątkiem niektórych polityków z zachodniej części kraju. W Polsce
wywołał szeroką dyskusję, w tym spotkał się z oburzeniem zwłaszcza środowisk
prawicowych, które wobec skali okrucieństwa i liczby oﬁar banderowców protestowały wobec przyrównania rzezi wołyńskiej do Akcji „Wisła”27.
Już wówczas widać było dualizm w działaniach władz państwowych oraz samorządowych Ukrainy. Administracja rządowa i prezydencka, której zależało na
dobrych relacjach z Polską, była zdecydowanie bardziej skłonna do ustępstw i rozmów z Polakami. Tymczasem władze Lwowa prowadziły odmienną politykę w tym
zakresie. Przez kolejne miesiące trwały spory dotyczące zakresu prac remontowych
i ﬁnalnego wyglądu poszczególnych części cmentarza. Plan rekonstrukcji został
ostatecznie podpisany 25 lipca 1998 r. przez mera Lwowa oraz sekretarza Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Cmentarz miał być odnowiony zgodnie ze
stanem z 1939 r., choć stronie polskiej nie udało się wynegocjować kilku istotnych
spraw, takich jak odbudowa kolumnady i pomnika Rarańczyków czy też umieszczenie herbu Lwowa na tarczach trzymanych przez posągi lwów28.
Planowane na 1 listopada 1998 r. uroczyste otwarcie cmentarza – z udziałem
prezydentów obu państwa – nie doszło do skutku. Władze Lwowa zdecydowały
o wstrzymaniu wszystkich prac. Z kolei we wrześniu oraz październiku tego roku
doszło do aktów dewastacji na odbudowywanej nekropolii. Zniszczono wówczas
tablicę na grobie „Pięciu Nieznanych z Persenkówki”. Sprawcami byli działacze
nacjonalistycznej partii Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe – Ukraińska Samoobrona Ludowa (UNA-UNSO)29.
Kwestia odnowienia cmentarza Orląt Lwowskich była jeszcze kilka razy przedmiotem rozmów prezydentów oraz wysokiej rangi przedstawicieli obu państw. Kolejną datę otwarcia cmentarza wyznaczono na 13 maja 1999 r., w trakcie wizyty
A. Kwaśniewskiego na Ukrainie. Przed oﬁcjalnymi uroczystościami milicja nie
wpuszczała nikogo na teren nekropolii. Bez żadnych konsultacji i wbrew wcześniejszym ustaleniom władze Lwowa zmieniły napis na płycie głównej cmentarza
na „Nieznanym wojakom polskim poległym w wojnie polsko-ukraińskiej 1918–
1920”. Postawieni przed faktem dokonanym prezydenci złożyli na płycie kwiaty,
którymi przysłonili umieszczone w tajemnicy napisy30.
Działanie władz Lwowa i dyrekcji cmentarza wywołało oburzenie nawet wśród
części ukraińskiej opinii publicznej31. Słowa umieszczone na tablicy podważały
wojenny charakter cmentarza, walkom z Ukraińcami nadawały charakter wojny,
26

Tamże, s. 162.
Tamże.
28
Tamże, s. 228.
29
Należy wspomnieć także, że w 1998 r. jednym z przywódców ugrupowania został Jurij Szuchewycz,
syn Romana Szuchewycza – przywódcy UPA – formacji odpowiedzialnej za rzeź wołyńską. P. Reszka,
Syn komendanta UPA, http://www.nawolyniu.pl/artykuly/szuchewycz.htm [dostęp: 26.08.2018].
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K. Jędraszczyk, dz. cyt., s. 230.
31
I. Melnyk, Trzecia płyta w ciągu miesiąca, „Postup” 18.05.1990, nr 22.
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ale też godziły w dobre imię poległych Polaków przez użycie negatywnie nacechowanego w języku polskim słowa „wojacy”32.
Otwarcie cmentarza Obrońców Lwowa nabrało międzynarodowego charakteru. Strona polska jako partnera w rozmowach na ten temat uznawała Kijów, jednak
decyzje podejmowały władze Lwowa, a ukraiński rząd nie był w stanie wymusić
zmian w tej kwestii33. Niemniej polska strona nie zdecydowała się na wzięcie udziału
w „wojnie” z samorządem lwowskim, czego wyrazem były gesty dobrej woli wobec
wschodniego sąsiada. Na terenie RP wyremontowano, ze środków budżetu państwa,
ukraińskie cmentarze; m.in.: na Woli w Warszawie, w Kaliszu-Szczypiornie, Aleksandrowie Kujawskim czy też na cmentarzu Rakowickim w Krakowie34. Trzeba jednak zaznaczyć, że były to mogiły żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, tzw. petlurowców. Z jednej strony ich upamiętnienie nie budziło nigdy kontrowersji w Polsce (w przeciwieństwie do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińskiej
Powstańczej Armii, OUN-UPA), z drugiej jednak władze Lwowa nie utożsamiały
się z tymi cmentarzami, tak jak z mogiłami banderowców. Nie zmieniało to zatem
wiele na linii Warszawa–Lwów. Ówczesny ambasador Ukrainy w Polsce Dmytro
Pawłyczko twierdził, że pojawienie się napisów „UPA” na ukraińskich cmentarzach
na terenie RP rozwiązałoby wszystkie spory wokół Orląt Lwowskich35. Pokazywało
to, że już wtedy wśród części ukraińskich elit (z naciskiem na polityków zachodniej
Ukrainy) istotną rolę odgrywało upamiętnienie Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Mimo kolejnych ustępstw Polski wciąż pojawiały się nowe problemy ze strony
administracji lwowskiej. K. Jędraszczyk wskazuje, że oprócz nacjonalistycznych
pobudek w grę wchodziły również partykularne interesy lokalnych polityków:
chęć zaistnienia i „wykazania się patriotyczną postawą”, ale także niechęć do rządu
w Kijowie36. Nacjonalistom ze Lwowa nie podobały się również postępy w budowie pomnika Ukraińskiej Halickiej Armii. Według niektórych, cmentarz żołnierzy
ukraińskich ma charakter „chłopski”, Orląt Lwowskich zaś „pański”37.
Sprawa impasu związanego z cmentarzem Obrońców Lwowa szerzej traﬁła do
ukraińskiej opinii publicznej w 2002 r., gdy swoją wizytę na Ukrainie odwołał
A. Kwaśniewski. Administracja prezydencka nawet nie ukrywała, że powodem
była jedna z uchwał Rady Miejskiej Lwowa w sprawie polskiego cmentarza38.
Wówczas o sporze pisały media na całej Ukrainie. Swoje opinie na ten temat wyrazili intelektualiści, historycy, a nawet kardynał Lubomyr Huzar, metropolita lwowski Kościoła greckokatolickiego39. Pokazuje to, że sprawa nabrała politycznego
wymiaru i mocno wpływała na stosunki polsko-ukraińskie.
32

Tamże.
P. Kościński, Orlęta niezgody, „Rzeczpospolita” 19.09.2000, nr 2117.
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K. Jędraszczyk, dz. cyt. s. 232.
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Tamże.
36
Tamże.
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Czy sprawa Cmentarza Orląt oddzieli Lwów od Europy?, „Gazeta Lwowska” 31.05.2002, nr 9–10.
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K. Jędraszczyk, dz. cyt., s. 242.
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P. Smoleński, Polacy i Ukraińcy: nienawiść odzywa się jak czkawka, http://wyborcza.
pl/1,76842,701549.html [dostęp: 22.08.2018].
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Ostatecznie do otwarcia cmentarza Obrońców Lwowa (jednocześnie z cmentarzem Ukraińskiej Halickiej Armii) doszło 24 czerwca 2005 r., w obecności prezydenta
A. Kwaśniewskiego i W. Juszczenki40. Napis na grobie Pięciu z Persenkówki brzmi: „Tu
leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę”. Wiele lat sporów i nieoczekiwanych zwrotów
akcji pokazuje jednak, jak bardzo trudno było dojść do porozumienia w tym zakresie.
Drugim tematem spornym, który urósł do rangi wydarzenia politycznego na
najwyższym szczeblu, były obchody 60. rocznicy wydarzeń na Wołyniu, określanych w Polsce rzezią wołyńską lub ludobójstwem41, co do dzisiaj kwestionuje
część opinii publicznej na Ukrainie42.
Głównym przedmiotem sporu było ustalenie treści wspólnego oświadczenia,
jakie miało zostać wydane przez parlamenty ukraiński i polski. Zarówno Warszawa, jak i Kijów obchodom nadały doniosły i państwowy charakter, powołując kilka
mieszanych grup, które miały pracować nad rozstrzygnięciami niekrzywdzącymi
żadnej ze stron. Otwarte listy w tej sprawie publikowali m.in. ukraińscy intelektualiści43, a także Cerkiew greckokatolicka44.
Zarówno wśród polityków, jak i ogółu opinii publicznej w obu krajach występowało napięcie związane z dotychczasowymi wydarzeniami wokół cmentarza
Obrońców Lwowa. Znów pojawił się problem istnienia na Ukrainie dwóch stron –
centralnej oraz lokalnej – co mogło zwiastować zaognienie konﬂiktu z Warszawą,
która w roli partnera do rozmów upatrywała Kijów, a nie Wołyń, gdzie obchody
uroczystości miały się odbyć. Przebieg wydarzeń pokazał jednak, że nie była to aż
tak duża przeszkoda w ﬁnalizacji sprawy, jak w przypadku Lwowa.
Opinia publiczna na Ukrainie była i jest bardzo podzielona w kwestii oceny
działań OUN-UPA. Odrzucając najbardziej skrajne opinie na ten temat, można jednak stworzyć zbiór stanowisk strony ukraińskiej w tym zakresie:
• unikanie takich pojęć, jak czystka etniczna i ludobójstwo w oﬁcjalnych
dokumentach, co mogłoby się wiązać z procesem międzynarodowym i odszkodowaniami dla oﬁar oraz ich rodzin;
• nie wolno upraszczać ocen i za winną uznawać wyłącznie jedną ze stron
konﬂiktu;
40

S. Nicieja, Cmentarz Orląt Lwowskich, „Niepodległość i Pamięć” 2006, t. 13, nr 3(24), s. 254.
Wskutek antypolskich działań UPA na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej zginęło –
zgodnie z różnymi szacunkami – od 80 do 200 tys. Polaków (choć najczęściej podaje się liczbę w granicach 100–120 tys.). Czystki rozpoczęły się w 1943 r., a za ich apogeum uznaje się dzień 11 lipca,
kiedy to jednocześnie zaatakowano 160 miejscowości zamieszkałych przez Polaków. Szerzej na ten
temat: W.E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności
Wołynia w latach 1943–1945, Warszawa 2000; W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 1 i 2, Toronto 2000; G. Motyka, Tak było
w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999.
42
J. Wilczak, Spór o przebaczenie, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/ 1668356,1,rzez-wolynska-wciaz -dzieli-polakow-i-ukraincow.read [dostęp: 22.08.2018].
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• wydarzenia należy dokładnie zbadać i pozostawić ocenie historykom;
• Ukraina dopiero od niedawna może realnie zmierzyć się ze swoją historią
i dokonać pewnych ocen, dlatego nie jest w pełni gotowa do rozmów z polskimi partnerami. Wskutek tego nie wykrystalizowało się jednolite stanowisko w tej sprawie, w przeciwieństwie do strony polskiej;
• zwrócenie większej uwagi na działania Niemców i Rosjan, którzy prowokowali Ukraińców i Polaków do wzajemnych mordów;
• wydarzeń na Wołyniu nie można rozpatrywać bez kontekstu polityczno-historycznego i dwudziestolecia międzywojennego;
• konﬂikt pochłonął oﬁary po obu stronach, a ich dokładne liczby są bardzo
trudne do ustalenia.
Ostatecznie 10 lipca 2003 r. ukraiński parlament przyjął uchwałę, za którą zagłosowało 227 deputowanych. Wstrzymały się wówczas dwie osoby, przeciwko
było 25, a 169 – mimo obecności na sali – nie oddało głosu45.
Oświadczenie o tym samym brzemieniu przyjął również polski parlament, choć
posłowie Ligi Polskich Rodzin byli przeciwni, a członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie głosowali. Powodem był brak w oświadczeniu terminu „ludobójstwo”. Sam
dokument traktował o spornej kwestii w sposób niezwykle zachowawczy, odwołując
się do cierpienia obydwu stron czy do konﬂiktowej historii Europy, zawarte są w nim
również treści mówiące o konieczności wzajemnego szacunku i pamięci dla oﬁar46.
Same obchody, związane z wydarzeniami na Wołyniu w 1943 r., odbyły się
w Pawliwce na Ukrainie (dawny Poryck). Uczestniczył w nich m.in. prezydent
A. Kwaśniewski wraz z grupą polskich posłów oraz L. Kuczma. Odsłonięto wówczas pomnik pojednania polsko-ukraińskiego, przypominający o spoczywających
tutaj 200 Polakach zamordowanych w 1943 r.47 W ukraińskiej opinii publicznej
pojawiło się sporo krytycznych opinii dotyczących zamkniętego charakteru obchodów. Wskazywano wówczas na obawy Kijowa przed możliwym zakłóceniem
uroczystości przez lokalnych nacjonalistów48.

Okres pozornego spokoju (2006–2013)
Do roku 2006 można było wskazać na dwa główne wydarzenia, wokół których
rozgrywały się spory historyczne między Polską a Ukrainą. Jednakże w kolejnych
latach nie pojawił się tak doniosły politycznie konﬂikt. W czerwcu 2005 r. oﬁcjal-
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Tamże, s. 282.
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie
uczczenia oﬁar mordów ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1943–44 oraz o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie oświadczenia
Sejmu RP w związku z 60-tą rocznicą tragedii wołyńskiej, druk 1738, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/1738/ [dostęp: 21.08.2018].
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Obchody 60. Rocznicy rzezi wołyńskiej, https://wiadomosci.wp.pl/obchody-60-rocznicy -rzeziwolynskiej-6037033340458113a [dostęp: 23.08.2018].
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nie został otworzony cmentarz Obrońców Lwowa49, co w dużej mierze zamykało
ten trudny rozdział w historii obu państw. Ukraina była wówczas po tzw. pomarańczowej rewolucji, podczas której zarówno społeczeństwo, jak i elity polityczne
dostrzegały zaangażowanie i pomoc ze strony Polski. Dobre relacje między Kijowem i Warszawą, a także szereg problemów stojących przed ukraińskim prezydentem i rządem z pewnością nie sprzyjały powrotowi do trudnych rozmów na temat
przeszłości obu narodów. W tle wielkiej polityki pojawiały się jednak pojedyncze
napięcia i spory natury historycznej.
Lech Kaczyński wraz ze swoim obozem politycznym był cały czas silnie zaangażowany w sprawy związane z Ukrainą, o czym świadczyły częste spotkania
z prezydentem Juszczenką (od czterech do sześciu rocznie), a także naciski, by
większą uwagę zwracać na kwestie energetyczne i problemy historyczne. W obu
tych aspektach postępy były niewielkie. Ukraina nie miała wiele do zaoferowania
w kwestii surowców (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Rosja coraz częściej wykorzystywała inne drogi przesyłu gazu i ropy, omijając terytorium Ukrainy), a na
politykę historyczną Juszczenki cały czas wpływ wywierali zachodnioukraińscy
nacjonaliści. W związku z tym dochodziło do spięć między oboma państwami.
Chodzi m.in. o niewpuszczenie do Polski rajdu im. Stepana Bandery, uchwałę
Sejmu z 2009 r. w sprawie zbrodni na Wołyniu czy też odwołanie wspólnego
odsłonięcia pomnika oﬁar Armii Krajowej (AK) w Saharyniu na Lubelszczyźnie50. Pogorszenie stosunków na tle historycznym przypadło na koniec kadencji
W. Juszczenki (właściwie pogodzonego już z przegraną w przyszłych wyborach),
czego zwieńczeniem było uhonorowanie Stepana Bandery mianem bohatera narodowego Ukrainy51. W Polsce zostało to odebrane jako „policzek” dla L. Kaczyńskiego, który był uznawany za polityka bliskiego odchodzącej głowy państwa
ukraińskiego52.
W 2006 r. prezydenci L. Kaczyński i W. Juszczenko spotkali się w Pawłokomie,
gdzie uczcili pamięć 366 Ukraińców, którzy zginęli tam w 1945 r. z rąk żołnierzy
polskiego podziemia53. Rok później głowy państwa wspólnie obchodziły 60. rocznicę Akcji „Wisła”. W oświadczeniu z 27 kwietnia napisano, że była ona „(…)
przykładem niesprawiedliwości, będącej skutkiem działań totalitarnych władz
komunistycznych”54. Ponadto obaj prezydenci wydarzenie to uznali za sprzeczne
z podstawowymi prawami człowieka.
49
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Mimo braku eskalacji sporów na miarę odbudowy cmentarza Obrońców Lwowa czy też obchodów 60. rocznicy rzezi wołyńskiej kwestia zaszłości historycznych
w obu państwach wciąż stanowiła o barierach we wzajemnych relacjach. 60. rocznicy Akcji „Wisła” trudno nadać taki sam wymiar sporu, jak przy okazji dwóch wyżej
wymienionych wydarzeń, jednak potwierdzała ona istniejący problem. Na Ukrainie
rosło zainteresowanie historią, a prezydent Juszczenko dążył do wzmocnienia tożsamości narodowej Ukraińców, która w dużej mierze miała opierać się na UPA55.
Nie bez znaczenia był fakt zyskiwania coraz większej popularności, zwłaszcza w zachodnich obwodach zyskiwała nacjonalistyczna partia Swoboda Ołeha Tiahnyboka.
Rok 2010 przyniósł zwycięstwo w wyborach prezydenckich Wiktorowi Janukowyczowi, reprezentantowi przede wszystkim wschodnich obwodów Ukrainy,
gdzie działalność OUN oraz UPA uznawana jest przez wielu mieszkańców za
zbrodniczą. W 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję nadającą
S. Banderze tytuł bohatera narodowego56.
Okres ten aż do rozpoczęcia tzw. rewolucji godności i obalenia W. Janukowycza nie obﬁtował zatem w znaczące spory natury historycznej. Niemniej wyciszony problem pozostał nierozwiązany, co zmuszało do reﬂeksji nad jego ponownym
przejściem do agendy stosunków polsko-ukraińskich.

Eskalacja historycznego sporu (lata 2013–2018)
Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie, a później również i konﬂikt na wschodzie
Ukrainy okazały się początkiem zmian w prowadzeniu polityki historycznej przez nowe
władze państwa. Już w 2013 r., podczas protestów w Kijowie, widoczne były czerwono-czarne ﬂagi symbolizujące organizacje OUN-UPA. W późniejszym czasie coraz większa liczba polityków, w szczególności szczebla samorządowego, zaczęła odwoływać
się do S. Bandery i R. Szuchewycza. Kwestia kultywowania na Ukrainie postaci odpowiedzialnych za rzeź dokonaną na Polakach coraz częściej zaczęła pojawiać się również
w polskiej debacie publicznej. Stało się tak m.in. po tym, jak Jarosław Kaczyński pozdrowił demonstrantów w Kijowie słowami: Sława Ukrajini! Herojam sława!57
Początkowo problem podnosiły przede wszystkim środowiska kresowe, dla
których ta kwestia była i jest szczególnie istotna, ale z czasem problem nabrał rangi
parlamentarnej. W mediach znacznie intensywniej podejmowano temat gloryﬁkacji ukraińskich nacjonalistów58.
55
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Wśród działań, które dobitnie pokazywały wspomniany zwrot zarówno na polu
politycznym, jak i społecznym, wyróżnić należy:
• pomniki S. Bandery w wielu ukraińskich miastach (w tym we Lwowie,
w Iwano-Frankiwsku, Tarnopolu, Kijowie, Równem);
• ulice S. Bandery i R. Szuchewycza (ich liczba wzrasta zwłaszcza w ramach
przeprowadzanej na Ukrainie dekomunizacji, za którą odpowiada ukraiński
Instytut Pamięci Narodowej)59;
• decyzje wielu rad miejskich o nadaniu S. Banderze tytułu honorowego obywatela;
• utożsamianie się kibiców ukraińskich klubów z czołowymi postaciami ukraińskiego nacjonalizmu60;
• organizowanie festiwali upamiętniających żołnierzy UPA (np. „Banderstadt”
w Łucku);
• marsze ku pamięci żołnierzy Dywizji SS Galizien (np. we Lwowie i Iwano-Frankiwsku);
• działalność ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i wypowiedzi jego
dyrektora Wołodymyra Wiatrowycza;
• wypowiedzi czołowych polityków ukraińskich, w tym członków rządu i prezydenta Petro Poroszenki, o bohaterstwie organizacji OUN i UPA.
Bardzo istotnym wydarzeniem było przyjęcie przez Radę Najwyższą Ukrainy
ustawy, która zakłada karanie obywateli Ukrainy oraz cudzoziemców, którzy okazują lekceważący stosunek wobec m.in. organizacji OUN i UPA61. Wywołało to
spore oburzenie w Polsce, które tym razem wyrażane było nie tylko przez środowiska kresowe, ale także niektórych polityków62.
W polityce zagranicznej Platformy Obywatelskiej i prezydenta Bronisława Komorowskiego brakowało stanowczych działań i wypowiedzi odnoszących się do
kultywowania organizacji OUN i UPA na Ukrainie. Sytuacja ta zmieniła się po
objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, choć i w szeregach tej partii przez
długi czas nie było wykrystalizowanego jednolitego stanowiska.
22 lipca 2016 r. Sejm RP przyjął jednak uchwałę o uhonorowaniu pamięci oﬁar
ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rze59
Zadziwiające jest, że w Żytomierzu ul. Stepana Bandery i Romana Szuchewycza zostały ustanowione na mocy tej samej uchwały, co ulice Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II.
60
Np. sektorówka kibiców klubu piłkarskiego „Karpaty” Lwów wywieszona w 2010 r. podczas meczu z „Szachtarem” Donieck, z napisem „Stepan Bandera – nasz bohater”, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera#/media/File:%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%BD%D0%B0%D1%88_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9.jpg [dostęp: 11.07.2018].
61
Верховна Рада України ухвалила Закон „Про правовий статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України у ХХ столітті”, http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/107108.
html [dostęp: 25.08.2018].
62
Np. przez Leszka Millera, „Mówię: UPA odpowiada za ludobójstwo Polaków. Ukraińcy, ścigajcie mnie!”, https://www.tvp.info/19594670/mowie-upa-odpowiada-za-ludobojstwo-polakow-ukraincy-scigajcie-mnie [dostęp: 23.08.2018].
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czypospolitej w latach 1943–194563, która spotkała się z oburzeniem na Ukrainie.
P. Poroszenko wyraził wówczas ubolewanie z tego powodu64, a wielu deputowanych Najwyższej Rady, w tym Jurij Szuchewycz, apelowało o odpowiedź ze strony
władz państwowych65.
Uchwała polskich parlamentarzystów miała zupełnie inny ton niż np. oświadczenie przyjęte w 60. rocznicę krwawych wydarzeń na Wołyniu. Znaczącą zmianą
było jednoznaczne określenie rzezi wołyńskiej jako ludobójstwa oraz stanowcze
określenie stanowiska polskiego, które nie dopuszcza do relatywizowania winy za
ukraińskie zbrodnie. „Te wszystkie tragiczne wydarzenia powinny być przywrócone pamięci współczesnych pokoleń. Oﬁary zbrodni popełnionych w latach 40.
przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną
ludobójstwem”66. Ponadto Sejm uznał 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Oﬁar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Było to pierwsze tego typu państwowe stanowisko od 1989 r.,
które jasno przedstawiało, jaką postawę przyjmuje strona polska.
W 2017 r. doszło do serii aktów dewastacji polskich miejsc pamięci na Ukrainie:
• wysadzenie w Hucie Pieniackiej pomnika pomordowanych tam przez żołnierzy Dywizji SS Galizien Polaków;
• profanację cmentarza oﬁar NKWD w Bykowni pod Kijowem i pomnika
profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich;
• zniszczenie cmentarza w Podkamieniu, na którym spoczywają Polacy;
• podpalenie polskiej szkoły w Mościskach;
• ostrzelanie Konsulatu RP w Łucku.
Z kolei grupa osób podających się za Polaków z Ukrainy miała zablokować
drogę do przejścia granicznego w Medyce, w ramach protestu wobec niszczenia
polskich miejsc pamięci. Uczestnicy zajścia posiadali transparenty z takimi hasłami, jak „Nie dla ludobójstwa Polaków”, „Wołyń w sercach”, „Precz ręce od Zabytków” (pisownia oryginalna), „Polacy to nasi bracia”. Dodatkowo policja znalazła
przy nich instrukcje, jak przeprowadzić manifestację i co przekazać prasie. Wśród
63
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu
oﬁarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945, http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/625_u.htm [dostęp:
22.08.2018].
64
Szerzej o reakcji prezydenta Ukrainy i innych polityków: Sejm przyjął uchwałę o ludobójstwie
na Wołyniu. Poroszenko: jest mi przykro, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/527036,sejm-przyjal-uchwale-o-ludobojstwie-na-wolyniu-poroszenko-jest-mi-przykro.html [dostęp: 23.08.
2018].
65
Parlament Ukrainy potępił polską uchwałę o ludobójstwie na Wołyniu. „To upolitycznianie
historii”, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/530460,parlament-ukrainy-potepil-polska-uchwale-o-ludobojstwie-na-wolyniu-to-upolitycznianie-historii.html [dostęp: 11.07.2018].
66
Całość uchwały: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/625_u/$ﬁle/625_u.pdf [dostęp:
11.07.2018].
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protestujących nie było jednak osób polskiego pochodzenia, a jedynie Ukraińcy,
którym zapłacono za blokowanie drogi67. Informacje o blokadzie zorganizowanej
przez „polską społeczność” pojawiły się na wielu rosyjskojęzycznych stronach internetowych68.
Choć w ukraińskiej opinii publicznej nie kwestionuje się lojalności Polaków
wobec państwa (jak ma to miejsce na przykład na Litwie), którego są obywatelami, to jednak podejmowane są próby wykorzystywania tej grupy w celach politycznych. W tym kontekście wskazuje się na działania Federacji Rosyjskiej, której
służyć ma poróżnienie Polski oraz Ukrainy69.
W kwietniu 2017 r. w Hruszowicach koło Przemyśla zdemontowano pomnik
UPA postawiony nielegalnie w 1994 r. Wydarzenie to spotkało się z oburzeniem
Ukraińców mieszkających w Polsce, jak również resortu spraw zagranicznych
Ukrainy70. Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało jednak, że demontaż pomnika odbył się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem71.
W odwecie ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wstrzymał zgodę dla polskich
organizacji na prowadzenie prac ekshumacyjnych na terenie Ukrainy72.
Oprócz kwestii związanych z ekshumacją oﬁar czy też pomnikami po obu stronach granicy spór wywołał również projekt polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji, by wizerunek cmentarza Obrońców Lwowa umieścić na
nowych polskich paszportach (kontrowersje dotyczyły również – w odniesieniu do
relacji polsko-litewskich – Ostrej Bramy)73. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ukrainy oprotestowało ten pomysł i ostatecznie minister Mariusz Błaszczak wycofał się z tej inicjatywy74.
Rok 2018 otworzył kolejny etap w relacjach polsko-ukraińskich, który rozpoczął się nowelizacją ustawy o polskim Instytucie Pamięci Narodowej, wywołując
szereg sprzeciwów u naszego wschodniego sąsiada75. Projekt ustawy z dnia
67

K. Łoza, Protest za 7 złotych, http://lwow.info/protest-za-7-zl/ [dostęp: 18.08.2018].
Як українські медіа за гроші агресора мали коментувати сьогоднішню провокацію
в Гряді, http://forpost.lviv.ua/novyny/2403-yak-ukrainski-media-za-hroshi-ahresora-maly-komentuvaty-sohodnishniu-provokatsiiu-v-hriadi [dostęp: 19.08.2018].
69
W. Konończuk, Czas na doktrynę postgiedroyciowską wobec Ukrainy, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, nr 1, s. 31.
70
Zdemontowano pomnik UPA w Hruszowicach. Ukraina protestuje, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pomnik-upa-w-hruszowicach-zdemontowany-ukraina-protestuje,735566.html [dostęp 23.08.2018].
71
Tamże.
72
Prace IPN na Ukrainie są zablokowane, https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1779444,Prace-IPN-na-Ukrainie-sa-blokowane [dostęp: 23.08.2018].
73
D. Markowski, Na drodze donikąd, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, nr 1, s. 118.
74
Tamże.
75
Szef dyplomacji Ukrainy: ustawa o IPN nie jest zwrócona ku dyskusji o prawdzie historycznej,
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ustawa-o-ipn-krytykowana-na-ukrainie,811376.
html [dostęp: 25.08.2018]; Ambasador Ukrainy: ustawa o IPN powoduje antypolskie nastroje na
Ukrainie, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ambasador-ukrainy-ustawa-o-ipn-powoduje-antypolskie-nastroje-na-ukrainie/3rk4y3k [dostęp: 25.08.2018]; IPN Ukrainy: historycy nie mogą czuć się
bezpiecznie w Polsce, forum historyczne nie może spotykać się w dotychczasowym formacie, https://
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26 stycznia 2018 r. wprowadzał zapis mówiący o ukraińskich zbrodniach76. Wywołało to reakcję nie tylko ukraińskich publicystów, ale także prezydenta P. Poroszenki, Rady Najwyższej czy ukraińskiego odpowiednika IPN, kierowanego przez
Wołodymyra Wiatrowicza. W czerwcu 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę o IPN, tym samym wspomniany sporny artykuł wszedł w życie77.
5 marca 2018 r. we Lwowie środowiska nacjonalistyczne z Korpusu Narodowego, powiązane m.in. z partiami Swoboda oraz Prawy Sektor, przeprowadziły
marsz, w którym dominowały antypolskie hasła „Lwów – miasto nie dla polskich
panów”78. Dwa dni później, m.in. w odpowiedzi właśnie na to wydarzenie, polskie
środowiska nacjonalistyczne wystosowały otwarty list, w którym wobec ﬁaska polityki zagranicznej w sprawie Ukrainy domagają się jej zaostrzenia79. Walka na
gesty między ruchami nacjonalistycznymi ukazuje rosnące napięcie w stosunkach
polsko-ukraińskich, zarówno na szczeblu rządowym, jak i społecznym.
www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2019344,IPN- Ukrainy-historycy-nie-moga-czuc-sie-bezpiecznie-wPolsce-forum-historyczne-nie-moze-spotykac-sie-w-dotychczasowym-formacie [dostęp: 25.08.2018];
Władze Ukrainy potępiają nowelizację ustawy o IPN i zarzucają Polsce szerzenie propagandy,
https://www.pch24.pl/wladze-ukrainy-potepiaja-nowelizacje-ustawy-o-ipn-i-zarzucaja-polsce-szerzenie-propagandy,58077,i.html [dostęp: 25.08.2018]; E. Flieger, Rada Najwyższa Ukrainy potępiła nowelizację ustawy o IPN i zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o weto, http://wyborcza.
pl/7,75399,22988363,rada-najwyzsza-ukrainy-potepia-nowa-ustawe-o-ipn-i-oczekuje.html [dostęp:
25.08.2018]; Parlament Ukrainy zareaguje ws. ustawy o IPN. „To przeczy wartościom demokracji”,
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-spor-ustawe-ipn/fakty/news-parlament-ukrainy-zareagujews-ustawy-o-ipn-to-przeczy-warto,nId,2518253 [dostęp: 25.08.2018]; Szef ukraińskiego IPN oburzony: Zmiany w ustawie nie dotyczą artykułów ukraińskich. Normalny dialog nadal nie jest możliwy,
https://wpolityce.pl/historia/401494-szef-ukrainskiego-ipn-dialog-z-polska-nadal-niemozliwy [dostęp:
25.08.2018]; Прем’єр Польщі запропонував Сейму зміни до скандального закону про IPN http://
www.istpravda.com.ua/short /2018/06/27/152646/ [dostęp: 25.08.2018]; Екстренні зміни у закон про
IPN. Сейм: за „бандеризм” – до 3 років ув’язнення, як і було, http://www.istpravda.com.ua/short/2018/06/27/152648/ [dostęp: 25.08.2018].
76
Treść artykułu kwestionowana przez stronę ukraińską: „Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów
i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy,
są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925–1950, polegające na stosowaniu
przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności.
Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej”. Zob.: ustawa z dnia
26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, https://
ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ustawa/24216,Ustawa.html [dostęp: 25.08.2018].
77
Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie zmian w ustawie o IPN, https://wiadomosci.
onet.pl/kraj/andrzej-duda- podpisal-nowelizacje-ustawy-o-ipn/qejq749 [dostęp: 25.08.2018].
78
„Miasto Lwów nie dla polskich panów”. Marsz na Ukrainie, https://www.rp.pl/Spoleczenstwo
/180309744-Miasto-Lwow-nie-dla-polskich-panow-Marsz-na-Ukrainie.html [dostęp: 19.08.2018].
79
K. Kaźmierczak, Narodowcy domagają się od rządu radykalnej zmiany polityki względem
Ukrainy, https://kresy.pl/wydarzenia/polityka/narodowcy-domagaja-sie-od-rzadu-radykalnej-zmiany-polityki-wobec-ukrainy-dokument/ [dostęp: 26.08.2018].
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Obchodzona w lipcu 2018 r. 75. rocznica rzezi wołyńskiej po raz kolejny przywołała dyskusję na temat pogarszających się relacji polsko-ukraińskich. Jest to
wynik m.in. braku wspólnych spotkań prezydentów Polski i Ukrainy. Stała się także pretekstem apelu prezydenta A. Dudy80 do zniesienia zakazu ekshumacji szczątków polskich oﬁar na Ukrainie, który wydał ukraiński IPN po zdemontowaniu
nielegalnego pomnika UPA w Hruszowicach.
Gdy weźmie się pod uwagę wspomniane wydarzenia, liczne relacje medialne,
odpowiedź Ukrainy na polskie zabiegi można sprowadzić do kilku podstawowych
punktów:
• próby rozmycia odpowiedzialności;
• próba obarczenia winą Polaków, przerzucenie odpowiedzialności za ludobójstwo;
• nieuznawanie ludobójstwa, traktowanie masowych mordów jako tragedii,
wojny, konﬂiktu;
• wzmacnianie kultu Bandery, gloryﬁkacja działań UPA-OUN;
• liczne publikacje mające stanowić dowody naukowe na brak ludobójstwa;
• polskie próby upamiętnienia uznawane są za upolitycznienie historii.
Wydaje się, że w przyszłości konﬂikt o podłożu historycznym może jeszcze
bardziej eskalować, co niewątpliwie będzie wpływać na relacje polsko-ukraińskie.
W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, tym razem to rząd w Kijowie (lub jego
instytucje), a nie lokalne władze, opowiada się w interesie środowisk związanych
z kultywowaniem takich organizacji, jak OUN czy UPA.

Zakończenie
Polityka historyczna jest niewątpliwie bardzo istotnym aspektem relacji między
Polską a Ukrainą. Partnerstwo obu państw jest często określane jako strategiczne, zarówno przez przedstawicieli jednej, jak i drugiej strony. Spory wynikające
z trudnej przeszłości stoją na przeszkodzie w umacnianiu tego partnerstwa, mogą
być też wykorzystywane przez państwa trzecie. Obie strony wielokrotnie powtarzały, że konﬂikt między nimi sprzyja interesom Federacji Rosyjskiej.
W pierwszych latach po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości tematy związane
z historią nie odgrywały znaczącej roli. Wówczas Kijów próbował przede wszystkim
zyskać wiarygodność na arenie międzynarodowej i zaprezentować się jako wiarogodny partner dla innych państw. Warszawa również skoncentrowana była na innych
zabiegach dyplomatycznych, stojąc przed możliwością akcesji do struktur europejskich i północnoatlantyckich. Mimo tego na szczeblach niższych niż rządowy czy
prezydencki kwestie natury historycznej były podejmowane. Do pierwszych spotkań, związanych chociażby z odbudową cmentarza Orląt Lwowskich, dochodziło
jeszcze przez uzyskaniem niepodległości przez Ukrainę. Po 1995 r. do rangi między80

Duda na Wołyniu: nie może być mowy o żadnej zemście, jest mowa o bólu, https://www.tvn24.
pl/wiadomosci-ze-swiata,2/75-rocznica-rzezi-wolynskiej-duda-z-wizyta-na-ukrainie,852096.html
[dostęp: 28.08.2018].
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narodowego problemu urosła właśnie sprawa renowacji lwowskiej nekropolii. Wówczas podmiotami tego sporu były nie tylko władze lokalne, ale także rządy w Kijowie oraz Warszawie. Podczas gdy Polacy negocjowali ze swoimi odpowiednikami,
rzeczywiste decyzje podejmowała Rada Miejska Lwowa. Ich podejście do sprawy
różniło się od postępowania ówczesnego prezydenta Ukrainy czy też przedstawicieli rządu, którym zależało na zakończeniu sprawy i utrzymaniu partnerskich relacji
z Rzeczpospolitą. Po 2000 r. podobny problem dotyczył obchodów 60. rocznicy rzezi wołyńskiej. Lata przypadające po pomarańczowej rewolucji, poza pewnymi incydentami, były pod tym względem znacznie mniej intensywne. Do eskalacji konﬂiktu
historycznego między Polską a Ukrainą doszło natomiast po 2015 r. Obecnie polski
rząd twardo stoi na stanowisku, że wzajemne relacje budować można wyłącznie na
fundamentach prawdy, domagając się możliwości ekshumacji i godnego pochówku
dla oﬁar ukraińskiego nacjonalizmu w latach 40. XX w. oraz otwartości w mówieniu
o ludobójstwie. Nie dziwi jednak fakt, że strona ukraińska mocno wzbrania się przed
tego typu jednoznacznymi stwierdzeniami. Brak porozumienia w tej kluczowej, ale
nie jedynej kwestii de facto kładzie się cieniem na obustronnych relacjach. Dziś trudno przewidzieć, kiedy i czy w ogóle istniejący spór się zakończy. Niewątpliwie, jeśli
weźmie się pod uwagę rosnące napięcie na arenie międzynarodowej oraz na szczeblu
lokalnym, związane m.in. z rosnącą liczebnością mniejszości ukraińskiej na terenie
Polski, może dochodzić do kolejnych „incydentów”.
Słowa kluczowe: polityka historyczna, polityka pamięci, relacje polsko-ukraińskie.

Selected Aspects of Historical Policy in Relations between Poland and Ukraine
after 1991
Abstract
Polish-Ukrainian relations are deﬁned as a strategic and key partnership for the region.
They are also extremely complicated, the term “difﬁcult neighborhood” perfectly describes the
relations of these two countries. The article treats about how history inﬂuences political relations
and shapes social attitudes of these countries since 1991. Historical policy also becomes a pretext
for further reﬂection on the future of Poland and Ukraine, in the context of their past and the
possibility of question whether the future is possible without settlement with the past.
Keywords: Historical policy, politics of memory, Polish-Ukrainian relations.
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Wzory kultury a rozwój
gospodarczy. Zachód
i Azja Wschodnia

Czynniki kulturowe wymykają się zwykle obserwacji badaczy procesów ekonomicznych, ponieważ nie daje się ich zamknąć w szeregi danych liczbowych, jak
w wypadku cen, płac, dochodów, rozmiarów produkcji, zatrudnienia itp. Te dane
liczbowe odzwierciedlają zachowania milionów uczestników rynku i ich decyzje. Ale motywy decyzji i zachowań już nie podlegają obserwacji. W tworzonych
modelach zachowań przyjmuje się uogólnione i uproszczone motywy w rodzaju
maksymalizacji użyteczności czy racjonalnych oczekiwań. Ale też z drugiej strony
uznaje się prawdziwość tez mówiących o ograniczonej racjonalności czy o asymetrii informacji. Jest zrozumiałe, że jakości kulturowe wpływające na motywację
jednostek, jak relacje zobowiązań i uprawnień, wspólnoty i jednostki, autorytetu
i wolności, hierarchii i równości, posłuchu wobec władzy i podejrzliwości wobec
niej, nie dają się zamieścić w tworzonych ekonomicznych modelach zachowań.
Nie znaczy to jednak, że jakości te są bez znaczenia. Wprost przeciwnie, ich znaczenie może się okazywać wyjątkowo wysokie, nie można ich jednak poddać pomiarowi.
W poniższym tekście zaprezentowano przemiany Europy, a szerzej – Zachodu,
determinowane przez zmieniające się wzory zachodniej kultury w konfrontacji ze
wschodnioazjatyckim kręgiem kulturowym. Spuścizna europejska z przeszłości
jest bezwzględnie cenna i z pewnością zasługuje na przechowanie, jednak sami
Europejczycy doprowadzili do eliminacji własnych tradycji. Zachodni, racjonalny i indywidualistyczny, kapitalizm dryfuje już od dłuższego czasu w nieznanym
kierunku, a mieszkańcy Zachodu przejawiają ostentacyjny brak zaufania do własnych, historycznie wytworzonych wartości, które, jak się twierdzi, należy przezwyciężyć. Zagrożenia kulturowe wynikające z upadku wartości, tradycyjnych
sposobów życia, rozkładu więzi i postępujących patologii społecznych obejmują
Europę i jej odnogi, przede wszystkim USA. Inne kręgi kulturowe, zwłaszcza za-
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awansowany w rozwoju gospodarczym krąg wschodnioazjatycki (konfucjański),
są od tych zagrożeń wolne.
Pewne problemy z zakresu demograﬁi i gospodarki są pochodną przemian kulturowych. Są one przede wszystkim, choć nie wyłącznie, spowodowane trwającymi
od wielu dekad zmianami we wzorach kultury, którymi kierują się społeczeństwa
Zachodu. Przykładowo, niska dzietność i zmniejszanie się ludności w Europie czy
nacisk na racjonalny wybór jednostki uwolnionej od tradycyjnych wzorów, dążność
do samorealizacji i hedonizmu – są konsekwencją zmian w zachodnich wzorach
kultury. Wzory kulturowe są tu rozumiane, za Ruth Benedict, jako zbiory wartości
i norm determinujących sposób myślenia i zachowania jednostek. Wzory kulturowe
kształtują ich działania, zakreślają dopuszczalne w danej kulturze sposoby reakcji
jednostki na sytuacje uznane za kulturowo ważne. Zwykle ogromna większość jednostek stosuje się do zachowań narzuconych im przez społeczeństwo, czyli obowiązujących wzorów kultury tego społeczeństwa, choć żadna ze znanych kultur nie była
zdolna zniweczyć różnic w temperamentach tworzących ją ludzi1.
Zmiany, jakie we wzorach kultury dokonują się na Zachodzie, przebiegają
w kierunku zagwarantowania indywidualnej autonomii2, tzn. uniezależnienia jednostki od narzuconych przez społeczeństwo wzorów, ale tym samym także od więzi, jakie łączą jednostkę ze społeczeństwem i wspólnotami wchodzącymi w skład
społeczeństwa. Wraz z autonomią jednostki (indywidualizm) kładzie się nacisk
na racjonalny, tzn. oparty na kalkulacji i wyrachowaniu wzór jej działania (homo
oeconomicus). Inaczej rzecz ujmując, zmiany kulturowe na Zachodzie polegają na
porzuceniu tradycyjnego dziedzictwa kulturowego przez zastąpienie go indywidualnie i racjonalnie motywowanymi celami.
Procesy przemian kulturowych dokonujące się na Zachodzie są tu opisywane
w konfrontacji z Azją Wschodnią jako drugim po Zachodzie obszarze zaawansowanej gospodarki i technologii, zdolnym do dokonywania ekspansji gospodarczej.
Twierdzi się, że w Azji Wschodniej ukształtował się odmienny niż na Zachodzie
rodzaj kapitalizmu i równie odmienny typ społeczeństwa nowoczesnego. Twierdzi
się także, że osobliwe cechy kapitalizmu wschodnioazjatyckiego wyrastają i są determinowane konfucjańskim wpływem kulturowym, który w największym skrócie
daje się opisać jako zastosowanie kulturowej tradycji będącej podstawą struktury
i aktywności gospodarczej.
Żyjemy w świecie, w którym presja gospodarki i celów gospodarczych na pozostałe sfery życia pozwala na poddanie tych sfer dominującej logice rynku. Tak
jak wybieramy na rynku towary, lokaty pieniężne, usługi ubezpieczeniowe, tak też
wybieramy rodzaj wierzeń na „rynku religii” czy model rodziny na „rynku rodzin1

Szerzej na ten temat: R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1966, rozdz. VIII
Jednostka i wzór kultury.
2
W historii myśli zachodniej wywodzące się z religii tradycyjne zasady fundamentalne zostały, poczynając od oświecenia, zakwestionowane. Autorytet moralny, który wcześniej pochodził ze
źródeł zewnętrznych, w etyce Immanuela Kanta został sprowadzony do źródeł wewnętrznych, tzn.
samej jednostki. Dalsza ewolucja polegała na uwolnieniu się autonomicznej jednostki i od tego autorytetu, tzn. od powszechnie obowiązującego, choć indywidualnie kreowanego prawa moralnego.

68

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (56)/2018

Wzory kultury a rozwój gospodarczy. Zachód i Azja Wschodnia

nym”. Pozostające jeszcze nieliczne sfery życia przez rynek nieuregulowane stanowią już tylko „sektor pozarynkowy”, świat, w którym Wall Street zdominowała
w zupełności Main Street3.
Japoński ﬁnansista Eisuke Sakakibara określił rodzaj dominacji naszego życia przez reguły rynku mianem „fundamentalizmu rynkowego”. Opisał sytuację,
w której zamiast dopasowania ekonomii do stosunków społecznych, mamy do czynienia z dostosowywaniem stosunków społecznych do systemu ekonomicznego.
Tymczasem rynki muszą być efektywnie wplecione w sieci społecznych i politycznych instytucji odzwierciedlających historię i kulturę. Te właśnie sieci stanowią o różnicach co do postaci kapitalizmu w różnych regionach globu, ponieważ
kultury i ustroje społeczno-gospodarcze są niepowtarzalne4.
Fundamentalizm rynkowy wyrasta jednak nie tyle na podłożu dominacji gospodarki, ile raczej na przemianach dokonujących się w kulturze w kierunku indywidualizmu i postępującej racjonalności. Wskutek presji indywidualizmu jednostka staje się coraz bardziej niezależna od społecznych autorytetów i powiązań.
Jej życie staje się przedmiotem autonomicznego wyboru w niezgodzie z dotychczasową tradycją podporządkowującą jednostkę zbiorowościom, w których żyła.
Wolna i samodzielna jednostka dokonuje w swoim życiu wyborów, kierując się
racjonalnymi z jej punktu widzenia celami, tzn. kalkuluje korzyści i koszty swoich
wyborów. Podobnie, jak czyni to na rynku, może szacować, czy bardziej opłacalne
jest założenie rodziny, wydanie na świat potomstwa, życie w konkubinacie, czy
życie samotne. Tradycja i presja społeczna przestają być rozstrzygającą instancją. To nie dominacja gospodarki prowadzi do przemian kulturowych w kierunku
indywidualizmu i racjonalnego wyboru. Zależność jest odwrotna. Indywidualizm
i racjonalny wybór5 prowadzą do poszerzania się struktur rynkowych na wszelkie
dziedziny ludzkiego życia, tj. do swoistego fundamentalizmu rynkowego właśnie.
Kapitalizm w Azji Wschodniej został oparty na regułach wolnego rynku, jednakże
obca jest mu kulturowa podstawa indywidualistyczna. Jest to kapitalizm antyindywidualistyczny, kolektywistyczny bądź, raczej, komunalistyczny, gdyż oparty na
żywych jeszcze wspólnotach i pełnym pietyzmu szacunku dla tradycji. Jednostka
aktywna w przedsięwzięciach gospodarczych znajduje oparcie we własnej wspólnocie. Ten aspekt „wyparował” z kapitalizmu zachodniego, choć był obecny jeszcze w czasach kapitalizmu tradycyjnego, w XIX w.6
3

Tak zobrazował współczesny świat George Soros, tenże, Kryzys światowego kapitalizmu,
przeł. L. Niedzielski, Warszawa 1999.
4
E. Sakakibara, Kres fundamentalizmu rynkowego, http://www.uni.wroc.pl/~turowski/sakakibara.htm [dostęp: 30.03.2018].
5
Teorię racjonalnego wyboru przedstawia Gary Becker w pracy: Ekonomiczna teoria zachowań
ludzkich, przeł. H. i K. Hagemejerowie, Warszawa 1990. Opis indywidualizmu opartego na wolnym
wyborze jednostki można znaleźć w: M. & R. Friedman, Wolny wybór, przeł. J. Kwaśniewski, Sosnowiec 1994.
6
A. Trachtenberg, The Incorporation of America: Culture and the Society in the Gilded Age,
New York 1982, cyt. za: R.N. Bellah i in., Przekształcając amerykańską kulturę, w: Komunitarianie.
Wybór tekstów, przeł. P. Rymarczyk, T. Szubka, Warszawa 2004, s. 223–224.
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W ewolucji kapitalizmu zachodniego obserwuje się towarzyszące mu przemiany kulturowe zmierzające od oparcia działalności gospodarczej na pewnych
etycznych wartościach odziedziczonych z tradycji chrześcijańskiej połączonych
z obudzoną w wieku oświecenia wiarą w rozum do w pełni chłodnego, wyrachowanego i racjonalnego podejścia do interesu. Dokonała się ewolucja od uwikłania
jednostek i gospodarki w wartości kulturowe do niemal całkowitego oczyszczenia aktywności gospodarczej z treści kulturowych. Czy jest to ewolucja korzystna
z punktu widzenia osiągania zbiorowych celów gospodarczych? Tak się utrzymuje
w teorii ekonomicznej. Powiada się, że racjonalna jednostka dokonuje optymalnych wyborów w gospodarce bez względu na to, czy występuje w roli przedsiębiorcy, pracownika, konsumenta, kredytodawcy, kredytobiorcy itp. Jakiekolwiek
przyjmowane przez jednostkę wartości zakłócają jej system motywacyjny i obniżają poziom racjonalności. A już szczególnie systemy wartości odwołujące się
do tradycji, która ma być jakoby przeszkodą rozwojową bez względu na to, czy
jest to tradycja chrześcijańska, muzułmańska, konfucjańska czy jakakolwiek inna.
Z punktu widzenia teorii ekonomicznej i teorii racjonalnego wyboru przedstawiciele rozmaitych kultur powinni porzucić tradycyjne nawyki i przyjąć nowoczesny, tzn. racjonalny sposób myślenia i działania wraz z wyzwoleniem jednostki od
społecznych autorytetów. Powinni tym samym porzucić własną kulturę w interesie
własnego dobrobytu, a przeciw własnej tożsamości.
Dwa rodzaje argumentów wysuwa się w opozycji do powyższego ujęcia i oba
są, w przekonaniu piszącego niniejsze, trafne. Po pierwsze, efekty gospodarcze
w pełni racjonalnej motywacji są chybione i w ostatnich dekadach gospodarki zachodnie stanowią dobre egzempliﬁkacje tej zawodności. Po drugie, lepsze efekty
uzyskują przedsięwzięcia gospodarcze, które odwołują się do własnej „infrastruktury kulturowej”, tzn. pozaracjonalnych wzorów kulturowych wpływających na
strukturę gospodarczą i przebiegi procesów rozwojowych. Za przykład może służyć w tym wypadku Azja Wschodnia, w której rozwój został oparty na wzorach
kultury konfucjańskiej.
Jeśli idzie o argument pierwszy, utrzymuje się, że waga i doniosłość w pełni
racjonalnych motywów aktywności gospodarczej mają pochodzić z przeświadczenia, że racjonalnie motywowane jednostki, mimo że pobudzane egoistycznymi
interesami, tworzą podstawy pomyślności zbiorowej. Istnieje związek, powiada
się, między racjonalnością indywidualną (w wymiarze mikro) a racjonalnością
zbiorową (w wymiarze makro) w tym sensie, że ta pierwsza przekłada się na tę
drugą. Gospodarka rozwija się dzięki temu, że jednostki kierują się egoistycznymi
interesami, co jednak jest z korzyścią dla społeczeństwa w ogólności. Pomyślność
zbiorowa jest następstwem pomyślności indywiduów. Za autorów maksymy mniej
więcej w takim brzmieniu uchodzą Adam Smith i Adam Ferguson7. Twierdzili oni,
że nie należy krępować egoistycznych i racjonalnych dążeń jednostek, ponieważ
w ostatecznym rachunku tworzą one pomyślność zbiorową, a wady jednostek pro7

A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, przeł. A. Prejbisz,
B. Jasińska, Warszawa 2007; A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Cambridge 1996.
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wadzą prostą drogą do korzyści społecznych. Ale obaj reprezentanci szkockiego
oświecenia obserwowali jeszcze na scenie gospodarczej jednostki silnie motywowane etyką o religijnym rodowodzie i uformowane przez żywą jeszcze tradycję, co
podkreślał Smith w innym swoim dziele8.
Pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy ta zręczna maksyma sprawdza się
obecnie, kiedy motywacja etyczno-religijna działalności gospodarczej jednostek
została wyparta. Amerykańskie korporacje dyslokujące moce wytwórcze przemysłu do krajów słabiej rozwiniętych, jak Chiny, postępowały zgodnie z tą maksymą i zasadą racjonalnego wyboru. Jednak te praktyki spotęgowały rosnący deﬁcyt
handlowy w USA. Konsumpcja Amerykanów ﬁnansowana z oszczędności chińskich i hinduskich jest najzupełniej racjonalnie uzasadniona, sprowadziła jednak
gigantyczne zadłużenie gospodarki, z którym Stany Zjednoczone będą się musiały
uporać w nadchodzących latach. Rozmaite grupy wyborców dążące do zwiększenia świadczeń społecznych postępują racjonalnie i zgodnie ze swoimi interesami,
rezultatem są jednak trwałe deﬁcyty budżetowe podkopujące racjonalność zbiorową9. Decyzje jednostek w Europie o powstrzymaniu się od zakładania rodziny czy
wydaniu na świat potomstwa są również racjonalne, ale nie tworzą pomyślniejszej
sytuacji dla zbiorowości na przyszłość. Depopulacja i starzenie się ludności zapowiadają wyłącznie kłopoty i koszty. Racjonalne pobudki przemawiają za życiem w konkubinacie, a nie w prawnie zawartym małżeństwie, gdyż uzyskuje się
przywileje socjalne10. Firmy rejestrują swoją działalność w rajach podatkowych
i w ten sposób redukują wpływy budżetów z podatków11. Racjonalnie postępowały
zarządy największych amerykańskich instytucji ﬁnansowych przyznający sobie,
w zgodzie z prawem, choć w niezgodzie z elementarną uczciwością i interesem
zbiorowym, sowite premie za sprawowane funkcje w latach 2008 i 2009, mimo że
instytucje te były w tych latach, jako „zbyt duże, by upaść”, ratowane z pieniędzy
podatników. We wszystkich tych wypadkach mamy do czynienia z realizacją racjonalnie wyrażonych interesów przez jednostki i ﬁrmy z pogwałceniem interesu
wspólnego. To, co racjonalne w wymiarze indywidualnym, nie musi prowadzić,
jak sądzono jeszcze niedawno, do racjonalności zbiorowej. Jednostki postępujące
racjonalnie, tzn. w zgodzie ze swoimi interesami, sprowadzają irracjonalizm nieprzewidywalnych procesów gospodarczych. Przy braku wspólnych norm osadzonych w tradycji brak ten wyrównuje państwo drogą interwencji. Indywidualizm
8

A. Smith, Teoria uczuć moralnych, przeł. S. Jedynak, Warszawa 1989.
Przy tym sondaże opinii wskazują, że autonomiczni wyborcy domagają się redukcji administracji rządowej i podatków, a zarazem poszerzenia interwencji rządowych w przeróżnych dziedzinach.
10
Fukuyama podaje, że rodziny japońskie i chińskie w USA w okresie „Wielkiej Depresji” odmawiały korzystania z pomocy socjalnej, zob.: F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do
dobrobytu, przeł. A. i L. Śliwa, Warszawa 1997, s. 346.
11
Według szacunków, ﬁrmy amerykańskie ulokowały w rajach podatkowych 1,5 bln USD. Lobbyści przyczyniają się do tworzenia w prawie podatkowym rozlicznych ulg, luk, kruczków, wskutek
czego amerykańskie prawo podatkowe jest siedem razy grubsze niż Biblia. Według Heritage Foundation, 47% amerykańskich rodzin nie zapłaciło ani centa podatku federalnego w 2009 r, płacąc
wyłącznie podatki stanowe i lokalne.
9
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oparł się na nadziejach, że obecność państwa w życiu jednostek będzie maleć.
Efekt jest dokładnie przeciwny.
Powyższe przykłady zostały przywołane w celu wykazania, że jednostka czy
ﬁrma, kierując się zasadą racjonalności, nie tworzy bynajmniej podstaw racjonalności zbiorowej. Między jedną a drugą postacią racjonalności nastąpiło rozwarcie
powodowane stopniowym odchodzeniem od społecznych podstaw gospodarowania. Czysta racjonalność nie wydaje się dobrym wyborem. Z pewnością w tego
rodzaju gospodarce zyskują oszuści, czasem jednostki motywowane chciwością
(choć ci częściej tracą), gospodarka jako całość przegrywa. I takie są niedawne
doświadczenia gospodarek zachodnich. Jeśli wnioski tu przedstawione są trafne, to
wynika z nich, że porażka gospodarcza Zachodu, jaką obecnie można konstatować,
pochodzi z demontażu pozaracjonalnej tradycji kulturowej, która formułowana
była w terminach obowiązków jednostki wobec zbiorowości, do której jednostka
należała. To porażka wynikająca z przyjętej formuły wybujałego indywidualizmu.
Przy tym jest bardzo wątpliwy powrót do wcześniejszego stanu rzeczy, zważywszy
na dokonane już zmiany w mentalności.
Po wtóre, kapitalizm wschodnioazjatycki (konfucjański) uniknął, z całą pewnością, tej pułapki. Od swoich początków, tzn. od restauracji Meiji w Japonii, kapitalizm ten rozwijał się w świadomym nawiązaniu do własnych tradycji, które
miały być podstawą procesu modernizacji. Slogan „Japoński duch – zachodnia
technologia” nie pełnił na tamtym obszarze funkcji wyłącznie dekoracyjnych12.
Japonia, a potem inne kraje kultury konfucjańskiej, wdrożyły do importowanego z Zachodu wolnorynkowego kapitalizmu zasady własnej kultury, których nie
daje się interpretować w terminach racjonalności, gdyż jako wytwory kultury są
pozaracjonalne, co niekoniecznie oznacza, że sprzeczne z racjonalnością. Oparcie
rozwoju na miejscowych wzorcach kulturowych dało w efekcie znakomite wyniki
gospodarcze i trwałe podstawy gospodarczej stabilności. Wśród wzorów kulturowych motywujących jednostki także obecnie, w tym uczestników aktywności
gospodarczej, a nieobecnych już w kulturze Zachodu, należy wymienić:
A. Etyka pracy. Jeszcze w XIX w. kalwiński etos rozwinięty wśród przedsiębiorców
i pracowników nakazywał skierowanie przeważającej części energii ludzkiej ku pracy, a wściekły pęd do pracy stał się jedną z podstawowych sił wytwórczych, nie mniej
ważnych dla rozwoju systemu przemysłowego, jak para i elektryczność13. Stopniowo
jednak praca przestawała być wartością cenioną, jej miejsce zajęła obecnie samorealizacja jednostki. W Azji Wschodniej etos pracy jest nadal powszechny w społeczeństwach. W 1999 r. mieszkańcy Tajwanu odrzucili rządową propozycję wprowadzenia wolnych sobót w obawie przed „importem zachodniej kultury zabawy”14.
12

Podobnie brzmiące hasła przyjęte zostały później w krajach wchodzących na drogę modernizacji:
w Korei „Moralna droga Wschodu w zachodnim opakowaniu” czy w Chinach „Chińskie ciało w zachodnim ubraniu”. H. Lee, Kapitalizm konfucjański. Koreańska droga rozwoju, Toruń 2011, s. 203–204.
13
E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970.
14
K. Gawlikowski, Jednostka w tradycji konfucjańskiej, w: Indywidualizm a kolektywizm, red.
E. Morawska, Warszawa 1999, s. 125–151.
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B. Cnota oszczędności. W przeszłości społeczeństwa zachodnie, zwłaszcza o rodowodzie protestanckim, kultywowały gromadzenie oszczędności posunięte do
granic ascezy. Ten wzór również uległ zmianie na rzecz przeciwnego wzoru
konsumpcji. Gromadzenie oszczędności, i to na skalę nigdy dotąd niespotykaną, praktykowane jest nadal w społeczeństwach azjatyckich bez względu na
osiągnięty poziom rozwoju. Zarówno Chińczycy, jak i Japończycy są oszczędni
w stopniu znacznie większym niż społeczeństwa zachodnie.
C. Wspólnota ponad autonomią jednostki. W kulturze konfucjańskiej jednostkę pozbawia się gwarancji autonomii własnej. Wspólnota jest instancją stojącą ponad
jednostką i dysponującą sankcjami wobec niej. Wspólnota może być oparta na
więzach pokrewieństwa, terytorium czy pracy, spaja jednostki silną więzią, nieobecną już w społeczeństwach zachodnich, gdzie wspólnoty zostały zastąpione
przez zrzeszenia ze znacznie zwiększonym zakresem indywidualnej autonomii.
D. Zobowiązania ponad uprawnieniami. W kulturze konfucjańskiej uznaje się, że
jednostka rodzi się z licznymi zobowiązaniami wobec rodziców, klanu, narodu
czy, jak w Japonii, wobec cesarza. W żadnym wypadku nie sądzi się, by jednostce
przysługiwały jakieś prawa z tytułu urodzenia. Zniewalające powinności wobec
innych ludzi usytuowanych na różnych poziomach struktury rodzinnej, społecznej i państwowej motywują uczestników aktywności gospodarczej do wypełnienia nałożonych obowiązków. Jednostka może być racjonalnie motywowana, musi
się jednak podporządkować uznanym autorytetom społecznym, stojącym wyżej
od niej w hierarchii społecznej. Zakres, w jakim udaje się jednostce wypełnić zobowiązania, decyduje o jej moralności. Etyka zobowiązań przeciwstawiona etyce
uprawnień zawiera obligacje, które jednostka realizuje w swoim życiu.
E. Hierarchia społeczna ponad równym statusem jednostek. Wysublimowana
etykieta (li) nakazuje jednostkom przestrzegać reguły zachowań pochodzące
z relacji nadrzędności–podrzędności osób pozostających ze sobą w stosunkach
rodzinnych, małżeńskich, społecznych, politycznych i gospodarczych. Hierarchia przenika w pełni sieć stosunków społecznych. Pozycja rodziców w hierarchii jest zawsze wyższa niż dzieci, żona winna posłuszeństwo mężowi, poddani
władcy, pracownicy szefom. Równoprawność tych relacji jest wykluczona. Należy w tym miejscu poczynić dwa zastrzeżenia. Wyższa pozycja w hierarchii
wiąże się z większą odpowiedzialnością. W gorszej sytuacji ﬁnansowej szefowie ﬁrm japońskich rozpoczynają redukcje płac od siebie, a nie od pracowników. Znane na Zachodzie organizacje jako zrzeszenia mają również strukturę
hierarchiczną, którą należy odróżnić od hierarchii społecznej. Organizacje gospodarcze w Azji Wschodniej są wplecione w hierarchię społeczną i z tej racji
mają cechy wspólnot, gdy na Zachodzie są to zrzeszenia.
F. Harmonia ponad konﬂiktem. Przyjmuje się, co do zasady, że dwie opozycyjne
strony, jak pracodawcy – pracobiorcy, kobiety – mężczyźni itp., uzupełniają się
nawzajem. W sytuacji napięć należy dążyć do wypracowania konsensusu i za
wszelką cenę unikać konﬂiktu. Te ostatnie są w efekcie znacznie rzadsze niż
na Zachodzie. Do rzadkości należą strajki w miejscach pracy czy krzykliwe
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ruchy protestu, np. ze strony ruchów feministycznych, które są tam traktowane
w ogólności jako w złym guście. Prawa stron nie są też ograniczone ze względu na wymóg kierowania się przez strony zobowiązaniami, które są wzajemne.
Harmonia jest jedną z nadrzędnych wartości konfucjańskich łączących porządek
zarówno społeczny, jak i naturalny. Sądzi się, że wywoływanie niepokojów zakłóca
ją, a czynnikiem sprawczym może być zarówno niewiele znacząca jednostka, jak
i najwyższy władca. W przeszłości władza cesarzy chińskich była zagrożona
podczas klęsk naturalnych z powodu opinii, że władca zakłócił porządek naturalny i przestał się cieszyć łaską Nieba (Tien)15.
Twierdzi się, że wymienione zasady (wzory kulturowe) są nadal respektowane
w konfucjańskim kręgu kulturowym pomimo zaawansowania nowoczesnych procesów rozwojowych. Można naturalnie przyjąć, że świeższej daty kapitalizm azjatycki trzyma się jeszcze etosu pracy, oszczędności, tradycji i że te wartości polegną
wraz z postępującym rozwojem. Brak jest jednak na to mocnych argumentów. Wykształcone w tej kulturze wzory trzymają się nadal mocno w ustroju nowoczesnych
ﬁrm przemysłowych, jak japońskie keiretsu czy koreańskie chaebole pomimo wprowadzanych zmian w ostatnich dekadach. Zasady „dożywotniego zatrudnienia” czy
senioratu w wynagradzaniu obejmują w dalszym ciągu większość zatrudnionych
i tym należy tłumaczyć znacznie niższy poziom bezrobocia w krajach azjatyckich.
Chińskie ﬁrmy rodzinne (przeważający typ przedsiębiorstw na chińskim obszarze
gospodarczym) nie są zapewne nazbyt nowoczesne i są przy tym słabe kapitałowo,
warto jednak odnotować, że jako oparte na tradycyjnej harmonii rodzinnej i pielęgnowaniu cnót rodzinnych z kultem przodków, są one w obecnych czasach najbardziej ekspansywne w świecie. Zalety wynikające z wielkości czynią te ﬁrmy bardzo
elastycznymi, zdolnymi do szybkich reakcji na zmiany rynków i produktów. A przy
tym świat chińskich ﬁrm to idealna konkurencja, jakiej nie ma już na Zachodzie ani
też w bardziej zaawansowanych gospodarkach Azji Wschodniej.
Również w dotychczasowym rozwoju kraje azjatyckie przejawiały wiele własnych osobliwości. W przeszłości, w pierwszym okresie modernizacji i industrializacji nie następowały tam procesy znane z historii gospodarczej Zachodu, a mianowicie rozpad więzi społecznych, rozwody, patologie społeczne, jak alkoholizm, prostytucja, przestępczość pospolita16. Na Zachodzie te niekorzystne procesy tłumaczono
przyspieszonym tempem zmian z nadzieją, że w miarę stabilizacji ich natężenie będzie maleć, co istotnie miało w pewnym stopniu miejsce. Fakt, że podobne procesy
nie wystąpiły w Azji Wschodniej, zdaje się jednak wskazywać na wagę takich elementów towarzyszących rozwojowi, jak istnienie odziedziczonych wspólnot, więzi
i tradycji, w ramach których rozwój się dokonywał. Wynika stąd, że ciąg rozwojowy
Azji Wschodniej rozmija się z logiką rozwoju kapitalizmu zachodniego. Jest to odmienny kapitalizm i odmienny typ społeczeństwa nowoczesnego.
15
M. Weber, Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych, przeł. T. Zatorski,
G. Sowinski, D. Motak, Kraków 2006, s. 122.
16
F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przeł. H. Komorowska, K. Dorosz, Warszawa 2000, s. 124–129.
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Do rejestru wartości powyżej wyspecyﬁkowanych należy jeszcze dodać parę
innych charakterystycznych dla kręgu konfucjańskiego ustaleń, które realizowały
się w konfucjańskim ustroju gospodarczym.
Po pierwsze, to szanowany w tym kręgu prymat produkcji nad konsumpcją.
Wytwórca ceniony jest o wiele bardziej niż konsument wytworzonych towarów,
odmiennie niż w obecnych gospodarkach zachodnich. Konsumpcja na pokaz jest
w Azji ujmowana w kategoriach złego smaku. To się naturalnie zmienia, ale zmienia się w powolnym tempie. Japońskie kręgi zarządzające gospodarką są nadal
speszone w wypadku, gdy poziom ich konsumpcji odbiega od przeciętnego. Jest
im obce utożsamienie wyższego standardu życia z sukcesem życiowym.
Po wtóre, rola administracji gospodarczej w rozwoju. Kraje kultury konfucjańskiej mają świetną tradycję rządów centralnych opartych na wyszkolonej biurokracji kontrolującej od góry życie społeczne. W obecnych czasach tradycja ta
przekłada się na sprawne kierowanie procesami gospodarczymi. W odróżnieniu od
Zachodu, gdzie sądzi się, że administracja państwowa nie powinna przeszkadzać
w kształtowaniu się stosunków wolnorynkowych, w Azji Wschodniej przyjmuje się zasadę, że administracja państwa powinna wspomagać siły wolnorynkowe.
Strategie gospodarcze przyjęte w okresie szybkiego rozwoju Azji Wschodniej były,
bez wyjątku, oparte na wspieraniu branż rokujących nadzieje na sukces na rynkach
międzynarodowych. Wspierane branże, jak przemysł stoczniowy, metalurgia, motoryzacja, elektronika, taki właśnie sukces odniosły, co uzasadnia działania centralnej administracji gospodarczej w krajach Azji Wschodniej.
I wreszcie po trzecie, i chyba najważniejsze, to prymat nacisku moralnego nad
zobowiązaniami wynikającymi z prawa. W Azji Wschodniej porządek prawny jest
następstwem wpływów Zachodu. W Japonii kodeksy karny, cywilny i zręby prawa administracyjnego oraz gospodarczego zostały przyjęte już w końcu XIX w.,
ale np. w Chinach dopiero od reform Deng Xiaopinga, po 1978 r. W obu społeczeństwach orientowano się głównie na normy moralne wynikające z konfucjańskiej etyki publicznej w przekonaniu, że prawo winno być adresowane wyłącznie
do złoczyńców, prostaków (xiaoren), natomiast ludzie właściwie ukształtowani
(szlachetni; junzi) podlegają regułom moralności. W kręgu oddziaływania kultury konfucjańskiej prawo zawsze pełniło funkcję poślednią względem moralności
i przyjętych rytuałów jako norm człowieka przyzwoitego i wytwornego17. Pomimo
przyjęcia wielu zachodnich regulacji prawnych prawo nadal odgrywa skromniej17

W tradycji konfucjańskiej istnieje naturalny sprzeciw względem zachodniej równości wobec
prawa, gdyż tak rozumiana równość stanowi zatarcie różnic między szlachetnymi a prostakami (jünzi
i xiaoren). Kodeks z 1740 r. oraz ustawy i rozporządzenia Wielkiej Dynastii Qing obowiązujące
do końca dynastii w 1911 r. przyjmowały ustalony w dawnych czasach podział na osiem prawnie
zróżnicowanych grup społecznych. Sankcje były zależne od statusu, obowiązywała zasada odpowiedzialności zbiorowej, a porządek społeczny postawiony był ponad prawami jednostki. Por.: A. Kość,
Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998, s. 159. Tradycji azjatyckiej obca jest idea człowieka abstrakcyjnego, wypranego z sieci uwikłań i zależności społecznych,
a wyposażonego w podmiotowość prawną jako podstawę porządku normatywnego. Norma prawna
zakłada równoprawność podmiotów, nieobecną w Azji ze względu na różnice statusów.
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szą rolę w porównaniu z porządkiem moralnym i w porównaniu z rolą prawa na
Zachodzie18. Nacisk moralny jest ważniejszy niż porządek prawny, który jest nadal
odbierany jako kulturowo obcy.
Prymat moralności nad sformalizowanym prawem prowadzi do licznych konsekwencji w rozwoju gospodarczym, które, trzeba powiedzieć, czynią pomyślność gospodarczą Azji Wschodniej jako bardziej prawdopodobną w porównaniu
z Zachodem. Nieznana jest tam taka skala jurydyzacji wszelkich dziedzin życia
społecznego, jaka ma miejsce na Zachodzie. Azjaci są skłonni w większej mierze
przystosowywać się do ukształtowanych zwyczajowo relacji społecznych i gospodarczych. Zneutralizowana jest, w porównaniu z Zachodem, waga formalnych
umów i regulaminów obowiązujących w organizacjach gospodarczych. W stosunkach między niezależnymi ﬁrmami jako podmiotami gospodarczymi przyjmuje
się zwyczajowe nieformalne powiązania jako zobowiązujące partnerów wymiany, bez formalnie spisanej umowy. To jest podstawa relacji partnerów w ramach
japońskich keiretsu czy w nieco bardziej sformalizowanej postaci w koreańskich
chaebolach. Relacje dostawcy–odbiorcy, producenci–dystrybutorzy, kredytodawcy–kredytobiorcy itp. mogą nie mieć uzasadnienia rynkowego w postaci bieżących
cen usług, są jednak praktykowane i umacniane ze względu na siłę nieformalnych
więzi ekonomicznych i poziom zaufania, jaki łączy uczestników tej wymiany19. To
tworzy siłę takich organizacji, które nie są oparte na sformalizowanej hierarchii,
lecz na nieformalnych więziach.
Na podobnej zasadzie oparte są stosunki pracy w japońskich i koreańskich
organizacjach gospodarczych. Z pracownikiem nie spisuje się formalnej umowy
o pracę, a samo domaganie się takiej formalizacji postrzegane jest jako niestosowne. Pracownika nie obowiązuje żaden sformalizowany regulamin pracy, ponieważ w ﬁrmie wykonuje on to, co dla ﬁrmy jest niezbędne, i w trakcie kariery
zawodowej w ﬁrmie wykonuje najrozmaitsze zawody zależnie od potrzeb ﬁrmy.
Nie znaczy to jednakże, że pracownik jest przez ﬁrmę (jap. kaisha) eksploatowany
bardziej niż pracownik zachodniej korporacji. Jest wprost przeciwnie. Pracownikowi gwarantuje się bezpieczeństwo zatrudnienia do osiągnięcia wieku emerytalnego („dożywotnie zatrudnienie”) oraz wynagrodzenie zależne od stażu i stanu
rodzinnego („seniorat”). Działa konfucjańska zasada wzajemnych zobowiązań.
Firma jest zobowiązana wobec pracownika, a ten jest zobowiązany wobec ﬁrmy.
O prawach obie strony myślą dopiero wówczas, gdy właściwie wypełniają swoje
wzajemne zobowiązania20.
Naturalnie jest to teoria czy przyjęta ﬁlozoﬁa zarządzania i kierowania. W rzeczywistości, jak zawsze, zdarzają się liczne odstępstwa, jednak co do zasady obie
18

Spory prawne traktowane są jak aktywność aspołeczna. Pomimo identycznych, jak na Zachodzie, formalnych reguł prawnych, liczba spraw wnoszonych do sądów oraz stan liczebny profesji
prawniczych w relacji do populacji jest w Japonii przynajmniej 10-krotnie niższa. Por.: I.C. Kamiński, Słuszność i prawo – Studia prawno-porównawcze, Kraków 2003.
19
H. Lee, dz. cyt.
20
M. Tsuda, Japoński styl zarządzania – zasady i system, w: Sekret japońskiego sukcesu, red. E. Kostowska-Watanabe, Warszawa 1990, s. 46.
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strony ją akceptują, tzn. stosują się do niej w praktyce. Z jednej strony czynna
jest odpowiedzialność ﬁrmy za los pracownika, z drugiej odpowiedzialność pracownika za sytuację ﬁrmy. W okresie straconych dwóch dekad japońskiej gospodarki niektóre ﬁrmy, jak Fujitsu, NEC, próbowały odejść od tradycyjnie japońskich stosunków pracowniczych w kierunku rozwiązań anglosaskich dyktowanych
przez w pełni wolny rynek pracy. Jednakże w następstwie doświadczeń ﬁrmy te
zrezygnowały z wdrożonych już strategii z powodu spadku... morale pracownika
japońskiego21. I w tym wypadku warto odnotować różnice kulturowe w motywowaniu pracownika do wydajnej pracy. Gwarancja stałej pracy będzie z pewnością
czynnikiem demotywującym w zachodnich systemach zarządzania. Nie okazuje
się takim czynnikiem w azjatyckich systemach, a raczej brak gwarancji stabilności w zatrudnieniu jest czynnikiem demotywującym. Różnica wynika z przyjętych
i odziedziczonych wzorów kulturowych. W jednym wypadku zinternalizowane
obowiązki pobudzają do poświęceń i innowacji dla ﬁrmy zatrudniającej, w drugim
świadomość praw prowadzi do poszukiwań coraz lepszych warunków pracy bez
przywiązania do jakiejkolwiek ﬁrmy zatrudniającej.
Różnice, uwarunkowane również wzorami kulturowymi, można też odnieść do
systemów politycznych. Po pierwsze, azjatyckie gospodarki rozwijały się na początku w warunkach autorytarnego systemu politycznego, który w Azji Wschodniej
jest najchętniej ujmowany w terminach ojcowskiego, paternalistycznego i przyjaznego poddanym autorytaryzmu. To cała tradycja ustrojów w Azji Wschodniej,
gdzie poddani winni są posłuszeństwo władzy, ale mogą też oczekiwać sprawiedliwego traktowania i podnoszenia poziomu życia. W zachodnim rozumieniu może
to stanowić rodzaj umowy społecznej opartej na etyce wzajemnych zobowiązań.
Władza i administracja mają obowiązki wobec społeczeństwa, ale też społeczeństwo ma obowiązki względem władzy22. Ten system rządów okazał się bardzo
funkcjonalny w okresie industrialnego rozwoju społeczeństw tego regionu, ponieważ pozwalał na niekwestionowane ustalanie priorytetów polityki gospodarczej i nie
uzależniał rządów od presji kapryśnej opinii publicznej, jak ma to miejsce na Zachodzie. Po drugie, nawet po wprowadzeniu instytucji demokratycznych w Japonii (po
1945 r.), na Tajwanie (w latach 80. XX w.) czy w Korei (lata 90. XX w.), w krajach
21
D. Mehri, Restructuring in the Toyota Keiretsu during the Asian Financial Crash: An Ethnographic Perspective into Neo-liberal Reforms and the Varieties of Capitalis, Berkeley, CA, http://
www.irle.berkeley.edu/culture/papers/Mehri08.pdf s. 29 [dostęp: 30.03.2018].
22
Jak stwierdza Tu Wei-ming, nacisk na przywództwo rządu jest uderzającym rysem kultury
politycznej Azji Wschodniej. Wszechobejmujące przywództwo oznacza obowiązek „zapewnienia
ludowi tego, co niezbędne, gwarantowania mu dostatku i edukowania go. Urzędnicy są traktowani
nie tylko jako funkcjonariusze państwowi, ale także jako przywódcy i wychowawcy”, Tu Wei-ming,
A Confucian perspective on the rise of industrial East Asia, w: Confucianism and the modernization
of China, red. S. Krieger, R. Trautzettel, Mainz 1991, s. 35. Władza, która za wszystko odpowiada,
powinna też o wszystkim wiedzieć. Informowanie władz jest przeto uznane za cnotę. Z kolei zaufanie
jest rozumiane dwukierunkowo. Podwładni wierzą, że rządzący dbają o ich interesy, a zwierzchnicy
mają przekonanie, że podwładni wypełniają swoje obowiązki. Zaufanie oznacza wypełnianie obowiązków i wiarę, że inni też je wypełniają. Tamże, s. 29–41.
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tych utrzymuje się, nieznany na Zachodzie, respekt i szacunek dla rządu w połączeniu z despektem dla opozycji, która nie jest tam traktowana jako niezbędny
instrument zapobiegający oligarchizacji rządzenia. W Japonii trzeba było 50 lat,
zanim wyborcy zdecydowali o zmianie partii u władzy. W Singapurze autorytarny
premier Lee Kuan Yew zagwarantował w parlamencie dwa miejsca dla członków
opozycji, których uprzednio wyborcy nie zamierzali wybierać. W Azji Wschodniej
nie ceni się opozycji, traktuje się ją raczej jako czynnik destrukcyjny w rządzeniu.
Podobnie nie ceni się buntowniczych ruchów społecznych, jak ruchy ekologiczne,
feministyczne, mniejszości etnicznych, rasowych, seksualnych itp. Nie znaczy to
wcale, że aspiracje, z jakimi występują te ruchy, nie są realizowane, choć z pewnością nie w zachodnim tempie.
Powyższe uwagi mają przekonywać, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny
w Azji Wschodniej nie zniszczył tradycyjnych w tym regionie wzorów kulturowych. Wprost przeciwnie, elity tych krajów, poczynając od kręgów gospodarczych
Meiji, a na komunistach chińskich kończąc, włożyły wiele wysiłku, aby tradycyjną
kulturę zachować i na jej podbudowie stworzyć nowoczesne gospodarki i społeczeństwa. Tradycyjna kultura Azji Wschodniej okazuje się przydatna w wypracowaniu sukcesu rozwojowego. Żywotne tam wspólnoty połączone więzami natury
pozaekonomicznej warunkują osiągnięcie lepszych rezultatów gospodarczych niż
jednostki kierujące się własną, racjonalnie rozumianą korzyścią. Azja Wschodnia
przywiązuje wielką wagę dla swoich wartości kulturowych w uznaniu, że stanowią
one właściwą podbudowę rozwoju gospodarczego Przedstawiciele biznesu kierują
się tymi wartościami i osobistymi powiązaniami w nie mniejszej mierze niż racjonalną kalkulacją i czysto ekonomicznymi racjami.
W odróżnieniu od Azji Wschodniej Zachód wciąż porzuca swoją tożsamość,
tym samym kultura zachodnia składa się z tożsamości porzuconych. Jeszcze w połowie XIX stulecia, a i później, na obszarze Zachodu istniały pewne przekonania
etyczne podzielane przez ogół, co nie oznacza, że zawsze stosowane w praktyce,
uznawane jednak za niezbędne i pożądane przez uczestników wymiany gospodarczej. Była to solidna podstawa etyczna dla społecznej spójności i bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego. Poza zaufaniem do bezosobowych sił rynkowych i gwarancji prawnych w relacjach wzajemnych ludzie pokładali zaufanie do pewnych wartości wspólnych, które nie wynikały z gry rynkowej, a mogły, jak sądzono, stanowić społeczną i moralną podstawę motywacji uczestników gry rynkowej. Wspólnota wartości ukształtowała się historycznie, nie powstała w wyniku racjonalnego
wyboru. Ale ten właśnie czynnik historycznej genezy powoduje, że wspólnota ta
jest niszczona przez logikę sił rynkowych i racjonalny wybór.
Czy istnieją jeszcze w świecie zachodnim jakieś wspólne wartości podzielane
przez ogół? Dość powszechnie się w to wątpi. Podstawy swojej pomyślności oparł
Zachód na przyrodzonym egoizmie i racjonalności jednostki. Uznaje się to rozwiązanie za nowoczesne, wymagające nadto przezwyciężenia sił tradycji. Wszystkie
kultury redukują wrodzoną samolubność swych członków przez wzorce i zasady.
Tylko w kulturze zachodniej zwyciężył ekonomiczny w istocie pogląd, że ludzie
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są samolubni i trzeba ten fakt zaakceptować23. Niszcząc własne tradycje, społeczeństwa zachodnie pozbawiły się punktu oparcia, fundamentu, na którym można
budować sprawnie funkcjonującą strukturę gospodarczą, gdyż tej nie da się zredukować do w pełni racjonalnych relacji między niezależnymi podmiotami.
Źródeł schorzeń współczesnej kultury europejskiej nie należy doszukiwać się,
jak to się czasem czyni, w upadku moralności. Moralne standardy współczesnego
człowieka nie są gorsze niż w przeszłości. Ceni się ludzkie życie i ludzką godność,
kara śmierci jest usuwana z zachodnich kodeksów karnych. Nie ma też niczego złego w tym, że ludzie gonią za zarobkiem i że osiąganie sukcesu jest podstawowym
motywem działań. To napędza rozwój i powoduje nigdy dotąd nieoglądany wzrost
dobrobytu. Kultura europejska zapada się, ponieważ zasób wartości wspólnych
wszystkim uczestnikom tej kultury, a kierujący dotąd rozwojem cywilizacyjnym,
został zakwestionowany w realnym życiu mieszkańców Europy. Rozwojowi cywilizacyjnemu towarzyszył proces podkopywania i rewizji podstaw kulturowych.
Oczywiście, jedną z charakterystycznych cech kultury zachodniej, w odróżnieniu
od Wschodu, był od dawna sceptycyzm i krytyka założeń, na których kultura ta
jest osadzona. Jednakże obecnie sceptycyzm ten rozciągnięty został do granic niewiary i poczucia braku sensu owocującego powszechnym pesymizmem skontrastowanym z optymizmem, który także był kiedyś niezwykle ważną cechą kultury
zachodniej.
Wydaje się, że należy zrewidować na Zachodzie wiele utartych opinii. Jak choćby tę, że kultury podkreślające autonomię jednostki i zasadę równości mają wyższy standard rządów prawa, odpowiedzialności władz i niższą korupcję, a kraje
o strukturze hierarchicznej – odwrotnie. Otóż w Azji Wschodniej ta zależność nie
działa. Azja zdaje się być wyjątkiem. Autorytarna władza oparta na hierarchii, jak
choćby w Singapurze, zapewnia najniższą korupcję na świecie i wysoki poziom
rządów prawa. Tak samo brak podstawowych zrębów polityki społecznej (z wyjątkiem edukacji) w Azji nie przesądza o nierównym rozkładzie dochodów. Społeczeństwa azjatyckie są względnie egalitarne. W rozwiniętych społeczeństwach
azjatyckich, gdzie uwagę rządu pochłania stymulacja wzrostu gospodarczego, sfera pozaekonomiczna pozostaje poza jego wybujałą ingerencją. Te funkcje wypełniają wspólnoty, a wskaźniki patologii są znacznie niższe.
W końcu także należałoby zrewidować opinię o pozytywnej korelacji między
indywidualizmem a wzrostem gospodarczym. Azjatycki kolektywizm czy komunalizm nie stanowi w żadnym wypadku zaprzeczenia wzrostu. Przeciwnie, zapewnia wzrost szybszy i oparty na bardziej stabilnych fundamentach.
Przyjęte obecnie podstawowe zasady kulturowe pełnej autonomii jednostki (indywidualizm) i racjonalnej kalkulacji okazują się najpoważniejszym zagrożeniem
dla przyszłości ze względu na nierozwiązany konﬂikt między racjami jednostki
i zbiorowości. W odróżnieniu od Azji Wschodniej, gdzie pomyślność jednostek
23

F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny…, s. 49. W myśli zachodniej dopiero w XIX w. zaczęła dominować opinia o przyrodzonym egoizmie jednostki (Jeremy Bentham). Wcześniej uważano
za Smithem, że motywacja ekonomiczna jest procesem zakorzenionym w obyczajach społecznych.
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osiągana jest przez realizację interesów zbiorowych, społeczeństwa zachodnie,
jak się twierdzi, osiągają pomyślność zbiorową przez realizację interesów indywidualnych. Ta strategia jest już od dłuższego czasu zawodna, ponieważ interesy
indywidualne czy pojedynczych ﬁrm nie prowadzą wcale do osiągnięcia interesów
zbiorowych. Obecnie, w warunkach napiętych deﬁcytów i ogromnych rozmiarów
zadłużenia publicznego, jednostki muszą tracić w celu zapewnienia dobra publicznego, tzn. redukcji długu i deﬁcytu budżetowego. Reakcje jednostek w masowej
skali na niezbędne posunięcia oszczędnościowe rządów są nieprzewidywalne przy
jednoczesnej zależności rządów od jednostek składających się na społeczeństwo.
Od dawna przyjęty w kulturze zachodniej wzór indywidualistyczny sprzyja,
ku zaskoczeniu liberałów, narastaniu omnipotencji rządu centralnego. Dobrowolne
i egoistyczne działania jednostek i grup wyborców wspierają właśnie ten niespotykany w przeszłości zakres władzy rządu. Indywidualizm współczesny wyraża się
raczej nie w wolności i autonomii, lecz w równym traktowaniu jednostek i opiece
nad nimi sprawowanej przez państwo i jego agendy. Jednostka uznaje niejednokrotnie, że ma prawo otrzymania czegoś odgórnie i wspiera państwo, które rozdaje
i rozdziela wszelkie dobrodziejstwa. W ten sposób umacnia się władza państwa
i biurokracji ponad obywatelami. Jak zapowiadał już Alexis de Tocqueville, społeczeństwo indywidualistyczne okazuje się zagrożeniem dla ludzkiej niezależności, a niepohamowany pęd ku równości sprawi nadejście państwa opiekuńczego,
nowej odmiany bezbolesnego despotyzmu24. Naturalne stosunki gospodarczo-społeczne ulegają wypaczeniu przez społeczne planowanie. W przeszłość odeszła wizja naturalnego i samosterownego społeczeństwa, rozwijającego się poza kontrolą
państwa.
Nadchodząca przyszłość prowadzić będzie do znaczniejszego jeszcze pomnożenia roli rządu centralnego, który jako jedyny aktor będzie w stanie uporać się z narosłymi problemami gospodarczymi i demograﬁcznymi. Po nadzwyczajnej skali
pomocy dla sektora ﬁnansowego w postaci pakietów stymulacyjnych dla zapobieżenia recesji w realnej gospodarce rządy będą musiały prowadzić politykę zmierzającą do zapewnienia stabilności ekonomicznej. Dla jednostek i ﬁrm oznacza
to niezbędność wyrzeczeń. Niezbędne zwłaszcza będą redukcja rozmiarów długu
publicznego i rocznego deﬁcytu budżetu, co oznacza cięcia w wydatkach, m.in. socjalnych. Gospodarki europejskie i amerykańską czekają podwyżki podatków dla
wzmocnienia dochodów budżetowych choćby z powodu zbilansowania przyszłych
wydatków na systemy emerytalne i usługi medyczne. Niezbędna będzie poprawa
bilansu handlowego, szczególnie z krajami Azji Wschodniej. I przede wszystkim
musi nastąpić reorientacja odnośnie do oszczędności i konsumpcji przy istotnej
redukcji bezrobocia i tworzeniu miejsc pracy. Od wyborców, tzn. jednostek, zależeć będzie, czy rząd będzie realizował program dostosowań, który wydaje się
niezbędny.
Posunięcia oszczędnościowe, jeśli nie doprowadzą do stagnacji gospodarczej
czy nawet długotrwałej recesji, co jest prawdopodobne, nie zapobiegną zdystanso24
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A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. M. Król, Warszawa 1976, s. 470.
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Patterns of Culture and Economic Development. The West and East Asia
Abstract
The basic cultural principles of full autonomy of the individual (individualism) and
rational calculation adopted in the West today are the most serious threat to the future
due to the unresolved conﬂict between individual and collective units. In contrast to East
Asia, where the well-being of individuals is achieved through the realization of collective
interests, Western societies are said to achieve collective well-being through the realization
of individual interests. This strategy has been unreliable for a long time, because individual
interests or interests of individual companies do not lead to achieving collective interests
at all. One should accept the fact that the economic domination of the West is coming to
an end. The Old Continent with a negative natural increase, accrued economic problems,
unstable identity and ubiquitous relativism has no chance in confrontation with Asia. It is
understandable that cultural qualities affecting the motivation of individuals, such as the
relations of obligations and powers, community and individuals, authority and freedom,
hierarchy and equality, listening to power and suspicion towards it, can not be included in
the created economic models of behavior. This does not mean, however, that these qualities
are irrelevant. On the contrary, their signiﬁcance can be extremely high, but they can not
be measured.

Wzory kultury a rozwój gospodarczy. Zachód i Azja Wschodnia

waniu gospodarek zachodnich przez Azję Wschodnią, odznaczającą się znacznie
lepszymi warunkami stabilności makroekonomicznej. Nadchodzi kres ekonomicznej dominacji Zachodu, z czym trzeba się pogodzić. Stary Kontynent z ujemnym
przyrostem naturalnym, narosłymi problemami gospodarczymi, rozchwianą tożsamością i wszechobecnym relatywizmem nie ma szans w konfrontacji z Azją
Wschodnią. Według długookresowych projekcji, Azja – rozumiana jako część
kontynentu rozciągająca się na południe od Rosji – będzie wytwarzać 45% globalnego PKB w roku 2050, a Zachód łącznie z Rosją już tylko 20%25. Podobne relacje
miały już miejsce przed 300–400 laty.

Keywords: rationality, cultural patterns, individual autonomy, community.

25

W. Orłowski, Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Warszawa 2011.
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Polityczna i kulturowa władza
nad ciałem: Nietzsche, Elias,
Foucault

Wprowadzenie
Pytanie o ludzką cielesność uwikłane jest w tradycji europejskiej w dychotomiczne opozycje natury i kultury, materii i ducha, rozumu i zmysłów. W nowożytnej ﬁlozoﬁi i nauce, ukształtowanej pod wpływem dualistycznej koncepcji Kartezjusza, ciało – w odróżnieniu od umysłu – zostało przyporządkowane do kategorii
res extensa, a wraz z nią do świata podlegającego prawom ﬁzyki. Tym samym
problematyka cielesności zdominowana została przez perspektywę nauk przyrodniczych i medycznych. Jednak pod wpływem m.in. myśli Nietzschego, Freuda,
Eliasa, Foucaulta czy feminizmu temat społecznych, kulturowych i politycznych
uwarunkowań naszej cielesności zaczął być artykułowany w naukach humanistycznych i społecznych. Jak napisał Chris Shilling, „(…) kiedy socjologia zaczęła
kwestionować rozdział natury i społeczeństwa, teoretycy potraktowali ciało jako
centralne zagadnienie zarówno dla ludzkiego aktora, jak i socjologicznego przedsięwzięcia”1. Istotną rolę w „ucieleśnieniu” humanistyki odegrały prace Norberta
Eliasa i Michela Foucaulta. Elias przeprowadził historyczną analizę cywilizowania
ludzkiego ciała. Foucault natomiast uważał, że ciało jako znacząca całość uzyskuje określony sens (kulturowy, prawny, ekonomiczny, polityczny) pod wpływem
zmieniających się w czasie struktur wiedzy, dyskursu oraz powiązanych z nimi
stosunków władzy i praktyk społecznych. Podejście to – mimo krytyki, z jaką się
spotkało – pozwoliło na nowe, oryginalne ujęcie problematyki cielesności i zainspirowało wielu współczesnych badaczy. Jednocześnie warto zaznaczyć, że autorem, który antycypował współczesny nurt badań nad relacjami kultura–natura
oraz wpływem władzy na człowieka i jego ciało, był Fryderyk Nietzsche. Zgodnie
z nietzscheańską wizją „niskich” źródeł kultury dla genealoga istotne znaczenie ma
1

Ch. Shilling, Socjologia ciała, Warszawa 2010, s. 33.
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pytanie o ciało, które odgrywa kluczową rolę w historycznym procesie wartościowania, deﬁniowania i kształtowania człowieka. Jak napisał Foucault, nawiązując
do Nietzschego: „Genealogia jako analiza pochodzenia zwraca się (…) ku miejscu,
w którym krzyżują się ciało i historia. Musi pokazywać ciało do cna napiętnowane
historią i historię rujnującą ciało”2.
W niniejszej pracy przedstawiono analizę relacji między ciałem a różnymi rodzajami władzy o charakterze kulturowym lub politycznym. Główny obszar badania stanowi koncepcja Michela Foucaulta, jednak omówione zostały również poglądy Fryderyka Nietzschego i Norberta Eliasa, ponieważ obaj autorzy wytyczyli
nowe kierunki w badaniach dotyczących ciała i władzy, kultury i natury.

Nietzsche: władza kultury i moralności nad ciałem i naturą
Nietzsche, realizując swój projekt genealogii wartości moralnych, podjął krytyczny namysł nad kulturą i człowiekiem. W swoich dziełach odwoływał się do
kategorii życia, która miała stanowić przeciwwagę dla metaﬁzycznych pojęć podmiotu, czystego rozumu, platońskich idei czy chrześcijańskiej duszy. Jako orędownik dionizyjskiej kultury osadzonej w naturze Nietzsche przeciwstawiał życie, instynkty, witalność, wolę mocy koncepcjom ideału, moralności, „wartości
zaświatowych”. W swoich tekstach niemiecki autor stosunkowo mało miejsca poświęcił ciału jako takiemu. Nie wynika to jednak z niedoceniania roli cielesności,
lecz jest skutkiem przyjęcia podejścia procesualnego. Nietzsche postrzegał życie
jako proces, nieustanną zmianę, a zarazem dynamiczną całość, którą my, ludzie,
w sposób umowny i uproszczony dzielimy na wyabstrahowane byty i binarne opozycje, takie jak ciało–dusza, podmiot–przedmiot, emocje–rozum. Autor ten zwykle
odwoływał się do pojęć, które miały odzwierciedlać dynamikę życia i stawania
się (np. popęd [Trieb], instynkt [Instinkt], siły [Kräfte], natura [Natur], życie [Leben], wola mocy [Wille zur Macht], afekty [Affekte], namiętność [Leidenschaft]).
Zdaniem Nietzschego, nie powinno się „oddzielać duszy i ciała”3, ponieważ „ciałem jestem i duszą”4. Ciało w jego rozumieniu było wielością sił pozostających
w napięciu, wielością, którą wyobrażamy sobie jako trwałą jedność. Jak mówił
metaforycznie Zaratustra: „Ciało jest wielkim rozumem, mnogością o jednej treści,
jest wojną i pokojem, jest trzodą i pasterzem”5. Gilles Deleuze tak interpretuje nietzscheańską wizję cielesności: „Ciało konstytuuje wszelki stosunek sił: chemiczny,
biologiczny, społeczny, polityczny”6. Tę myśl podjął i rozwinął później Foucault,
prezentując ciało jako obiekt eksploatacji głównie ze strony sił i instytucji o charakterze politycznym i ekonomicznym.
Nietzsche, rozpoczynając Wiedzę radosną, stawia zasadnicze pytanie: „czy na
ogół biorąc ﬁlozoﬁa nie była dotąd przeważnie tylko tłumaczeniem ciała i złem rozu2
3
4
5
6
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M. Foucault, Filozoﬁa, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000, s. 120.
F. Nietzsche, Wiedza radosna, Warszawa 1906, s. 6.
Tenże, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, Warszawa 1912, s. 35.
Tamże.
G. Deleuze, Nietzsche i ﬁlozoﬁa, Warszawa 1997, s. 46.
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mieniem ciała (…). Można wszystkie owe śmiałe szaleństwa metaﬁzyki, zwłaszcza
jej odpowiedzi na pytania, dotyczące wartości istnienia, uważać (…) za symptomy
pewnych ciał”7. Pytanie to stanowi punkt wyjścia dla tezy, że myślenie i działalność w sferze idei, ducha, kultury i moralności jest wynikiem i przejawem ludzkiej cielesności. Jeśli ciało jest chore, dekadenckie i kształtowane wbrew naturze,
wówczas kultura i panujące w niej wartości są również dekadenckie, nihilistyczne
i pozbawione woli życia. Nietzsche tak postrzegał cywilizację zachodnią, która za
sprawą religii i ﬁlozoﬁi zaszczepiła człowiekowi „nieczyste sumienie” i pogardę dla
naturalnych instynktów ciała. Skutkiem tego jest „zaprzeczenie siebie samego, natury, naturalności”8. Wyparcie naturalnych instynktów, takich jak np. agresja, egoizm, które uznano za niemoralne i szkodliwe, oraz narzucenie ciału ideałów ascetyzmu i wstrzemięźliwości stało się dla człowieka „narzędziem tortury”. Ta wizja
implikuje swoiście dialektyczną koncepcję ciała. Z jednej strony jest ono źródłem
ludzkiej aktywności, witalności i wartościowania – swoistym napędem nadającym
kulturze twórczą dynamikę. Z drugiej strony jednak kultura, religia, moralność i ﬁlozoﬁa w pewnych warunkach historycznych narzucają ciału „wynaturzone” wartości
i ideały. Ciało jako emanacja natury wyposaża człowieka w instynktowne emocje,
reakcje, sposoby funkcjonowania i oceny, ale zarazem podlega ono władzy społeczeństwa, podlega procesowi kulturowego urabiania czy wręcz tresury, która staje
się dla niego „torturą”. Kulturowo-moralny proces kształtowania człowieka tłumi
jego naturalne odruchy, zaprzecza wartościom zakorzenionym w sferze cielesności
w imię celów „wyższych”, „zaświatowych” i bezcielesnych. Do idei kulturowej władzy nad ciałem i kontroli naturalnych emocji i impulsów nawiąże później Freud9, z tą
jednak różnicą, że uzna on sferę popędową za nośnik pierwotnego zła, niemoralności
i zagrożenia dla społeczeństwa, podczas gdy Nietzsche postuluje niewinność ciała
i stawania się. Zdaniem niemieckiego ﬁlozofa w cywilizacji zachodniej ciało człowieka, wraz z jego naturalnymi instynktami, emocjami i odruchami, stało się przedmiotem opresyjnej władzy i represji ze strony społeczeństwa, moralności i rozumu.
Postrzegając nowoczesną kulturę Zachodu jako nihilizm, Nietzsche stawia sobie za
zadanie „przewartościowanie wartości”. Przewartościowanie oznacza „«dionizyjską
aﬁrmację» świata i życia”10. Celem nauki Nietzschego ma być również wyzwolenie
ciała spod opresyjnej władzy kultury, wyzwolenie zmysłów i nieświadomości od
panowania rozumu i duszy, która – jak sformułuje to później Foucault – „jest częścią
panowania władzy nad ciałem” i „więzieniem ciała”11.
Norberta Eliasa wizja ciała ucywilizowanego
Norbert Elias, podobnie jak Nietzsche, przyjmuje w swoich analizach podejście
procesualne, jednak w odróżnieniu od autora Wiedzy radosnej znacznie bardziej
7

F. Nietzsche, Wiedza radosna…, s. 4–5.
Tenże, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, Warszawa 1905, s. 104.
9
Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1998.
10
B. Baran, Postnietzsche. Reaktywacja, Kraków 2003, s. 33.
11
M. Foucault, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Warszawa 1998, s. 31.
8
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ukonkretnia on perspektywę historyczną oraz podkreśla rolę wymiaru społecznego w rozwoju człowieka. Elias uznaje życie w społeczeństwie za pierwotny i nieredukowalny stan kondycji ludzkiej, a zmienność „natury” ludzkiej określa jako
„powszechnik społeczeństwa ludzkiego”12. Wprowadza on pojęcie ﬁguracji, które
oznacza płynną sieć relacji opartych na indywidualnych i grupowych współzależnościach (interdependencies) w ramach rodziny, szkoły, pracy i innych środowisk
społecznych13. Figurację oddaje metafora gry jako dynamicznego procesu, w którym gracze tworzą poszczególne drużyny i całokształt sytuacji gry, a zarazem każdy z nich indywidualnie pozostaje w relacji do innych osób14. W ujęciu Eliasa ciało
jest wypadkową różnych procesów społecznych. Cielesność posiada co prawda
wymiar biologiczny i ﬁzjologiczny, jednak biologia określa tylko pewne warunki
ramowe naszych zachowań, którym właściwą postać nadaje społeczeństwo. Elias –
na długo przed Bourdieu – wprowadza kategorię habitusu. Obejmuje ona ukształtowane w procesie uczenia się nawyki, które konstytuują „drugą naturę” człowieka.
Habitus jest właściwością czy dyspozycją człowieka, która nie jest wrodzona, lecz
podlega od najmłodszych lat formowaniu w ramach socjalizacji15. Tak rozumiana
cielesność jest już z założenia „cywilizowana”, co oznacza, że jest ona jakościowo
inna od nietzscheańskiego ciała, które determinowała natura i sfera instynktowo-popędowa. Dla Eliasa ciało jest określane przez procesy związane z kontrolą społeczną, która jest stopniowo internalizowana i włączana przez jednostki w ich mechanizmy samoregulacji16. Tym samym można przyjąć, że władza jest stale obecna
w ludzkim ciele i jego habitusie, ale jest to władza bardzo specyﬁczna. Można
ją rozumieć jako dwa sprzężone ze sobą procesy: zewnętrzną kontrolę społeczną
i zinternalizowane normy i konwencje, które przyswajamy sobie od najmłodszych
lat. Presja, jaką wywiera społeczeństwo na jednostki, by zachowywały się „stosownie”, czyli zgodnie z przyjętymi w danej kulturze wzorcami, wiąże się z groźbą określonych sankcji. Zdaniem Eliasa w obliczu tej sytuacji człowiek „(…) ma
przed sobą tylko taką alternatywę: poddać się postulowanemu przez społeczeństwo
modelowi zachowania albo narazić się na wyłączenie z «dobrego towarzystwa»”17.
Wykluczeniu towarzyszą stygmatyzujące etykiety nadawane dewiantom („dziwny”, „trudny”, „nienormalny”, „chory”). Ponadto jeśli uwzględni się, że największy wpływ na kształtowanie naszych postaw wywierany jest w okresie dziecięcym
i młodzieńczym, to okazuje się, że siła nacisku ze strony różnych grup społecznych
na jednostkę jest bardzo duża, wręcz przemożna. Jednostka w procesie socjalizacji
od najmłodszych lat ulega tej presji, przyjmuje panujące wzorce zachowań – z cza12

N. Elias, Czym jest socjologia? Warszawa 2010, s. 131–141.
M. Atkinson, Norbert Elias and the Body, w: Routledge Handbook of Body Studies, red. B.S. Turner, London 2012, s. 51.
14
N. Elias, Czym jest..., s. 170.
15
P. Freund, Norbert Elias and Erving Goffman: Civilised-Dramaturgical Bodies, Social Status
and Health Inequalities, w: The Palgrave Handbook of Social Theory in Health, Illness and Medicine, red. F. Collyer, London 2015, s. 161.
16
M. Atkinson, Norbert Elias…, s. 51.
17
N. Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, Warszawa 2011, s. 208.
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sem nakazy postrzegane pierwotnie jako przymus zewnętrzny stają się dla niej
przymusem wewnętrznym, czyli elementem jej habitusu. Jednak Elias podkreśla,
że dziecko nie tylko ulega opresyjnemu naciskowi ze strony społeczeństwa, ono
„(…) potrzebuje formowania przez innych, potrzebuje społeczeństwa, żeby stać
się ﬁzycznie dorosłym”18.
Zdaniem Eliasa struktury ludzkiego ciała i psychiki, struktury społeczne oraz
procesy historyczne powiązane są siecią wzajemnych relacji i powinny być analizowane z uwzględnieniem zwrotnych oddziaływań. Z tej wizji wyłania się idea
człowieka jako plastycznego bytu, który jest uzależniony od procesów społeczno-historycznych, a zarazem adaptuje się do nich19. W ujęciu Eliasa ciało nie jest
zjawiskiem prymarnie biologicznym, przynależnym do świata natury, ponieważ
podlega ono nieustannemu kształtowaniu przez procesy cywilizacyjne.
Warto jednak zauważyć, że nie jest to jedyny sposób postrzegania wpływu władzy na ciało. Elias zakłada bowiem istnienie pośredniego związku między władzą
państwową a warunkami społecznymi, jakie kształtują człowieka i jego sferę afektywno-behawioralną. „(…) habitus każdego cywilizowanego człowieka, pozostaje
w ścisłym związku z konstytuowaniem się monopolistycznych instytucji przemocy ﬁzycznej i z rosnącą stabilnością centralnych organów społecznych”20. Elias
przyjmuje, że istnieje pozytywna zależność między stabilizowaniem się struktur
władzy centralnej a rosnącym stopniem samokontroli na poziomie jednostkowym.
Stabilna władza państwowa sprzyja rozwojowi instytucji edukacyjnych i mechanizmów wychowawczych, które przyuczają „(…) jednostkę od dzieciństwa do
ciągłego i dokładnie wyregulowanego panowania nad sobą”21. Proces ten można
przedstawić następująco: centralizacja i monopolizacja władzy przez państwo →
zmiany w instytucjach społecznych → zmiany w zakresie ﬁguracji i stosunków
międzyludzkich → pogłębianie mechanizmów samokontroli na poziomie jednostkowym. Oznacza to, że bez silnej władzy państwowej monopolizującej środki
przymusu bezpośredniego nie byłby możliwy rozwój cywilizacji i rozbudowanej
kontroli indywidualnej nad ciałem, emocjami i popędami. Władza polityczna nie
pozostaje zatem bez wpływu na sferę cielesności. Jednak wpływ ten jest głęboko
zapośredniczony przez procesy kulturowo-cywilizacyjne. Władza centralna nie
narzuca jednostce samodyscypliny, tylko kreuje warunki dla stabilnego rozwoju
instytucji i reżimów społecznych, które w miejsce agresji, „naturalności” i spontaniczności promują samokontrolę, reﬂeksyjność, przewidywalność oraz normalizację zachowań. Tłumienie spontanicznych odruchów, hamowanie emocji, rozwój
umiejętności planowania, introspekcji i autoanalizy – to mechanizmy wzmacniające panowanie człowieka nad jego ciałem w toku procesu cywilizacyjnego. Odwołując się do koncepcji Nietzschego i Foucaulta, można by powiedzieć, że są to
techniki ascetyczne oraz tzw. techniki subiektywacji, związane w znacznym stopTenże, Społeczeństwo jednostek, Warszawa 2008, s. 33–34.
Tamże, s. 47.
Tenże, O procesie…, s. 501.
Tamże, s. 501.
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niu z władzą pastoralną i chrześcijaństwem22. Jednak Elias nie wiąże ich z religią,
raczej – z kulturą dworską i postępującą „racjonalizacją” człowieka. W miarę jak
społeczeństwa stają się coraz bardziej stabilne i przewidywalne, maleje rola mechanizmów afektywnych w samoregulacji, a rośnie potrzeba i znaczenie kontroli
ratio. Człowiek poddaje swoje ciało, jego naturalne popędy i biorytmy daleko posuniętej kontroli i dyscyplinie, by dostosować się do zmieniających się warunków
i wymogów społecznych.

Foucault: ciało jako obiekt różnych strategii władzy
Jak pisze Marta Bucholz: „Podobieństwo między Foucaultem a Eliasem najwyraźniej może być ujawniane w intymnym związku, jaki obaj dostrzegają między
władzą a naturą”23. Władza i wiedza stanowią ważny element koncepcji Michela
Foucaulta. „Chociaż Foucault nie redukuje wszystkiego do władzy i wiedzy, to
jednak kwestie wynikające z zestawienia tych dwóch zagadnień dostarczają teoretycznej treści całemu jego pisarstwu”24. W swoich pracach francuski autor nie dąży
do stworzenia systematycznej teorii władzy, lecz skupia się na analizie różnych
przejawów władzy, które nazywa strategiami, racjonalnościami lub technikami.
Działania władzy obierają sobie za cel również ludzkie ciało. Według Foucaulta,
władza nie jest skoncentrowana w jednym ośrodku (np. państwie), lecz jest rozproszona i zdecentralizowana, a jej nośnikami są instytucje, podmioty i same relacje
społeczne, w które immanentnie wpisane są stosunki dominacji, kontroli i dyscyplinowania jednostek, ich umysłów i ciał. Władza może być rozumiana jako pewna
heterogeniczna i dynamiczna struktura „mikrowładz” egzekwowanych na różnych
szczeblach, „(…) odczyta się w niej raczej sieć nieustannie napiętych, nieustannie
aktywnych stosunków, niż jakiś przysługujący na stałe przywilej; (...) jej modelem
będzie prędzej nieustanna bitwa niż cesja lub podbój”25. Konsekwencją takiego
ujęcia jest wizja – nawiązująca do nietzscheańskiej woli mocy – zgodnie z którą
konﬂikty o dominację przenikają całą sferę społeczną.
Ciało a władza dyscyplinująca
Jak już wspomniano, władza w ujęciu Foucaulta ma charakter rozproszony
i sieciowy: „(…) władza przechodzi przez jednostki, a nie po prostu się do nich
odnosi. (…) I władza – przynajmniej w jakiejś mierze – przechodzi lub przenika
przez nasze ciała”26. W takim rozumieniu ciało staje się medium, przez które ma22
Odnośnie do koncepcji władzy pastoralnej zob.: P. Kępski, Wpływ władzy pastoralnej na
kształtowanie się indywidualizmu w społeczeństwach zachodnich w świetle genealogii Michela Foucaulta, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 4(233), s. 229–252.
23
M. Bucholz, Samotność długodystansowca. Na obrzeżach socjologii Norberta Eliasa, Warszawa 2013, s. 45.
24
C.C. Lemert, G. Gillan, Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, Warszawa–Wrocław
1999, s. 90.
25
M. Foucault, Nadzorować i karać…, s. 28.
26
Tenże, Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w College de France, Warszawa 1998, s. 39.
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nifestuje się władza – jest zarazem jej celem i źródłem, przedmiotem i podmiotem.
Na podstawie rozległych badań historycznych Foucault dochodzi do wniosku, że
w drugiej połowie XVII w. oraz w XVIII w. pojawiają się techniki władzy, „(…)
które z istoty skupiały się na ciele, na jednostkowym ciele”27. Nazywa je zamiennie
technikami dyscyplinarnymi lub władzą dyscyplinarną, względnie dyscyplinującą.
Jak pisze w Nadzorować i karać: „Przez całą dobę klasyczną odkrywano ciało jako
obiekt i tarczę strzelniczą władzy. Można z łatwością znaleźć znaki świadczące
o wielkiej uwadze, jaką wówczas obdarzano ciało, którym się manipuluje, które
się urabia, szkoli, które jest podatne, reaguje, nabiera zręczności, a jego siły ulegają zwielokrotnieniu”28. Dyskursy władzy–wiedzy ukierunkowane były w kontekście cielesności na dwa główne cele: z jednej strony na „wyjaśnianie” (nauka),
a z drugiej – na „podporządkowanie i wykorzystanie” (eksploatacja ekonomiczno-polityczna). Ich wspólnym mianownikiem było pojęcie „podatnego ciała”,
które poddaje się zarówno tresurze ﬁzycznej, jak i analizie poznawczej. Techniki
dyscyplinowania ciała polegają na „obróbce detalicznej”, czyli modelowaniu poszczególnych gestów, postawy i tempa działań (np. podczas musztry czy pracy
w fabryce). Foucault pisze o „anatomopolitycznej władzy nad ciałem”29. Dzięki
znajomości zasad anatomii uzyskano władzę nad ludzkimi ciałami pozwalającą na
ich wykorzystanie w fabryce czy na polu walki. Szkoła, koszary, szpital, przytułek,
więzienie czy zakład przemysłowy pełnią rolę „fabryk porządku”30.
Powstanie władzy dyscyplinarnej jest związane z rozwojem kapitalizmu,
w którym rośnie zapotrzebowanie na wykwaliﬁkowaną siłę roboczą. Relacja między kapitalizmem a dyscypliną ma charakter zwrotny – oba procesy nawzajem
się wzmacniają. W kapitalizmie zdecydowanie bardziej efektywne okazuje się
korzystanie z pracy odpowiednio przyuczonych i „podatnych” ciał ludzkich, które nie muszą być poddawane przymusowi bezpośredniemu. Dyscyplina oznacza
„(…) odejście od technik represyjnych (...). Przejście to związane jest z potrzebami kapitalizmu – inwestowaniem w niezwykle cenną siłę produkcyjną, której nie
można trwonić”31. Nowa epoka rodzi zapotrzebowanie na pracowników, którzy są
samodzielni, odpowiedzialni i świadomi, a ich działalność wymaga zarządzania
opartego na nadzorze i kontroli. Te warunki sprzyjają procesom indywidualizacji
człowieka i wyzwolenia z więzów absolutyzmu, lecz równolegle z tendencjami
liberalizującymi nasilają się zjawiska „panoptyczne” związane z nieustannym nadzorem, monitoringiem i kontrolą jednostek i ich ciał. Foucault mówi wręcz o społeczeństwie normalizacyjnym32 oraz tworzy pojęcie „człowieka wymiernego”33,
27

Tamże, s. 239.
M. Foucault, Nadzorować i karać…, s. 132.
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Tenże, Historia seksualności, Warszawa 1995, s. 122.
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Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 73.
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M. Trawińska, P. Antoniewicz, Ciało w przestrzeni globalnych ruchów społecznych, w: Corpus
delicti rozkoszne ciało: szkice nie tylko z socjologii ciała, red. E. Banaszak, P. Czajkowski, Warszawa
2010, s. 20.
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który za sprawą nauki staje się obliczalny i poznawalny, a jego ciało poddane zostaje praktykom formowania i eksploatacji. Sprawowanie władzy we współczesności odbywa się za pomocą coraz bardziej wyraﬁnowanych metod, a kontrolę nad
ludźmi zapewnia rozrastająca się panoptyczna sieć instytucji nadzoru, rejestrów
i procedur dyscyplinujących. Szkoły, szpitale, fabryki, armie, zakony, uniwersytety
formują indywidualne ciała (i psychikę) w oparciu o własne regulaminy i kodeksy
zachowań34, a zarazem tworzą „ciało zbiorowe”, w którym jednostka i jej ciało
„okazuje się częścią składową złożonej maszyny”35.
Ciało i władza–wiedza
W Nadzorować i karać pojawia się metafora ciała jako bezkształtnego „ciasta”.
„Z nieforemnego ciasta, z nieporadnego ciała zrobiono odpowiadającą zapotrzebowaniom maszynę; wytresowano, krok po kroku”36. Foucault prezentuje ciało
jako plastyczną „masę”, której nadano kształt i automatyzm w wyniku społecznej
„tresury”. Równocześnie francuski autor ewokuje obraz ciała–maszyny, który nawiązuje do mechanicystycznych koncepcji oświecenia. Dotąd badano zwykle ciało
w ramach demograﬁi, medycyny, biologii i ﬁzjologii, ale „(…) ciało zanurzone
jest też bezpośrednio w sferze polityki, stosunki władzy wpływają na nie wprost:
blokują je, naznaczają i urabiają, torturują, zmuszają do rozmaitych prac, różnych
obrzędów, domagają się odeń znaków. (…) zasadniczo ciało jest blokowane relacjami władzy i dominacji jako siła produkcyjna (…) jego siła staje się pożyteczna
dopiero wówczas, kiedy będzie ciałem produktywnym i ujarzmionym zarazem.
(…) może istnieć pewna «wiedza» o ciele (…) oraz pewne panowanie nad jego
siłami (…) – ta wiedza i to panowanie stanowią coś, co można by nazwać technologią polityczną ciała”37. Powyższy cytat wskazuje, że francuskiego autora nie
interesowało ciało jako substancja czysto naturalna czy biologiczna, która poprzedzałaby ontologicznie świat społeczny. Ciało jest niezbywalną częścią świata społecznego, polityki i kultury, jest włączone w relacje władzy, przymusu i poznania,
jest „ciałem dyskursywnym” – przynależy do porządku nadawania znaczeń38.
Postępujące umacnianie się władzy dyskursu nad ciałem można prześledzić
w Narodzinach kliniki, gdzie ciało zostaje włączone w system wiedzy medycznej.
Ciało ukazane jest jako organiczna korporalność, a zarazem geometryczna przestrzeń, w której przejawia się choroba: „(…) jest to przestrzeń brył i mas. (…)
istota choroby (…) wchodzi w gęstą i zwartą masę organizmu i w nim się ucieleśnia”39. Ciało posiada geometryczne wymiary, rozciągłość i głębię, na którą składają się warstwy tkanek, organy i płyny ﬁzjologiczne. Ale w medycynie konieczne
jest również „spojrzenie jakościowe”, odwołujące się do „(…) całej hermeneu34
35
36
37
38
39
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Biopolityka
W rozważaniach Foucaulta pojawia się ponadto inna kategoria władzy, którą
nazywa biopolityką lub biowładzą. Jest ona pośrednio zorientowana na cielesność
– w tym sensie, że ciało przynależy do sfery życia, a wielość żywych ciał w społeczeństwie poddaje się regułom statystycznym. Na czym polega biopolityka? Jej
obiektem zainteresowania jest ludzkość jako zbiorowość–masa, „(…) której dotyczą ogólne procesy właściwe życiu, takie jak narodziny, śmierć, produkcja, choroba
itd. Tak więc po pierwszym zawładnięciu ciała, które dokonało się według modelu
indywidualizacji, mamy drugie zawładnięcie, które nie jest już indywidualizujące,
ale umasawiające, które zwraca się nie do człowieka–ciała, ale do człowieka–gatunku”43. Przez techniki biowładzy w polityce postawiona zostaje kwestia życia
człowieka „jako żyjącego bytu”44. Foucault zasadniczo utrzymuje podział na władzę dyscyplinarną i biopolitykę, jednak przyznaje, że „(…) mechanizmy dyscyplinarne dotyczące ciała i mechanizmy regulujące dotyczące populacji, nakładają
się na siebie”45. Medycyna i seksualność stanowią sfery życia, na których odciska
swoje piętno zarówno dyscyplina, jak i biowładza. Medycyna dotyczy zarazem
ciała i populacji46. Szczególnie wpływowym narzędziem sprawowania władzy me40
41
42
43
44
45
46
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tyki zjawisk patologicznych na gruncie pełnego niuansów i bogatego doświadczenia”40. Chory i jego ciało staje się „(…) nośnikiem tekstu, niekiedy skomplikowanego i niezrozumiałego, jaki należy odczytać”41. Chore ciało jest znakiem
odsyłającym do dyskursu choroby i jej objawów oraz do medycznego dyskursu
nazywania i leczenia. Badać to znaleźć klucz, który pozwoli „rozszyfrować” zagadkę choroby skrywającej się za różnymi wieloznacznymi objawami i oznakami.
Wraz z rozwojem medycyny ciało staje się korelatem dyskursu, zostaje włączone
w system wiedzy, poddane analitycznemu spojrzeniu „medycznego oka” i językowej praktyce nazywania. Równocześnie z kształtowaniem się nowego dyskursu
o ciele i chorobie zachodzi transformacja społecznego systemu medyczno-klinicznego. „Aby doświadczenie kliniczne było możliwe jako forma poznania, potrzebna
była całościowa reorganizacja pola szpitalnego, nowa deﬁnicja statusu chorego
w społeczeństwie oraz powstanie nowej relacji między opieką a doświadczeniem,
pomocą a wiedzą; chorego należało umieścić w zbiorowej i jednorodnej przestrzeni”42. Władza nad ciałem w kontekście medykalizacji doświadczenia społecznego
odsłania swoją inną twarz i okazuje się wiedzą. Dyskurs zamienia w immanencję
i absorbuje wszystko, co wydawało się zewnętrznością, przedmiotem, materialnością i obcością – nawet cielesność i śmierć.
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dycznej nad jednostkami i społeczeństwem jest norma, która w majestacie autorytetu lekarza pozwala oddzielić chorych od zdrowych, sprawnych od niesprawnych,
szaleńców od „normalnych”.
Jakie są obszary interwencji biopolityki? Przede wszystkim chodzi w niej o problem płodności i umieralności, które stanowią kluczowe zagadnienia z punktu widzenia przetrwania biologicznego narodów i ludzkości. Jednak zakres biopolityki
– z uwagi na postępującą medykalizację życia oraz rozwój nauki, industrializację,
urbanizację i inne procesy cywilizacyjne – coraz bardziej się rozszerza. Biopolityka odnosi się do „(…) dyscyplin, takich jak statystyka, demograﬁa, epidemiologia
i biologia, które analizują procesy życiowe na poziomie populacji, by «rządzić»
jednostkami i kolektywami”47. Zdaniem Foucaulta, biopolityka oznacza przejście
od dawnego typu okrutnej władzy reprezentowanej przez suwerena rozporządzającego życiem i śmiercią swoich poddanych oraz ich ciałami do władzy nowej,
bezkrwawej, która racjonalizuje się w ramach polityczno-gospodarczych strategii
kapitalizmu, a jej przedmiotem jest życie, które postrzegane jest przez pryzmat
„wartości i pożytku”48.
Mimo niewątpliwych walorów analitycznych koncepcji biopolityki ma ona
pewne ograniczenia. W praktyce trudno jest bowiem zachować binarny podział na
władzę dyscyplinującą i biopolitykę. Mimo zastrzeżeń Foucaulta wskazujących na
to, że biopolityka nie dotyczy cielesności konkretnej, lecz gatunkowej, jej interwencje dotyczą również jednostkowych ciał i procesu indywidualizacji-ujarzmiania.
Przykładowym obszarem, w którym przenikają się dyscyplina i biopolityka, jest
higiena publiczna. Pod wpływem rozwoju medycyny i analiz demograﬁcznych
wskazujących na zależność między stanem higieny a zdrowiem populacji rozpoczęto w krajach rozwiniętych wdrażanie zarówno biopolitycznych mechanizmów
systemowych (np. obowiązkowe szczepienia, system powszechnej opieki medycznej), jak i działań typowo dyscyplinujących związanych z utrzymaniem higieny
indywidualnej w domu, szkole, armii czy w pracy. W konsekwencji oznacza to, że
biopolityka, zdeﬁniowana pierwotnie jako władza zorientowana na gatunek, jest
zarazem władzą przenikającą do sfery jednostkowych ciał, władzą, która stosuje
również techniki dyscyplinujące.
Władza seksualności i płci
Problematyka ciała pojawia się również w Historii seksualności, przy czym
część pierwsza (Wola wiedzy) prezentuje inną wizję cielesności niż opublikowane
później dwa dalsze tomy. W pierwszej części ciało występuje w kontekście płci
i seksualności, medykalizacji (histeryzacja ciała kobiety), a także grzechu i kontroli (ciało nadzorowanego dziecka) w związku z dyskursami narzuconymi przez
medycynę, pedagogikę i religię katolicką. Ponadto ciało pojawia się w perspek47

T. Lemke, Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia,
„Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 2–3, s. 18.
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Ciało w zindywidualizowanym społeczeństwie nowoczesnym
W późniejszej fazie swojej twórczości Foucault skierował swoje zainteresowanie w stronę technik władzy liberalnej. Wyrazem tego jest idea rządomyślności
(governmentality). Pojęcie to, przy całej jego wieloznaczności, można ująć jako
system „(…) tworzony przez instytucje, procedury, analizy i reﬂeksje, kalkulacje
i taktyki, które pozwalają sprawować władzę nad populacją przy wykorzystaniu
wiedzy polityczno-ekonomicznej”52. Rządomyślność wywodzi się z judeochrześcijańskiej koncepcji władzy pastoralnej, która jest władzą dobroczynną i ma na
celu szczęście i dobrobyt całej wspólnoty-stada, jak i poszczególnych jednostek53.
Przede wszystkim jednak rządomyślność jest pochodną kapitalizmu, liberalizmu
i dominacji wolnego rynku w życiu społeczno-politycznym. Nowy typ władzy
związanej z rządzeniem-zarządzaniem wypiera dawne reżimy władzy suwerennej
i dyscyplinującej54. Liberalizm postuluje wycofanie się państwa i wprowadzenie
„(…) zapośredniczonych i zakamuﬂowanych metod rządzenia. Dzięki nim jednostki (mające się za osoby odpowiedzialne i racjonalne), dysponując strefami
dowolności, zarządzają się same, wyręczając państwo, które wszakże zachowuje
49
50
51
52
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tywie władzy i tzw. urządzenia (dyspozytyw), które można rozumieć jako strategię władzy–wiedzy konstruującej sieć wielopoziomowych instancji i instytucji
służących utrwaleniu dominacji nad ciałem. Zdaniem Foucaulta seksualność jest
historycznym urządzeniem, natomiast „ciało wytwarzające i konsumujące” jest
przedmiotem władzy i ogniwem łączącym seksualność ze sferą ekonomii. „Racją
bytu urządzenia seksualności nie jest odtwarzanie, lecz rozprzestrzenianie, unowocześnianie, zagrabianie, wynalazczość, coraz bardziej skrupulatne wnikanie w ciało i coraz bardziej globalny nadzór nad populacją”49. W innym miejscu Foucault
pisze: „(…) niniejsze badania mają wykazać, w jaki sposób poszczególne urządzenia władzy artykułują się wprost na ciele – na ciałach, funkcjach, procesach ﬁzjologicznych, doznaniach, przyjemnościach”50. Nawet najbardziej intymne sfery cielesności związane z seksualnością i życiem płciowym stały się przedmiotem wiedzy, praktyk medycznych, sądowniczych, religijnych i administracyjnych, a tym
samym włączone zostały w reżim normalizowania, wartościowania, planowania,
eksploatacji i kontroli. Wątek dominacji nad ciałem płciowym i seksualnym został
potem rozwinięty w myśli feministycznej. „Feministki, poza włączeniem ciała do
ogólnej dyskusji na temat patriarchatu, podjęły także bardziej szczegółowe badania
nad uprzedmiotowieniem kobiecego ciała w pornograﬁi, prostytucji i zastępczym
macierzyństwie”51.
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kontrolę nad społeczeństwem”55. Władza liberalna głównie zachęca, stymuluje,
ewentualnie utrudnia. Zakazywanie, karanie i wywieranie bezpośredniego przymusu na ciała jest traktowane jako ostateczność, a czasem jako przejaw bezradności (np. w relacjach dyscyplinujących rodzic–dziecko). Jednostka staje się wyłącznym posiadaczem swojego ciała, może się z nim obchodzić w sposób niemal
dowolny, przy założeniu odpowiedzialności za własne postępowanie. Można by
uznać, że ciało zostaje wreszcie upodmiotowione i wyzwolone. W sferze pracy
ciało jest traktowane jako element kapitału ludzkiego, cenny zasób wnoszony do
organizacji przez człowieka–pracownika, a w sferze życia prywatnego ciało przynależy do domeny konsumpcji i przyjemności, wypoczynku i dbania o siebie. Foucault wskazuje jednak na dwuznaczność pojęcia podmiotowości i indywidualizacji, gdy pisze o ujarzmieniu człowieka, któremu imperatywy wydajności, normy
i dyscypliny narzucają określoną postać subiektywności. Indywidualizacja okazuje
się nowoczesną formą ujarzmienia i złagodzonej władzy dyscyplinarnej. Państwo
i inne rozproszone ośrodki władzy za sprawą subtelnych mechanizmów opartych
na zachętach, reklamie i prezentowaniu korzyści (np. życiowy sukces, dobrobyt,
zdrowie, atrakcyjne ciało) kształtują nowoczesne, „podatne ciała”, które są najbardziej użyteczne z punktu widzenia systemu edukacji, rynku pracy i społeczeństwa konsumpcyjnego. W systemie kapitalistycznym władza nad ciałem jest sprawowana głównie za sprawą komercyjno-zmedykalizowanego dyskursu zdrowia,
piękna i diety. Wobec wszechobecności pięknych ciał w mediach oraz utrwalania
przez reklamę, celebrytów i ekspertów mitu urody i narcystycznego kultu ciała
powstaje pytanie, czy piękne, szczupłe ciało jest wyborem czy przymusem, prawem czy obowiązkiem? Foucault prezentuje wizję współczesnego społeczeństwa
jako napięcia między państwem ujarzmiającym jednostki a ludźmi stawiającymi
opór wobec różnych technik władzy. W tym procesie „(…) władza może ustąpić
tutaj, przegrupować swoje siły, dokonać lokacji w innym miejscu… i tak oto walka toczy się dalej”56. Gdy liberalna władza poluzowuje gorset norm i społeczno-ekonomicznego nacisku, ludzie próbują wywalczyć dla siebie więcej wolności.
Rodzi się bunt „(…) ciała przeciwko władzy, zdrowia przeciwko systemowi ekonomicznemu, przyjemności przeciwko normom moralnym w sferze seksualności,
małżeństwa, przyzwoitości”57. W efekcie „system” reaguje i przystępuje do walki
na innej płaszczyźnie. Odpowiedzią władzy na „rewoltę seksualnego ciała” jest
„ekonomiczna (i może również ideologiczna) eksploatacja erotyzacji, od produktów do opalania po ﬁlmy pornograﬁczne”58. Mimo że Foucault dystansuje się od
utożsamiania władzy z państwem, to jednak w jego pracach dominuje postrzeganie
relacji władza–ciało w kategoriach eksploatacji polityczno-ekonomicznej. Władza
55
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polityczna i kapitalizm łączą swoje interesy w ramach dyscypliny, biopolityki i władzy–wiedzy, by formować „podatne ciała”. Z perspektywy XXI w. wydaje się, że
Foucault – skupiony głównie na dyskursie naukowo-administracyjno-politycznym
– stosunkowo mało uwagi poświęcił dyskursowi popularnemu, za pomocą którego
media i popkultura w coraz większym stopniu sprawują władzę nad ludźmi i ich
ciałami. Współczesna władza–wiedza coraz częściej przejawia się za pośrednictwem dyskursu mediów i kultury obrazkowej. Sprawowanie władzy nad ciałem
jest „(…) równoznaczne w dużej mierze z posiadaniem władzy nad tożsamością”59.
Władza popkultury współistnieje z technikami rządomyślności – governmentality,
jednak neoliberalny aspekt ekonomiczny bywa często bardzo subtelnie zawoalowany, rozmyty i zapośredniczony przez inne wątki i komunikaty. To tożsamość
jednostki, w tym także pożądany i kreowany przez nią wizerunek własnego ciała,
staje się głównym celem dyskursu i „polem” współczesnej walki. Skoro naczelną
wartością i strategią w świecie XXI w. jest branding, zarówno w wymiarze politycznym, ekonomicznym, zawodowym, jak i osobistym, to dyskurs popkultury
coraz bardziej bazuje na odniesieniach wizerunkowo-tożsamościowych. „Kultura
konsumpcyjna (…) zachęca jednostkę do podejmowania strategicznych decyzji
w celu walki z erozją i rozpadem ciała (…) i wpaja ludziom przekonanie, że ciało
jest wehikułem przyjemności i autoekspresji”60. Kreowany w znacznym stopniu
poza kontrolą państwa dyskurs utożsamiający zdrowe i piękne ciało z sukcesem
życiowym i wysokim statusem społecznym najczęściej uwodzi liberalnymi ideami
wolności, niezależności i odpowiedzialności za siebie. Jak pisze Jean Baudrillard:
„Zdrowie jest już dziś w mniejszym stopniu nakazem biologicznym, wiążącym
się z koniecznością przetrwania, niż nakazem społecznym powiązanym ze statusem. Nie tyle podstawową «wartością», co sposobem na zamanifestowanie pozycji
społecznej”61. Władza medialnego dyskursu popkultury nad ciałem i tożsamością
opiera się w dużej mierze na dwóch mechanizmach: dowartościowaniu i „lajkach”
(nagroda) oraz wykluczaniu (kara). Kto chce pozostać zwycięzcą w społecznej
grze, której stawką jest status, obecność w mediach i poczucie własnej wartości,
ten musi inwestować w swoje ciało i swoją osobistą markę; kto nie chce, nie umie
lub nie może tego robić – jest wykluczany, marginalizowany, skazany na symboliczną śmierć przemilczenia w dyskursie i mediach.
Techniki siebie jako nowe podejście do podmiotowości
i doświadczenia ciała
W perspektywie opisanych powyżej relacji ciało–władza odpowiedzią Foucaulta na potrzebę kreowania nowego typu podmiotowości stają się praktyki „troski
59
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o siebie” i „technik siebie”. W trakcie wieloletniej pracy nad Historią seksualności
francuski autor zmienił kierunek swoich badań. O ile pierwszy tom prezentował
ciało i seksualność przez pryzmat władzy–wiedzy, dyscypliny i biopolityki, o tyle
opublikowane później kolejne części tej książki (Użytek z przyjemności i Troska
o siebie) skupiają się na analizie praktyk etyczno-erotyczno-estetycznych związanych z doświadczaniem przyjemności i pełni życia. Dyskurs o seksie i cielesności narzucony przez chrześcijaństwo i nowożytną kulturę zachodnią okazał się
pułapką i przyczynił się do zniewolenia ludzkiej cielesności. Przezwyciężenie go
jest możliwe w sferze indywidualnej praktyki zorientowanej nie na abstrakcyjny
„seks” czy „seksualność”, które stanowią element dyskursu wiedzy–władzy, lecz
na jednostkowe doświadczenie przyjemności i sztukę kierowania sobą. W celu
odnalezienia przednowoczesnych sposobów praktykowania cielesności i erotyki
Foucault podejmuje analizę tekstów antycznych. Techniki siebie i kultura siebie
wiążą się z troską o siebie (epimeleia heautou) oraz pracą nad sobą. Tego rodzaju
dbałość o harmonijny rozwój ciała i psychiki jednostki był elementem starogreckiej sztuki życia62. Rozdział pod tytułem Ciało w Historii seksualności dotyczy
panujących w antycznym świecie grecko-rzymskim poglądów na temat troski
o ciało, medycznych koncepcji i praktyk w zakresie wpływu aktywności seksualnej na kondycję i zdrowie ciała oraz wyobrażeń na temat „humorów” i reakcji
ﬁzjologicznych zachodzących wewnątrz ciała. W kontekście technik siebie pojawia się kwestia panowania nad swoim ciałem i naturalnymi popędami. Jednak to
samoopanowanie, stanowiące wyraz postawy etycznej, nie odnosi się do kodeksu
narzuconego jednostce z zewnątrz ani nie jest skutkiem obawy przed karą, jaka
grozi człowiekowi za nieposłuszeństwo bądź grzech. „Akcent pada na stosunek
jednostki do siebie, pozwalający jej (…) pozostawać wolnym wobec wszelkiego
wewnętrznego niewolnictwa żądzy i zmierzać ku sposobowi bycia, który uznać
można za pełne rozkoszowanie się sobą bądź doskonałe zwierzchnictwo samego
siebie nad sobą”63. Znaczenie tak rozumianego „zwierzchnictwa” jest diametralnie
różne od wcześniej omówionych idei władzy dyscyplinarnej, władzy–wiedzy czy
biowładzy. Nie jest to dominacja w sensie dyskursywnym ani ekonomiczno-politycznym. Umasawiająca i dyscyplinująca władza, która formuje podatne ciała
pracowników, żołnierzy, uczniów czy więźniów, nie jest tożsama z podmiotowym
panowaniem nad sobą. Techniki siebie stają się postulatem moralnym, elementem
praktyki i etyki, która pozwala zarysować możliwość ukonstytuowania szczęśliwego, autonomicznego podmiotu moralnego i społecznego. Analizy Foucaulta wskazują, że nigdy nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z sieci oplatających nas relacji
panowania–posłuszeństwa, dominacji–uległości, ale techniki siebie, jako przejaw
sztuki kierowania sobą, służą emancypacji jednostki. Podczas gdy władza dyscyplinująca i biopolityczna ma charakter instrumentalny i uprzedmiotawiający, panowanie nad sobą doskonalone w ramach technik siebie ma służyć upodmiotowieniu
i autonomizacji człowieka.
62
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Kończąc rozważania na temat relacji ciało–władza, można stwierdzić, że ciało
w ujęciu Foucaulta jest permanentnie uwikłane w dynamiczny konﬂikt z systemami władzy i władzy–wiedzy, a próbę oporu wobec uprzedmiotawiającego dyskursu
stanowi postulat praktykowania technik siebie. O ile w „klasycznych” pismach Foucaulta mamy do czynienia z ujarzmieniem ciała przez władzę dyscyplinującą, władzę–wiedzę lub biopolitykę, o tyle w późniejszych tekstach francuski autor zmienia
perspektywę. Pojawia się idea liberalnej rządomyślności, która swą „niewidzialną
ręką” formuje jednostki przystosowane do życia w kapitalizmie. Ciało nadal jednak
„(…) stanowi zarazem źródło i cel zabiegów politycznych”64. Indywidualizacja jest
przejawem autonomizacji człowieka, ale jednocześnie okazuje się powszechnie obowiązującą matrycą reprodukcji typów ludzi i ciał, które są niezbędne dla funkcjonowania państwa i gospodarki rynkowej. W reakcji na tę sytuację Foucault formułuje
postulat emancypacji człowieka i poszukiwania nowych form podmiotowości w postaci technik siebie. Techniki siebie implikują reﬂeksyjną relację panowania–podległości w stosunku do samego siebie, co otwiera możliwość konstytucji podmiotu
świadomie dbającego o siebie, a zarazem dystansującego się od komercyjno-medykalizującego dyskursu zdrowego, witalnego i pięknego ciała. Przegląd koncepcji Foucaulta zyskuje dodatkowy wymiar dzięki analizie myśli Nietzschego i Eliasa. Nietzsche badał głównie negatywną rolę kulturowej i ideowo-moralnej dominacji nad
ciałem, której skutkiem jest deprecjacja natury i zaszczepienie człowiekowi „nieczystego sumienia”. Z kolei Elias skupił się na eksplorowaniu pozytywnej funkcji
mechanizmów kulturowo-cywilizacyjnych, które pozwalają jednostce kontrolować
swoje ciało i przystosować się do wymogów życia społecznego.
Słowa kluczowe: ciało, władza, Foucault, Elias, Nietzsche.
Political and Cultural Power over the Body: Nietzsche, Elias, Foucault
Abstract
The article deals with the relations between various types of power and human body
according to M. Foucault, N. Elias and F. Nietzsche. Foucault’s idea was that body achieves particular meaning under the inﬂuence of the changing structures of knowledge, power
and social practices. The power using various strategies – such as discipline, biopolitics,
power/knowledge and liberal governmentality – strives for a political and economic exploitation of bodies. In his late works Foucault postulated human emancipation in the form of
technologies of the self that are focused on body, pleasure and care of the self. In contrast,
Norbert Elias explored social and cultural power of the civilisation pocess over human
body whereas Nietzsche investigated the role of cultural dominance over body that led to
the condemnation of nature and imposing the guilty conscience on humans.

Polityczna i kulturowa władza nad ciałem: Nietzsche, Elias, Foucault
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Czym jest twórczość?
Przegląd wybranych
koncepcji

Wstęp
Do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym twórczość dokładnie jest. Dynamiczny rozwój badań w obszarze ﬁlozoﬁi, socjologii, psychologii
twórczości, pedagogiki czy antropologii sprawia, że pojęcie to staje się coraz bardziej wieloznaczne, a to raczej oddala nas od jednej, spójnej, koncepcji twórczości.
Nie bez wpływu na to pozostaje również fakt, że badacze twórczości interesują
się wieloma rzeczami – od biologicznych do społecznych aspektów twórczości,
przez różne metody pomiaru twórczości, aż do używania tego pojęcia w różnych
kontekstach z twórczością wcześniej niełączonych (np. rozwiązywanie problemów
otwartych, nieposiadających jednej poprawnej odpowiedzi). W środowisku naukowym odczuwalne jest jednak przyzwolenie na taki właśnie stan rzeczy. Po 1950 r.,
za sprawą słynnego wystąpienia Joya Paula Guilforda, który podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego przedstawił koncepcje pomiaru twórczości, nastąpił dynamiczny wzrost badań w tym obszarze. Okres ten poprzedzony
był ponad stuletnim teoretyzowaniem na temat tego, czym twórczość właściwie
jest i co możemy opisać przez to pojęcie. Obecnie ma miejsce ciągła ekspansja
badań, która przyczynia się do wzbogacenia naszego rozumienia twórczości, co
uważane jest za naturalny przejaw rozwoju nauki. Z drugiej jednak strony słyszalne są również głosy, że rosnące rozproszenie koncepcji w obszarze badania twórczości i trudność w odpowiedzi na pytanie, czym twórczość człowieka właściwie
jest, mogą być przejawem narastającego kryzysu wokół twórczości1. Niektórzy
badacze sądzą, że twórczość to trudno uchwytny proces psychiczny, zachodzący
w umyśle jednostki. Inni z kolei odnoszą twórczość bezpośrednio do dzieła wytworzonego przez człowieka. Koncepcja, która niejako wychodzi poza tę polaryzację, dotyczy twórczości jako wyniku interakcji między zdolnościami jednostki
1
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a środowiskiem. Prześledzenie kształtowania się pojęcia twórczości na przestrzeni
dziejów również nie ułatwia sprawy w jednoznacznym jego zdeﬁniowaniu. Pojęcie to przez bardzo długi czas, praktycznie aż do XIX w., nie było powszechnie stosowanie dla opisu twórczej aktywności człowieka. Nietypowe skojarzenia,
zdolność do przełamywania nawyku czy nieświadome działanie psychiki to przykłady, w jak różny sposób próbowano tłumaczyć zdolności jednostki do tworzenia.
Z pewnością też niebywała transformacja tego pojęcia, na drodze której twórczość
jako aktywność niegdyś przypisywana jedynie jednostkom wybitnym, stała się domeną popularną, dostępną każdemu człowiekowi z różnym nasileniem, pogłębiła
różnorodność znaczeniową pojęcia twórczości.

Twórczość jako aktywność człowieka
O problemie w precyzyjnym określeniu pojęcia twórczość może decydować
trudno uchwytna natura tego zjawiska. Proces dochodzenia do twórczych rozwiązań jest aktem odbywającym się poza świadomością jednostki, a twórcze rozwiązania pojawiają się nagle, często w sposób nieoczekiwany2. Ludzie, którzy tworzą, często nie wiedzą, skąd pochodzą ich pomysły i inspiracje, oraz w jaki sposób
przychodzą im do głowy różne rozwiązania. Twórczość, jak się wydaje, to proces,
którego też raczej nie można uaktywnić na drodze specjalnego wysiłku. Jest wręcz
odwrotnie – twórcze pomysły przychodzą do głowy paradoksalnie wówczas, gdy
jednostka przestaje koncentrować się na głównym problemie i podejmuje zupełnie
inną aktywność – drzemie, odpoczywa czy spaceruje. W tym aspekcie kluczową
rolę w twórczości odgrywają subiektywne procesy psychiczne, takie jak intuicja,
wgląd, inspiracja. Twórczość może być także rozumiana jako specyﬁczny rodzaj
działania człowieka, różny od innych form aktywności przejawianych przez tą
samą osobę. Nie mamy jednak co do tego pewności, czy twórczość jako rodzaj
aktywności jest właśnie tym ukrytym przed świadomością procesem psychicznym
czy też obserwowalnym z zewnątrz zachowaniem. I czy na ten rodzaj aktywności
składają tylko czynniki poznawcze, czy także wszelkie inne procesy psychiczne,
na przykład motywacyjne lub związane z odmienną od codziennej pracą umysłu
(zabawa, odpoczynek, zasypianie) czy emocjonalne – niekiedy wydaje się przecież, że źródła twórczych pomysłów lub dokonań czerpane są z doznań jednostki,
takich jak radość, smutek czy zauroczenie3.

Twórczość jako dzieło człowieka
Bardziej statyczną propozycją, w opozycji do przedstawionej powyżej dynamicznej koncepcji twórczości jako aktywności człowieka, jest deﬁniowanie twórczości przez dzieła. Oznacza to, że terminem twórczości możemy opatrzyć całość dorobku jednostki albo tylko część tego dorobku ze względu na okres lub
swoistość stylu – możemy zatem mówić o twórczości Mickiewicza albo Picassa
2
3
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z okresu niebieskiego4. Nie jest jednak kwestią oczywistą, który bądź jaki dorobek
można uznać za twórczy. Tak samo jak nie jest wprost określone, która aktywność
rozumiana jako proces psychiczny jest twórcza i prowadzi do powstania wytworu.
Potrzebne są do tego kryteria (np. twórczy produkt to taki, który cechuje koniunkcja dwóch cech – nowości i wartości), w obrębie których będzie można się poruszać i stanowić, co można określić mianem twórczości, a co nie5. Należy jednak
pamiętać o tym, że zdeﬁniowanie pojęcia twórczość nie jest tożsame z rozstrzygnięciem, co dokładnie stanowi jej kryterium, a więc na jakiej podstawie można ją
rozpoznać, stwierdzić lub zaobserwować. Uczeni poszukiwali więc takiej deﬁnicji
twórczości, która pozwoli na rzetelną operacjonalizację tego zjawiska. Zdaniem
Teresy Amabile, deﬁnicje twórczości były słuszne jedynie w sensie potocznym,
bardziej intuicyjnym, natomiast nie były powiązane z rzetelnymi sposobami oceny
samego wytworu człowieka. W związku z tym wspomniane deﬁniowanie twórczości w kategoriach nowości czy wartości, według Amabile, nie stanowi żadnej przesłanki, że te kryteria deﬁnicyjne leżą u podstaw twórczości6. Skonstruowana przez
badaczkę operacyjna deﬁnicja twórczości oparta została więc na idei udziału sędziów kompetentnych, których zadaniem jest dokonanie ocen poziomu twórczości
wytworów człowieka. Zgodnie z nią produkt jest twórczy na tyle, na ile zgadzają
się co do tego niezależni sędziowie (obserwatorzy) znający dziedzinę, w której produkt został utworzony7. Mimo całej wielopoziomowości i wielorakości przejawów
twórczości badacze przyjmują również, że twórczość może być interakcją między
zdolnościami, procesami umysłowymi oraz środowiskiem, w wyniku której jednostka lub grupa wytwarza możliwy do spostrzeżenia (i zarejestrowania) wytwór
o cechach zarówno nowości, jak i użyteczności, ocenianych stosownie do kontekstu społecznego8. Na brak powszechnie przyjętej deﬁnicji twórczości nakłada się
wspomniany już fakt, że w nauce twórczość jest obiektem zainteresowania wielu
uczonych reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a każda z nich rozpatruje
twórczość ze swojej własnej perspektywy i inaczej deﬁniuje to zjawisko. Rozumienie twórczości jako aktywność jednostki, jej dorobek albo też właściwości dzieła,
ugruntowuje twierdzenie o wieloznaczności tego pojęcia. Z drugiej strony jednak
wyodrębnienie aspektów, przez które twórczość przejawia się w życiu człowieka,
porządkuje na podstawowym poziomie wiedzę z zakresu twórczości. Aby jednak
lepiej zobrazować i zrozumieć przyczyny wieloznaczności pojęcia twórczość,
warto skierować uwagę w stronę perspektywy dziejowej od czasów, kiedy pojęcie
twórczości jeszcze nie istniało.
4
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Zarys dziejów pojęcia twórczość
Pojęcie twórczości zostało zaczerpnięte przez nauki społeczne z języka potocznego i z języka tradycyjnej humanistyki, odzwierciedla więc wielowiekowe
tradycje kultury europejskiej9. Studia nad starożytnością przekonują, że Grecy nie
cenili w sztuce oryginalności, lecz tylko dążenie do doskonałości, która jest jedyna
i gdy już raz zostanie osiągnięta, powinna być powtarzana bez zmian. Sztuka nie
zawierała więc w sobie twórczości i też nie miała takiego celu. Zdaniem starożytnych tylko natura jest doskonała, a sztuka powinna ją dokładnie odzwierciedlać.
Artystą w starożytnej Grecji nazywany był ten, który nauczył się reguł jak najdokładniejszego odwzorowywania natury – bo sztuka była po prostu umiejętnością
wykonywania pewnych rzeczy. Wyjątkiem była poezja. Jej grecka nazwa poiesis
pochodziła od poiein – robić. Poeta zatem to ten, który – w przeciwieństwie do
artysty-odtwórcy – robi nowe rzeczy. Choć terminu odpowiadającego twórczości
i twórcy nie było, to jedynie poeta był rozumiany jako ten, który tworzy10.
Rosnący wpływ ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej dokonał zasadniczej zmiany w rozumieniu procesu twórczego. Twórczość w czasach średniowiecza rozumiana była
jako działanie oparte na tworzeniu nowej jakości z niczego (creatio ex nihilo).
Twórczość tego rodzaju niewiele ma wspólnego z twórczością przypisywaną ludziom, gdyż tworzenie ex nihilo stało się wyłącznym atrybutem Boga. Wyraz
creatio został więc użyty dla oznaczenia czynności Boga, który potraﬁ tworzyć
z niczego. Słowa Flaviusa Cassiodorusa obrazują specyﬁkę ówczesnej umysłowości – „Rzeczy zrobione i stworzone różnią się między sobą, bo robić możemy my,
którzy tworzyć nie możemy”11. Dzieła wykonane przez ludzi nie były cenione,
gdyż uważano, że noszą one w sobie ludzką niedoskonałość. W sztuce nie szukano
jednak piękna. Widoczne ono było zdaniem ludzi średniowiecza jedynie w Naturze
i Bogu, który był dla nich jedynym prawdziwym twórcą. Rozumienie sztuki zmieniło się w epoce renesansu. Używano wówczas wielu słów dla wyrażenia działalności artystów, ale ani razu nie określono ich jako tworzenie. Leonardo da Vinci
twierdził, że artysta stosuje kształty, jakich nie ma w przyrodzie. Michał Anioł
natomiast uważał, że raczej realizuje swoją wizję niż naśladuje przyrodę, a Marsilio Ficino, że artysta wymyśla swe dzieła12. Powiązanie umiejętności artystów
ze specyﬁcznym działaniem umysłu jest ogromnym krokiem naprzód w rozumieniu zjawiska twórczości i świadczy o rosnącej samoświadomości ludzi renesansu.
I choć ludzie żyjący w XV i XVI w. nie używali pojęcia twórczość, to trafnie wiązali zjawisko twórczości z fantazją czy wymyślaniem.
Jako pierwszy pojęcia twórczość użył poeta i teoretyk poezji – Kazimierz Sarbiewski w XVII w. Pisał on, że poeta wymyśla, niejako buduje, ale także, używszy
9
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nareszcie tego zwrotu, powiedział, że na „nowo tworzy” (de novo creat)13. Jednakże twórczość w ówczesnym rozumieniu odnosiła się jedynie do działań poetów,
którzy tworzą na podobieństwo Boga. Działalność malarzy, rzeźbiarzy czy muzyków nie była powiązana z twórczością aż do XVIII w., kiedy to pojęcie twórczości
zaczęło pojawiać się w teorii sztuki. Mimo upływu paruset lat zasada creatio ex
nihilo była wciąż aktualna we Francji doby oświecenia. Francuzi nadal nie używali
pojęcia twórczość, ponieważ w ich przekonaniu jedynym twórcą był Bóg, który
stworzył świat z niczego. Pojęcie twórczości w dalszym ciągu było zbyt tajemnicze i zbyt mocno wymykające się wszelkim regułom, aby mogło zostać przyjęte przez ówcześnie żyjących ludzi. Przekonanie o tym, że to właśnie człowiek,
a nie sam Bóg, jest twórczy oraz że pojęciem twórczości można opisać działania
człowieka na polu szeroko rozumianej sztuki, włączając w to nie tylko poezję,
ale także pisarstwo, malarstwo, rzeźbę czy muzykę, stopniowo ugruntowywały się
w społeczeństwie, aż w końcu pojęcie twórczość na dobre przyjęło się w XIX w.
Twórca stał się synonimem artysty. W XIX w. uformowały się także przymiotnik
twórczy oraz rzeczownik twórczość14. Do dziś w pewnym sensie bliskie jest nam
pojęcie, że tylko artysta jest twórcą, a wynika to z dziedzictwa kulturowego przeszłych epok. W XX w. pojęcie twórczości wyszło jednak poza obszar artystyczny,
wkraczając na pole nauki i techniki. Rozszerzenie zakresu pojęcia dokonało się
za sprawą konsekwentnego stosowania ustanowionego w czasach nowożytnych
kryterium nowości wytworów. W nauce, technice pojawiają się przecież dzieła
nowe i często tak odkrywcze, że podobnie jak dzieła sztuki, są w stanie zmienić
światopogląd lub znacznie wpłynąć na zmianę obyczajowości i stylu życia. Zatem
współcześnie za twórców uważa się nie tylko artystów, ale także ludzi działających
w dziedzinach innych niż sztuka.

Źródła twórczości
Uczeni reprezentujący odmienne systemy poglądów dotyczących różnych
aspektów twórczości w zróżnicowany sposób pojmują też, skąd bierze się twórczość u poszczególnych osób. W zależności od podejścia usiłują oni opisać i wyjaśnić mechanizmy psychologiczne decydujące o twórczej aktywności człowieka.
Podejście asocjacyjne
Zgodnie z asocjacyjną teorią umysł opisywany jest jako mozaika przedstawień
– idei, wyobrażeń, które łączą się według pewnych reguł, zwanych prawami asocjacji15. Analogie pozwalają generować rzeczy nowe przez „personiﬁkację”, czyli
przenoszenie cech ludzkich na przedmioty otaczającego świata (np. groźna rzeka,
niebezpieczna góra) oraz „przekształcenie”, które wykorzystuje częściowe podo13
14
15

Tamże, s. 144.
Tamże, s. 145–202.
E. Nęcka, Psychologia twórczości…, s. 36.
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bieństwa i przynosi nowe kombinacje, oraz wytwory (np. Pegaz, smok)16. Zwrócenie uwagi na rolę metafory i analogii w twórczości przyniosło teorie – bisocjacji
Arthura Koestlera oraz odległych skojarzeń Sarnoffa Medncka. Pierwsza z wymienionych – teoria bisocjacji, zakłada, że we wszystkich przedstawionych dziedzinach ludzkiej twórczości struktura procesu twórczego jest taka sama – chodzi
mianowicie o to, aby człowiek dostrzegł związek łączący dwie odległe dziedziny
wiedzy, a następnie wydobył ukryte podobieństwa17. Zdaniem Sarnoffa Mednicka
istnieją trzy sposoby wpisujące się w kategorie asocjacyjne, za pomocą których
jednostka może osiągnąć twórcze myślenie. Pierwszym jest „przypadek” (serendipity), kiedy to skojarzenia asocjacyjne są wywołane przez poszczególne elementy
środowiska i przypadkowo tworzą pożądaną konﬁgurację, która prowadzi do twórczego rozwiązania. Drugim jest „dostrzeżenie podobieństw” (similarity), kiedy to
twórcza konﬁguracja jest wywołana przez podobieństwo ﬁzyczne lub znaczeniowe
elementów środowiska (np. rym, rytm, barwa, dźwięk). Trzecim sposobem tworzenia nowych kombinacji jest „zapośredniczanie” (mediation), które, jak się przyjmuje, jest najważniejszym aspektem twórczości i polega na skojarzeniu odległych
i pozornie niezwiązanych ze sobą siebie elementów18.
Teorie postaci
Proces twórczy rozumiany był przez przedstawicieli teorii postaci (Gestalt)
jako dążenie do zmiany struktury sytuacji problemowej19. W tym sensie przedstawiciele tego kierunku występowali niejako przeciwko rozumieniu twórczości
w ujęciu asocjacyjnym, gdyż ich zdaniem proces twórczy nie jest oparty na budowaniu sieci skojarzeń, a raczej na burzeniu pewnej całości w celu skonstruowania jeszcze doskonalszej postaci. Postać zgodnie z tą teorią rozumiana jest jako
pewien system, którego nie da się sprowadzić do tworzących go części20. Proces
twórczy w ujęciu Gestalt wiąże się ściśle z pojęciem restrukturyzacji problemu,
a wraz z nim pojawia się koncepcja ﬁgury (problem, z jakim spotyka się osoba)
i tła (kontekst, jaki towarzyszy temu problemowi), a także wglądu (zrozumienie
istoty problemu)21. W twórczym rozwiązaniu określonego zagadnienia istotną rolę
może odegrać zamiana ﬁgury i tła, która odbywa się na drodze uwypuklenia kontekstu problemu, i pomniejszeniu w danym momencie głównej jego istoty. Tradycji kierunku postaci zawdzięczyć można także pojęcie „myślenia produktywnego”,

16

T. Ribot, O wyobraźni twórczej, przekł. z franc., Warszawa 1901, s. 9–12.
Zob.: A. Koestler, The act of creation, London 1964.
18
S.A. Mednick, The associative basis of the creative process, „Psychological Review” 1962,
nr 69, s. 221–222.
19
K. Duncker, On problem solving, „Psychological Monographs” 1945, nr 58, s. 5–129. Zob.:
M. Wertheimer, Productive thinking, New York 1945.
20
E. Nęcka, Psychologia twórczości…, s. 39.
21
R.W. Weisberg, Prolegomena to theories of insight in problem solving: A taxonomy of problems, w: The nature of insight, red. R.J. Sternberg, J.E. Davidson, Cambridge 1995, s. 160.
17
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Teorie behawiorystyczne
Zdaniem badaczy wywodzących się z podejścia behawiorystycznego, twórczość to proces generowania nowych form zachowania23. W tym aspekcie istotny
jest wewnętrzny proces psychiczny, związany z wystąpieniem myśli czy reakcji,
które są najmniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę strukturę ukształtowanych
nawyków jednostki24. Wystąpienie reakcji symbolicznych o silnej pozycji w hierarchii, czyli wysoce prawdopodobnych, stanowi przypadek procesu myślenia reproduktywnego. Natomiast pojawienie się łańcucha myśli o słabej pozycji w hierarchii, czyli w danej sytuacji łańcucha mało prawdopodobnego, stanowi przypadek
myślenia produktywnego, wytwarzającego nowe treści25. Jeśli ten typ myślenia
przynosi efekty społecznie użyteczne, może być nazwany twórczym. Jednakże behawioryści starają się unikać słowa twórczy na rzecz pojęć takich, jak nowość, oryginalność czy produktywność26. Do współczesnych behawiorystycznych koncepcji
twórczości można zaliczyć teorię generatywności, zgodnie z którą nowe formy
zachowania są swoistą syntezą wcześniej utworzonych i wyuczonych nawyków27.
Zgodnie z tą teorią mechanizmy generowania nowych zachowań są powszechne
i bez nich człowiek nie byłby w stanie poradzić sobie w nowych lub zmieniających
się warunkach. Służą one więc raczej przystosowaniu, a w niektórych przypadkach
mogą pomagać w tworzeniu. Mimo tego jednak można zauważyć, że nietypowe
sposoby zachowania są dość rzadkimi zjawiskami u ludzi. Przyczyną tego może
być oduczanie lub nawet karanie dzieci w wieku szkolnym za przejawy nowych
form zachowania oraz nagradzanie zachowań typowych i konformistycznych.

Czym jest twórczość? Przegląd wybranych koncepcji

rozumianego jako proces przynoszący nowe rezultaty, efekty22, w przeciwieństwie
do myślenia reproduktywnego (schematycznego), które jest odtwórcze. Okazuje
się, że aby mówić o myśleniu produktywnym, wcale nie trzeba odnosić się do efektów czy dzieł uznawanych obiektywnie za społecznie wartościowe – wystarczy, że
rezultat myślenia jest nowy dla podmiotu i przynosi mu pożyteczną wartość.

Teorie psychoanalityczne
Przedstawiciele kierunku psychodynamicznego, którego prekursorem był Zygmunt Freud28, wiązali twórczość z nieświadomą pracą umysłu. Zgodnie z ujęciem
22

R.E. Mayer, Fifty years of creativity research, w: Handbook of creativity, red. R.J. Sternberg,
Cambridge 1995, s. 451–458.
23
I. Maltzman, Thinking: from a behavioristic point of vew, „Psychological Review” 1955, nr 62,
s. 277–280.
24
Zob.: C.L. Hull, A behavior system: An introduction to behavior theory concerning the individual organizm, New Haven 1952.
25
E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1995, s. 18.
26
Taż, Psychologia twórczości…, s. 44.
27
Zob.: R. Epstein, Cognition, creativity, and behavior: selected essays, Westport 1996.
28
Zob.: Z. Freud, On creativity and unconscious, New York 1985. Por. też: tenże, Poza zasadą
przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1973.
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psychoanalitycznym źródłem twórczości jest wewnętrzny konﬂikt motywów pochodzących z obszaru libido. Mechanizm obronny, jakim jest sublimacja, umożliwia wyrażenie popędu w aprobowany społecznie sposób. Jednostka realizuje swe
dzieło twórcze, które w zamaskowany sposób obciążone jest nieświadomymi pragnieniami i dążeniami. Tym, co wyróżnia twórcę spośród innych ludzi, jest silne
ego, które jest zdolne do regresji. Zazwyczaj regresja opisywana jest jako mechanizm obronny, w trakcie którego jednostka cofa się do wcześniejszych etapów
rozwoju. W tym rozumieniu jednak tzw. silne ego ma specjalną zdolność, która
umożliwia jednostce dostęp do nieświadomych treści. Jest to tzw. regresja w służbie ego29, w trakcie której ego w sposób symboliczny zanurza się w „id”, czyli
w świat niczym nieograniczonej fantazji i pierwotnych popędów, następnie wraca
do rzeczywistości i wykorzystuje inspirację zaczerpniętą z tej aktywności umysłowej do stworzenia twórczego dzieła. W tej koncepcji ważne jest to, że powrót do
rzeczywistości stanowi warunek umożliwiający zrealizowanie pierwszej fazy procesu twórczego, czyli inspiracji30, i jest konieczny do zaistnienia twórczego dzieła.
Nieświadoma praca umysłu, która prowadzi olśnienia, czyli nowego pomysłu lub
nagłego zrozumienia istoty problemu, stanowi tylko jeden z etapów myślenia, który może przynieść twórcze rezultaty31. Wcześniej jednak jednostka musi przygotować swój umysł do rozwiązywania problemu32, czyli powinna zebrać niezbędne
dane, wiedzę, zdeﬁniować problem itp. Zatem odpowiednie merytoryczne przygotowanie daje jednostce szansę na wytworzenie wartościowego dzieła.
Teorie humanistyczne
Według ujęcia humanistycznego, twórczość to pewnego rodzaju nastawienie
do otaczającego świata, styl funkcjonowania, który prowadzi do samorealizacji
i podnosi jakość życia człowieka33. Twórczość w tym ujęciu jest procesem czy
też ekspresją osoby w życiu codziennym, a nie konkretnym dziełem spełniającym określone kryteria twórczości. Przyjęcie postawy twórczej może wyrażać się
w wewnętrznych przeżyciach jednostki i może służyć tylko jednostce tworzącej,
nie prowadząc do powstania określonego wytworu materialnego mającego duże
znaczenie społeczne34. Podejście to zatem akcentuje bardzo silnie wartość samego
procesu tworzenia i jego ekspresyjną wartość dla jednostki. Jednocześnie nowatorstwo wytworzonego przez jednostkę produktu traktuje się jako rezultat jej niepowtarzalnych cech i doświadczeń życiowych, które przenosi na swój wytwór35.
Zdaniem jednego z przedstawicieli kierunku humanistycznego – Carla Rogersa,
29

Zob.: E. Kris, Psychoanalytic explorations in art, New York 1953.
E. Nęcka, Psychologia twórczości…, s. 42.
31
Zob.: G. Wallas, The art of thought, New York 1926.
32
M. Karwowski, Konstelacje zdolności… Typy inteligencji a kreatywność, Kraków 2005, s. 47.
33
A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, przeł. I. Wyrzykowska, Warszawa 1986, s. 136.
34
E. Fromm, Mieć czy być, przeł. J. Karłowski, Poznań 1995, s. 152.
35
C. Rogers, O stawaniu się sobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię, przeł. M. Karpiński,
Poznań 2002, s. 422.
30
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Teorie poznawcze
W ostatnich dziesięcioleciach nurt poznawczy rozwija się bardzo dynamicznie
i zawiera wiele różniących się od siebie koncepcji twórczości. Teoria, która wywarła duży wpływ na współczesne rozumienie twórczości, została zaproponowana przez Joya Paula Guilforda38. Uczony podzielił procesy myślenia człowieka
na „wytwarzanie konwergencyjne” (zbieżne) towarzyszące rozwiązywaniu zadań
o jednym poprawnym rozwiązaniu i „wytwarzanie dywergencyjne” (rozbieżne),
które aktywizuje się w momencie pracy nad problemem nieustrukturyzowanym,
o wielu możliwych rozwiązaniach. Otwarty charakter takiego problemu umożliwia udzielenie wielu propozycji rozwiązań, z pewnością zróżnicowanych także
jakościowo, ale nieredukowalnych do binarnej opozycji dobrze–źle39, co zgodnie
z tą koncepcją stanowi przejaw twórczego myślenia. Zgodnie z deﬁnicją Guilforda
„«wytwarzanie dywergencyjne» to generowanie informacji na podstawie informacji danej, przy czym nacisk położony jest na różnorodność i ilość produktów
wygenerowanych z tego samego źródła; prawdopodobnie w grę wchodzi tu transfer”40. Pomiar rezultatów myślenia dywergencyjnego współcześnie uznaje się za
względnie dobry sposób oszacowania potencjału twórczego myślenia człowieka,
lecz nie uważa się, że stosując różne testy myślenia dywergencyjnego, mierzy się
bezpośrednio twórczość41. Jest to tylko predykcja, która nie daje pewności, że ten
potencjał zostanie przez jednostkę wykorzystany42. Obecnie kierunki poznawcze
przedstawiają bardziej holistyczny sposób rozumienia procesu twórczego, na który
wpływa m.in. wybiórcze przetwarzanie informacji, transfer pamięci, transfer umiejętności, określenie struktury i charakteru zadania, procesy motywacyjne, określone nastawienie do zadania czy też środowisko, z jakiego pochodzi jednostka.

Czym jest twórczość? Przegląd wybranych koncepcji

twórczość to wartość nadająca życiu ludzkiemu sens i droga do zdrowia psychicznego, natomiast proces, w którym dochodzi do pojawienia się nowego wytworu,
wyrasta z jednej strony z niepowtarzalności jednostek, z drugiej zaś z niepowtarzalności materiałów, zdarzeń, ludzi oraz warunków życia człowieka36. Twórczość
w tym ujęciu daje więc jednostce możliwość wyrażenia własnej osobowości i osiągnięcia dojrzałości psychicznej przez coraz wyższe stopnie zaspokajania swoich
potrzeb. Prowadzi to też do osiągnięcia pełni człowieczeństwa i czynienia dobra,
co zdaniem humanistów jest wyrazem prawdziwej natury człowieka37.

36

Tamże, s. 423.
K. Szmidt, dz. cyt., s. 135.
38
J.P. Guliford, Creativity, „American Psychologist” 1950, nr 4, s. 444–454.
39
M. Chruszczewski, Zdolności w akcji. Pozaintelektualne uwarunkowania efektywności operacji wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego, Warszawa 2013, s. 13.
40
J.P. Guilford, Natura inteligencji człowieka, przeł. B. Czarniawska, W. Kozłowski, J. Radzicki,
Warszawa 1978, s. 410.
41
M.A. Runco, Divergent thinking, w: Encyclopedia of creativity, red. M.A. Runco, S. Pritzker,
San Diego 1999, s. 577–582.
42
M.A. Runco, S. Acar, Divergent thinking as an indicator of creative potential, „Creativity
Research Journal” 2012, nr 24, t. 1, s. 66–75.
37
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Transformacja pojęcia twórczość
Twórczość rozumiana jako elitarna aktywność wybitnych osób zajmujących się
nauką lub sztuką posiada najdłuższą tradycję, a tradycyjne rozumienie słowa twórczość ujmuje się jako aktywność, która przynosi wytwory dotąd nieznane, a zarazem społecznie wartościowe43. Kryteria jawne, w odniesieniu do tzw. twórczości
wysokich lotów, to obiektywne dowody społecznego uznania dzieła lub jego autora, które mogą przejawiać się w nakładzie i liczbie wydanych książek, indeksie
cytowań czy w cenach dzieł44. Dean Simonton w kontekście elitarnego rozumienia
twórczości proponuje podejście historiometryczne, którego miary opierają się na
założeniu, że im więcej mówi się o zmarłym twórcy danego dzieła, im częściej
nawiązuje się do jego dzieł, tym wyższą rangę można mu przypisać wśród innych twórców45. Pojęcie twórczości w tymże wąskim rozumieniu charakteryzuje jedynie ludzi wybitnie utalentowanych, geniuszy, którzy cechują się talentem
i potraﬁą w doskonały sposób wyrazić swoje doświadczenia w języku literatury,
sztuki czy nauki – jest to tzw. koncepcja twórczości przez duże „t”. Współcześnie,
wbrew tradycyjnemu pojmowaniu twórczości, nie jest ona wyłącznym przywilejem
naukowców i artystów, natomiast może mieć miejsce w każdej sferze ludzkiej aktywności, a przymiotnik twórczy niesie za sobą rozmaite konotacje. Określa się nim
zarówno dzieło spełniające szczególne wymagania (np. nowość, użyteczność w życiu codziennym), proces psychiczny, który doprowadził do powstania twórczego
dzieła, warunki sprzyjające temu procesowi (np. twórcza praca w grupie). Zatem,
w powyższym rozumieniu, każda aktywność człowieka może być uznana za twórczą, pod warunkiem że działania człowieka noszą znamiona przeobrażania codzienności zgodnie z własnym sposobem jej doświadczania oraz są próbą poszukiwania
nowych dróg wyrazu, respektując jednocześnie twórczy dorobek przeszłych pokoleń46 – jest to tzw. koncepcja twórczości przez małe „t”. Nazywa się ją również koncepcją twórczości bez dzieł lub twórczością codzienną. Ten typ twórczości podnosi
jakość życia i pomaga rozwiązywać problemy dnia codziennego. Każda jednostka
jest zdolna do twórczości codziennej dzięki uruchomieniu procesów poznawczych,
takich jak wgląd, wnikliwe rozwiązywanie problemów, zmiana sposobu postrzegania problemu, przezwyciężenie sztywnego nastawienia47. Twórczość w tym rozumieniu pozwala założyć, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i na skutek treningów twórczego myślenia jest w stanie wyzwolić swój twórczy potencjał. Produkty
zasługujące na miano twórczych przenikają wówczas całe życie człowieka i przyjmują rozmaitą postać. Mogą być np. nowatorskim projektem w zarządzaniu ﬁrmą,
twórczym podejściem do zabawy, sztuki kulinarnej lub do wychowywania dzieci48.
43

Z. Pietrasiński, Myślenie twórcze, Warszawa 1969, s. 10.
E. Nęcka, Psychologia twórczości…, s. 25.
45
Tamże.
46
Zob.: M. Szyszkowska, Filozoﬁa polityki, ﬁlozoﬁa prawa, ﬁlozoﬁa twórczości, Warszawa 1993.
47
E. Nęcka, O pożytkach z twórczości bez dzieł, „Charaktery” 2006, nr 4, s. 17–18.
48
J. Trzebiński, Osobowościowe warunki twórczości, w: Osobowość a społeczne zachowanie się
ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1976, s. 107–129.
44
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Zakończenie
W kontekście deﬁniowania pojęcia twórczości nie sposób nie odnieść się też
do perspektywy kulturowej. Ludzie stają się rzeczywiście twórczy dopiero, gdy
uda im się połączyć z innymi ludźmi swoje indywidualne umiejętności, wiedzę,
zdolności i wyobrażenia50. Do tego konieczne jest spotkanie oraz pełna zaufania
wymiana z innymi posiadającymi możliwie różnorodne doświadczenia społeczno-kulturowe. W tym celu powinniśmy przezwyciężyć to, co hamuje twórczość,
ogranicza myślenie i odczuwanie, a mianowicie strach przed innym, obcym. Z tej
perspektywy najważniejszym warunkiem rozwijania twórczego potencjału ludzi
jest zatem przezwyciężenie indywidualnego lęku czy niechęci przez wzmacnianie
wzajemnego zaufania. Wydaje się, że nie można ustalić granicy w deﬁniowaniu
twórczości. Poszerzanie znaczenia twórczości czy też fragmentaryzacja tego pojęcia – jak to określają niektórzy badacze – wydaje się jednak nie być przejawem
kryzysu w nauce o twórczości, o czym wspomniano na początku, tylko raczej wyrazem, że dziedzina ta zmienia się i rozwija wraz z poszerzającą się świadomością
coraz to nowych pokoleń naukowców – ﬁlozofów, psychologów czy antropologów.
Przejawy twórczości można znaleźć wszędzie – wśród ludzi i zwierząt, pośród
działań geniuszy i zwykłych ludzi, na polu sztuki, nauki i techniki. Co do jednego
w kwestii twórczości możemy być jednak zgodni – pojęcie to nie jest ani oczywiste, jak mogłoby się powszechnie wydawać, ani łatwe do zdeﬁniowania, mimo że
bardzo często używa się go w języku potocznym i tekstach naukowych. Na brak
powszechnie przyjętej deﬁnicji twórczości, jak można wyraźnie zauważyć, składa
się wieloznaczność tego pojęcia oraz mnogość kontekstów, w jakich występuje.
49
50

Czym jest twórczość? Przegląd wybranych koncepcji

Wymieniona aktywność twórcza, choć pozbawiona doniosłych dzieł, zwiększa zakres podmiotowości, jest ważnym aspektem życia człowieka, gdyż wzbogaca życie
codzienne jednostki. Co ciekawe, badania prowadzone nad zwierzętami pokazują, że
również w ich świecie można spotkać się z przejawami twórczości. Osiągnięcia ptaków na tym polu opisał Konrad Lorenz – „Jest rzeczą raczej powszechnie wiadomą,
iż śpiew ptaków służy do podtrzymywania gatunku przez wytaczanie granic rewiru,
wabienie samiczki, odstraszanie konkurentów itp. Wiadomo także, iż śpiew ptaków
swoją najwyższą formę, najbogatsze zróżnicowanie osiąga wtedy, gdy nie wypełnia
tych funkcji (…). Prawie zawsze byłem wręcz wstrząśnięty tym, że ptaki śpiewające
osiągają najwyższą formę artystyczną dokładnie w tych samych biologicznych sytuacjach i w tej samej atmosferze, w jakich dokonuje tego człowiek, w więc wówczas,
gdy produkuje się w stanie pewnej równowagi duchowej, uwolniony od powagi życia, w sposób czysto zabawowy”49. Okazuje się zatem, że w pewnym sensie, w określonych sytuacjach, ludzie mogą działać jak najlepsi śpiewacy wśród ptaków. W tym
ujęciu zatem twórczość nie jest domeną wyłącznie ludzką, co nie ułatwia i tak już
skomplikowanego problemu z deﬁnicją tego pojęcia.

G. Hüther, Kim jesteśmy a kim moglibyśmy, przeł. V. Grotowicz, Słupsk 2015, s. 136–137.
Tamże, s. 138–139.
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Gdy podejmuje się próbę zrozumienia, czym jest twórczość, nie sposób więc nie
doświadczyć bezmiaru tego pojęcia i w pewnym sensie jego tajemniczości. Trudno
uchwytna i tajemnicza natura zjawiska twórczości nie zniechęca jednak uczonych,
gdyż wciąż podejmowane są próby zrozumienia i opisania zjawisk zachodzących
w obszarze twórczości, a to zasługuje na wielkie uznanie.
Słowa kluczowe: twórczość, człowiek twórczy, źródła twórczości, koncepcje
twórczości.

What is Creativity? Review of Selected Concepts
Abstract
The article makes an attempt to systematize selected concepts related to the phenomenon of creativity. Researchers are far from clear deﬁnition of creativity which is due
to the increasing dispersion of the concept of creativity. The review of the theories begins
with the presentation of two basic directions in the understanding of this phenomenon – as
a speciﬁc human activity that can be considered as creative or creativity as a product of
man’s creation. Furthermore, a description of the shaping of the notion of creativity over
the course of time and ways of explaining where creative human abilities may come from
is juxtaposed. The article also describes the transformation that took place in the approach
to creativity, as an activity accessible to all people, and not, as it was once thought, only to
people with outstanding talent.
Keywords: creativity, creative human, sources of creativity, concepts of creativity.
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Ewolucja, perspektywy,
wyzwania polskiego systemu
edukacyjnego w świetle
Konstytucji z 1997 r. i
wybranych aktów prawnych

Wstęp
Oświata jest jednym z nadrzędnych elementów kształtujących społeczeństwo, nie budzi zatem wątpliwości fakt, że określana jest jako „wspólne dobro
całego społeczeństwa”, odwołując się jednocześnie do najważniejszych aktów
prawnych. Edukacja jest więc wartością, która służy kształtowaniu odpowiedzialności, otwartości, ciekawości świata, wiedzy i szacunku do ojczyzny1.
Właściwy, efektywny i dobrze działający system edukacyjny jest podstawową
potrzebą każdego społeczeństwa2. Jan Szczepański określił system kształcenia
jako jeden z podsystemów w społeczeństwie, podkreślając jego wysoką rangę
powiązań społecznych3. Należy zatem podkreślić, że różnorodność podejmowanych działań, których celem jest rozwój człowieka, budowanie jego relacji
z otaczającym światem oraz efektywne kontrolowanie emocji i towarzyszących
im zachowań określić należy jako proces edukacyjny4. W odwołaniu do przedstawionych założeń deﬁnicyjnych należy wnioskować, że oświata wykazuje bardzo silne powiązania z pozostałymi podsystemami, wskazując przede wszystkim
na sferę gospodarczą, polityczną i społeczną. Wskazane systemy oddziałują na
siebie w sposób wprost proporcjonalny.
W artykule autorzy pokazują ewolucję polskiego systemu kształcenia, który
nie jest wolny od nieprzemyślanych i chaotycznie wprowadzonych reform. Przez
1

Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty, Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425.
R. Raszewska-Skałecka, Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009,
s. 593–613.
3
J. Szczepański, Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, Warszawa 1989, s. 50–57.
4
Z. Kwieciński, Pedagogie postu, Kraków 2012, s. 10–20.
2
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właściwą analizę, regularne badania jakości edukacji oraz odpowiednią komunikację między podmiotami mającymi bezpośredni wpływ na oświatę możliwe
jest ograniczanie, a wręcz wyeliminowanie negatywnych konsekwencji zmian.
We współczesnym systemie kształcenia konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwalają na sprostanie nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.
Procesy o charakterze globalnym wpływają na strefy ekonomii, kultury i polityki, a tym samym wymuszają przekształcenia w zakresie edukacji. Każde
kolejne pokolenie powinno mieć możliwość edukacji w systemie, który podąża
za nowymi trendami i realiami współczesnego świata5. Edukacja ma do zrealizowania określoną rolę w społeczeństwie, brak nowoczesnych i spójnych
z rozwojem światowym rozwiązań wpływa destrukcyjnie na cały system i jego
pochodne.

Akty prawne regulujące status systemu edukacyjnego w Polsce
Podstawowym aktem prawnym regulującym główne sfery życia w Polsce jest
ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z roku 1997. Wspomina ona o systemie edukacji w dość ogólnikowy sposób, ale już te skrótowe zapisy sugerują, jak powinna wyglądać edukacja w kraju. Szczególnie dobrze widać
to, jeśli porównamy jej stosowne zapisy (art. 70) z adekwatnym fragmentem Konstytucji PRL z roku 1952 (art. 61).
Przede wszystkim widać wyraźnie, że system edukacji nadal oparty jest na
systemie bezpłatnych szkół publicznych, uzupełnionych przez szkoły niepubliczne. Nowością jest tu zapis o szkołach niepublicznych (co było już sukcesem
obrad Okrągłego Stołu), a uwagę zwraca dość ogólnikowe określenie podmiotów
mogących takowe zakładać, co miało też odzwierciedlać nowe, otwarte podejście do edukacji, stojące w opozycji do rozwiązań z poprzedniego reżimu. Kwestię wyboru szkoły pozostawiono w gestii rodziców. Podobnie wygląda także
sprawa wsparcia materialnego państwa dla uczniów i studentów, z oczywistym
pominięciem kwestii klasowych, tak charakterystycznych dla Konstytucji PRL.
W obecnej konstytucji brak jest zapisu o szkolnictwie zawodowym, co nie oznacza wcale rezygnacji z tego rodzaju szkół. Edukacja zawodowa odgrywała dużą
rolę w „państwie robotników”, jednak po 1989 r. zanotowała znaczący regres.
Nie wynika to jednak bezpośrednio z zapisów konstytucji i zostanie omówione
później. Pojawienie się zapisu o obowiązku szkolnym do 18. roku życia czy o autonomii uczelni nie ma dużego znaczenia, gdyż podobne zapisy zawierały w PRL
ustawy zwykłe. Widać więc wyraźnie odideologizowanie systemu edukacji, przy
zachowaniu zrębu rozwiązań wcześniejszych. Zmiany, jakie nastąpiły w ostatniej dekadzie XX w., były jednak znacznie głębsze, więc źródeł tych zmian należy poszukać gdzie indziej.

5

A. Ćwikliński, Wybrane aspekty edukacji globalnego świata, w: Społeczeństwo i edukacja, red.
tenże, M. Przybyła, Poznań 2015, s. 13.
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Konstytucja 1952 r.
Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej mają prawo do nauki.
Brak adekwatnego zapisu.
Prawo do nauki zapewniają w coraz
szerszym zakresie:
1) powszechne, bezpłatne i obowiązkowe
szkoły podstawowe,
2) stała rozbudowa szkolnictwa średniego
ogólnokształcącego i zawodowego
oraz szkolnictwa wyższego.
Pomoc państwa w podnoszeniu
kwaliﬁkacji obywateli zatrudnionych
w zakładach przemysłowych i innych
ośrodkach pracy w mieście i na wsi.
Brak adekwatnego zapisu.

System stypendiów państwowych,
rozbudowa burs, internatów i domów
akademickich oraz inne formy pomocy
materialnej dla dzieci robotników,
pracujących chłopów i inteligencji.
Brak adekwatnego zapisu.

Konstytucja 1997 r.
Każdy ma prawo do nauki.
Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa.
Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.
Ustawa może dopuścić świadczenie
niektórych usług edukacyjnych przez
publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

Brak adekwatnego zapisu.

Rodzice mają wolność wyboru dla swoich
dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele
i instytucje mają prawo zakładania szkół
podstawowych, ponadpodstawowych
i wyższych oraz zakładów wychowawczych.
Warunki zakładania i działalności szkół
niepublicznych oraz udziału władz
publicznych w ich ﬁnansowaniu, a także
zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami
i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.
Władze publiczne zapewniają obywatelom
powszechny i równy dostęp do wykształcenia.
W tym celu tworzą i wspierają systemy
indywidualnej pomocy ﬁnansowej
i organizacyjnej dla uczniów i studentów.
Warunki udzielania pomocy określa ustawa.
Zapewnia się autonomię szkół wyższych na
zasadach określonych w ustawie.
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Tabela 1. Edukacja w konstytucjach z 1952 i 1997 r.

Źródło: opracowanie własne.

Drugim najważniejszym aktem prawnym regulującym już konkretnie kształt
systemu edukacji w Polsce jest ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.
To właśnie ona jest w przeważającej części odpowiedzialna za demontaż socjalistycznego modelu edukacji. Wprowadziła ona zdecentralizowane podejście do zarządzania oświatą, utrzymując co prawda dość szerokie uprawnienia ministra edukacji oraz system kuratorskiego nadzoru. Ustawa określiła dokładnie organizację
systemu edukacji, rolę i miejsce poszczególnych szkół. Początkowo były to przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, a później również gimnazjalne. Przekazano
zarządzanie szkołami odpowiednim organom samorządu. Początkowo dotyczyło
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to jedynie szkół podstawowych i gmin, ale po reformie z 1999 r. również pozostałych typów szkół. Placówki edukacyjne miały pozostać laickie, jednak zezwolono
na organizację lekcji religii na ich terenie (na życzenie rodziców). Ustawa wymieniła nie tylko Kościół katolicki, ale wyraźnie wskazała, że mogą to być również
zajęcia z przedstawicielami innych zarejestrowanych związków wyznaniowych.
Idąc dalej za ideą otwartej edukacji, zezwolono na realizację przynajmniej części
zajęć w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.
Zlikwidowano monopol podręcznikowy, pozostawiając nauczycielom swobodę w wyborze pomocy naukowych (częściowo zostało to zmienione w ostatnich
latach). Zezwolono na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą (co później
stanie się podstawą do rozwoju nauczania na odległość), a także zagwarantowano
darmowy transport do szkoły dla uczniów mieszkających szczególnie daleko (powyżej 3–4 kilometrów, w zależności od wieku).
Ustawa o systemie oświaty stosunkowo mało miejsca poświęca nauczycielom
i ich obowiązkom, ponieważ kwestie te są szczegółowo uregulowane w Karcie Nauczyciela. Ustawa ta zadebiutowała w rzeczywistości prawnej jeszcze w okresie
PRL, albowiem uchwalono ją w 1982 r. Później była jednak wielokrotnie zmieniana i modyﬁkowana6.
Warto też wspomnieć o najważniejszych umowach międzynarodowych mających znaczenie dla polskiego systemu edukacji. Są to przede wszystkim trzy dokumenty wymienione w preambule do ustawy o systemie oświaty, czyli Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka. Zawierają one
zestaw podstawowych wskazówek, ustalając pewne minimalne standardy w zakresie oświaty. Dość dobrze pokazuje to chociażby art. 26 Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, który przyznaje każdemu człowiekowi prawo do nauki, która
przynajmniej w stopniu podstawowym powinna być bezpłatna. Ustanawia także
obowiązek edukacyjny, nie ustalając jednak cenzusu wiekowego. Duże znaczenie
dla funkcjonowania szkół w Polsce ma także prawodawstwo europejskie, przede
wszystkim unijne. Z dokumentów wyższej rangi należy wymienić Europejską
Kartę Socjalną, przyjętą przez Radę Europy w 1961 r., oraz traktat amsterdamski
z 1999 r. Ten ostatni uzupełniony jest jeszcze mnóstwem innych unijnych aktów
prawnych, tworząc razem prawne podwaliny pod europejski wymiar edukacji7.

Ewolucja i reformy systemu edukacyjnego po 1991 r.
Jak wynika z przedstawionej powyżej analizy dokumentów, Polska w 1989 r.
weszła w nowy, demokratyczny etap swojej historii z socjalistycznym systemem
edukacji. Pierwsza poważna zmiana nadeszła wraz z ustawą z roku 1991. Z jednej
strony oznacza to, że między wyborami czerwcowymi a jej przyjęciem upłynęły
aż dwa pełne lata szkolne, ale z drugiej strony oprócz kluczowych reform politycz6
7
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Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2016 r., poz. 1943.
M. Mazińska, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 12–18.
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nych i gospodarczych była to jedna z pierwszych istotnych reform o charakterze
społecznym. Jak wiele reform przeprowadzanych w pierwszym okresie demokracji, zmiany w systemie edukacji były wprowadzane w pewnym pośpiechu i często
bez dokładnego rozeznania sytuacji. Przede wszystkim jednak w Polsce nie doszło
do konsensusu sił politycznych odnośnie do docelowego kształtu systemu oświaty.
Dlatego też ustawa o systemie oświaty była jedną z częściej zmienianych ustaw
(tylko w latach 1992–1999 corocznie), a w 2016 r. zastąpiła ją nowa ustawa – Prawo oświatowe8.
Pierwsi ministrowie edukacji po 1989 r. postawili sobie kilka priorytetowych
zadań. Można do nich zaliczyć: demonopolizację i decentralizację szkolnictwa,
wprowadzenie do systemu elementów szkolnictwa niepublicznego, przekazanie
szkół w ręce samorządu terytorialnego, a także dostosowanie szkolnictwa do potrzeb demokratycznego, wolnorynkowego społeczeństwa oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Częściowo udało im się odnieść sukces. Edukacja została
zdemonopolizowana i zdecentralizowana. Stworzono dużo nowych programów
i podręczników. Szkoły podstawowe przekazano w zarząd gminom. Znacznie trudniej szła sprawa dostosowania się szkół do nowych realiów, zwłaszcza rynkowych.
Szczególnie dobrze było to widać w odniesieniu do szkolnictwa zawodowego,
które przeszło szczególnie duży regres. Dużą winę za to ponosi z pewnością fakt
odgrywania szczególnej roli przez szkoły zawodowe w poprzednim systemie, czyli
„państwie robotników”. Upadek ich prestiżu zbiegł się w czasie z zerwaniem więzi
między nimi a zakładami pracy. W ich przypadku szczególnie mocno było także
widać niedopasowanie ich programów i proﬁlów do wymogów wolnorynkowej
gospodarki9.
Polskie władze starały się profesjonalnie rozwiązywać problemy edukacji, choć
z różnymi efektami. Ustawa z 1991 r. od początku była pomyślana jako wstęp do
głębokiej reformy systemu. W celu przygotowania zmian powołano najpierw Biuro do spraw Reformy, a następnie na jego miejsce Pracownię Programów Kształcenia Ogólnego w Instytucie Badań Edukacyjnych. Sporządzano także liczne raporty, spośród których na największą uwagę zasługuje Syntetyczny raport o potrzebie
i kierunkach reformy szkolnej w Polsce autorstwa Czesława Kupisiewicza z 1996 r.
Raporty te spotykały się jednak ze znacznie większym zainteresowaniem naukowców i środowiska nauczycielskiego niż samego ministerstwa. To prowadziło przede
wszystkim do złego diagnozowania problemów polskiej edukacji.
Tymczasem problemów trawiących polską szkołę było sporo. Przede wszystkim upadał prestiż szkoły, a wraz z nim spadało znaczenie funkcji wychowawczej
szkoły. Programy nauczania były nadal przeładowane i niedostosowane do zmieniających się realiów. Zanotowano także niepokojącą tendencję wzrostową, jeśli
chodzi o liczbę uczniów wybierających kształcenie ogólne w liceach i silny odwrót
od zainteresowania kształceniem technicznym i zawodowym, co w konsekwencji
8

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59.
M. Szyszka, Edukacja w Polsce – konieczność reformy i nowe wyzwania, „Rocznik Nauk
Społecznych” 2010, t. 2(38), s. 255–274.
9
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miało negatywny wpływ na rynek pracy. Oświata nie nadążała więc za zmianami gospodarczymi. Słabą stroną była także polityka wobec nauczycieli, którzy ze
względu na bardzo częste zmiany prawne i niezbyt jasne przepisy (choćby dotyczące tzw. minimów programowych) czuli się zagrożeni, co zniechęcało ich do
dalszego dokształcania i rozwoju. Najbardziej palącym problemem było jednak
niedoinwestowanie edukacji. Braki ﬁnansowe często powodowały, że nawet ciekawe inicjatywy oświatowe kończyły się ﬁaskiem. Coraz większą rolę w ﬁnansowaniu edukacji swoich dzieci odgrywali rodzice, których udział w pokrywaniu wydatków bieżących wzrósł nawet do 20%10. Pewną zmianę w tej kwestii przyniósł
dopiero napływ szerszego strumienia funduszy unijnych po 2004 r.
Reformy edukacji, które wprowadzane są na świecie i w Europie, stawiają przed
szkołą nowe wyzwania i cele. Uczestnicy systemu edukacyjnego pragną, aby dokonujące się przemiany charakteryzowała przede wszystkim wysoka efektywność,
kompatybilność zachodzących zmian z techniką, nowoczesnymi technologiami,
a także nauką i kulturą11. Zmiany, jakie nastąpiły w polskim szkolnictwie przed
reformą z roku 1999, były prowadzone dość chaotycznie i były efektem wspomnianego braku konsensusu politycznego wokół oświaty. Często zdarzało się, że
niektóre z wprowadzanych nowości nie funkcjonowały do końca dobrze. Niestety,
nie starano się korygować istniejących rozwiązań, a zamiast tego często sięgano do
metod rewolucyjnych, zmieniając diametralnie stosowane rozwiązania, traktując
system edukacji jako poletko doświadczalne do sprawdzania kolejnych koncepcji
oświatowych.
W 1999 r. doszło do największej reformy systemu edukacji w Polsce po 1989 r.
Przeszliśmy od systemu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum
do schematu składającego się z sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego
gimnazjum i trzyletniego liceum12. Celem niniejszego artykułu nie jest ocena idei
wprowadzenia w Polsce gimnazjów, jednak można tu zauważyć, że nowy system
był dobrze skorelowany z systemami innych państw europejskich. Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność społeczeństw i falę migracyjną Polaków po rychłym wejściu
do Unii Europejskiej, rozwiązania te ułatwiły naukę polskim uczniom za granicą
– czy to dzięki różnym programom wymiany, czy na skutek emigracji rodziców.
Wydawałoby się, że przeprowadzenie tak głębokich zmian, jak te z roku 1999,
powinny poskutkować uspokojeniem sytuacji wokół edukacji i zwiększeniem stabilności systemu. Niestety, tak się nie stało. Oświata zagościła na stałe w dyskursie
politycznym większości ugrupowań politycznych. Przykładem kolejnego politycznego sporu wprowadzającego chaos do szkół może być kwestia objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków. Reforma ta, zapowiadana szeroko przez kilka lat,
10

M. Kletke-Milejska, Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach podstawowych. Studium politologiczne, Katowice 2007, materiały
niepublikowane, s. 15–18.
11
K. Denek, Tocząca się reforma edukacji, w: Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Białystok 2008, s. 19.
12
M. Zahorska, Sukcesy i porażki reformy edukacji, „Przegląd Socjologiczny” 2009, nr 58(3),
s. 119–120.
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Perspektywy i szanse polskiego systemu edukacyjnego
Nieustannie następujące zmiany we współczesnym świecie, teraz jak nigdy
wcześniej, potęgują rozwój kapitału ludzkiego, zachęcają do kreatywności, wzmożonej innowacyjności, postulują większe umiejętności adaptacyjne w nowym
środowisku. Potencjał edukacyjny każdego kraju ma coraz większe znaczenie
w kształtowaniu jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Wiedza oraz
wynikające z niej umiejętności są niewątpliwie wartością dodaną. Od końca XX w.
obserwujemy rozwój społeczeństwa ukierunkowanego, a nawet wręcz zdeterminowanego na wiedzę. Coraz częściej proces uczenia przybiera formę kształcenia
permanentnego, w którym zmienia się jedynie forma zdobywania wiedzy, a wiek
ukończenia edukacji nie jest określony przez ramy czasowe. Taka sytuacja potęguje także określone koszty nauczania, które jednak dzięki nowoczesnym możliwościom komunikacyjnym mogą uleć zmniejszeniu15. Jedną z takich form nauczania
jest metoda nauczania na odległość – e-learning, który daje nieograniczone możliwości zdobywania wiedzy i rozwoju. Można zatem stwierdzić, że rynek usług
edukacyjnych ma potencjał, by stać się jednym z najdynamiczniej rozwijających
się obszarów w XXI w. Sprzyjają temu różnorodne czynniki, przede wszystkim
wzrost świadomości i potrzeby zdobywania wykształcenia, większe zapotrzebowanie na pracowników wykwaliﬁkowanych, zmieniający się model zatrudnienia
czy dłuższy czas okresu produkcyjnego społeczeństwa16.
Jednak, aby społeczeństwo chciało aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia przez całe życie, rozwijać i poszerzać spektrum wiedzy, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, system edukacyjny w kolejnych etapach kształcenia,
począwszy od kształcenia podstawowego do kształcenia na poziome wyższym,
musi być w odpowiedni sposób zaprojektowany. Potrzeba zdobywania wiedzy dla
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weszła w pełni w życie od 1 września 2015 r. Tymczasem już od roku szkolnego
2016/2017 nowo powstały rząd z innej opcji politycznej cofnął tę zmianę, wysyłając do szkół dopiero siedmiolatków13.
Najnowsze i największe od 1999 r. zmiany rozpoczęły się z dniem 1 września
2017 r. Nowy rok szkolny 2017/2018 to powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub pięcioletniego technikum.
Szkoły gimnazjalne zostaną wygaszone, a programy nauczania gruntownie zmienione14.

13
R. Raszewska-Skałecka, Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie
edukacyjne – na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty
Prawnicze” 2016, nr 7, s. 183–206.
14
Co nowego w roku szkolnym 2016/2017, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016, https://
men.gov.pl/ [dostęp: 14.04.2017].
15
P. Bielecki, A. Kaźmierczak, Edukacyjne konta osobiste. Alternatywny mechanizm ﬁnansowania edukacji ustawicznej i szkolnictwa wyższego, [Warszawa] 2002.
16
A. Burton-Jones, Knowledge Capitalism, Business, Work, and Learning in The New Economy,
Oxford 1999, s. 23–27.
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przyszłości nie wywołuje większych emocji społecznych i traktowana jest jako
oczywiste stwierdzenie17.
Polska szkoła, szkoła przyszłości, ma być placówką, w której odnajdzie się
każdy uczeń, bez względu na lokalizację i możliwości ﬁnansowe jego rodziców
bądź opiekunów. Jednak czy zapisy w raportach, analizach i ekspertyzach przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kolejnych ministrów,
postulujące nacisk na naukę i wychowanie młodych pokoleń, są w stanie realnie
wpływać na świadomość i postawę uczniów? Założeniem przyszłości jest kształtowanie właściwych zachowań obywatelskich, promocja właściwej postawy moralnej, większa wrażliwość na zmiany zachodzące we współczesnym świecie oraz
podążanie za nimi. Rzetelna i efektywna współpraca podmiotów uczestniczących
i związanych z procesem kształcenia, tzn. nauczycieli, rodziców, samych uczniów
oraz innych osób związanych z systemem edukacji wydaje się niezbędna. Ważne
jest, aby programy nauczania były kompatybilne ze zmianami, ale nie pomijały
tego, co ważne w budowaniu i umacnianiu ucznia. Zaproponowana reforma edukacji wprowadza, zdaniem inicjatorów zmian, nowoczesne rozwiązania, w których innowacyjność przeplata się z tradycją, uczy, iż język i kultura narodowa są
niezbywalnym dziedzictwem. Jednocześnie reforma proponuje nowe rozwiązania
w zakresie niezbędnej we współczesnym świecie komunikacji, nauczaniu języków obcych, technologii informacyjnych oraz zdobywania szerszych kompetencji
w zakresie matematyki18.
Równolegle z założeniami umocnienia edukacji szkolnej w sferze obywatelskiej
niezbędne jest wzmocnienie w obszarze technik zdobywania wiedzy i umiejętności w polskim systemie edukacyjnym. Rozwój techniki, coraz bardziej nowoczesne komputery i szybkie połączenia internetowe, stawia nowe możliwości przed
edukacją szkolną. Sztywne i mocno sformalizowane metody nauczania muszą
ewoluować w stronę nowoczesnych technologii informatycznych i wzmocnionej
komunikacji. Szansą systemu edukacyjnego jest przekształcenie szkół z placówek,
gdzie jedynie zdobywa się wiedzę, w instytucje uczące, angażujące i inspirujące
do dalszych odkryć. Ważne jest, aby wszyscy uczniowie w kraju mogli w równym
stopniu być beneﬁcjentami polskiego systemu edukacyjnego, by różnice i limity
w dostępnie do wiedzy były rzeczywiście eliminowane. Nawiązując do nierówności społecznych, należy doprecyzować, że wynikają one z przynależności do
różnych grup społecznych, a tym samym z zajmowania różnych pozycji w społeczeństwie. Ludzie mają różne szanse na osiągnięcie sukcesu, co wynika nie z indywidualnych cech i predyspozycji, ale możliwości środowisk, z których się wywodzą. Bogactwo, władza i prestiż to trzy dobra, które w znaczący sposób wpływają
na powstawanie nierówności w społeczeństwie. Wiedzę i wykształcenie należy
postrzegać jako mechanizm regulujący, który we współczesnych społeczeństwach
17
M. Mendel, Edukacja społeczna dzieci szansą przyszłej demokracji, w: Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1996, s. 117–123.
18
Dobra Szkoła, Reforma edukacji, najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi, Warszawa
2016, s. 3.
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Podsumowanie i wnioski
Przed polityką oświatową w Polsce stoi jeszcze bardzo wiele celów i wyzwań.
Ważne jest, aby w świetle podjętych kroków reformujących system kształcenia
w kraju wdrożony został właściwy i efektywny system sprawdzania jakości i skuteczności reform. Zmiany wprowadzane w Polsce po 1991 r. miały na celu zbliżenie polskiej edukacji nie tylko do trendów europejskich, ale także światowych.
Wstąpienie do struktur Unii Europejskiej w maju 2004 r. otworzyło przed polskim
systemem edukacyjnym nowe wyzwania. Państwa członkowie UE nie mają jednej,
wspólnej polityki kształcenia młodych obywateli. Wspólnota europejska dąży do
jednoczenia czy też integracji społeczeństw poszczególnych krajów, jednak z zachowaniem własnej historii, tradycji, języka czy odrębności kulturowej.
Procesy globalne wywierają bardzo duży wpływ na kształt systemów edukacyjnych, nie można bowiem reformować systemu kształcenia bez właściwej analizy
światowych trendów. Absolwenci polskiego systemu edukacyjnego coraz częściej
aplikują nie tylko na polskim rynku pracy, ale także międzynarodowym, stąd też
coraz wyższy jest poziom konkurencji. Uczniowie muszą być gotowi do wykaza-
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jest niezbędny do wykonywania określonych zawodów19. Wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiają całkowitą równość szans edukacyjnych, nie jest możliwe.
Skutkowałoby to bowiem brakiem możliwości w dokonywaniu różnych wyborów
życiowych. Ważne jest, aby przedstawiciele różnych grup społecznych mieli dostęp do szerokiego spektrum możliwości, edukacja jest jednym z najważniejszych
czynników mających wpływ na dalsze losy jednostki20.
Debata dotycząca możliwości i szans edukacyjnych, a także wyrównywania
wszelkich nierówności i braku właściwego dostępu do edukacji jest jednym z kluczowych tematów społecznych. Segregacja i nierówne szanse kształcenia potęgują zjawisko ekskluzji społecznej. W procesie zachodzących zmian widoczne są
dwie tendencje, które wpływają na jednostki. Pierwszą jest „selekcja negatywna”
– określone jednostki społeczne nie podejmują działań w celu zdobycia lepszego statusu społecznego, zostają z tego procesu wyeliminowane. Drugi model to
„selekcja pozytywna” – jednostki podejmują działania w celu poprawy swojego
statusu społecznego, co możliwe jest dzięki właściwemu wykształceniu21. W Polsce model pierwszy dotyczy przede wszystkim osób, które kończą swoją edukację
na poziomie szkoły podstawowej czy gimnazjum, mają wówczas zdecydowanie
mniejsze szanse na znalezienie pracy, z długotrwałym statusem osoby bezrobotnej
stają się beneﬁcjentami pomocy społecznej, nie podejmują żadnych działań w celu
poprawy własnego bytu i swojego potomstwa. Właściwie działający system edukacyjny ma olbrzymi wpływ na niwelowanie ograniczeń wśród uczniów.

19

P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2003.
D. Walczak-Duraj, Podstawy socjologii, Łódź 1996, s. 31–43.
21
W. Woźniak, Rola systemu edukacyjnego w kreowaniu i utrwalaniu nierówności społecznych,
w: Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków, red. P. Szukalski, Łódź 2006, s. 151–168.
20
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nia aktywności w przestrzeni zarówno realnej, jak i wirtualnej. Polska jako kraj
prezentuje postawę otwartą na arenie międzynarodowej, dlatego też beneﬁcjenci
polskiego systemu edukacyjnego muszą być przygotowani do podjęcia aktywności
zarówno osobistej, jak i w sferze zawodowej, ważne jest, by wykazali się kompetencjami niezbędnymi w wielowymiarowym, zglobalizowanym świecie. Dzisiejsza szkoła, aby sprostać stawianym przed nią zadaniom i współczesnym trendom,
musi oferować swoim uczniom nie tylko wiedzę, lecz także umiejętności dobrej
komunikacji i zarządzania.
Słowa kluczowe: edukacja w Polsce, reforma edukacji, proces kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych, przyszłość edukacji.

Evolution, Perspectives, Challenges of the Polish Educational System in the Light
of the Constitution of 1997 and Selected Legal Acts
Abstract
The article attempts to analyze the Polish educational system in the light of the 1997
Constitution and selected legislative acts regulating changes in the education system. The
aim of the authors of the study was to answer the question whether Polish education introduced reforms adequate to the needs of the modern world. The conclusions of the article
were formulated on the basis of the review of scientiﬁc texts, the analysis of legal acts
as well as the secondary sources, including analysis and reports prepared and published
by the Ministry of National Education. The thesis was based on the analysis of available
sources and documents concerning educational system in Poland. After presenting the basic assumptions of the educational system, resulting from accessible documents and their
in-depth analysis, the authors believe that Polish education requires constant monitoring
to equip their students with the most up-to-date knowledge and skills and to prepare them
for new, often unknown today professions. The results of the conducted scientiﬁc analysis
indicate that changes in the education system in Poland are not frequent, which certainly
conﬁrms its stability. It should be pointed out, however, that Polish education needs a solid
and effective reform of the practical skills of future graduates. The changes introduced in
2016 must be carefully and consistently monitored, and this is the only way to create the
school of the future, which provides real chances for students to succeed and is not a political condition adjusted to the reality that surrounds us. In terms of constitutionality, any
education system to be effective in educating and shaping the right attitudes of citizens both
children and adolescents must follow global trends. Only then the graduates can be able to
move smoothly and creatively, not only in the national but also in the international space.
Keywords: education in Poland, reform of education system, educational process, equal education opportunities, future of education.
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Obraz prawa i wolności
w świetle technik
erystycznych na przykładzie
ogólnopolskiego strajku
„Czarny protest”

„Jeżeli prawo czyni człowieka, to nim nie jestem” – taką treść można odczytać
na muralu jednej z bydgoskich nieruchomości. Jako że język determinuje myślenie
jednostki o świecie1, w podjętych przeze mnie badaniach skupiam się na językowym obrazie prawa do wolności na przykładzie polskiej akcji „Czarny protest”,
która została zorganizowana 3 października 2016 r. (zwana również: „Czarnym
poniedziałkiem”). Strajk był odpowiedzią społeczeństwa (przede wszystkim kobiet), oponującego wobec zapowiadanej ówcześnie reformy ustawy zaostrzającej
przepisy w sprawie przerywania ciąży.
Kwestię aborcji uregulowano w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – powszechnie zwanej
ustawą antyaborcyjną2. Aktualnie polskie prawo (stan na lipiec 2018 r.) przewiduje możliwość dokonania aborcji w trzech przypadkach:
„1) jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
2) jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
3) jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu
zabronionego”3.
Problematyka aborcji wróciła na arenę polityczno-ideologiczną4 we wrześniu 2016 r. Wówczas w Sejmie trwała debata nad zmianą przepisów dotyczących
przerwania ciąży. Rozpatrywano dwa modele: zaostrzający (całkowicie zakazu1

P. Sobkowiak, Interkulturowość w edukacji językowej, Poznań 2015, s. 27.
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 7 stycznia 1993 r., Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1792.
3
Tamże, art. 4a.
4
E. Wejbert-Wąsiewicz, Aborcja. Między ideologią a doświadczeniem indywidualnym, Łódź 2011,
s. 78.
2
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jący aborcji) oraz liberalny (dopuszczający możliwość przerywania ciąży m.in.
zgodnie z przesłankami wyżej wymienionymi). Podczas dysputy parlamentarnej
nie zabrakło słów perswazyjnych, nieraz nacechowanych ujemnie, jak np.: „hitlerowscy zbrodniarze”, „ekstremiści i fanatycy”, „barbarzyńskie rozwiązanie”5.
Owe zwroty świadczą o tym, że język polityki nie dostarcza wzorców komunikacji
społecznej pomimo tego, że „w przestarzałym już przenośnym znaczeniu słowa
parlamentarny mieściło się: «zgodny z dobrymi obyczajami, przyzwoity, kulturalny». Parlament, nie tylko w Polsce jest widownią «nieparlamentarnych zachowań», bywa, że z użyciem «nieparlamentarnego słownictwa»”6. Przeprowadzone
badania dowodzą, że język respondentów również odbiega od norm kultury języka
polskiego (np. zasad interpunkcyjnych, brak znaków polskich). W niniejszym artykule skupiam się na sile argumentacji prawa do wolności obywateli (respondentów) jako odpowiedzi na parlamentarne postulaty reformy antyaborcyjnej.
Wyjaśnienia wymaga pojęcie dyskursu politycznego, ponieważ w jego obrębie
zostały przeprowadzone poniższe badania. Dyskurs jest zdarzeniem komunikacyjnym, którego celem jest przekazanie idei. Łączy ze sobą ludzi, którzy wchodzą ze
sobą w interakcje7. Można w tym zakresie wyróżnić kilka zasadniczych relacji: władza–obywatele, partia polityczna–partia polityczna, partia polityczna–wyborcy8.
W badaniu wzięło udział 130 członków zamkniętej grupy „Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (STUDENCI)”. Respondenci wypełnili kwestionariusz ankiety opublikowany na tzw. tablicy wspomnianej grupy. Spośród wszystkich
wypełnionych druków nie odrzucono żadnego, ponieważ każda ankieta została
wypełniona w sposób kompletny. Badanie było anonimowe, wzięli w nim udział
ochotnicy.

Wyniki badań i ich omówienie
W grupie badanych znalazło się 108 kobiet (83,1%) i 22 mężczyzn (16,9%).
Najwięcej opiniodawców znalazło się w kategorii wiekowej od 21 do 25 lat. Analiza metryczki wykazała następujące dane: najbardziej reprezentatywną grupą były
osoby mieszczące się w przedziale 21–25 lat (70,8% badanych), najmniej – kategoria powyżej 31 lat (tak zaznaczyła 1 osoba). Wykształcenie respondentów kształtuje się w sposób następujący: średnie – 61 osób, co najmniej wyższe pierwszego
stopnia – 54 badanych, co najmniej wyższe drugiego stopnia – 15 osób. Uczestnicy
badania zamieszkują: miasto powyżej 100 tys. mieszkańców – 49 opiniodawców,
miasto do 100 tys. mieszkańców – 42, wieś – 39.
5
Zakaz aborcji. Debata w Sejmie, http://www.rp.pl/Polityka/160929732-Zakaz-aborcji-Debataw-Sejmie.html#ap-1 [dostęp: 22.09.2016].
6
M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004, s. 176.
7
A. Ilciów, Konstruowanie wypowiedzi metaforycznej w dyskursie publicznym, w: Dyskurs
publiczny w praktykach społecznej kontestacji, red. J. Golinowski, A. Kaszkur, Bydgoszcz 2014,
s. 348–349.
8
K. Ożóg, W co grają politycy? O rytuałach grzecznościowych w języku polskim, w: Kultura
zachowań językowych Polaków, red. M. Krauz, K. Ożóg, Rzeszów 2013, s. 84–85.
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Prezentowane w niniejszej pracy badanie wykonano metodą ilościową, za pomocą kwestionariusza ankiety, który składał się zarówno z pytań zamkniętych
(niosących jednoznaczną odpowiedź „tak” lub „nie”), jak i pytania otwartego.
W niniejszej pracy zachowano oryginalną pisownię poglądów respondentów. Ankieta posłużyła do pomiaru kształtu szeroko pojmowanych wolności i praw z wykorzystaniem technik erystycznych.
Respondentów poproszono o odpowiedź na następujące pytanie: „Czy uczestniczył(a) Pan(i) w akcji «Czarny protest»?”. Okazuje się, że 27 osób (20,7%) potwierdziło swoją obecność w wydarzeniu, a 103 osoby (79,2%) nie wzięły w nim
udziału. Te liczby warto zestawić z wynikami drugiego pytania: „Czy popiera Pan(i) akcję protestacyjną «Czarny protest»?”. Tutaj 96 respondentów (73,8%) odpowiedziało twierdząco, a 34 osoby – przecząco (co stanowiło 26,1%). Badania
pokazują, że zdecydowana większość popiera postulaty strajkujących „Czarnego
protestu”, jednakże tylko nieliczni uczestniczyli w październikowym wydarzeniu.
Respondenci musieli także odpowiedzieć na następujące pytanie: „Czy 3 października solidaryzował(a) się Pan(i) ze strajkującymi poprzez ubiór na czarno?”.
Okazuje się, że 75 osób (57,6%) założyło tego dnia ciemne ubrania, a 55 osób – nie
(42,3%). Choć akcję popiera 96 osób, to nie każdy z nich, bo tylko 75 badanych,
założyło ciemny ubiór (co stanowi spadek o 21,9% w porównaniu do zwolenników
legalizacji aborcji). Oznacza to, że choć osoby wewnętrznie sympatyzowały z protestującymi, to jednak nie identyﬁkowały się z nimi przez swoje odzienie.
W dalszej kolejności respondentów poproszono m.in. o uargumentowanie swoich racji. W niniejszym artykule poddałam analizie język, który stanowi odbicie
rzeczywistości, w tym sfer polityki i idei9. I tak – ponad 25% badanych odwoływało się do kwestii jednostkowego prawa (tak argumentowały 33 osoby), z czego
16 łączyło pojęcie „prawo” z wyrazem „decydować” (np. „Uważam, że każdy ma
prawo decydować o sobie i o swoim ciele; Kobiety mają prawo decydować o sobie”). Były też osoby, które odwoływały się do prawa wyboru – tak tłumaczyło
5 członków zamkniętej grupy na Facebooku (np. „Każdy ma prawo wyboru; Nie
należy odbierać kobietom i ludziom prawa wyboru”).
Siła takiej argumentacji budzi skojarzenie z pierwszymi deklaracjami praw,
których źródeł należy upatrywać w podstawowych zasadach natury, a nie – tak jak
to było w przypadku konstytucji – w osobie arbitralnego władcy, który w każdym
momencie mógł uchylić określone prawa i wolności10.
Wspólnym mianownikiem zwolenników „Czarnego protestu” i autorów szeroko pojmowanych deklaracji praw jest konieczność zerwania z koncepcją, według
której prawa i wolności ludzkie pochodzą od władzy. Przełom XIX i XX w. to czas
stopniowego kształtowania się zasad liberalnej demokracji. „Wyraźniej zaczynało
się formułować przekonanie, że prawa i wolności jednostki – niezależnie od ich
naturalnego rodowodu – mają charakter ewolucyjny, a tym samym muszą pod9

M. Zawalska, Media a brutalizacja języka polityki, w: Język polityków i jego patologie, red.
K. Łabędź, Kraków 2013, s. 44.
10
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2017, s. 85.
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legać pewnym ograniczeniom. Odchodzenie od absolutystycznego pojmowania
praw i wolności (typowego dla Oświecenia) było też stymulowane rozwojem pozytywizmu prawniczego, negującego istnienie zewnętrznych (naturalnoprawnych)
ograniczeń swobody regulacyjnej parlamentu”11.

Analiza argumentów zwolenników i przeciwników aborcji
Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie zderzają się dwie opozycyjne płaszczyzny: życie i śmierć. „U podstaw legalizacji aborcji stoi «kultura śmierci», tak
jak u podstaw bezwarunkowego potępienia aborcji stoi «kultura życia»”12. Podział
ten nazywany jest także: ruchy pro-life i pro-choice13.
Zgodnie z europejskimi standardami prawnymi prawo do życia traktowane jest
ambiwalentnie14, co z kolei odnajduje swój wydźwięk w niejednoznacznym stanie
normatywnym15. Z jednej strony wskazuje się na przyrodzony charakter prawa
do życia (tak np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.).
Z drugiej zaś – podnosi się kwestię, że prawo to odnosi się także do dziecka nienarodzonego (tak np. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
z 16 grudnia 1966 r.)16.
Odpowiedzi respondentów doskonale wpisują się w – masowo przywoływane
w debacie dot. aborcji – argumenty zwolenników i przeciwników. Te najczęstsze to:
I. „Argumenty zwolenników legalizacji aborcji:
1) Płód nie jest jeszcze osobą, a potencjalnym życiem17;
11

Tamże, s. 86.
M. Schooyans, Aborcja a polityka, tłum. K. Deryłko, Lublin 1991, s. 4.
13
E. Wejbert-Wąsiewicz, dz. cyt., s. 88.
14
Janusz Gula omawia pięć kryteriów ontycznego statusu dziecka poczętego. Są to: kryterium
narodzin, kryterium zdolności do samodzielnego istnienia, kryterium neurologiczne, kryterium implantacji, kryterium genetyczne wraz z tzw. zasadą potencjalności. Szerzej: J. Gula, Problem człowieczeństwa człowieka nienarodzonego, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski, J. Gula,
Rzym–Lublin 1988, s. 146–159.
15
Por.: M. Olszówka, Początek człowieka a początek życia ludzkiego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, w: Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010, s. 199–219.
16
P. Jaros, Prawne aspekty ochrony dziecka przed urodzeniem, w: Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, red. B. Chazan, W. Simon, Wrocław 2009, s. 15–17.
17
Na gruncie prawa cywilnego zdolność prawną (czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków) człowiek uzyskuje z chwilą urodzenia (art. 8 Kodeksu cywilnego – Kodeks cywilny z dnia
23 kwietnia 1964 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 380, 585), a traci z momentem śmierci. W odniesieniu do
dziecka poczętego – w doktrynie dominuje pogląd o warunkowym charakterze quasi-zdolności prawnej
nasciturusa. Oznacza to, że dziecko uzyska określone prawa, o ile przyjdzie na świat żywe. Wówczas
uzyska bezwarunkową zdolność prawną. Przepisy szczególne chronią dziecko poczęte. Mowa o następujących przepisach: „dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeżeli urodzi
się żywe (art. 927 § 2 KC), dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być zapisobiercą, jeżeli
urodzi się żywe (art. 927 § 3 w zw. z art. 927 KC), z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia
szkód doznanych przed urodzeniem (art. 4461 KC), dziecko już poczęte może być uznane” – art. 75 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 406, 1177, 1271. Zob.:
A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, Warszawa 2008, s. 24.
12
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2) Zakaz przerywania ciąży łamie prawo do życia, prawo do wolności, prawo
do samookreślenia, prawo do integralności cielesnej;
3) Restrykcyjne prawo prowadzi do powstania podziemia aborcyjnego;
4) Fizyczne i psychiczne zdrowie matki jest zawsze ważniejsze niż życie płodu;
5) Syndrom postaborcyjny jest wytworem «kultury opresyjnej».
II. Argumenty przeciwników legalizacji aborcji:
1) Płód jest istotą ludzką od momentu poczęcia18;
2) Prawo do przerywania ciąży łamie prawo do życia, człowieka, którym tylko
Bóg może rozporządzać;
3) Nie wolno popełniać zła (legalizować aborcji) dla osiągnięcia dobra (zmniejszenie skali aborcji);
4) Dziecko poczęte jest niewinne i bezbronne (nawet przestępcy mają prawo
do obrony)19;
5) Każda aborcja jest niebezpieczna dla życia, zdrowia kobiet (syndrom PAS
i PAD)”20.
Zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety (83,1%). Osoby, które wzięły udział w badaniu, mogły odpowiedzieć (nie było to obowiązkowe zagadnienie) na jedno pytanie otwarte: „Proszę krótko uzasadnić wybór” (w nawiązaniu do kwestii wcześniejszej: „Czy popiera Pan(i) akcję protestacyjną «Czarny
protest»?”). Wcześniejsze wyniki pokazują, że zdecydowaną większość badanych
stanowili zwolennicy „Czarnego protestu”, czyli osoby popierające legalizację
aborcji – mowa o 96 osobach (spośród 130). Zatem w uzasadnieniu stanowiska
zawartego w przedmiotowej sprawie dominują głosy aprobaty.
Do najczęściej przywoływanych argumentów (zgodnie z przedstawioną wyżej
typologią argumentów przeciwników aborcji zaproponowaną przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz) należą: I.2. – tak tłumaczyło 60 osób, I.4. – tak wskazało 16 opiniodawców. Badania pokazują, że zwolennicy legalizacji aborcji i akcji „Czarny
protest” w ogóle nie odwoływali się do kwestii: nasciturusa, który nie jest człowiekiem urodzonym (I.1); poszerzenia sfery podziemia aborcyjnego (I.3), a także do
syndromu postaborcyjnego (I.5) – żaden z respondentów nie powołał się na owe
tezy. Prym wiodły natomiast argumenty oscylujące wokół podmiotowego prawa
do decydowania o swoim życiu.
18
Warto dodać, że podczas debaty nad brzemieniem art. 38 Konstytucji RP („Rzeczpospolita zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”) odwoływano się do rejestru etycznego (płód
jest człowiekiem). W doktrynie prawa wskazuje się, że treść art. 38 ustawy zasadniczej jest kompromisem konstytucyjnym w sprawie aborcji, ponieważ nie wprowadza wprost zakazu przerywania ciąży. Zob.: L. Bosek, Art. 30, w: Konstytucja RP, t. 1: Komentarz art. 1–86, Warszawa 2016, s. 728.
19
Stanowisko w kwestii prawa do życia zajął między innymi papież Jan Paweł II, którego reﬂeksje
znalazły ﬁnał w książce Przekroczyć próg nadziei. Na łamach tej publikacji ojciec święty argumentował, że działania mające na celu legalizację aborcji cechują się nieprawością, ponieważ u podstaw decyzji o dokonaniu aborcji leży pozorny wybór oparty na asocjacji: „poczęcie–odebranie” życia. Papież
nie doszukuje się tu penalizacji aborcji „w słusznej obronie”, tłumacząc, że dziecko nie jest agresorem
atakującym matkę. Zob.: O. Nawrot, Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007, s. 194–195.
20
E. Wejbert-Wąsiewicz, dz. cyt., s. 89.
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Mniej liczną grupę badanych stanowili przeciwnicy legalizacji aborcji – 34 osoby. Tutaj respondenci (nie było to obowiązkowe pytanie) powoływali się na następujące przesłanki: płód jest człowiekiem (II.1) – tak tłumaczyło siedem osób, np.:
„Jestem przeciwna mordowaniu nienarodzonych – żaden powód nie jest wystarczający, NIE WOLNO mordować nienarodzonych dzieci”.
Z kolei trzech respondentów powołało się na aksjomat boski (II.2): „Uważam,
ze każde poczęte dziecko zasługuje, żeby przyjść na świat. Nikt oprócz Boga nie
ma prawa odbierać życia”. Pozostali, czyli dziewięć osób, stanowisko uzasadniło
lakonicznie, w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie argumentu do wyżej
wymienionych kategorii (według podziału cytowanego w niniejszej pracy).
Każdą ze stron sporu reprezentowały osoby, które odmiennie interpretowały
pojęcia prawa i wolności. Tak jak zwolennicy „Czarnego protestu” argumentowali,
że: „Nikt nie ma prawa decydować za kobietę; Kobiety mają prawo decydować
o swoim ciele i wszystkim, co jest z tym związane”; tak przeciwnicy wydarzenia
tłumaczyli: nie popieram aborcji, bo „mam do tego prawo”; „Kobieta nie ma prawa decydować o życiu nienarodzonego dziecka. Decydując się na sex wie jakie
jest ryzyko zajścia w ciążę. Uważam, że choroba dziecka nie dyskryminuje go”.
Zwolennicy legalizacji aborcji powoływali się na prawo do decydowania o swoim
życiu. Zaś przeciwnicy legalizacji aborcji podnieśli kwestię nadrzędności prawa
do życia nad wolnością (wolność nie mogłaby się realizować bez istnienia prawa
do życia21).

Techniki erystyczne
Wyekscerpowany z wypełnionych kwestionariuszy materiał wskazuje, że większość odpowiedzi meandrowała wokół pojęć: prawo i wolność – jako zasadniczych
imperatywów uzasadniających przyjęte stanowisko w sprawie „Czarnego protestu”. Zasadniczym celem technik argumentacji jest sprawienie, aby odbiorca postrzegał poglądy i tezy nadawcy za słuszne22. W problematykę prowadzenia sporu
jest wpisana kategoryzacja metod i technik związanych z erystyką. Wśród nich
należy wymienić:
1. Retorsio argumenti – metoda odwrócenia argumentacji, przyswojenia argumentacji rozmówcy – tzw. błyskotliwa sztuczka23. Zdaniem Marka Kochana
polega ona na świadomym wykorzystaniu elementu wypowiedzi (argumentu)
rozmówcy po to, aby uzasadnić odmienne stanowisko. Zastosowanie tej techniki
niesie podwójne korzyści. Po pierwsze: wytrąca się interlokutora z równowagi;
po drugie, wykorzystuje się argument rozmówcy po to, aby go skrytykować (zaatakować) lub aby obronić swoje racje24. Dygresje, tylko pozornie mające związek
21

O. Nawrot, dz. cyt., s. 196.
A. Banasik, Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej '97,
Katowice 2002, s. 46.
23
A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2000, s. 86.
24
M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005,
s. 134.
22
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2. Argumentum ad aditorem – sposób argumentacji łączący się z demagogią,
uwznioślający rolę publiczności, widowni, społeczeństwa. Powołując się na argumenty z tej kategorii, niejako manipuluje się opinią publiczną, ponieważ przedstawiane poglądy są upraszczane, aby ułatwić percepcję i asymilację tychże tez przez bliżej
nieokreślony krąg osób26. Metoda ta jest nazywana „do laików”. Osoba śledząca dyskusję zadowala się uproszczoną istotą sporu i nie dostrzega pozorności argumentu.
Technika ta obniża wartość merytoryczną dyskusji, ponieważ nie pozwala zgłębić
poruszanej problematyki. Sama dyskusja jest zrozumiała i atrakcyjna dla odbiorcy27,
a nierzadko jej punktem kulminacyjnym jest ośmieszenie rozmówcy. Śmiech stanowi bowiem technikę zjednującą publiczność28. Przeprowadzone badania pokazują, że
respondenci często identyﬁkowali się z bliżej nieokreśloną liczbą ludzi, za pomocą
używania czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej lub przez tzw. wielkie
kwantyﬁkatory (te najczęstsze to: wszystko, wszędzie, każdy, zawsze – wyrazy działające jako samoistne sygnały perswazyjne29). Niektóre wypowiedzi respondentów
można zakwaliﬁkować do tej kategorii, biorąc pod uwagę demagogiczny charakter
przywoływanych argumentów, wzmocniony kwantyﬁkatorami:
• „Żyjemy w XXI wieku nie w epoce średniowiecza!!!!!”.
• „Uważam, że wszyscy mają prawo do wyrażania swoich przekonań”.
• „Każdy ma prawo do podejmowania własnych decyzji, dysponujemy swoim ciałem i nikt nie powinien nam tego ograniczać”.
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z tematem dyskusji, należą do najczęstszych sposobów zmiany tematu25. Poniżej
wybrane odpowiedzi respondentów (zachowałam oryginalną pisownię):
• „Ponieważ jest to po to aby zakryć inne sprawy, żadna taka ustawa nie
weszłaby do skutku. Ogromna manipulacja przez Tv”.
• „(…) skoro panuje demokracja to ludzie powinni decydować o własnym
życiu”.

3. Etykiety – odwołanie się do uczuć i emocji słuchaczy, stosowanie przez rozmówcę korzystnych w wydźwięku publicznym słów, najczęściej nacechowanych
emocjonalnie, jak np.: homofob, klecha, pederasta, gość z PISu, Staszek (o Sikorskim)30, katofobia, popaprańcy, kryptokomuna, kolesiostwo, republika kolesiów,
różowehieny, oszołomstwo, oszołom, etosiarz, populizm. Z reguły chodzi o takie
słowa-etykiety, w których konotacja (czyli złe kojarzenie) góruje nad denotacją
(rozumienie znaczenia)31:
25

M. Peisert, dz. cyt., s. 164.
E. Sadowska, Patologie języka polityki kreowanego przez media – erystyka jako sztuka wygrywania, w: Język polityków i jego patologie, red. K. Łabędź, Kraków 2013, s. 71–72.
27
M. Kochan, dz. cyt., s. 156–157.
28
A. Schopenhauer, dz. cyt., s. 88.
29
J. Bralczyk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004, s. 70.
30
E. Sadowska, dz. cyt., s. 74.
31
M. Kochan, dz. cyt., s. 162–163.
26
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• „(…) uważam że tylko kobiety mają prawo decydować o swoim ciele, kler
i rząd nie mają prawa do zmuszania ich do rodzenia dzieci, których nie
chcą”.
• „Kazdy ma prawo wyboru. Skoro kobiety za aborcje czy poronienie maja isc
za kraty, to kazdy kto zabil czlowieka niech idzie siedziec na dozywocie,
bez wyjatku, bez wychodzenia po odsiadce za dobre sprawowanie, niech go
przesluchuja oraz zlikwiduja tv, internety i inne bajery w wiezieniach!”.
• „Nie chcę, aby banda polityków mieszała się do moich spraw i za mnie decydowała. To od kobiety powinno zależeć, czy chce urodzić dziecko z gwałtu, czy też dziecko chore”.
• „Nie róbmy z Polski katolandu, kobieta powinna mieć wybór, nawet aborcja na życzenie. Uważam, że trzeba wyjść «na ulicę» i zademonstrować
swoje”.
• „Nie chcę aby o moim życiu decydował kawaler z kotem”.
4. Egzageracje – wyolbrzymienia, często wzmacniane również kwantyﬁkatorami. Ich zasięg jest ambiwalentny. Z jednej strony egzageracje mogą służyć mówieniu o sobie w samych superlatywach. Z drugiej zaś – znieważeniu odbiorców,
w szczególności za pomocą wspomnianych wcześniej kwantyﬁkatorów, odwołujących się do zwrotów wyrażających wolę całego społeczeństwa, czyli wyrazów
zacieśniających więzi między nadawcą a odbiorcą, np. słowa: społeczeństwo,
wszyscy32:
• „Nie zgadzam się, by RZĄD decydował za nas, kobiety”.
• „(…) czarni stanowią najwiekszy % przeestępczości, handlu narkotykami
oraz diametralnie prowadzą w statystykach morderstw”.
• „Obecne prawo aborcyjne jest moim zdaniem w sam raz i zaostrzanie go to
glupota nie idzmy w patoologie ale tez uwazam ze nie powinno «rozluźnianie» poniewaz «mieso zawsze jest w cenie» szczegolnie u nas”.
5. Ad personam – metoda oparta na zaczepce słownej, służącej celowemu porzuceniu przedmiotu sporu przy równoczesnym zjadliwym i obelżywym zaatakowaniu przeciwnika tematem niezwiązanym ze sporem. Jak tłumaczy Agnieszka
Anna Niekrewicz: do argumentów ad personam można zakwaliﬁkować wyrazy
akcentujące młody wiek rozmówcy i cechy stereotypowo związane z adolescencją,
np. dzieciaczku, bobasku, dzieciaki, dziecko neostrady33. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że: „w języku polskiej polityki często się bowiem wybiera zamiast
eleganckiej grzeczności brutalną antygrzeczność”34. Zdaniem Marka Kochana ta
metoda utrudnia i uniemożliwia rozmowę, a jej użycie „kompromituje publicznie
32

E. Sadowska, dz. cyt., s. 75–76.
A.A. Niekrewicz, Formy adresatywne w internetowych dyskusjach i sporach religijnych,
w: (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2005, s. 218–219.
34
K. Ożóg, dz. cyt., s. 86.
33
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6. Argumentu ad hominem – metoda badania argumentu. Jak tłumaczy Schopnechauer, technika ta sprowadza się do tego, że „przy każdym twierdzeniu przeciwnika musimy badać pozornie, nie znajdujące się w sprzeczności z czymś, co
przeciwnik powiedział lub przyznał wcześniej, bądź też z regułami jakiej szkoły
(…), którą ona pochwala i aprobuje (…). Jeżeli np. przeciwnik broni samobójstwa,
krzyczymy zaraz: «To dlaczego sam się nie powiesisz?»”37:
• „(…) czy ktorys człowiek z nas chciałby byc chory niepelnosprawny etc.
To jest wybor matki czy bedziemiala i chce poswiecicchoremi dziecku csle
swoje Zycie czY nie...”.
• „Każda kobieta powinna mieć prawo decydowania o sobie, a nie że ma za
nią decydować rząd. Ciekawe ilu z nich było by wstanie zaadoptować czy
zwyczajnie pokochać dziecko śmiertelnie chore czy niepełnosprawne”.

Obraz prawa i wolności w świetle technik erystycznych…

tego, kto jej używa. Dowodzi nie tylko braku kultury, ale również – pośrednio –
słabości argumentacji”35. Jeżeli wypowiedź opatulona jest słowem z kanonu słów
obelżywych odnoszących się do poglądów rozmówcy, należy taką wypowiedź zakwaliﬁkować jako etykietę. Jeżeli zaś słowo nacechowane ujemnie (np. wulgaryzm) odnosi się bezpośrednio do rozmówcy, a nie do jego argumentów – jest to
technika ad personam36:
• „(…) bo jebcie się na ryj feminaziści”.
• „NIE WOLNO mordować nienarodzonych dzieci, nie wolno popierać akcji
organizowanych przez wstrętne, lewackie, feminazistowskiebójowki, których celem jest dalsze propagowanie cywilizacji śmierci. «Czarny protest»
to protest idiotek (i idiotów) przeciwko nauce, to protest amoralnych
dziwek i alfonsów przeciwko moralności, przeciwko wartości życia. To
wreszcie protest ludzi małych, złych i ułomnych, przez których to następuje
obecnie degradacja i upadek cywilizacji europejskiej”.
• „Nikt nie bedxie mi mówił jak mam żyć i Ci robix że swoim ciałem, szczególnie episkopat który gówno się na temat ciąży, ciała kobiety itd.”

Wnioski
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „w dyskursie o aborcji mamy do czynienia z niezgodą w zasobie wiedzy i w zakresie przekonań, spór nie ma w zasadzie szansy na rozstrzygnięcie”38. Wskutek wydarzenia „Czarny protest” na stałe
weszła do języka publicznego metafora „nie składamy parasolek” jako sprzeciw
wobec zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. W szerszym kontekście zwrot ten można interpretować jako zapowiedź aktywnego manifestowania niezgody na proponowane zmiany prawno-społeczne.
35
36
37
38

M. Kochan, dz. cyt., s. 204.
Tamże, s. 206.
A. Schopenhauer, dz. cyt., s. 78–79.
E. Wejbert-Wąsiewicz, dz. cyt., s. 89–90.
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Każda ze stron tego opozycyjnego konﬂiktu argumentuje swoje racje. Nierzadko, często nieświadomie, korzystając z technik erystycznych Schopenhauera.
W debacie nad aborcją uczestniczą róże osoby: zarówno politycy, jak i obywatele. Kluczową rolę w tym dyskursie pełnią także media, które sprawują kontrolę
społeczną (ograniczoną przez trzy pozostałe sformalizowane władze: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą)39. Z tego tytułu media są nazywane „czwartą
władzą”, choć u źródeł jej powstania trudno doszukiwać się sformalizowanego
charakteru, w przeciwieństwie do np. parlamentu, który swoją legitymizację do
sprawowania władzy czerpie z wyborów obywatelskich. Owa kontrola społeczna
środków masowego przekazu to przede wszystkim informowanie opinii publicznej
o tym, co dzieje się w kraju i za granicą. Niestety, zdarza się, że „czwarta władza”
zamiast mobilizować opinię publiczną, manipuluje społecznym postrzeganiem
rzeczywistości40.
Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że cztery osoby postrzegają „Czarny protest” jako marsz osób, które „zostały zmanipulowane przez różne
środowiska, ponieważ jest to polityczna akcja napędzana przez zmanipulowanych ludzi”. Niewątpliwie analizowana akcja protestacyjna jest odbiciem działań
politycznych. Dawniej partie polityczne były traktowane jako pochodne podziałów społecznych, ponieważ reprezentowały różne struktury społeczne i związane
z nimi interesy klasowo-ekonomiczne. Przykład akcji „Czarny protest” pokazuje,
że w procesach politycznych coraz silniejszą rolę zaczynają odgrywać czynniki
społeczno-kulturowe41, a niemałą rolę odgrywa prasa (TV, radio, gazeta).
Argumenty respondentów są powtórzeniem tez przywoływanych w mediach.
Najczęstszymi tezami osób badanych są: egzageracje, etykiety, zaczepki słowne
i techniki demagogiczne, uwznioślające rolę odbiorcy.
Zdecydowana większość badanych odwoływała się do pojęć: prawo i wolność,
czyli zwrotów nieostrych, interpretowanych przez respondentów indywidualnie.
Jak tłumaczy Jerzy Bralczyk, gdy: „odbiorca słyszy o wolności, łatwo do znaczenia tego nieostrego wyrazu może włożyć to, co sam uzna za właściwe. Każdy
zgodzi się ze zdaniem: «Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość –
sprawiedliwość», bo dla każdego te wyrazy znaczą to, co on chce, by znaczyły”42.
Dlatego też trudno doszukiwać się końca kompromisu w sprawie konﬂiktu aborcyjnego, czyli sporu między wartościami społecznie uznawanymi a subiektywnie
odczuwanymi.
Słowa kluczowe: prawo, wolność, „Czarny protest”, strajk, społeczeństwo, argumentacja.
39

Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 407.
40
L. Gardocki, Naprawdę jesteśmy trzecią władzą, Warszawa 2008, s. 56–49.
41
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne
i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001, s. 46, 53–54.
42
J. Bralczyk, dz. cyt., s. 64.
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Abstract
“Black Protest” gave a signal to the legislature so as to notice the power of society to
establish the law. The point of this article was to conduct a research in order to determine
the reasoning behind why people are opponents or supporters of abortion, which is based
on the of example “Black Protest” with great emphasis on the understanding of notions
like: law and freedom. It is known that there exist numerous factors which have an inﬂuence on people’s beliefs and viewpoints. One of them is public discourse that is particularly
related to: broadcasting announcements and the rhetoric of delivering political speeches.
A quantitative method was applied in the research, where respondents were to ﬁll in a questionnaire. Opinions gathered in this survey constitute evidence that people understand
law and freedom in their own individual way. Law and freedom are not clear notions, thus
their interpretations may vary depending on one’s legal and social viewpoints.
Keywords: law, freedom, “Black Protest”, strike, society, reasoning.

Obraz prawa i wolności w świetle technik erystycznych…

The Image of Law and Freedom Illustrated with the Example of the Polish strike
“Black Protest” by the eristic techniques

Marcin Wilczek

Konﬂikt kongijski 1960–1964.
Trudna dekolonizacja

Droga do niepodległości
Proces dekolonizacji, który miał miejsce na kontynencie afrykańskim w drugiej
połowie XX w., przebiegał w bardzo złożonych warunkach. Przykładem tego, jak
bolesny był to proces, jest belgijska kolonia w Afryce – Kongo.
Swą obecność w Afryce Belgia zawdzięczała ambicji jednego człowieka, zafascynowanego potęgą europejskich imperiów kolonialnych – króla Leopolda II1.
Monarcha ten z wielkim zapałem oddał się projektowi zdobycia terytoriów zamorskich dla własnego państwa. Zręcznie przeprowadzona akcja dyplomatyczna
doprowadziła w 1885 r. do przyznania większości terenu dorzecza rzeki Kongo
królowi Belgów. Powstało w ten sposób Wolne Państwo Kongo, które do 1908 r.
było prywatną własnością monarszą, 15 listopada tego roku król zbył je belgijskiemu rządowi za ogromną kwotę 110 mln franków. Transakcja ta była warta swojej
ceny. Pod powierzchnią kolonii, zwanej odtąd Kongiem Belgijskim, znajdowało
się 15% światowych zapasów miedzi, 65% kobaltu, 78% diamentów przemysłowych2, a także jedne z najbogatszych złóż uranu (pochodził stąd surowiec, który
posłużył do konstrukcji pierwszych amerykańskich bomb atomowych3).
Kongo stało się jednym z głównych źródeł dochodu dla skarbu Belgii – przynosząc zysk rzędu 50 mln franków belgijskich rocznie4. Taką efektywność gospodarki osiągnięto głównie przez koncesje udzielane koncernom wydobywczym.
1

A. Hochschild, Duch króla Leopolda: opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce, Warszawa 2012, s. 52–54.
2
F. Villafana, Cold War in the Congo, The Confrontation of Cuban Military Forces, 1960–1967,
London 2012, s. 5.
3
J.P. Richards, Mining, Society, and a Sustainable World, Edmonton 2005, s. 308.
4
A. Zajączkowski, Niepodległość Konga a kolonializm belgijski: zarys historyczno-socjologiczny, Warszawa 1968, s. 35.
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Jedna ﬁrma mogła stać się zarządcą nawet kilkunastu tysięcy kilometrów kwadratowych5, kontrolując zarazem życie zamieszkujących ten obszar tubylców. Czarna ludność stała się tanią siłą roboczą, zmuszaną do na wpół niewolniczej pracy,
przywiązaną siłą do ziemi, na której żyła6. Stała się ona praktycznie kolejnym
surowcem, wykorzystywanym w gospodarce państwa, lecz niemającym na nią
żadnego wpływu. Do lat 50. XX w. nie istniał praktycznie system edukacji7, stanowiska wymagające kwaliﬁkacji obsadzane były przez licznie przybyłych z Europy białych.
Sytuacja ta gwałtownie zmieniła się w 1960 r., który na arenie międzynarodowej był istnym trzęsieniem ziemi. Epicentrum tych wstrząsów była Afryka – przyspieszona dekolonizacja spowodowała nieomalże potrojenie liczby niepodległych
państw na Czarnym Lądzie. Katalizatorem tego zjawiska była polityka prezydenta
Charlesa de Gaulle’a, zezwalająca zamorskim terytoriom kolonialnym Francji na
samodzielne decydowanie o dalszej zależności od metropolii, jej efekty szybko się
jednak rozlały poza strefę wpływów Paryża. „Rok Afryki” odcisnął się piętnem na
wszystkich kolonialnych państwach, także na Belgii.
Władze w Brukseli, świadome nieodwracalnych zmian zachodzących w powojennym świecie, przygotowywały już wcześniej plan stopniowego uniezależniania
swojej kolonii – zakładano, że sprawne przekazanie odpowiedzialności za państwo,
uwzględniające przygotowanie lokalnych kadr i instytucji, zajmie około 30 lat. Dla
kongijskich działaczy był to jednak okres nie do zaakceptowania. Założony przez
nich w 1958 r. Ruch Narodowy zbojkotował zarówno ten, jak i kolejny plan, zakładający już tylko 5-letni okres przejściowy. Wystąpienia antykolonialne doprowadziły
w 1959 r. do serii zamieszek. Lokalną milicję w ich tłumieniu musiały wspomóc
oddziały belgijskie8. By zażegnać ten kryzys, zwołano w Brukseli konferencję przy
okrągłym stole, w której uczestniczyli zarówno przedstawiciele Belgii, jak i tworzących się dopiero kongijskich ugrupowań politycznych. Zdecydowano na niej, że już
30 czerwca 1960 r. Kongo stanie się niepodległym państwem, a o składzie przyszłego rządu zadecydują wybory, których termin ustalono na maj9.

Interwencja wojsk belgijskich
W tym okresie jedynie kilkudziesięciu spośród rodowitych mieszkańców Konga miało wykształcenie wyższe, a większość z nich stanowili duchowni. Braki
te doskonale oddały wyniki majowych wyborów. Patrice Lumumba, który objął
urząd premiera, odebrał jedynie wykształcenie w szkółce prowadzonej przez katolicką misję10. Joseph Kasavubu, wybrany prezydentem państwa, prócz misyjnej podstawówki usiłował kontynuować naukę w seminarium duchownym, został
5

Tamże, s. 41.
Tamże, s. 54–56. Por. też: E. Morel, King Leopold’s Rule in Africa, Londyn 1904, s. 127–171.
7
A. Zajączkowski, dz. cyt., s. 67, 105.
8
E. Jaremczuk, Konﬂikt kongijski, Toruń 2006, s. 137–138.
9
Tamże, s. 144.
10
F. Villafana, dz. cyt., s. 17.
6
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jednak z niego wydalony. W latach 40. usiłował działać w organizacjach kulturowo-politycznych11. Na ich tle dobrze prezentował się Joseph-Desire Mobutu, który w pierwszym okresie niepodległości został mianowany sekretarzem stanu do
spraw obronnych, a którego prawdziwa kariera już jako Mobutu Sese Seko zaczęła
się kilka lat później. Był on najlepiej wykształcony z nowych kongijskich liderów,
odbył studia w Belgii, po powrocie z których został wydawcą12.
Ludzie ci, mając bardzo nikłe doświadczenie, z dnia na dzień stali się czołowymi politykami nowo powstałego państwa. Społeczeństwo, na czele którego
przyszło im stanąć, oczekiwało od niepodległości bardzo wiele, zarazem nie rozumiejąc trudnej sytuacji, w której się znalazło: „Lud Kongijski, głównie miejski,
przez niepodległość rozumiał nadejście wieku złotego, obﬁtość wszelkich dóbr
i uwolnienie od obowiązków”13. Wszystko, co zostało przyniesione przez białych,
traktowane było jako sztuczne, narzucone siłą, jako coś, co nowy ład powinien
natychmiast odrzucić. Doprowadziło to do sytuacji tak kuriozalnych, jak celowe
nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, bo przecież przyniesione one zostały
przez białych. Szerzył się chaos i anarchia. Wystarczył tydzień, by władza nowego
rządu się załamała, a w prowincjach nasiliły się ruchy odśrodkowe i separatystyczne żądania14.
Początkiem wewnętrznego kryzysu państwa była już pierwsza przemowa premiera Lumumby. Jego agresywny ton nie tylko obraził obecnego na miejscu króla
Belgów – Baudouina, ale przede wszystkim doprowadził do nasilenia i tak już
poważnych nastrojów antykolonialnych. Rozpoczęły się rozruchy, dochodziło do
grabieży, gwałtów i morderstw. Biali mieszkańcy zaczęli masowo uciekać z Konga. W 1960 r. kraj opuściło ich około 60 tys.15 Argument, że gospodarka państwa
nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia licznych specjalistów z Europy, nie
docierał do rzeszy niewykształconych rodowitych mieszkańców. Bez fachowego zarządzania i wsparcia technicznego fabryki i kopalnie przestawały przynosić zyski, a infrastruktura w tropikalnych warunkach niszczała nad wyraz szybko.
Kongo, pod koniec lat 50. posiadające jedną z najprężniejszych gospodarek wśród
państw subsaharyjskiej Afryki16, w bardzo szybkim tempie zaczęło staczać się po
równi pochyłej.
Wraz z exodusem białej ludności przestawał funkcjonować także aparat administracyjny. W przeddzień ogłoszenia niepodległości na najwyższych szczeblach
kongijskiej służby cywilnej urzędy piastowało ponad 3,5 tys. Europejczyków i zaledwie trzech rdzennych Kongijczyków17.
11

Tamże, s. 19.
E. Jaremczuk, dz. cyt., s. 226–230.
13
A. Zajączkowski, dz. cyt., s. 247.
14
Intelligence Memorandum, The Economy of Congo (Kinshasa): Trends Since Independence
and Prospects, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00875R001600010014-5.pdf,
s. 7 [dostęp: 26.07.2018].
15
Tamże, s. 2.
16
Tamże.
17
M. Crawford Young, Post Independence Politics in the Congo, „Transition” 1966, nr 26, s. 40.
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Rząd był bezradny wobec pogarszającej się sytuacji. Nie dysponował żadnymi
siłami, przy pomocy których mógłby opanować powstały chaos. Kongijska Armia
Narodowa (będąca wówczas bardziej formacją policyjną niż wojskiem z prawdziwego zdarzenia) liczyła około 25 tys. czarnych żołnierzy, dowodzonych przez tysiąc białych oﬁcerów i starszych podoﬁcerów. Bunty na fali antybelgijskich wystąpień nie ominęły również jej szeregów. Wysiłki Lumumby i Kasavubu, podróżujących od garnizonu do garnizonu, nie dopuściły co prawda do całkowitego rozpadu
sił zbrojnych, jednak wojskowa dyscyplina przepadła. By zmniejszyć niezadowolenie, premier i prezydent awansowali wszystkich czarnych żołnierzy o stopień
w górę, a białych dowódców zastąpili oﬁcerami wybieranymi w jednostkach przez
głosowanie18. Tak „zreorganizowane” oddziały straciły resztki wartości bojowej.
Chaos w tym czasie wciąż się wzmagał. Biali przez lata swojego panowania nie
zdołali zaszczepić w miejscowych swoich wartości – ludność w wielu wypadkach
zaczęła wracać do dżungli, do dawnych sposobów życia. Powracały nawet przypadki plemiennego kanibalizmu, z którym wcześniej Belgowie dosyć skutecznie
walczyli19. By chronić w tej zawierusze swych obywateli, rząd w Brukseli zdecydował się na użycie wojska. Postawiono w stan podwyższonej gotowości stacjonujące już w Kongu oddziały oraz rozpoczęto przerzut jednostek z Belgii. W lipcu
1960 r. na miejscu było już 10 tys. belgijskich żołnierzy20. W miesiąc po uzyskaniu
niepodległości Kongo stało się faktycznie celem belgijskiej inwazji.

Czas najemników
Szerzący się chaos powodował między innymi ogromne straty gospodarcze.
Był to problemem nie tylko dla władz, ale także dla zachodnich akcjonariuszy
– wielkie koncerny wydobywcze (głównie belgijskie i brytyjskie) zainwestowały
w Kongu na przestrzeni dekad ogromny kapitał. Pogłoski o komunizujących poglądach części kongijskich polityków z Lumumbą na czele nie poprawiały widoków na przyszłość. Dla europejskich ﬁrm, które poczyniły inwestycje na terenie
bajecznie bogatej w surowce prowincji Katanga, pojawiła się nadzieja w osobie
Moise Kapendy Czombego. Polityk ten, stojący na czele założonej w latach 50.
partii zrzeszającej plemiona zamieszkujące Katangę, słynął z proeuropejskiego
nastawienia21. W momencie uzyskania niepodległości był już właścicielem sporej sieci handlowej w Katandze. Rozumiał, że ewentualne zerwanie ze światem
zachodnim i polityką wolnorynkową uderzałoby w niego tak samo, jak w wielkie
korporacje. Mógł liczyć nie tylko na poparcie lokalnej ludności, ale także na własną siłę militarną – oddziały katangijskich żandarmów22. Bardzo szybko nawiązał
on porozumienie z europejskimi koncernami, od których otrzymał wsparcie ﬁnan18
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sowe23, dzięki czemu stał się na tyle silny, że mógł zdecydować się na ogłoszenie
secesji prowincji.
Z pomocą obecnych na terenie Katangi oddziałów belgijskich wojska Czombego szybko przejęły całkowitą kontrolę nad regionem. Dysponując rozwiniętym
górnictwem i przemysłem24 oraz zagranicznym wsparciem ﬁnansowym, Czombe
umocnił swoją pozycję. Zorganizował siły zbrojne, braki kadrowe uzupełnił, zatrudniając ogromne rzesze najemników. Setki ludzi zwabionych sowitym wynagrodzeniem zgłosiło się do służby. Wśród nich byli ochotnicy z Francji, Belgii,
Wielkiej Brytanii, Południowej Afryki czy Zimbabwe25. Dobre relacje z państwami europejskimi umożliwiły dostarczenie wojskom katangijskim nowoczesnego
(jak na afrykańskie warunki) sprzętu i uzbrojenia26. Zdemoralizowana, słabo wyposażona, źle wyszkolona i fatalnie dowodzona armia kongijska nie mogła się skutecznie przeciwstawiać tej sile.
W sierpniu 1960 r. do problemów rządu Lumumby dołączył nowy poważny
kryzys – secesję ogłosiła kolejna bogata prowincja – Wschodnie Kasai, zwana
„diamentowym krajem”27. W tym przypadku głównym czynnikiem były dawne
niesnaski plemienne28, jednak i tu natychmiast angażowały się siły zewnętrzne –
zarówno politycy, jak i ludzie biznesu, którzy chcieli zachować wpływy w rejonie
dostarczającym lwią część diamentów na światowe rynki.
Zastrzyk gotówki z państw zachodnich spowodował także ożywienie sektora
wojskowo-obronnego w afrykańskim państwie. Jan Zumbach wspomina o ogromnych zyskach, jakie można było osiągnąć na handlu wszelkim materiałem wojennym – począwszy od mundurów, a skończywszy na bombowcach. Tani demobil,
nabyty w Europie, sprzedawany był afrykańskim odbiorcom z przebitką nawet
rzędu kilkuset procent29. Był to również złoty czas dla wszelkiej maści najemników – od indywidualnych poszukiwaczy przygód po biznesmenów prowadzących
ﬁrmy, będące faktycznie prywatnymi armiami. Afrykańscy przywódcy, nie mogąc polegać na pobratymcach reprezentujących niski poziom kultury technicznej
i umiejętności wojskowych, nad wyraz chętnie uciekali się do pomocy doświadczonych białych żołnierzy.

Interwencja ONZ
Premier Lumumba, świadomy braku możliwości samodzielnego pokonania
wspieranych z zagranicy secesjonistów ani też wojsk belgijskich, rozpoczął poszukiwania pomocy na arenie międzynarodowej. Już w lipcu 1960 r. wybrał się
w podróż do USA, by szukać wsparcia politycznego i militarnego. Nie został jed23
24
25
26
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nak przyjęty przez prezydenta Dwighta Davida Eisenhowera30, zapewne wiedzącego o komunizujących poglądach afrykańskiego polityka i niechcącego na koniec
kadencji angażować swego kraju w kongijską zawieruchę. Lumumba zwrócił się
więc o pomoc po drugiej stronie żelaznej kurtyny. ZSRR udzielił rządowi w Leopoldville ograniczonego wsparcia – radzieckie samoloty transportowe zostały
wysłane, by sprawnie przerzucić kongijskich żołnierzy w rejon konﬂiktu31. Militarne efekty tej pomocy były minimalne, jednak implikacje polityczne okazały
się bardzo poważne – kongijski premier dla świata zachodniego oﬁcjalnie stał się
współpracującym z Moskwą „komunistą”.
12 lipca 1960 r. kongijski rząd zwrócił się o udzielenie pomocy wojskowej do
ONZ. Dwa dni później Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję nr 143. Społeczność międzynarodowa wezwała Belgię do wycofania wojsk z Konga, a sekretarz
generalny został upoważniony do użycia środków niezbędnych dla wzmocnienia
rządowych sił kongijskich do poziomu, w którym będą one w stanie wywiązać się
ze stojących przed nimi zadań32.
Do Konga zaczęły przybywać pierwsze oddziały „Błękitnych hełmów” – głównie z państw Azji i Afryki. Rozpoczęła się operacja ONZ w Kongu – ONUC (Operation des Nations Unies au Congo). Była to bezprecedensowa misja w historii
ONZ – nigdy wcześniej siły międzynarodowe nie prowadziły działań na tak dużym
terytorium, angażujących takie siły i środki (ponad 20 tys. żołnierzy)33. W starciu
z regularnymi oddziałami, w niczym nieprzypominającymi niezdyscyplinowanej
zbieraniny tworzącej Narodową Armię Kongijską, wojska Czombego znalazły się
w defensywie.
Sytuacja w państwie wydawała się poprawiać, jednak Kongiem wstrząsnął kolejny kryzys, tym razem doszło do konﬂiktu w łonie rządu. Walka o władzę między
premierem a prezydentem doprowadziły do rozłamu. Powstały dwa obozy: wierny
Kasavubu w Leopoldville i wierny Lumumbie w Stanleyville. Nawet na posiedzenie Narodów Zjednoczonych każda z frakcji wysłała własną reprezentację34.
W tej sytuacji prowadzenie jakiejkolwiek polityki wewnętrznej czy zewnętrznej
było niemożliwe. Prezydent i premier nawzajem pozbawili się urzędów, twierdząc, że przeciwnik uzurpuje sobie prawo do władzy. Impas przełamał Mobutu,
który będąc dysponentem sił zbrojnych, opowiedział się po stronie prezydenta.
Kasavubu, doceniając ten gest, wyznaczył pułkownika na stanowisko premiera35.
Lumumba został wyjęty spod prawa. 1 grudnia 1960 r. ludzie Mobutu aresztowali
go (nie pomogła ochrona wojsk ONZ, pod którą premier formalnie się znajdował).
17 stycznia 1961 r. został przetransportowany do Elizabethville w Katandze, gdzie
30
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zamordowali go belgijscy najemnicy w służbie Czombego36. Mimo zakończenia
konﬂiktu o władzę niepokoje w państwie nie ustawały, a katangijska rebelia wciąż
nie była zażegnana.
W rozwiązanie kongijskiego kryzysu postanowił zaangażować się Dag Hammarskjöld, szwedzki polityk i dyplomata, a od 1953 r. sekretarz generalny ONZ.
Chciał on osobiście zapoznać się z sytuacją w młodym afrykańskim państwie.
Niedane mu jednak było dotrzeć do Konga. 18 września 1961 r. samolot, którym
podróżował, rozbił się na terenie brytyjskiego protektoratu północnej Rodezji, nikt
nie przeżył katastrofy. Śledztwo przeprowadzone przez władze brytyjskie wykazało, że przyczyną wypadku był błąd pilota, wynik ten został także uznany przez
ONZ. Od razu podniosły się jednak głosy dowodzące, że sekretarz generalny ONZ
padł oﬁarą zamachu przeprowadzonego przez siły podległe rządowi brytyjskiemu.
Teorię tę może potwierdzać fakt oczywistego konﬂiktu interesów Wielkiej Brytanii
oraz pozostałych państw kolonialnych z działaniami podejmowanymi przez ONZ
przeciw Katandze. Także wśród wojskowego personelu przebywającego w Afryce
w latach 60. XX w. katastrofa samolotu Hammarskjölda budziła wątpliwości37.
Kolejne próby działań dyplomatycznych nie przynosiły skutków. W końcu
w grudniu 1962 r., w związku z nasileniem walk między wojskami Czombego
a oddziałami ONZ, w których zginęło kilkunastu żołnierzy w błękitnych hełmach,
dowództwo ONUC otrzymało zgodę na przeprowadzenie ofensywy38. Przerzucone na miejsce nowoczesne odrzutowce ze Szwecji i Indii zniszczyły – będące
oczkiem w głowie Czombego – siły powietrzne Katangi, nim te zdążyły wzbić
się w powietrze39. Wsparte ciężkim sprzętem wojska ONZ szybko uporały się
z oddziałami katangijskiej żandarmerii. Zarówno służący w niej najemnicy, jak
i sam Czombe musieli salwować się ucieczką z kraju. Kryzys związany z secesją
Katangi został zażegnany. W czerwcu 1964 r. ostatnie oddziały „Błękitnych hełmów” opuściły Kongo. Strategiczny plan ONZ, zakładający niedopuszczenie do
ingerencji w kongijski konﬂikt, spalił jednak na panewce40.

Walka o strefę wpływów
Zantagonizowane z państwami zachodnimi Kongo, podobnie jak wiele innych krajów powstałych w procesie dekolonizacji, w naturalny sposób znalazło
się w kręgu zainteresowań państw bloku wschodniego41. Związek Radziecki czy
Chińska Republika Ludowa stawały się w pewnym sensie następcą mocarstw kolonialnych, obejmując swoją opieką i wspierając w różny sposób poszczególne
rządy czy ruchy polityczne w Afryce, by zdobyć bądź zachować strefy wpływów.
USA, zgodnie z obowiązującą od 1947 r. w polityce zagranicznej doktryną Tru36
37
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mana, starały się przeciwdziałać komunistycznej ekspansji. W 1957 r. amerykański
Departament Stanu utworzył Biuro Spraw Afrykańskich, a dwa lata później w CIA
powołano do życia Africa Division. Warto nadmienić, że konieczność angażowania
się w Afryce doprowadziła do rozłamu wśród państw zachodnich. Stał się on szczególnie wyraźny w przypadku Katangi. Inaczej niż w wypadku Lumumby, do którego
praktycznie cały świat zachodni był nastawiony negatywnie, Czombe był dla Belgii
czy Wielkiej Brytanii gwarantem zachowania stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej regionu. Dawne kolonialne potęgi przede wszystkim nie chciały dopuścić do
zakłócenia działań przynoszących krocie kopalń. Dla USA z kolei był on (przynajmniej początkowo) rebeliantem, działającym przeciw legalnemu, demokratycznie
wybranemu rządowi. Pierwsza rezolucja dotycząca międzynarodowej interwencji
w Kongu (niewątpliwie godząca w belgijskie interesy) przyjęta została z poparciem
Stanów Zjednoczonych, które na forum ONZ głosowały ramię w ramię z ZSRR.
Z czasem doprowadziło to do sytuacji, w której samoloty US Air Force, wypełniając
międzynarodowe zobowiązania, transportowały do Konga żołnierzy misji ONUC,
a funkcjonariusze CIA, mając świadomość, że tylko Czombe może zagwarantować
niedopuszczenie do władzy „komunistów”, wspierały działania secesjonistów42.
Amerykanie szybko zrozumieli, że aby skutecznie realizować politykę w Kongu, nie narażając na szwank swej opinii na arenie międzynarodowej, muszą uciec
się do nieszablonowych metod. Na horyzoncie pojawili się kubańscy uchodźcy,
których wielu po klęsce inwazji w Zatoce Świń znalazło się na amerykańskiej
ziemi. Byli to zdeklarowani antykomuniści, często posiadający wyszkolenie i doświadczenie wojskowe. Wielu z nich wciąż usiłowało podejmować działania przeciwko Fidelowi Castro. Łączyli się w zorganizowane grupy – jedna z nich nabyła stary amerykański bombowiec, przy pomocy którego planowała zaatakować
rezydencję Castro, inne na odpowiednio przystosowanych łodziach patrolowały
wody Zatoki Meksykańskiej, polując na jednostki pod kubańską banderą43. CIA
upiekła więc dwie pieczenie na jednym ogniu – proponując zaprawionym w bojach
uchodźcom służbę w walce z międzynarodowym komunizmem. Tym sposobem
Stany Zjednoczone przestały być postrzegane jako kraj goszczący i wspomagający
bojówkarzy i piratów oraz zyskały dobrze zmotywowane, przeszkolone siły, mogące relatywnie dyskretnie dbać o ich interesy w sercu Afryki. W Kongu powstała
miniaturowa antykomunistyczna armia kubańska, w skład której weszło lotnictwo,
oddział wojsk specjalnych, a nawet śródlądowa ﬂotylla operująca na wodach jeziora Tanganika44.
Co ciekawe, służący w niej Kubańczycy nie byli jedynymi przedstawicielami
karaibskiej nacji, których zimnowojenny los rzucił wówczas do kongijskiej dżungli. Zaangażowanie bloku wschodniego w Afryce nie ograniczało się bowiem do
42
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Powstanie Simba
Prócz zewnętrznych czynników na sytuację w Kongu wpływały również negatywnie czynniki wewnętrzne. Rząd przez pierwsze trzy lata skupiony był na niedopuszczeniu do faktycznego rozpadu państwa, nie pozyskując sobie w tym czasie obywateli. Lokalna administracja praktycznie nie funkcjonowała. Dla wielu ludzi pierwsze
doświadczenia z niepodległością okazały się bolesnym rozczarowaniem. Winy doszukiwano się w postawie władz, żądano „drugiej niepodległości”, wyrównującej
rachunki krzywd i niesprawiedliwości przyniesione przez tę pierwszą, z 1960 r.49
Falę niezadowolenia wykorzystał Pierre Mulele, minister edukacji w rządzie
Lumumby, który stanął na czele antyrządowej rebelii. Mulele uzyskał znaczącą
pomoc ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie wraz z grupą młodych kongijskich aktywistów przeszedł w 1963 r. szkolenie z zakresu taktyki partyzanckiej.
W lipcu tegoż roku powrócił do Konga z ambicją przejęcia władzy w państwie50.
Pod koniec stycznia 1964 r. jego oddział urósł do siły ok. 2 tys. ludzi, wspieranych
logistycznie przez ZSRR i Chiny i zaczął siać terror w prowincji Kwilu. Wojska
rządowe skupiły się na kontrolowaniu ośrodków miejskich. Większego zagrożenia upatrywano w groźbie zamachu stanu i działalności politycznej Czombego,
starającego się stworzyć na uchodźctwie w Hiszpanii front polityczny skierowany
45
46
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50
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obecności jego wiodących mocarstw. Co więcej, o ile państwa satelickie ZSRR po
prostu wspierały na Czarnym Lądzie działania „Wielkiego Brata”45, o tyle rządzący na Kubie Fidel Castro zdawał się mieć własną koncepcję ekspansji w Afryce.
Możliwe, że gdy w 1962 r. zażegnano kryzys kubański, który o mało nie doprowadził do wybuchu wojny światowej, USA i ZSRR zawarły porozumienie, zgodnie
z którym John F. Kennedy zobowiązywał się zrezygnować z kolejnych prób obalenia władzy Castro, Nikita Chruszczow dopilnować miał zaś, by Hawana nie destabilizowała sytuacji w regionie przez wspieranie ruchów rewolucyjnych na terenie
Ameryki Południowej i Środkowej46. Sytuacja taka faktycznie tłumaczyłaby zwrot
polityki Castro w kierunku odległej Afryki, gdzie mógł swobodnie prowadzić politykę zagraniczną. Przedstawicielem kubańskiego przywódcy na czarnym lądzie
został nie kto inny, jak Ernesto „Che” Guevara47, który nie tylko reprezentował
kraj na salonach politycznych, ale także z karabinem w ręku prowadził do walki
oddziały partyzantów w afrykańskich państwach, między innymi w Kongu. Przewrotny los sprawił, że właśnie w sercu afrykańskiej dżungli znalazła swoje pole
bitwy także kubańska wojna domowa. Wspierający powstanie w prowincji Kwilu
żołnierze Guevary starli się nad Jeziorem Tanganika ze zwerbowanymi przez CIA
antycastrowskimi bojownikami48.
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przeciw prezydentowi i nowemu premierowi Cyrillowi Adouli51. Bunt tymczasem
narastał na sile, pojawiały się informacje o oﬁarach wśród misjonarzy52. Siły rządowe pozbawione wsparcia wojsk ONZ przedstawiały niski poziom53. Rebelianci odnosili coraz większe sukcesy i atakowali wielokrotnie liczniejszego przeciwnika54.
Od kwietnia 1964 r. również w prowincji Kivu przybrały na sile lokalne konﬂikty
o podłożu plemiennym. Lewicowy, emigracyjny Komitet Wyzwolenia Narodowego szybko nawiązał kontakty z lokalnymi wodzami, którzy zaczęli używać w swej
retoryce argumentów politycznych, a jako cel swojej walki przedstawiać obalenie
despotycznego rządu premiera Adouli. Także w innych prowincjach władza rządu
centralnego była słaba, a rozruchy mogły wybuchnąć w każdej chwili55.
Kasavubu zorganizował konferencję przy okrągłym stole. Do Leopoldville
przybyli nawet dawni wrogowie, jak choćby Moise Czombe, który w wyniku konferencji otrzymał tekę premiera w lipcu 1964 r. Forsował on bez skutku ideę „rządu
pojednania narodowego”, w którego skład powinni wejść także przedstawiciele
opozycji i buntowników, jak Mulele56. Bardzo przydatne okazały się jednak kontakty nowego premiera w środowisku najemników – jego ludzie z katangijskiej
żandarmerii wrócili do Konga, tym razem by walczyć ramię w ramię z wojskami
rządowymi. Diametralnie podniosło to skuteczność sił zbrojnych.
Był to ostatni moment na taki ruch – 5 sierpnia 1964 r. oddziały Mulele zajęły Stanleyville, jedno z najważniejszych miast Konga, stolicę prowincji Orientale. Na czele
oddziału buntowników stali szamani, budzący grozę wśród czarnych żołnierzy, półtoratysięczny garnizon pierzchnął na samą wieść o przeciwniku57. W dzień po zdobyciu
miasta buntownicy proklamowali w Stanleyville powstanie Ludowej Republiki Konga. Obszar, nad którym panowali, obejmował już połowę terytorium kraju.
Rebelia, zwana w świecie zachodnim powstaniem Simba, okazała się dla Konga największym zagrożeniem w krótkiej historii tego państwa. Siły rebeliantów
szybko rosły – ich liczbę w samym Stanleyville szacowano na 10 tys.58 Kontrolując
miasto, rebelianci zyskali kartę przetargową na arenie międzynarodowej. W ich
ręce wpadła liczna grupa obcokrajowców, Europejczyków i Amerykanów, misjonarzy, biznesmenów, dyplomatów (między innymi amerykański wicekonsul Michael
Hoyt). Mimo zabiegów Czerwonego Krzyża, rebelianci odmówili uwolnienia
51
Central Intelligence Bulletin 1 february 1964, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/
CIA-RDP79T00975A007500040001-4.pdf, s. 6 [dostęp: 26.07.2018].
52
Central Intelligence Bulletin 27 january 1964, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/
CIA- RDP79T00975A007400550001-9.pdf, s. 6 [dostęp: 26.07.2018].
53
Current Inteliigence Memorandum, Subject: The Security Situation in the Congo, https://
www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000269794.pdf, s. 3 [dostęp: 26.07.2018].
54
Tamże, s. 1.
55
Memorandum: The security Situation in the Congo, https://www.cia.gov/library/readingroom/
docs/DOC_0000269791.pdf, s. 2 [dostęp: 26.07.2018].
56
Tamże, s. 5.
57
F. Villafana, dz. cyt., s. 75.
58
J. O’Brien, Size 12 Leather Personnel Carriers: Tactical Mobility and the light Infantry, Fort
Leavenworth 1991, s. 28.
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cywili59, zakładnicy mieli im gwarantować nieangażowanie się państw zachodnich
w konﬂikt60. Jeden z przywódców rebelii wygłosił przemówienie, wzywając, by
schwytanych najemników dostarczać żywcem do Stanleyville. Francuskie słowo
mercenaire zostało jednak przez ludność pomylone z missionnaire, rebelianci zaczęli więc sprowadzać do miasta misjonarzy61. Liczba białych zakładników urosła
szybko do liczby co najmniej 60062. W wypadku ataku sił rządowych natychmiast
mieli oni zostać zgładzeni63. Na całym świecie rozumiano, że to nie czcze pogróżki. Władze Ludowej Republiki pokazały już na przykładzie czarnej ludności, jak
traktują wrogów. Pojmanych często ćwiartowano, palono żywcem i patroszono64.
W połowie września rządowe oddziały zaczęły odnosić pierwsze sukcesy, odbijając miasta i miasteczka, zbliżały się do stolicy Ludowej Republiki w Stanleyville65. W obliczu nadchodzących walk o miasto szybkie wydostanie zakładników
stawało się priorytetem dla państw, których obywatele byli więzieni66, oraz dla
rządu w Leopoldville, chcącego uniknąć masakry cudzoziemców.
Amerykanie pierwsze plany ewakuacji swojego personelu konsularnego przygotowali już w styczniu 1964 r., gdy zdali sobie sprawę, jaką skalę może osiągnąć
rewolta Mulele. Plan ten zakładał prowadzenie działań w warunkach pokojowych,
przy pomocy zaledwie plutonu spadochroniarzy67. W nowej sytuacji było to już
niewykonalne. Nowa operacja, której nadano kryptonim „Czerwony Smok” (ang.
Dragon Rouge), zakładała współdziałanie amerykańsko-belgijskie, odbicie zakładników ze Stanleyville oraz kilku mniejszych miejscowości zajętych przez buntowników. Atak na stolicę rebeliantów był najtrudniejszą częścią planu – działanie
musiało być prowadzone szybko i z zaskoczenia, by nie dać przeciwnikowi czasu
na zgładzenie zakładników.
24 listopada 1964 r. o godz. 6:00 545 belgijskich spadochroniarzy desantowało
się z 12 amerykańskich transportowców Lockheed C-130 „Hercules”68. Równolegle rozpoczął się atak lądowy wojsk kongijskich i najemników69. Zgodnie z przewidywaniami, gdy tylko dowódcy rebeliantów dowiedzieli się o ataku, wydali rozkaz
zabicia wszystkich białych w mieście70. Belgowie bez trudu rozbijali próbujące sta59

E. Packham, Freedom and Anarchy, Nowy Jork 1996, s. 260.
Intelligence Information Cable, Treatment of American consular personnel at Stanleyville,
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000679954.pdf, s. 5 [dostęp: 26.07.2018].
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wić opór oddziały rebeliantów71 i udało im się dotrzeć na czas do większości zakładników, jednak mimo to kilkudziesięciu z pojmanych straciło życie. Około południa
do miasta wkroczyły kolumny wojsk kongijskich, siły buntowników zostały rozbite
bądź wyparte. W ciągu kolejnych dwóch dni amerykańskie samoloty ewakuowały
z regionu ponad 2 tys. ludzi72. Utrata Stanleyville była początkiem końca powstania
Simba. Morale buntowników podupadło, wiele oddziałów poszło w rozsypkę73.

Podsumowanie
Rebelia Simba dogorywała do końca 1965 r., kiedy to kongijska armia, wsparta
logistycznie przez Amerykanów, całkowicie ją zdławiła74. Nie był to jednak koniec kłopotów młodego afrykańskiego państwa. Wykorzystując jego słabość, Mobutu przeprowadził zamach stanu, przechwytując ster władzy na ponad 30 lat75.
Dekady jego nieudolnych rządów doprowadziły do dalszego rozkładu gospodarki76 i pogorszenia poziomu życia mieszkańców. Demokratyczna Republika Konga
okazała się państwem dysfunkcyjnym. Kilkadziesiąt lat jego istnienia (pod różnymi nazwami) doprowadziło do sytuacji, w której mieszkańcy kraju posiadającego
jedne z najbogatszych złóż surowców naturalnych na świecie i warunki do rozwoju
nieomalże każdej dziedziny przemysłu żyją w skrajnym ubóstwie. Przewidywalna
długość życia to około 50 lat, choroby zakaźne szerzą się na potęgę77, mniej niż
połowa populacji ma dostęp do źródeł zdatnej do użytku wody pitnej78.
Można pokusić się o tezę, że o ile XIX- i XX-wieczna polityka kolonialna Belgów była polityką zbrodniczą, to taką samą zbrodnią wobec mieszkańców Konga
była zgoda władz w Brukseli na przyśpieszoną i źle zorganizowaną dekolonizację.
Belgia ratowała się oczywiście w ten sposób przed kosztownym kolonialnym konﬂiktem zbrojnym i zachowywała pozory politycznej poprawności, jednak skazywała zarazem czarną ludność na straszną przyszłość. Kongijczycy, którym nigdy
nie starano się zaszczepić zachodnich wartości, zaczęli wracać do własnego (z europejskiego punktu widzenia prymitywnego) sposobu życia. Zachowali w nim niestety niektóre zdobycze cywilizacji – w plemiennych niesnaskach prócz łuków
i maczet pojawiły się karabiny maszynowe i granatniki. Pozostawione tak samemu
sobie państwo skazane było na chaos i upadek od samego początku. Pojawienie się
na jego terytorium zewnętrznych, agresywnych sił było tylko kwestią czasu.
Słowa kluczowe: Afryka, Kongo, dekolonizacja, zimna wojna.
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Abstract
In the accelerated process of decolonization, which embraced Africa in the 1960s, the
Belgian colony in Congo transformed into an independent state. The emerging Democratic
Republic of Congo proved to be a weak country susceptible to outside inﬂuences. Due to
the wealth of mineral resources, both big and smaller states as well as individual mining
companies wanted to protect their interests in it. Conﬂicts between them, together with
internal unrest, led to the state of actual war within the borders of that country.
Keywords: Africa, Congo, Decolonization, Cold War.
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The Congo Conﬂict in 1960–1964. Difﬁcult Decolonization
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Ogólnopolska Konferencja
Naukowa na temat:
Samorząd terytorialny
w kształtowaniu
bezpieczeństwa publicznego

8 czerwca 2018 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku odbyła się jednodniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Jej organizatorem był Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
w Pułtusku we współpracy ze starostwami powiatowymi w: Pułtusku, Makowie
Mazowieckim i Ostrołęce. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. dr hab.
Adam Koseski, rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży prof. nadzw. dr hab.
Roman Engler, prezes oddziału olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk oraz starosta pułtuski Jan Zalewski,
starosta ostrołęcki dr Stanisław Kubeł i starosta makowski Zbigniew Deptuła.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni z kraju i zagranicy, pracownicy Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Ostrołęce, Makowie oraz
Urzędu Miasta w Wyszkowie i Pułtusku, a także studenci Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora i uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
Celem konferencji było omówienie problemów związanych z działaniem krajowego systemu zarządzania kryzysowego, z wyeksponowaniem roli administracji samorządowej oraz zwróceniem szczególnej uwagi na elementy wykonawcze
w związku z organizacją imprez masowych i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka. Konferencja stała się również pierwszym krokiem w kierunku
konsolidacji środowiska naukowego i pracowników samorządu terytorialnego
odpowiedzialnych za praktyczną stronę zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze
powiatów północnego Mazowsza.
Otwarcia konferencji dokonał rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora prof. dr hab. Adam Koseski, który podkreślił wagę bezpieczeństwa
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publicznego w pracach samorządu lokalnego. Na kwestię tę zwróciła uwagę także
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk w liście skierowanym do uczestników konferencji.
Na program konferencji złożyło się 14 referatów. Pierwsza część konferencji,
której przewodniczył prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszo, zatytułowana była Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa publicznego. Jako pierwszy głos
zabrał prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu), który omówił problematykę współczesnych zagrożeń militarnych.
W dalszej części konferencji prof. dr hab. Vasyl Gulay (Uniwersytet Narodowy
„Politechnika Lwowska” we Lwowie) przedstawił referat zatytułowany Samorząd
terytorialny w warunkach prowadzenia przez Federację Rosyjską „wojny hybrydowej” – doświadczenia ukraińskie oraz perspektywy współpracy z Polską. Mgr
Artur Romanik (Urząd Starosty Powiatowego w Ostrołęce) omówił zadania starostów w zarządzaniu kryzysowym na przykładach zdarzeń zaistniałych w powiecie
ostrołęckim, a mgr Halina Ryczkowska (Urząd Starosty Powiatowego w Makowie
Mazowieckim) zaprezentowała referat nt. Rola informacji w systemie zarządzania
kryzysowego. Na zakończenie tej części konferencji dr Robert Dynak (dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku) zreferował ogólne założenia koncepcji powiatowego systemu bezpieczeństwa.
W drugiej części konferencji jej uczestnicy i zaproszeni goście wizytowali Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Pułtusku. Dr Robert Dynak wraz ze współpracownikami przedstawili zasady funkcjonowania Centrum,
zadania i sposoby ich realizacji oraz zapoznali z funkcjonowaniem stanowiska kierowania PCZK, w tym działania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania
Ludności.
Trzecia część konferencji zatytułowana była Elementy i podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym, a jej obradom przewodniczył dr inż. Bogusław
Bębenek. Na wstępie dr Andrzej Sęk (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku) omówił dylematy samodzielności polskiej gminy w sytuacjach szczególnych. Następny prelegent, nadinsp. w st. spocz. dr Ferdynand Skiba
(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) zaprezentował referat pt. Formy uspołecznienia działań policji i ich rola w procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego. Wśród kolejnych mówców znaleźli się: dr Mariusz Kuryłowicz (Wyższa
Szkoła Agrobiznesu w Łomży) z wystąpieniem pt. Ewaluacja w bezpieczeństwie,
dr Piotr Baczar (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), który zreferował działania antyterrorystyczne w obrębie społeczności lokalnej, i dr Wiesław Zawadzki
(Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), który nakreślił zasady funkcjonowania
straży miejskiej na rzecz kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W dalszej części konferencji dr Aneta Kowalewska (I zastępca burmistrza Wyszkowa) omówiła problematykę wsparcia gmin dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych i ich rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Mgr inż. Katarzyna Wołejszo (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) przedstawiła referat
pt. Doskonalenie kadr zarządzania kryzysowego na terenie powiatu w ujęciu teoSpołeczeństwo i Polityka Nr 3 (56)/2018
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retycznym, a Katarzyna Ciszka – studentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – przedstawiła tekst zatytułowany Działania patrolu
rozminowania na terenie powiatu pułtuskiego. Obrady trzeciej części konferencji
zakończyło wystąpienie dr. inż. Bogusława Bębenka (Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), podejmujące problematykę wojskowych
jednostek odbudowy i ich roli we wsparciu samorządu terytorialnego w obszarze
bezpieczeństwa publicznego.
W podsumowaniu obrad dr inż. Bogusław Bębenek podziękował uczestnikom
za przybycie i zapewnił, że wszystkie złożone materiały zostaną opublikowane
drukiem, co umożliwi utrwalenie dorobku naukowego konferencji oraz jego szersze upowszechnienie. Przychylając się do głosów w dyskusji, wyraził nadzieję,
że odbyte spotkanie naukowe stanie się przedsięwzięciem cyklicznym i na trwałe
wpisze się w harmonogram prac naukowych uczelni i wydziału.

Recenzje, artykuły
recenzyjne, eseje
recenzyjne

Kamil Piskała

Ewa Pejaś, Myśl polityczna
Kazimierza Czapińskiego
w latach 1918–1939,
Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2017, ss. 348

Jeśli posiłkować się kryterium ilościowym, a więc liczbą publikowanych książek i artykułów, uznać można, że polska myśl polityczna pierwszej połowy XX w.
zalicza się w ostatnich kilkunastu latach do grupy tematów najintensywniej badanych przez rodzime środowisko historyczne. Warto przy tym dodać, że – zwłaszcza ostatnio – znacznie większe zainteresowanie badaczy zdają się budzić ideowe
debaty i poszukiwania przedstawicieli prawej strony sceny politycznej, podczas
gdy programowemu dorobkowi stronnictw i środowisk lewicy poświęca się wyraźnie mniej uwagi. Dotyczy to również myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej – problematyka ta szczególnie intensywnie badana była w latach 80.
i w początku lat 90. XX w., co zaowocowało szeregiem ważnych opracowań1,
w XXI stuleciu jednak przesunęła się na dalszy plan zainteresowań polskiej historiograﬁi. Z tym większą uwagą należy wobec tego odnotowywać i śledzić wszelkie nowe publikacje poświęcone tej problematyce, będące rezultatem autorskich,
źródłowych badań. Taką pracą bez wątpienia jest monograﬁa pióra Ewy Pejaś,
badaczki związanej z Instytutem Studiów Politycznych PAN, poświęcona myśli
politycznej Kazimierza Czapińskiego w latach 1918–1939.
Kazimierz Czapiński w okresie międzywojennym zaliczał się do ścisłego kierownictwa PPS – od 1921 r. wchodził w skład Centralnego Komitetu Wykonawczego partii2, ponadto należał też do władz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (w 1933 r. stał na czele zarządu Towarzystwa). Czapiński był również bardzo aktywny jako parlamentarzysta – zasiadał w poselskich ławach nieprzerwanie
od 1919 aż do 1935 r., kiedy to socjaliści zdecydowali się na bojkot wyborów ze
1
Dość wspomnieć ukazujące się w tym okresie prace takich autorów, jak Michał Śliwa, Andrzej Jaeschke czy Stanisław Michałowski.
2
Zob.: J. Kaczanowska, Skład władz naczelnych PPS 1919–1939, „Z Pola Walki” 1969, nr 4,
s. 151–156.
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względu na niedemokratyczne zapisy tzw. sławkowskiej ordynacji. Z parlamentarnej mównicy Czapiński często prezentował stanowisko PPS w ważnych debatach,
szczególny rozgłos przyniósł mu zaś udział w dyskusji konstytucyjnej w Sejmie
Ustawodawczym, a także toczone na forum parlamentarnym batalie o świecki charakter odrodzonego państwa. „Sejm debatuje nad ustawą konstytucyjną” – pisał,
wspominając po latach posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, Bernard Singer –
„Chodzi o uregulowanie stosunków państwa do kościoła. PPS wysyła obrazoburcę
Czapińskiego. Ciężkim krokiem wchodzi na trybunę mól książkowy, nosi ze sobą
pakę ksiąg. (…) Cytuje Voltaire’a, Reya, wyciągi z podręczników szkolnych o obskurantyzmie w Polsce, opowiadania z Nankego, wyjątki z Prowincjałek Pascala,
bulle papieskie, kanon Ojców Kościoła”3. Taki obraz Czapińskiego powracał też
wielokrotnie w relacjach wspomnieniowych – pozbawionego większego temperamentu politycznego erudyty, pochłaniającego ogromną ilość książek i broszur,
znacznie lepiej czującego się w roli referenta niż wiecowego trybuna.
Czapiński zaliczał się również do grona najbardziej płodnych publicystów prasy socjalistycznej przez cały okres międzywojenny. Współpracował m.in. z krakowskim „Naprzodem”, teoretycznym miesięcznikiem „Światło”, a także z „Robotnikiem”. W latach 30. XX w. w redakcji tego najważniejszego pepeesowskiego
dziennika pełnił w istocie funkcję zastępcy Mieczysława Niedziałkowskiego, formalnie stojącego na czele pisma4. Między 1918 a 1939 r. Czapiński opublikował
w sumie kilkanaście broszur oraz co najmniej kilkaset obszernych artykułów problemowych i komentarzy politycznych. One też stanowiły przede wszystkim bazę
źródłową, na której oparta została monograﬁa Ewy Pejaś.
Autorka we wstępie pracy stwierdza, że za cel postawiła sobie „przedstawienie
Kazimierza Czapińskiego jako jednego z ideologów Polskiej Partii Socjalistycznej” (s. 5). Z myślą o realizacji tak zakreślonego celu wywód uporządkowany został według kryterium problemowego – monograﬁę podzielono na osiem rozdziałów, prezentujących poglądy Czapińskiego na takie kwestie, jak ustrój państwa,
rola kościoła rzymskokatolickiego, oświata czy polityka zagraniczna państwa
polskiego. Autorka w kolejnych rozdziałach drobiazgowo referuje treść politycznej publicystyki Czapińskiego, obﬁcie cytując fragmenty jego wypowiedzi, dając
tym samym też czytelnikowi możliwość bliższego zapoznania się z oryginalnym
językiem i polityczną retoryką charakterystyczną dla międzywojennego ruchu socjalistycznego. Z jednej strony uznać można to za istotną zaletę pracy – dostarcza
ona bowiem bogatego materiału i w sposób wszechstronny prezentuje wypowiedzi
Czapińskiego w badanym okresie. Z drugiej jednak strony przyjęcie takiej strategii w rezultacie nadaje monograﬁi charakter swoistego katalogu, porządkującego
wypowiedzi Czapińskiego na poszczególne tematy. Znajduje to zresztą pewne odbicie w samym już tylko brzmieniu tytułów poszczególnych rozdziałów (Stano3

B. Singer, Od Witosa do Sławka, Warszawa 1990, s. 31.
Por.: J. Mulak, Dlaczego: nie chciałem być premierem Rządu Tymczasowego, generałem
Wojska Polskiego, rekordzistą świata, trenerem państwowym Królestwa Holandii?, Warszawa 2006,
s. 42–43.
4
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wisko wobec obozu narodowego oraz piłsudczykowsko-sanacyjnego, Stanowisko
wobec kościoła rzymskokatolickiego, Stanowisko wobec systemu komunistycznego
w Związku Radzieckim itd.). Podczas lektury odnieść można czasem wrażenie, że
Autorce nieco zabrakło porządkującej całość myśli przewodniej, interpretacyjnego
klucza, który nadałby większą spójność wywodowi i zintegrował mocniej w ramach jednej struktury argumentacyjnej kolejno prezentowane „stanowiska”, skądinąd omawiane chyba też w nieco przypadkowej kolejności.
Gwoli sprawiedliwości zauważmy jednak, że tego rodzaju pogłębionych interpretacji nie ułatwia poniekąd sama specyﬁka pisarstwa Czapińskiego. Choć był
bez wątpienia erudytą i prawdopodobnie publicystą najlepiej w szeregach całej
PPS zaznajomionym ze współczesną sobie europejską literaturą z dziedziny teorii
socjalizmu, to jednak znaczna część jego tekstów pozostawała albo powierzchowna, albo nosiła głównie sprawozdawczy charakter. Czapiński wobec tego obszernie
referował czytelnikom „Robotnika” i innych pepeesowskich pism treść kolejnych
prac najwybitniejszych teoretyków ówczesnego ruchu socjalistycznego, na przykład Karla Kautsky’ego, Ottona Bauera czy Hendrika de Mana, sporadycznie tylko
podejmował jednak próby poważniejszej polemiki czy pogłębienia argumentacji
omawianych autorów. Dawała o sobie znać w takich wypadkach w pewnym stopniu pedagogiczna pasja Czapińskiego. Spośród członków ścisłego kierownictwa
był bowiem tym, który najwięcej uwagi poświęcał działalności edukacyjnej i często też swoiście dydaktycznym celom podporządkowywał swoją publicystykę,
dbając raczej o możliwie wierne zreferowanie poglądów zagranicznych teoretyków, rezygnując przy tym z podejmowania poważniejszej polemiki. Warto przy
tym dodać, że właśnie pojmowanie socjalizmu jako ruchu skupionego nie tylko na
celach politycznych i ekonomicznych, lecz także postrzeganie go jako narzędzia
wychowania i intelektualnej emancypacji klasy robotniczej, zbliżało Czapińskiego
do teoretyków związanych z nurtem austromarksizmu i stanowiło jego najważniejszy dorobek programowy międzywojennej PPS5.
Na to, że Czapiński obﬁcie czerpał inspirację z dorobku teoretyków austriackiej
socjaldemokracji, w monograﬁi wielokrotnie zwrócono też uwagę. Warto jednak
zauważyć, że sam sposób, w jaki Czapiński dokonywał interpretacji austromarksizmu, nie został przez Autorkę w zasadzie omówiony. Podkreślić trzeba natomiast,
że publicysta „Robotnika” zwykle nie przywiązywał większej wagi do najbardziej
radykalnych wątków obecnych w wypowiedziach austriackich teoretyków, koncentrując się przede wszystkim na powtarzaniu za nimi argumentów na rzecz demokracji parlamentarnej, jako formy politycznej pozwalającej łagodzić lub zupełnie
zacierać klasowe oblicze instytucji państwa, i na akcentowaniu wychowawczego
wymiaru socjalizmu. Szczególnie chętnie Czapiński wobec tego przywoływał wypowiedzi Ottona Bauera, znacznie rzadziej zaś odwoływał się np. do politycznych
diagnoz Maxa Adlera, w latach 30. XX w. będącego rzecznikiem nadania taktyce
ruchu socjalistycznego zdecydowanie bardziej radykalnego, rewolucyjnego chaPor.: K. Czapiński, Zagadnienie kultury w naszym programie, „Robotnik”, nr 32 z 31.01.1937,

s. 3.
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rakteru, z entuzjazmem cytowanego przez radykalnie zorientowanych działaczy
młodszego pokolenia, skupionych w pierwszej połowie lat 30. XX w. wokół pisma
„Płomienie”.
Zauważyć należy, że właśnie tego rodzaju wewnętrzne polemiki, dotyczące taktyki i strategii ruchu socjalistycznego, szczególnie gorące zwłaszcza w pierwszej
połowie lat 30., niemal zupełnie nie znalazły się w zasięgu zainteresowań omawianej monograﬁi. Jak wspomniano, celem, jaki postawiła sobie Autorka, było
ukazanie Czapińskiego jako jednego z ideologów międzywojennej PPS – przypomnieć należy jednak, że ideologia polskich socjalistów nie była czymś zupełnie
statycznym, przeciwnie, wykuwała się podczas programowych polemik i taktycznych sporów. Aktywnie uczestniczył w nich przez całe dwudziestolecie również
Czapiński, choć przyznać trzeba, że z pewnością nie należał do najbardziej zapamiętałych i bezkompromisowych polemistów. Z drugiej strony jednak na przykład
po klęsce Centrolewu to właśnie Czapiński sekundował Mieczysławowi Niedziałkowskiemu, gdy trzeba było uzasadniać słuszność kontynuowania dotychczasowej
taktyki, obliczonej na budowę szerokiego, prodemokratycznego bloku, zdolnego
odsunąć od władzy obóz pomajowy6. Przy okazji tych dyskusji Czapiński prowadził również szeroką analizę sił klasowych, z której wyprowadzał ważny wniosek
o konieczności politycznego zbliżenia klasy robotniczej do chłopstwa w Polsce
i w całej Europie Środkowej. Powtarzał go w dekadzie lat 30. jeszcze wielokrotnie, dowodząc m.in., że klęska austriackiej socjaldemokracji w 1934 r. stanowiła
w dużym stopniu właśnie rezultat udanej mobilizacji chłopstwa przez ruchy faszystowskie i nacjonalistyczne. Polscy socjaliści – jak dowodził – powinni wyciągnąć
z tego faktu należyte wnioski7.
Podkreślić trzeba, że Czapiński w dekadzie lat 30. XX w. odgrywał bardzo
istotną rolę w wypracowywaniu, a następnie publicystycznym uzasadnianiu politycznej taktyki PPS, kwestie te jednak nie zostały szerzej omówione w monograﬁi,
a Autorka – posługując się uproszczonym podziałem na pepeesowską „prawicę”
i „lewicę” – poprzestała na ulokowaniu Czapińskiego na „prawicy”, w gronie
umiarkowanych przywódców partii. Choć na największym poziomie ogólności
taką charakterystykę można uznać za słuszną, to ubolewać można, że analiza tej
problematyki nie została znacząco pogłębiona. W konsekwencji bowiem z pola
widzenia zniknęła również dynamika przemian, jakim pod ciśnieniem przemian
społecznych czy gospodarczych w ciągu dwudziestolecia międzywojennego ulegała myśl socjalistyczna. Autorka we wstępie do monograﬁi akcentuje stałość, jaka
charakteryzować miałaby myśl polityczną Kazimierza Czapińskiego (s. 5), zdaje się jednak, że tego rodzaju konstatacja winna pojawić się raczej jako wniosek
podsumowujący przeprowadzone badania, nie zaś jako wstępne założenie. Poza
tym wydaje się, że jakkolwiek zestaw podstawowych wartości, stanowiących fundament politycznej reﬂeksji Czapińskiego, pozostawał zasadniczo niezmienny, to
6

K. Czapiński, U podstaw naszej taktyki, „Robotnik”, nr 184 z 21.05.1931, s. 3.
Zob. np.: K. Czapiński, Czerwony Wiedeń a Paryż komunardów, „Robotnik”, nr 70
z 20.02.1934, s. 3.
7

158

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (56)/2018

Ewa Pejaś, Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918–1939…

choćby w jego publicystyce politycznej z lat 30. widać wyraźnie wpływ głębokiego kryzysu, z jakim mierzyła się wówczas cała europejska myśl socjalistyczna.
Niestety, i ten wątek nie doczekał się w recenzowanej pracy rozwinięcia.
Obok tego rodzaju generalnych spostrzeżeń dotyczących sposobu prezentacji
zgromadzonego materiału i proponowanych interpretacji z recenzenckiego obowiązku wskazać należy również na garść drobnych uchybień, czasem mających
zresztą językowy charakter. Zauważyć trzeba np., że Autorka używa sformułowań,
które co najwyżej sporadycznie można spotkać w piśmiennictwie historycznym –
obóz pomajowy określa np. konsekwentnie mianem „sanacji politycznej” [podkr.
K.P.], części spośród socjalistów przypisuje, trudny do zdeﬁniowania, „materializm moralny” [podkr. K.P.], a program edukacyjny rządów piłsudczykowskich
określa mianem „nauczania państwowego”, a nie, jak czynili to sami piłsudczycy
i jak zwykło się to robić we współczesnej historiograﬁi, „wychowania państwowego”. Czasem też zawodzi precyzja używanych sformułowań. Autorka zalicza na
przykład Czapińskiego do grupy „starych” w PPS (s. 33), mającej funkcjonować
w latach 30., ale nie precyzuje, jakie środowisko ma na myśli, w historiograﬁi
zaś w kontekście tego okresu takiego określenia się nie używa. Pisząc o debacie
konstytucyjnej w Sejmie Ustawodawczym, której Czapiński był aktywnym uczestnikiem, Autorka sugeruje też, że socjaliści wysuwali wówczas program uspołecznienia „wszelkich środków produkcji i ziemi”, co jednak jest daleko idącą nadinterpretacją8, podobnie jak co najmniej dyskusyjne jest spostrzeżenie, że na mocy
konstytucji marcowej władza wykonawcza w Polsce była „uzależniona i skrępowana” (s. 75), potraktowanie zaś „referendum” i „głosowania ludowego” jako
dwóch różnych instrumentów demokracji bezpośredniej (s. 74) wydaje się zaś nieuzasadnionym „mnożeniem bytów”. Na marginesie dodać można, że o ile udział
Czapińskiego w debacie konstytucyjnej w Sejmie Ustawodawczym został szeroko
omówiony, o tyle debata ustrojowa w sejmie II kadencji, w której uczestniczył
również Czapiński, pomimo tego, że przez socjalistów wykorzystana została do
wszechstronnej i pogłębionej krytyki różnych form rządów autorytarnych, omówiona została co najwyżej w sposób zdawkowy, zresztą w zasadzie bez odniesień
do wystąpień samego Czapińskiego9. Podobnie też ubolewać wypada, że rozwija8
W art. 6 opracowanego przez Mieczysława Niedziałkowskiego projektu Tymczasowej Ustawy
Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej deklarowano jedynie ogólną kontrolę Rzeczypospolitej nad
środkami produkcji, komunikacji i wymiany, dalej zaś precyzowano – zgodnie zresztą z kanonem
ówczesnej europejskiej myśli socjalistycznej – że uspołeczniane będą jedynie „dojrzałe” gałęzie produkcji. M. Niedziałkowski, Kryzys parlamentaryzmu, w: Mieczysław Niedziałkowski o demokracji
i parlamentaryzmie, wstęp, wybór i oprac. M. Śliwa, Warszawa 1996, s. 26.
9
W recenzowanej pracy nie skorzystano niestety z obszernego wyboru dokumentów dotyczących prac Komisji Konstytucyjnej w Sejmie II kadencji: Prace Komisji Konstytucyjnej Sejmu II Kadencji (1928–1930), wstęp, wybór i oprac. M. Wojtacki, Warszawa 2013. Szerzej na temat prowadzonej
przez socjalistów krytyki projektów ustrojowych wysuwanych przez obóz pomajowy zob.: K. Piskała,
„Kto chce roztrzaskać wolność, ten musi tworzyć niewolę”. Polscy socjaliści wobec projektu konstytucji BBWR z lutego 1929 roku (płaszczyzny krytyki i strategie argumentacji), „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Historica” 2015, t. 94, s. 133–161.
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na przez Czapińskiego analiza i krytyka sytuacji panującej w Związku Radzieckim
– a problematyce tej poświęcał bardzo wiele uwagi – nie została zaprezentowana
na szerszym tle, uwzględniającym poglądy innych teoretyków ówczesnego europejskiego ruchu socjalistycznego10.
Mimo tego rodzaju niedostatków podkreślić trzeba jednak z całą mocą, że w ręce
czytelników oddana została praca wartościowa i bogata w warstwie informacyjnej.
Nie tylko rzetelnie rekonstruująca najważniejsze wątki obecne w piśmiennictwie
Kazimierza Czapińskiego, lecz także kreśląca ciekawy portret socjalisty-humanisty, głęboko wierzącego w godność i przyrodzoną dobroć człowieka, traktującego
oświatę jako równie ważną dla ruchu socjalistycznego, jak polityczne sukcesy czy
potęga związków zawodowych. Praca Ewy Pejaś stanowi godne uwagi uzupełnienie panoramy polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, wyłaniającej
się z publikowanych w ostatnich dwóch–trzech dekadach prac. Choć może nie
oferuje przełomowych interpretacji i nie wytycza nowych dróg przed przyszłymi badaniami, to z pewnością monograﬁa ta stanowić będzie w kolejnych latach
ważny punkt odniesienia dla innych autorów zajmujących się myślą polityczną
polskich socjalistów.

10

Zob. np.: M. van der Linden, Western Marxism and the Soviet Union. A Survey of Critical
Theories and Debates since 1917, Leiden–Boston 2007.
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